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KS kaupir Sláturhúsið á Hellu 
og Kjötbankann í Hafnarfirði
Kaupfélag Skagfirðinga (KS) 
hefur keypt 60 prósenta hlut í 
Sláturhúsinu á Hellu og einnig 
60 prósenta hlut í Kjötbankanum 
í Hafnarfirði af Þorgils Torfa 
Jónssyni og tengdum aðilum. Fyrir 
á Sláturhúsið á Hellu 40 prósenta 
hlut í Kjötbankanum. Kaupverð 
er ekki gefið upp. Kaupin voru 
tilkynnt Samkeppnisstofnun í 
gær og eru þau háð samþykki 
stofnunarinnar.

KS rekur öfluga afurðastöð á 
Sauðárkróki sem slátrar sauðfé, 
nautgripum og hrossum auk þess 
að eiga helming í Sláturhúsi KVH á 
Hvammstanga. Sláturhúsið á Hellu er 
vel tækjum búið stórgripasláturhús og 
staðsett í öflugu landbúnaðarhéraði. 
KS hefur um 35 prósenta hlutdeild 
í sauðfjárslátrun og vinnslu á 
landinu. Með kaupunum nú  verður 
hlutfallið orðið svipað í nautakjöti og 
stefnir í slíkt hið sama hvað varðar 
hrossaslátrun.

Er í sókn í matvælaiðnaði

Ágúst Andrésson, forstöðumaður 
Kjötafurðastöðvar KS, segir að 

kaupin hafi verið í vinnslu í á annan 
mánuð. „Við erum auðvitað bara 
í sókn í þessum matvælaiðnaði, 
Kaupfélag Skagfirðinga, í landbúnaði 
og ætlum okkur stærri hlut í þeim 
efnum. Þannig verður þetta til. Við 
erum búnir að vera að leita fyrir 
okkur um með hvaða hætti við 
getum tengt okkar starf betur inn á 
höfuðborgarsvæðið. Með þessum 
kaupum er bakland okkar líka 
sterkara varðandi það kjötmagn 
sem við höfum að bjóða, bæði á 
innlendum og erlendum markaði.“

„Þetta mun í sjálfu sér ekki breyta 
öðru en því að með kaupunum nú 
kemur KS með mjög öflugum hætti 
inn á Suðurland. Við ætlum að 
efla starf okkar þar enn frekar og 
nýta þekkingu okkar, reynslu og 
sambönd erlendis til að bæta nýtingu 
á afurðum. Það er það sem er lagt 
til grundvallar. Stefnan er að efla 
starfið á Hellu og í Kjötbankanum 
enn frekar. Hugsanlega munum við 
fara í meiri verkaskiptingu, skilja 
úrbeiningu og grófvinnslu eftir úti 
í afurðastöðvunum en fullvinnslan 
fari í gegnum Kjötbankann. Það á við 
um afurðastöðina á Sauðárkróki og 

einnig sláturhúsið á Hvammstanga,“ 
segir Ágúst.

Engar breytingar á högum 
starfsfólks

Að sögn Ágústs verða engar 
breytingar á högum almenns 
starfsfólks fyrirtækjanna. „Ekki hjá 
almennu starfsfólki en auðvitað verða 
ákveðnar breytingar í yfirstjórn.“  
Stefnt er að því að efla verulega 
slátrun og úrvinnslu á nautgripa- og 
hrossaafurðum og auka enn frekar 
þjónustu við bændur á Suðurlandi. 
Það mun leiða af sér fjölgun starfa í 
nánustu framtíð. 

Ágúst segir að nú taki við að kynna 
sér þá möguleika sem opnist varðandi 
markaðssetningu og aukna vinnslu 
afurða. „Á Sauðárkróki höfum verið 
að sérhæfa okkur og ýta frá okkur 
allri sérvinnslu. Sú vinnslu aðstaða er 
hins vegar til staðar í Kjötbankanum 
og það opnar margar dyr.“

Vöntun hefur verið á nautakjöti 
um töluvert langt skeið. Ágúst telur 
það ekki vera áhyggjuefni þrátt 
fyrir að fyrirtækið sé nú að færa út 
kvíarnar á þessum markaði. „Nei, ég 

held að þvert á móti séu tækifæri fyrir 
hendi. Það er að verða smá aukning í 
nautgripaeldi og með tilkomu öflugs 
fyrirtækis eins og KS ætti að vera 
hægt að sækja enn meira fram og vera 
hvatning fyrir bændur til að framleiða 
enn meira.“ Ágúst segir jafnframt að 
KS hafi verið leiðandi í hækkunum 
á kjötverði til bænda og það muni 
ekki breytast.

Hvað varðar slátrum á hrossum 
segir Ágúst að næst á dagskrá sé að fá 
útflutningsleyfi á Rússlandsmarkað 
fyrir Sláturhúsið á Hellu. „Við 
munum svo nýta sambönd okkar í 
Rússlandi og hið nýstofnaða fyrirtæki 
okkar, IceCorpo, til markaðssetningar 
þar. Sláturhúsið á Hellu hefur ekki 
verið stór aðili í hrossaslátrun en 
Suðurlandi er hins vegar mikið 
hrossasvæði. Það er því augljóst 
að það eru mikil sóknarfæri í þeim 
efnum. Húsið er vel tækjum búið 
og hægt að auka umsetningu þar 
umtalsvert.“

Vildi helst selja KS

Þorgils Torfi Jónsson, framkvæmda-
stjóri Sláturhússins á Hellu, segir að í 

raun hafi ekki staðið til af hans hálfu 
að selja fyrirtækin. „Þeir [KS] sýndu 
áhuga og vildu ræða við mig. Ég féllst 
á það og af því leiddi þessi niðurstaða. 
Ég var ekki á neinum sölubuxum en 
af því að það var þessi aðili var ég 
tilbúinn að hlusta. Einhvern tíma 
hefði komið að því að ég þyrfti að 
selja og ef til þess kæmi vildi ég helst 
selja Kaupfélagi Skagfirðinga. Mér er 
mikið í mun að það sé sterkur aðili 
sem tekur við rekstrinum, að hann 
sé í góðum höndum og í góðri sátt 
við bændasamfélagið, en fáir þekkja 
betur til bændasamfélagsins en KS. 
Það réði fyrst og síðast afstöðu minni 
og niðurstöðu.“

Með samkomulaginu selur Torfi 
allan sinn hlut í fyrirtækjunum. 
Þau 40 prósent sem eftir standa í 
Sláturhúsinu á Hellu eru í eigu á 
milli 140 og 150 bænda á starfssvæði 
þess. „Ég mun starfa áfram með KS 
eins og þeir óska eftir og gera allt 
sem í mínu valdi stendur til að þessi 
eigendaskipti gangi eins vel fyrir sig 
og frekast er kostur. Á einhverjum 
tímapunkti mun ég síðan draga mig 
í hlé en það er óráðið hvenær það 
verður.“ /fr

Sigurður Emil Ævarsson 
er mótsstjóri Landsmóts 
hestamanna sem fram fer á 
Hellu um næstu mánaðamót. 
Hann segir að undirbúningur 
fyrir mótið gangi mjög vel.

„Ég held að það sé góður hugur 
í mönnum fyrir þetta mót og það 
er þegar búið að skrá inn frábæra 
hesta.“ 

Búið að ganga frá samningum 
um gott veður

– Nú gerði mikið rok á mótinu 
2008, en ert þú búinn að ganga 
frá samningum um gott veður á 
Hellu mótsdagana að þessu sinni?

„Já, ég held að það sé allt 
frágengið. Maður hefur verið á bæn 
til að biðja um gott veður. Gamlir 
karlar í sveitinni á Suðurlandi, sem 
kunna að lesa í náttúruna, segja að 
það verði gott veður. Það er alveg 
hægt að trúa þeim, allavega þar til 
annað kemur í ljós,“ segir Sigurður 
mótsstjóri. –Sjá nánar bls. 2 og 8  
 /HKr. 

Landsmót hestamanna:

Samið um 
gott veður
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Axel Ómarsson, framkvæmdastjóri 
Landsmóts hestamanna, segir 
undirbúning að mótinu sem haldið 
verður á Gaddstaðaflötum á Hellu 
á Rangárbökkum 30. júní til 6. júlí 
ganga vel. Þetta er 21. mótið, en 
það var fyrst haldið á Þingvöllum 
árið 1950. Á það mót komu um 
10.000 gestir.  

Úrtökumót eru hafin hjá þeim 
félögum sem þátttökurétt hafa, en það 
eru öll félög innan Landssambands 
hestamannafélaga, og sala miða er 
góð. Axel segir að meginástæðan 
fyrir því að honum gangi vel við 
undirbúning verkefnisins sé aðgengi 
hans að frábæru fólki með mikla 
reynslu af því að halda slík landsmót.

„Þarna er fólk sem virkilega kann 
til verka og hver einasti maður er 
með sitt hlutverk á hreinu. Í þessu 
mótahaldi felst því mikil mannauður 
og sumt af þessu fólki er að koma að 
þessu í sjöunda sinn og gjörþekkir 
því um hvað þetta snýst. Það er þetta 
fólk sem gerir mitt starf gerlegt,“ 
segir Axel.  

Stærsti hluti miðasölunnar fer 
fram síðustu dagana fyrir mót

Segir Axel að reynslan sýni að 
90% af almennri miðasölu fari 
fram nokkrum dögum fyrir mót. 
„Þannig hefur þetta verið og virðist 
ekkert vera að breytast. Þó eru 
hjólhýsastæði og stúkusæti sem eru 
af skornum skammti að seljast hratt 
þessa dagana.“ 

Hjólhýsastæðin sem Axel nefnir 
eru rúmgóð með aðgengi að rafmagni. 
Stæðin eiga að rúma auðvelda 
hjólhýsi, fellihýsi, tjaldvagn og bíl. 
Þriggja fasa stöðluð millistykki þarf 
til að tengjast rafmagnsstæðunum.

Vegleg aðstaða með góðum 
keppnisvöllum er fyrir hendi á 

Gaddstaðflötum, en eigi að síður 
þarf að koma upp miklum búnaði 

fyrir mótið. Segir Axel að hátt í 200 
manns komi að undirbúningi mótsins, 
starfsmenn og sjálfboðaliðar. 

Með tvö 1.200 fermetra tjöld

„Það má segja að við komum með 
mótið með okkur. Við verðum með 
tvö gríðarlega stór markaðs- og 
veitingatjöld sem hvort um sig er 
1.200 fermetrar og með mikilli 
lofthæð, hurðum og öllu. Tjöldin 
eru leigð frá útlöndum ásamt stúku. 
Það er gríðarleg vinna í kringum 
uppsetningu á tjöldunum og þeirri 

veitingaaðstöðu sem sett er upp á 
mótsstað. Mesta vinnan er þó við 
að undirbúa raftengingar og aðrar  
lagnir, en það gengur vel. Ég held 
að þetta verði einhver glæsilegasta 
markaðs- og veitingaaðstaða í 
tjaldformi sem sést hefur hér á landi.“

Á síðasta landsmóti sem fram fór 
í Reykjavík 2012 mættu um 10.000 
manns. Axel segist gera sér vonir 
um að toppa þá tölu, en á síðasta 
landsmóti sem fram fór á hellu árið 
2008 mættu 14.000 manns. 

„Stærsta óskin er þó að við fáum 
gott veður,“ segir Axel.  /HKr.

Fréttir

Sláttur að 
hefjast
Hver hefði trúað því að sláttur 
hæfist hjá bændum strax í 
júníbyrjun? Það er eigi að síður 
staðreynd því Ólafur Eggertsson 
á Þorvaldseyri undir Eyjafjöllum 
var bara að bíða eftir að það 
þornaði aðeins til svo hann gæti 
byrjað að slá þegar hringt var í 
hann í gær, miðvikudaginn 4. júní. 
Hann bjóst við að vera byrjaður 
á fullu á laugardag. „Ef það 
væri ekki blautt á væri ég þegar 
byrjaður,“ sagði Ólafur. 

„Ég man aðeins einu sinni eftir 
því að hafa byrjað svo snemma, 
eða 6. júní, en ég held að grasið sé 
komið mun betur á veg nú en þá var. 
Grasið er sérlega kröftug, vel grænt 
og fallegt.“

Kornuppskeran brást að miklu 
leyti í fyrrasumar hjá mörgum 
bændum, einkum á Suður- og 
Vesturlandi, vegna langvarandi 
rigninga í kjölfarið á mjög köldu 
vori. Nú er allt annað uppi á 
teningnum.

„Það lítur líka mjög vel út með 
kornið. Ég sáði hveiti líka og það 
hefur aldrei verið svona flott. Það 
hefur verið einstakt vor og enginn 
afturkippur frá því um páska. Þá 
fengum við góða tíð til að sá í þurru 
og fínu veðri og síðan hefur verið 
töluverður raki. Það hefur aldrei 
komið frostnótt né afgerandi kuldi,“ 
segir Ólafur.  /HKr. 

Sumar í íslenskri 
sveit
Ferðaþjónustubændur gáfu á 
dögunum út nýjan þjónustu-
bækling þar sem allar upplýsingar 
er að finna um þá 183 staði í 
sveitum landsins sem bjóða upp 
á fjölbreytta gistingu, afþreyingu 
og veitingar. 

Á sama stað er að finna 
upplýsingar um sveitabæi sem 
eru þátttakendur í Opnum 
landbúnaði, tengslaneti bænda 
sem bjóða almenningi að fræðast 
um búskapinn. Í sumar verður 
hægt að nálgast bæklinginn „Upp 
í sveit“  á upplýsingamiðstöðvum, 
þjónustustöðum N1, skrifstofu 
Ferðaþjónustu bænda í Síðumúla 
2 og á ferðaþjónustubæjum um 
allt land. Á vefnum er bæklinginn 
jafnframt að finna undir slóðinni 
www.sveit.is og þar má líka panta 
sér eintak og fá sent heim.

Undirbúningur Landsmóts hestamanna sem fram fer á Hellu gengur mjög vel:

Búist við á annan tug þúsunda gesta

Frá setningu síðasta Landsmóts hestamanna, sem haldið var í Reykjavík 2012.  Mynd / HKr. 

Bændur hvattir til að skrá ágang álfta og gæsa
Bændasamtök Íslands hafa unnið 
að undanförnu að verkefni í 
tengslum við skrásetja ágang 
og tjón af völdum álfta og gæsa 
á ræktunarlandi bænda. Eru 
bændur hvattir til að nýta sér 
rafrænt skráningarkerfi sem verið 
gangsett verður á næstu dögum. 

Markmið með verkefninu er að 
kanna með skipulögðum hætti ágang 
og hvaða tjóni álftir og gæsir valda á 
ræktunarlandi bænda, svo hægt sé að 
leggja mat á tjónið eftir einstökum 
jörðum, svæðum og landinu öllu. 

Jafnframt verður aflað upplýsinga 
um þær forvarnir sem bændur 
hafa notað til að koma í veg fyrir 
tjón af ágangi álfta og gæsa í 
ræktunarlöndum sínum. 

Þetta verkefni er unnið í samvinnu 
við umhverfisráðuneytið og fleiri 
aðila. Hér er um þýðingarmikið 
hagsmunamál fyrir bændur að ræða 
og því skiptir sköpum að þátttaka 

þeirra í verkefninu verði almenn.
Útbúið verður skráningarform 

fyrir bændur í Bændatorginu (www.
torg.bondi.is) þar sem upplýsingar 
eru skráðar með stöðluðum og 
samræmdum hætti. Þetta verður 
með svipuðu sniði og bændur hafa 
skráð inn um rafrænar umsóknir um 
jarðræktarstyrki í nokkur ár með 
góðum árangri. 

„Það er mikilvægt að hvetja 
bændur til að skrá allan ágang 
og tjón af völdum álfta og gæsa 
þannig að heildarmynd fáist yfir allt 
landið,“ segir Jón Baldur Lorange, 
verkefnisstjóri í tölvudeild BÍ.  
„Rafræna skráningarformið verður 
gert aðgengilegt á næstu dögum í 
Bændatorginu, en hugbúnaðarþróun 

sér tölvudeild Bændasamtakanna 
um. Upplýsingunum verður safnað 
saman í gagnagrunn í umsjón 
Bændasamtaka Íslands.“

Jón Baldur segir að aðeins verði 
tekið við skráningu á ágangi og tjóni 
á jörðum þar sem landbúnaður er 
stundaður í þeim mæli sem talist 
getur búrekstur eða þáttur í búrekstri. 
Þá verður líka aðeins tekið við 
skráningu á ágangi og tjóni fyrir 
spildur sem eru skráðar í JÖRÐ.
IS og til er stafrænt túnakort af inn 
í túnkortagrunni Bændasamtaka 
Íslands með reiknaðri stærð í ha. 

Rafræna skráningarformið verður 
útbúið með þeim hætti að valin er 
spilda eða spildur sem upplýsingar 
um tjón skal skrá fyrir.

 Mynd / HKr. 
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www.n1.is facebook.com/enneinn

Hluti af umhverfinu

Umhverfisvottuð
hestöfl
Aníta er hestakona. Gammur er hestur. Á Gammi kemst 
Aníta í tengsl við náttúruna. Gammur kann að meta það. 
Stundum langar þau að komast fjær hesthúsinu. Þá þarf bíl 
og ólíkt Gammi þarf bíllinn olíu. Þess vegna eru Aníta og 
Gammur ánægð með ISO-vottaðar stöðvar N1 sem bjóða 
upp á jákvæðari orku – VLO-blandaða díselolíu sem minnkar 
útblástur og eykur endingu vélarinnar. 

Það er stórt skref í átt að umhverfisvænni þjónustu.

Vetnisblönduð lífræn olía 

dregur úr út blæstri koltví  sýr-

ings. Hún er í boði á flestum  

af 98 útsölu stöðum N1.

Hjá N1 eru níu þjónustu stöðvar 

og eitt hjól barða verk stæði ISO- 

umhverfis vottaðar starfs stöðvar  

– og það eru fleiri á leiðinni.

Í ágúst ætlar Aníta að ríða 1.000 km 

yfir sléttur Mongólíu og safna fé 

fyrir Barnaspítalasjóð Hringsins 

og Cool Earth verkefnið. N1 óskar 

henni góðrar ferðar.

Þjónustustöð N1 á Bílds höfða 

býður öku mönnum umhverfis-

vænt íslenskt metan.
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Fréttir

Bann við minkabúskap í Hollandi, 
sem átti að taka gildi árið 2024, 
var fellt úr gildi með úrskurði 
í undirrétti í Hollandi í gær. 
Bannið var samþykkt sem lög í 
hollenska þinginu í desember 
2012 en dómstóllinn vísaði til 
Mannréttindasáttmála Evrópu 
í úrskurði sínum og lýsti bannið 
brot á stjórnarskrá.

Bannið við minkaeldi var reist 
með þeim rökum að minkaskinn 
væru „óþarfa lúxusvara“. 
Hollenskum minkabændum voru 
ekki boðnar neinar bætur þrátt fyrir 
að með banninu yrðu þeir sviptir 
lífsviðurværi sínu. Slíkt er brot á 
Mannréttindasáttmálanum.

Hollenskum bændum létt

Úrskurður dómstólsins hefur vakið 
mikla ánægju hjá minkabændum í 
Hollandi, en ekki síður vítt og breitt 
um Evrópu.

„Evrópskur skinnaiðnaður er 
afar ánægður með að mannréttindi 
séu eftir allt saman hærra sett 
en pólitísk hentistefna varðandi 
málefni eins og siðferði, sem 
fylgja einstaklingsbundnum 
skoðunum. Framleiðsla og notkun 
minkaskinna ætti að snúast um 
frelsi einstaklingsins. Það hníga 
engin rök að því að iðnaður sem er 
vel rekinn, sem gerir miklar kröfur 
um dýravelferð og aflar mikilla 
útflutningstekna sé eyðilagður 
með þessum hætti“, segir Kenneth 
Ingman, formaður Fur Europe, 
regnhlífarsamtaka evrópsks 
skinnaiðnaðar.

Úrskurðurinn mun líklega 
hafa alþjóðleg áhrif, en bann við 

minkaeldi hefur verið til umræðu 
víða.

„Skilaboðin frá Hollandi 
eru augljóslega þau að þeir fáu 
stjórnmálamenn í Evrópu sem 
tala fyrir banni við minkaeldi ættu 
að hugsa sig tvisvar um“, segir 
Ingman.

„Við höfum alltaf trúað að við 
hefðum sterkt mál í höndunum og 
það gleður okkur að dómstóllinn 
hafi með skjótum hætti og 
afdráttarlaust úrskurðað bannið 
ólöglegt. Þetta er mikill léttir 
fyrir hollenska minkabændur 
sem aftur eru orðnir öruggir um 
lífsviðurværi sitt og geta nú snúið sé 

að hversdagslegum viðfangsefnum 
með fjölskyldum sínum,“ segir 
Wim Verhagen, framkvæmdastjóri 
samtaka hollenskra minkabænda.

Hefði þurft að greiða
gríðarháar bætur

Holland er þriðji stærsti 
framleiðandi minkaskinna í 
heiminum, með ársframleiðslu upp 
á fimm milljónir skinna. Samkvæmt 
útreikningum KPMG er áætlað að 
bætur, sem greiða þyrfti hollenskum 
minkabændum ef iðnaðurinn yrði 
bannaður, næmu um 1,2 milljörðum 
evra. /fr

Bann við minkaeldi í Hollandi 
úrskurðað ólöglegt

LH bannar tungubogamél 
– Alþjóðasamtökin FEIF styðja ekki bannið
Landssamband hestamannafélaga 
(LH) hefur bannað notkun á 
tungubogamélum með vogarafli 
í íþrótta- og gæðingakeppnum á 
vegum sambandsins. Ástæðan 
er að notkun mélanna er 
talin afgerandi áhættuþáttur 
fyrir áverka á kjálkabeini 
hrossa og jafnvel stangast á 
við lög um dýravelferð. FEIF, 
Alþjóðasamtök eigenda íslenska 
hestins, styðja hins vegar ekki 
bannið.

Ákvörðun LH er í samræmi við 
áskorun yfirdýralæknis um bann 
við notkun mélanna og er byggð á 
rannsóknum Sigríðar Björnsdóttur, 
dýralæknis hrossasjúkdóma, og 
Þorvaldar Kristjánssonar, kennara 
við Landbúnaðarháskóla Íslands. 
Rannsóknir þeirra hafa sýnt að 
notkun slíkra méla eru afgerandi 
áhættuþáttur fyrir áverka á 
kjálkabeini hjá keppnishestum. 

75-faldar líkur

Í rannsókninni var farið yfir 
heilbrigðisskoðun keppnishesta 
á Landsmóti hestamanna og 
Íslandsmóti í hestaíþróttum árið 
2012. Samkvæmt niðurstöðunum 
er gríðarleg fylgni milli notkunar 
stangaméla með tunguboga og 
áverka á kjálkabeini hrossa, eða um 
75-falt meiri líkur en við notkun 
annara méla. Í erindi sem Sigríður 
hélt á Landsýn, vísindaþingi 
landbúnaðarins, í mars síðastliðnum 
fór hún yfir rannsóknina. Meðal 
þess sem kom þar fram var að í 
sumum tilfellum væru meiðslin 
svo alvarleg að hross sem þau 
hlytu myndu aldrei jafna sig og 
ná fullum bata. Gögn úr nýlegri 
sænskri rannsókn staðfesta sams 
konar áverka við notkun tunguboga.

Stjórn Landssambandsins leitaði 

aðstoðar lögfræðings sem komst að 
þeirri niðurstöðu að heimilt væri að 
banna mélin í keppnum á vegum LH 
og FEIF, Alþjóðasamtökum eigenda 
íslenska hestsins. Mél teljast vera 
með tunguboga þegar hæðarmunur 
frá neðri kanti endastykkis mélanna 
upp í neðri kant á efsta hluta er 
meiri en hálfur sentimetri. Öll mél 
með stöngum og/eða keðju teljast 
mél með vogarafli. 

Bannið hefur þegar tekið gildi 
og mun stjórn LH leggja niðurstöðu 
sína ásamt nýjum upplýsingum sem 
fram kunna að koma fyrir landsþing 
sem haldið verður í október.

Tamningamenn og 
hrossabændur skora á FEIF

Bæði Félag tamningamanna og 
Félag hrossabænda sendu í kjölfarið 
á ákvörðun LH áskorun til FEIF 
um að banna þegar notkun á 
einbrotnum mélum með tunguboga, 
vogarafli og keðju og einjárnungum 
með tunguboga, vogarafli og keðju. 
FEIF hefur hins vegar sent frá sér 
yfirlýsingu þar sem kemur fram að 
samtökin styðji ekki bannið.

Í yfirlýsingu FEIF kemur fram að 
þrátt fyrir áhyggjur manna varðandi 
ákveðnar gerðir méla hafi FEIF 
„ekki borist ábendingar það sem 
af er þessu ári um vandamál vegna 
þeirra“. Samtökin hyggjast nota 
yfirstandandi keppnistímabil til að 
fylgjast betur með notkun mélanna 
og hugsanlegt tjón sem þau geta 
valdið. Þá er lögð áhersla á nýjar 
reglur sem tóku gildi 1. apríl um 
hert eftirlit og áherslubreytingar til 
að bæta reiðmennsku og samband 
manns og hests. Dómarar eru hins 
vegar minntir á mikilvægi þess að 
vísa öllum hrossum úr keppni, séu 
þau sár, óháð þeim búnaði sem 
notaður er.

Mjólkursala eykst enn
Sala á fituhluta mjólkur hefur 
aukist um 7,6 prósent síðustu 12 
mánuði. Á tímabilinu frá maí 
2013 til apríl 2014 var salan 124,5 
milljónir lítra. Á sama tímabili var 
sala á próteinhluta mjólkur 118,8 
milljónir lítra, en það er aukning 
um 2,4 prósent frá árinu áður. 
Þetta er framhald á gríðarlegri 
aukningu í sölu mjólkurafurða 
síðustu misseri.

Greiðslumark mjólkur fyrir árið í 
ár var ákveðið 125 milljónir lítra. Ef 
fram heldur sem horfir má gera ráð 
fyrir að að sala á fituhluta mjólkur 
verði yfir ákveðnu greiðslumarki. 
Gefið hefur verið út að fullt 
afurðastöðvaverð verði greitt fyrir 

alla innlagða mjólk frá bændum, til 
að hvetja til aukinnar framleiðslu.

 /fr

Texti verður endurritaður um leyfilegan þéttleika í alifuglaeldi:

Endurtaka þarf umsagnarferilinn um 
drög að reglugerð um velferð alifugla
– RML vinnur að úttekt fyrir eggjabændur um breytingar á húsakosti og kostnað
Nýjar reglugerðir um velferð dýra 
eru nú í vinnslu í atvinnuvega- 
og nýsköpunarráðuneytinu. 
Rebekka Hilmarsdóttir lög-
fræðingur í atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytinu segir 
að með gildistöku nýrra laga um 
velferð dýra um síðustu áramót 
hafi verið ljóst að uppfæra þurfti 
reglugerðir um aðbúnað og velferð 
dýra. „Ráðuneytið skipaði því sjö 
starfshópa til að vinna tillögur til 
ráðuneytisins, en ásamt alifuglum er 
um að ræða tillögur að reglugerðum 
um velferð hrossa, svína, minka, 
sauðfjár, geitfjár, nautgripa 
og gæludýra,“ segir Rebekka. 
Starfshópurinn var skipaður 
fulltrúum Matvælastofnunar, 
Dýra verndar sambands Íslands og 
Félögum eggja- og kjúklingabænda.

Kastljósinu hefur að mestu verið 
beint að drögunum að reglugerð um 
velferð alifugla á undanförnum vikum, 
enda hefur greinin á stundum legið 
undir ámælum fyrir að þar sé upp til 
hópa stundaður verksmiðjubúskapur. 
Athygli hefur vakið, að í drögum að 
nýrri reglugerð um velferð alifugla 
sem send var til umsagnar 6. maí 
síðastliðinn – og sett verður í ljósi 
nýrra laga um velferð dýra – er gert 
ráð fyrir heimild fyrir enn þéttbærari 
alifuglaeldi en tíðkast hefur hingað 
til. Var þeim drögum harðlega 
mótmælt meðal annars af hálfu 
Dýraverndarsambandi Íslands og 
Velbú – samtökum um velferð búfjár. 
Settu samtökin til að mynda af stað 
undirskriftasöfnun þar sem þessum 
ákvæðum var mótmælt.

Ákvæði um þéttleika í alifuglaeldi 
verða endurrituð

Samkvæmt upplýsingum frá Rebekku 
misfórst hluti þess texta sem birtist 
í drögunum sem sneri að þéttleika 
alifugla. Munu þau ákvæði verða 
endurrituð og að svo búnu verða 
drögin að reglugerðinni send aftur til 
umsagna. 

Drög reglu gerðar innar, sem nú 
hefur verið úrskurðuð úrelt, hafa verið 
til umsagnar hjá hagsmunaaðilum 
og lauk umsagnafresti 4. júní 
síðastliðinn. Umsagnaraðilar eru 
Bændasamtök Íslands, Matvæla-
stofnun, Dýraverndarsamband 
Íslands, Dýralæknafélag Íslands, 
Félag kjúklingabænda, Félag 
eggjaframleiðenda, Eigenda- og 
ræktendafélag landnámshænsna, 
Neytendasamtökin og Velbú. 

En reglugerðin tekur einnig til 
varphæna. Fyrirhuguð er breyting á 
núverandi aðbúnaðarreglugerð fyrir 
varphænur. Með nýrri reglugerð 
mun framleiðslu í hefðbundnum 
búrum vera hætt innan ákveðins 
aðlögunartíma. Að sögn Unnsteins 
Snorra Snorrasonar, ráðgjafa 
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins 
í bútækni og aðbúnaði, standa 
framleiðendur frammi fyrir 
tveimur valkostum; annars vegar 
framleiðslukerfi með innréttuðum 
búrum og hins vegar lausagöngu. 

„Í samanburði við hefðbundin búr 
eru innréttuð búr með meira rými á 
hvern grip og í hverju búri þurfa 
varphænur að hafa aðgang að hreiðri, 

setprikum, svæði með undirburði og 
búnaði sem tryggir eðlilegt slit á klóm. 
Í lausagöngu getur verið um að ræða 
framleiðslukerfi þar sem hænur eru 
á gólfi með aðgang að setprikum og 
hreiðrum og einnig framleiðslukerfi 
með innréttingum eða pöllum.

Að beiðni Félags eggjabænda 
höfum við hjá RML unnið að skýrslu 
þar sem áhrif nýrrar reglugerðar á 
kostnað við eggjaframleiðslu og 
fjárfestingarþörf er metin. Við erum að 
leggja lokahönd á skýrsluna þar sem 
við metum áhrif reglugerðarinnar á 
greinina. Ljóst er að auknar kröfur um 
aðbúnað varphæna munu hafa veruleg 
áhrif á framleiðendur. Bæði vegna þess 
að þörf er á umtalsverðri fjárfestingu 
í nýrri framleiðsluaðstöðu og einnig 
vegna þess að framleiðslukostnaður 
mun hækka. Búið er að innleiða 
sambærilegar reglur í löndunum í 
kringum okkur og þar er talað um að 
framleiðslukostnaður hafi aukist um 
15–25%. Sú skýring er einkum vegna 
aukins byggingarkostnaðar en ekki 
síður vegna lakari fóðurnýtingar, 
minni afurða og aukins 
vinnuframlags,“ segir Unnsteinn.  /
smh
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Öruggt fé í þínum haga

Kynntu þér kostina og fáðu nánari upplýsingar með því að hafa samband við okkur eða á lysing.is

Lýsing hefur um langt skeið starfað með íslenskum landbúnaði og kappkostað að veita skjóta 
og persónulega þjónustu. Við bjóðum bændum allt að 70% fjármögnun til tækja- og 

vélakaupa á samningum til allt að 7 ára.

Lýsing hf.       Ármúla 1       108 Reykjavík       Sími 540 1500       lysing.is       lysing@lysing.is
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LEIÐARINN

Þó að sex ár séu liðin frá efnahags-
hruninu mikla komast íslenskir 
bankar enn upp með að þjösnast 
á viðskiptavinum sínum með 
endalausum lögsóknum vegna 
tilrauna til innheimtu á ólöglegum 
kröfum. Einn óskapnaðurinn sem 
bankar hafa lengi notað sem rök 
fyrir kröfugerð sinni eru svokölluð 
Árna Páls lög sem voru samt 
dæmd ólögleg, en erfitt virðist 
vera að kveða niður þann draug. 

Það er stórfurðulegt að Alþingi 
Íslendinga skuli vera svo aumt 
að geta ekki tekið af skarið í 
þessum efnum með lagasetningu 
á bankana sem dugar. Hreinlegast 
væri auðvitað að svipta slíka 
banka starfsleyfi fyrst menn höfðu 
ekki dug í sér í upphafi til að gera 
einkabankana gjaldþrota samkvæmt 
skyldu í lögum um fyrirtækjarekstur. 
Reyndar er það enn furðulegra að 
á lagasetningarsamkomu Alþingis 
hafi menn komist upp með að setja 
slík ólög í kjölfar hrunsins sem 
bakað hafa almenningi ómælt tjón 
eins og hin margfrægu Árna Páls 
lög. Þau lög heimiluðu bönkum að 
endurreikna vexti aftur í tímann 
og hlaða ómældum fjárhæðum 
ofan á höfuðstól endurútreiknaðra 
lána. Þannig eru mörg dæmi 
um lán sem voru samkvæmt 
raunendurútreikningi komin niður í 
núll og jafnvel gott betur. Ofan á þau 
var dembt háum upphæðum vegna 
heimilda sem lögin veittu. Allt var 
þetta gert að sagt var til að „hjálpa“ 
heimilunum í landinu! 

Þegar fólki blöskraði þessi 
gjörningur og neitaði að greiða 
ólöglegan óskapnaðinn sendu 
íslensku bankarnir handrukkara 
sína út á mörkina með lögmannsbréf 
upp á vasann. Það eitt ætti að vera 
tilefni til rannsókna á viðkomandi 
lögmönnum, því varla er nokkrum 
manni heimilt, jafnvel þótt hann 
beri starfsheitið lögmaður, að krefja 
annan um greiðslu á gjörningi sem 
dæmdur hefur verið ólöglegur.

Þó að langur tími sé liðinn síðan 
lögin voru dæmd ólögleg heyrist enn 
af bönkum sem senda handrukkara 
sína á fólk til að innheimta ólöglegu 
gjörningana. Einn slíkur banki, sem 
var með stjórnendur sem hafa setið 
á sakamannabekk, hefur fundið 
upp enn eina peningauppsprettuna. 
Bankinn viðurkennir jú að 
innheimtan samkvæmt Árna Páls 
lögunum hafi verið ólögleg og því 
verði að færa lánin niður í rétta 
tölu. Samt skal fólk hundelt til að 
greiða reiknaðan lögfræðikostnað, 
sem kom til vegna innheimtu 
gjörninganna sem búið er að dæma 
ólöglega! Getur ósvífnin verið öllu 
meiri – maður bara spyr?  
 /HKr.

Argasta ósvífni

LOKAORÐIN

Að éta útsæðið
Að éta útsæðið er vel þekkt orðtak sem 
oft er haft um ákvarðanir sem byggja 
á skammtímahagsmunum. Með því að 
beita þeim aðferðum fæst mögulega 
gróði í takmarkaðan tíma en ekki til 
framtíðar litið.

Oft má heimfæra það orðtak upp á 
umræðu um landbúnaðarmál. Þeir sem 
starfa að málefnum bænda þekkja vel 
að um áratugaskeið hafa úrtölumenn 
klifað á því að íslenskur landbúnaður 
sé óhagkvæmur og illa fyrir komið. 
Því er haldið fram að hér sé opinber 
stuðningur við landbúnað mestur í heimi, 
matvælaverð sé það hæsta á byggðu bóli 
og kjör bænda hvað lökust. Allt þetta er 
rangt.

Hversu langt má ganga í hagræðingu 
og á kostnað hvers?

Það sem er hins vegar rétt er að á Íslandi býr 
fátt fólk í stóru landi, landbúnaðurinn er lítill í 
hinu stóra samhengi og sumar búvörur er ekki 
raunhæft að framleiða hér. Reyndar er lítið mál að 
færa hagfræðileg rök fyrir því að landið í heild sé 
óhagkvæm rekstrareining en engum dettur samt 
í hug að leggja byggðina af í krafti þess! Við 
munum aldrei geta framleitt matvæli með þeirri 
stærðarhagkvæmni sem tíðkast víða annars staðar 
svo sem í mörgum löndum Evrópusambandsins, 
í Bandaríkjunum, Brasilíu, Argentínu og víðar. 
Þar hefur landbúnaðurinn gengið mjög langt í 
að hagræða, oft á kostnað þess sem við teljum 
eðlilega framleiðsluhætti. Einingarnar eru miklu 
stærri, dýravelferð er minni og lyfjanotkun er 
meiri. Með því er ekki verið að segja að vörur 
sem þaðan koma séu hættulegar – alls ekki – en 
hér á landi á neytandinn möguleika á því að 
kynna sér framleiðsluhætti, hafa á þeim skoðun 
og taka upplýstar ákvarðanir í matarinnkaupum.

Staða íslensks landbúnaðar er sterk

Við notum ekki vaxtarhvetjandi hormóna sem 

algengir eru í Bandaríkjunum. Við notum nær 
ekkert skordýraeitur í landbúnaði (svo lítið að 
það mælist varla) eins og algengt er um allan 
heim, jafnvel svo að til vandræða horfir. 

Sýklalyfjanotkun í landbúnaði hérlendis er 
sú næstminnsta í Evrópu – aðeins Noregur er 
neðar. Ofnotkun sýklalyfja er víða farin að valda 
verulegum vandkvæðum því að bakteríurnar 
aðlagast lyfjunum og verða ónæmar. Við höfum 
sem betur fer ekki farið út á þá braut, enda er 
sjúkdómastaða búfénaðar hérlendis afar góð, en 
það þýðir líka að stofnarnir okkar eru viðkvæmir 
og þurfa sérstaka vernd. Síðast en ekki síst 
nýtum við auðlindir landsins til að framleiða 
mat og þurfum þar af leiðandi að flytja hann 
skemmri veg á borð neytandans en annars væri.

Gerum strangar kröfur um dýravelferð

Dýravelferð er víða minni en hérlendis. Umræða 
um geldingar grísa var hávær í síðasta mánuði. 
Svínabændur eru núna hættir að gelda grísi án 
deyfingar eins og gildandi lög kveða á um. Það 
er rétt ákvörðun. Um leið má benda á að verulegt 

magn af erlendu svínakjöti er flutt inn frá 
löndum þar sem grísir fá enga deyfingu 
við geldingu. Í gildandi reglum ESB um 
geldingar grísa er gelding án deyfingar 
heimil a.m.k. til 2018. Hérlendir bændur 
sitja því ekki við sama borð og erlendir 
framleiðendur, en ekki hefur komið 
fram nein krafa um að hingað verði 
ekki flutt inn kjöt af grísum sem voru 
geltir án deyfingar. Í reglum hérlendis 
er skýr krafa um útivist nautgripa. Slíkar 
kröfur eru víðast hvar ekki gerðar. Kjöt 
af grasfóðruðum nautgripum er líka víða 
dýrara því þeir vaxa hægar en þeir sem 
eingöngu er gefið korn. Nautgripum er 
eðlislægara að bíta gras en hér á landi 
eru allir gripir grasfóðraðir. Það er hið 
eðlilega ástand.

Ísland býr yfir verðmætri sérstöðu

Við mættum stundum hugsa meira um hvað 
við höfum í höndunum. Við höfum sterkari 
skoðanir á því sem fram fer hér heima heldur 
en framleiðsluháttum erlendis. Það gildir ekki 
bara um matvælaframleiðslu. Við myndum 
seint samþykkja þann aðbúnað sem starfsfólki 
er búinn í fataverksmiðjum í Asíu en við kaupum 
samt framleiðsluna í stórum stíl. Tengslin 
rofna á leiðinni. Það er líka umhugsunarefni. 
Fataframleiðsla hérlendis er óveruleg en 
matvælaframleiðslan er öflug. Til hennar gerum 
við miklar kröfur og það eigum við líka að gera. 
En ætlum við að bera hana saman við innflutning 
án þess að gera sömu kröfur til hans?

Við eigum landbúnað sem framleiðir 
gæðavöru við sérstakar aðstæður og með 
aðferðum sem skila okkur hreinum afurðum. 
Þær eru ekki og verða ekki ódýrustu 
landbúnaðarvörur í heimi – en þær búa yfir 
sérstöðu sem skiptir máli. Það þarf að meta 
þegar rætt er um stuðning við landbúnað 
og horfa til framtíðar. Sé sérstöðunni glatað 
verður hún ekki auðfengin aftur. Það væri að 
éta útsæðið. /SSS

Næstkomandi föstudag verða 
formlega stofnuð samtökin 
L a n d b ú n a ð a r k l a s i n n . 
Hugmyndin er að tengja 
saman alla þá sem hafa tengsl 
í landbúnaði, í víðtækum 
skilningi. 

Landbúnaður er umfangsmikil 
grein í atvinnulífi landsins, en 
of fáir gera sér grein fyrir því. 
Það er því verðugt verkefni að 
takast á við að upplýsa, greina 
og draga fram mikilvægi þess að 
landbúnaður vaxi og dafni. Of oft 
og of mikið hefur einmitt verið 
fjallað um landbúnað á neikvæðan 
hátt og hagsmunir hans slitnir úr 
samhengi við burðarhlutverk 
hans í byggðalegu tilliti og sem 
verðmætaskapandi atvinnugrein.

Bóndinn þarf á mörgum þjónustu- 
og framleiðslufyrirtækjum að 
halda í sínum búskap. Þau fyrirtæki 
skapa mikla atvinnu og verðmæti. 
Afurðafyrirtækin þurfa sína 
þjónustu á margvíslegum sviðum. 
Samandregið er þessi grein sem 

tengist íslensku atvinnulífi öflug en 
lítt sýnileg – og því þarf að breyta.

Umsvif landbúnaðar eru mikil

Takmarkaðar rannsóknir og 
samantektir eru til um efnahagsleg 

umsvif landbúnaðar og stoðfyrirtækja 
hans. Við eigum rannsókn sem 
gerð var fyrir nokkrum árum um 
vinnumarkað og starfafjölda tengdan 
frumframleiðslunni – búskapnum. 
Sé sú rannsókn uppreiknuð er um 
12.000 störf að ræða. Með grófri 
nálgun má áætla að velta fyrirtækja 
tengdum landbúnaði sé um 150 
milljarðar. Þessar tvær stærðir þarf 
einmitt að rannsaka betur og verður 
það hlutverk hinna nýju samtaka.

Af þessu má sjá að góðar 
forsendur þarf að skapa fyrir ábyrgri 
umræðu um landbúnað og framtíð 
hans. Við trúum að á næstu árum 
verði meiri breytingar í íslenskum 
landbúnaði en verið hafa í langan 
tíma. Veruleg uppbyggingar- og 
fjárfestingarþörf er til staðar. Það 
eru spennandi áskoranir fram undan. 
Tækifæri sem við eigum að búa 
okkur undir. Til að við bændur getum 
tekist á við þau þurfum við trausta 
stefnu og öflugt bakland. Við getum 
að minnsta kosti ekki tekist á við þau 
tækifæri með umræðu um landbúnað 

sem ekki hefur skýra heildarmynd. 
Þá heildarmynd geta slík samtök 
hjálpað til að skapa.

Samtakamátturinn skapar
ný tækifæri

Það er mikilvægt að okkur takist 
vel til að slá sameiginlegan tón 
og virkja samtakamáttinn til 
sóknar fyrir íslenskt atvinnulíf. 
Undirbúningshópurinn sem hefur 
unnið að stofnun samtakanna hefur 
skynjað áhugann og viljum við 
hvetja fyrirtæki og félög bænda til 

þátttöku. Á stofnfundinum verður 
farið yfir fyrstu skref okkar og 
verkefni sem við viljum ráðast í. 
Hvernig við sjáum að samtökin geti 
sótt fram.

Landbúnaðarklasinn á margar 
fyrirmyndir. Það sammerkt með 
þeim fjölmörgu samtökum sem 
ýmsar atvinnugreinar hafa stofnað 
– að samtakamátturinn skapar ný 
tækifæri.

 
Haraldur Benediktsson
formaður undirbúningshóps um 
stofnun Landbúnaðarklasans

Landbúnaðarklasinn verður stofnaður á föstudaginn

Haraldur Benediktsson
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síðasta þætti skildum við 
við þá bræður Gísla og 
Pál Ásgeir Ásgeirssyni 
hvar þeir voru í miðjum 

klíðum að yrkja um Batman og 
fjölskyldu! Í sögum um Batman 
kemur fram að hann heiti Bruce að 
fornafni þegar hann er í mannslíki. 
Þess á milli bregður hann sér í líki 
leðurblöku. Gísli yrkir svo:

Átti hús hinn ungi Brús,
undir grúsarnesi,
veiddi mús til flugsins fús,
frægur lúsablesi.

Þá kom þessi frá Páli:

Barnsskónum hér Batman sleit,
blaka úr góðu leðri.
Hvarf svo brott úr sinni sveit,
í sunnanofsaveðri.

Síðan lá leið þeirra bræðra um 
Austfirði, brá þá Gísli fyrir sig 
alkunnum austfirskum rithætti:

Útlitið mig ekki gleður,
úti ganga kveðurnar.
Tæpast þetta tel ég veður,
til að fara skreðurnar.

Sennilega hefðu mér getað farist 
betur orð, þegar ég í síðasta 
þætti kynnti vísur Einars 
Kolbeinssonar, þar sem ég vændi 
hann um ritstuld. Heldur ofsafengin 
viðbrögð hans bárust mér í símann 
með svofelldum hætti:

Fráleitt efa aukið hef,
efli í skrefum hróður,
þó ég gefi stolin stef,
stundum í refafóður.

Þetta eru nú launin fyrir að koma 
vísum hans á framfæri! En svo 
merkilega vildi til að daginn eftir 
að vísan barst var Einar úti við 
að sýsla við lambfé og sá þá tófu 
rétt ofan við túngarðinn. Skjótur 
var hann að vígbúast og skondraði 
þungvopnaður upp í brekkur og 
náði að bana skolla:

Refir meta rangt sinn hag,
er ræna og leika skjöldum.
Hér var að snapa dýr í dag,
og dó af þessum völdum.

Giska drjúgur yfir verkum 
sínum boðar hann mér svipuð 
örlög og refnum, komi ég aftur í 
Bólstaðarhlíð til efnisöflunar:

Feigð að refum fregnin ber,
sem frakkir spilla næði.
Ætlarðu að fara aftur hér,
um, að snapa kvæði?

En víkjum nú tali að öðrum málum. 
Nýafstaðnar eru kosningar til 
sveitarstjórna. Fágætt vísnasafn 
færði mér Sigríður Ívarsdóttir 
húsfreyja á Vatnsleysu í 
Fnjóskadal. Meðal annars er þar 
að finna kosningavísur frá gömlum 
tíma. Eftirfarandi tvær vísur frá 
Ágústi Vigfússyni kennara bárust 
Morgunblaðinu á sínum tíma en 
geta eins átt við í dag:

Mín leit hefur staðið lengi,
mér leiðist að finna ekki þann
flokk sem ég eitt sinn átti.
Hver andskotinn varð um hann?

Ef finnurðu flokkinn minn vinur,
félagi reyndu þá brátt,
að vísa honum rétta veginn,
ég veit hann tapaði átt.

Frá svipuðum tíma er vísa Bjarna 
Jónssonar frá Gröf:

Kosningarnar koma senn,
kurteisin að bæta.
Þá heilsa allir heldri menn,
hverjum sem þeir mæta.

Umsjón:
Árni Geirhjörtur Jónsson

kotabyggd1@gmail.com

Líf og starf

MÆLT AF 
MUNNI FRAM

Í

Minkabændur í Mön kynntu 
almenningi starfsemi sína
– Reyna með upplýsingagjöf að brjóta niður fordóma gagnvart búgrein sem skapar mikinn gjaldeyri
Á þriðja hundrað manns mættu 
á opið hús laugardaginn 24. 
maí síðastliðinn hjá Katrínu 
Sigurðardóttur og Stefáni 
Guðmundssyni, minkabændum í 
Mön í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. 
Tilgangur þessa viðburðar var 
að uppfræða og kynna starfsemi 
minkabúsins fyrir almenningi. 

Athygli vakti að eigendur 
búsins og starfsmenn klæddust 
Pollapönksbúningum í ýmsum 
skærum litum í tilefni dagsins. 
Með því vildu þeir vekja athygli á 
fordómum sem gjarnan ber á gagnvart 
búgreininni vegna þekkingarleysis. 
Boðskapur Pollapönkara um enga 
fordóma átti því vel við.

Dagurinn mæltist vel fyrir. 
Gestir fengu að halda á litlum 
minkahvolpum en got er nú 
nýafstaðið. Fólk fékk leiðsögn um 
búið og fræðslu um búskapinn og 
vinnslu skinnanna. Til sölu var 
handunnið minkaskart sem Katrín 
vinnur. Fyrir yngstu kynslóðina 
var barnahorn þar sem hægt var að 
taka þátt í teiknimyndasamkeppni 
og blása í blöðrur. Allir fengu svo 
heimabakaðar veitingar í lokin.

Heppnaðist þessi dagur hið 
besta og gestir fóru fróðari heim. 
 /HKr.

Starfsfólkið í minkabúinu Mön í Skeiða- og 
Gnúpverjahreppi var íklætt Pollapönkarabúningum 
þegar það tók á móti gestum í opnu húsi 
laugardaginn 24. maí. Eigendur búsins, þau Katrín 
Sigurðardóttir og Stefán Guðmundsson, eru fyrir 
miðri mynd. Að sjálfsögðu undirstrikuðu þau sjálf 
andstöðu við fordóma á táknrænan hátt með því 
að Katrín klæddist bláum búningi og Stefán var í 
bleikum.  Mynd / MÖN

Á þriðja hundrað manns mættu á opið hús hjá Katrínu Sigurðardóttur og Stefáni Guðmundssyni, minkabændum í Mön í Skeiða- og Gnúpverjahreppi, 
laugardaginn 24. maí síðastliðinn. Tilgangur þessa viðburðar var að uppfræða og kynna starfsemi minkabúsins fyrir almenningi. Þau hafa verið dugleg 
við að sýna almenningi starfsemina og þótti Ingjaldi Breka Haukssyni mikið til koma þegar hann fékk að líta nýlega gotna minkahvolpa í návígi þegar 
hann heimsótti búið ásamt fylgdarliði í síðustu viku.  Myndir / HKr.
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Fréttir

Fararstjóri: Pavel Manásek

Sumar 17 17. - 24. ágúst 

Ljósadýrð í Búdapest

Bókaðu núna á baendaferdir.is
Sími 570 2790
bokun@baendaferdir.is
Síðumúla 2, 108 Reykjavík

Ljósadýrð á Dóná í Búdapest, einni fallegustu borg Evrópu er 
stórkostleg upplifun. Hápunktur ferðarinnar er krýningarhátíð 
heilags Stefáns, dýrðin endar í Passau, sem talin er standa á 
einu hinna sjö fegurstu borgarstæða í heimi.

Verð: 186.200 kr. á mann í tvíbýli.
Mjög mikið innifalið!

ekk

talin er standa á 
i.
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Yfirlýsing Svínaræktarfélagsins og Landssamtaka sláturleyfishafa:

Dýralæknar munu framvegis gelda grísi
að undangenginni svæfingu eða deyfingu
Svínaræktarfélag Íslands og 
Landssamtök sláturleyfishafa 
sendu frá sér yfirlýsingu 28. maí 
síðastliðinn þar sem frá því var 
greint að svínabændur ætli að 
hætta að gelda sína grísi sjálfir 
en láta dýralækni framvegis um 
geldingarnar að undangenginni 
deyfingu eða svæfingu. 
Svínabændur breyta þannig 
starfsháttum í samræmi við ný lög 
um velferð dýra sem tóku gildi um 
síðustu áramót.

Þrír kostir í stöðunni

Málið kemur upp í kjölfar 
umfjöllunar Bændablaðsins frá 
22. maí síðastliðnum þar sem 
bólusetningar, sem nýjan valkostur 
við geldingar grísa, var kynntur. 
Þar sagði Sigurborg Daðadóttir 
yfirdýralæknir eftirfarandi: „Málið 
er á því stigi núna að svínabændur 
verða að gera upp við sig hvernig 
þeir ætli að standa að málum hjá 
sér. Ný lög um velferð dýra eru 
skýr; nú má enginn gelda dýr nema 
dýralæknar og það verður að gera 
að undangenginni deyfingu eða 
svæfingu ásamt verkjastillingu. 
Svínabændur verða að fara að lögum 
og geta gert það á þrennan máta; ekki 
gelda, fá dýralækni til að gelda með 
skurðaðgerð eða nota þessa aðferð 
sem við kynntum á fræðslufundinum 
[um bólusetningarnar – innskot 
blm.].“

Fréttastofa Ríkisútvarpsins tók 
málið svo upp og málið komst í 
hámæli helgina 24.-25. maí. Eftir 
nokkurt þóf í fjölmiðlum dagana á 
eftir ákváðu svínabændur að gefa 

út yfirlýsinguna um að þeir myndu 
hætta sjálfir að gelda grísi. Í viðtali 
við Ríkisútvarpið 28. maí síðastliðinn 
sagði Hörður Harðarson, formaður 
Svínaræktarfélags Íslands, að hann 
gerði fastlega ráð fyrir að breytingin 
myndi taka gildi strax þann dag. 

Innfluttar afurðir 
uppfylli svipaðar kröfur

Í yfirlýsingu svínabænda og 
sláturleyfishafa er skorað á íslensk 
stjórnvöld að tryggja að innfluttar 
afurðir uppfylli sambærilegar kröfur 
og gerðar eru hér á landi. „Íslenskur 
svínabúskapur hefur þá sérstöðu að 
lyfjanotkun er með því minnsta sem 
þekkist. Þá er ljóst að þegar ný lög 
um velferð dýra hafa verið innleidd 
að fullu munu íslenskir neytendur 
geta treyst því að þær íslensku 
svínaafurðir sem rata á þeirra disk 
urðu til með þeim hætti sem best 
gerist. Það er eðlilegt að gera sömu 
kröfu til innfluttra svínaafurða.“

Engar þvingunaraðgerðir á 
meðan unnið er að endurbótum

Hjá Matvælastofnun fengust 
þær upplýsingar að síðastliðið 
haust hafi svínabændur sótt um 
undanþágu við kröfu um deyfingu 
við geldingar grísa til atvinnuvega- 
og nýsköpunarráðuneytisins. Á 
meðan beiðnin var til meðferðar hjá 
ráðuneytinu var Matvælastofnun 
beðin um að grípa ekki til aðgerða. 
Ráðuneytið hafnaði beiðni 
svínabænda og barst Matvælastofnun 
bréf þess efnis 18. mars.  Í kjölfarið 
óskuðu svínabændur eftir nánari 

upplýsingum frá Matvælastofnun 
um hvernig hægt væri að beita 
bólusetningu til að gelda grísi. Af 
því tilefni hélt Matvælastofnun opinn 
fræðslufund 6. maí síðastliðinn undir 
yfirskriftinni „Bólusetning – nýr 
valkostur við geldingar grísa“, sem 
svínabændum, sláturleyfishöfum, 
neytendasamtökum og dýra-
verndarsamtökum var boðið að 
sækja. Framkvæmd bólusetningar 
í stað geldingar felur í sér 
umfangsmiklar breytingar á verklagi 
og voru svínabændur upplýstir á 
fundinum um að Matvælastofnun 
myndi ekki beita þvingunarúrræðum 
út árið svo lengi sem að svínabændur 
gætu sýnt fram á að verið væri að 
innleiða og setja í framkvæmd nýtt 
verklag sem uppfyllir ákvæði nýrra 
dýravelferðarlaga.  

Þessu var fylgt eftir með bréfi 
Matvælastofnunar til svínabænda þar 
sem þeim er gert að sýna fram á, fyrir 
10. júní 2014, hvernig þeir hyggist 
standa að innleiðingu nýs verklags 
við geldingar grísa, sem uppfyllir 
lagakröfur. Jafnframt yrði þessu 
fylgt eftir með eftirlitsheimsókn 
og að því loknu verður lagt mat á 
framgang mála og þörf á aðgerðum. 
Markmiðið væri að allir svínabændur 
uppfylli þessar kröfur sem fyrst og í 
síðasta lagi í lok árs 2014.  

Samkvæmt upplýsingum 
frá Matvælastofnun hefur 
Evrópusambandið lýst því yfir 
að svínabændum þar verði gefinn 
frestur til 2018 til að gelda grísi án 
deyfingar eða svæfingar. Það eigi 
til dæmis við um Danmörku en í 
Svíþjóð hefur svínabændum verið 
veittur frestur til 2016.  /smh

Lömbin sett út um 
leið og hægt er
„Það er fín frjósemi hjá fénu í ár 
og það lofar góðu,“ segir Bergvin 
Jóhannsson bóndi á Áshóli í 
Grýtubakkahreppi, en sauðburður 
gekk  vel. 

„Það er mikill munur að geta sett 
ærnar og lömbin út jafnóðum,“ segir 
Bergvin, en góður hópur gerði sér að 
góðu nýsprottið grasið í túni norðan 
við Áshól þegar Bændablaðið átti 
leið hjá á dögunum. Bergvin segist 
setja lömbin út þetta þriggja daga 
gömul og það létti mjög á þegar hægt 
er að koma ungviðinu út húsi.  Um 
430 kindur eru á Áshóli.

Mætti vera hlýrra

Þar er einnig umfangsmikil 
kartöflurækt og segir Bergvin að 
hann sé um það bil hálfnaður að setja 
niður.  Landið sé að mestu tilbúið, en 
það mætti gjarnan vera hlýrra.

„Það hefur sem betur fer ekki 
komið neitt hret í maí, en verið 
fremur kalt flesta daga og það er 
ekki sérlega hagstætt fyrir okkur 

kartöflubændur. Það gerist lítið í 
jörðinni þegar veðurfarið er með 
þeim hætti,“ segir Bergvin. /MÞÞ

Sauðburður gekk vel á Áshóli í Grýtubakkahreppi.  Myndir / MÞÞ

Bændablaðið 
Næsta blað kemur út 19. júní

Sigurður Emil Ævarsson 
er mótsstjóri Landsmóts 
hestamanna. Hann segir að 
undirbúningur fyrir mótið gangi 
mjög vel og búið sé að ganga frá 
samningum um gott veður. 

„Ég held að það sé góður 
hugur í mönnum fyrir þetta mót 
og það er þegar búið að skrá 
inn frábæra hesta. Mótið verður 
klárlega í gæðum sem aldrei 
fyrr. Þarna verður heimsmeistari 
kynbótahrossa og fyrrverandi 
heimsmeistari líka og feikilegur 
hestakostur,“ segir Sigurður.

Hann segir að svipaður fjöldi sé 
með þátttökurétt á mótinu á Hellu 
og var í Reykjavík. Nú standi yfir 
úrtökumót og reiknar hann með að 
keppt verði um þátttökurétt alveg 
til miðnættis þann 16. júní þegar 
fresturinn rennur út. 

„Það eru um 500 hestar sem 
fara í gegnum gæðakeppnina. Ég 
er að búast við rétt yfir hundrað 
keppendum í A og B flokki og á 
bilinu 80 til 90 í yngri flokkunum.“ 

Sigurður er enginn nýgræðingur 
í mótshaldi af þessu tagi og er 
þetta sjötta mótið í röð sem hann 
stýrir. „Þetta fer nú að verða hálf 
vandræðalegt hvað maður er búinn 
að vera lengi í þessu.“ 

Bylting í upptökum

„Það eru samt alltaf einhverjar 
nýjungar í hvert skipti. Það sem 

er sérstakt við þetta mót er að 
það verður tekið upp á vídeó í 
miklum gæðum eins og fyrri mót, 
en nú fá allir þátttakendur afhentar 
upptökur að móti loknu, þetta 
verður mikil bylting.“ Hann segir 
að undanfarin mót hafi vissulega 
verið tekinn upp enda kvöð um að 
slíkt sé gert, en menn hafi þá þurft 
að kaupa upptökurnar sérstaklega.

–Er þá ekki heljarmikill 
tæknipakki sem fylgir mótshaldinu 
á Hellu? 

„Það er óhemju tækni í kringum 
þetta. Við verðum að standa okkur 
vel í upplýsingaveitunni og hafa 
þetta allt með nýjustu tækni. Það 
kostar þó mikla peninga á því 
er enginn vafi. Tæknipakkinn er 
dýrari en allt annað á mótinu.“

Segir Sigurður því mikilvægt 
að aðsókn verði góð. Hann er 

reyndar ekki í neinum vafa um að 
svo verði.

„Mótin á Hellu hafa alltaf verið 
mjög fjölmenn. Það er óútskýrt af 
hverju það kom ekki fleiri en 10 
þúsund manns á móti í Reykjavík 
sem var frábært í alla staði. Eini 
ljóðurinn á því móti var að það 
komu of fáir. Þeir sem mættu voru 
þó mjög ánægðir með mótshaldið 
um umgjörðin var frábær.“

Sigurður segir að verið geti 
að mótshald í þéttbýlinu laði 
ekki eins marga að þar sem 
útilegustemmingin verði ekki eins 
mikil. Það hafi samt marga kosti 
að halda mótið í Reykjavík. Hann 
segir að ekki hafi skort á að menn 
riðu út á kvöldin mótsdagana og 
sér hafi sýnst vera meira um það 
í Reykjavík en á öðrum mótum.

Búið að ganga frá samningum 
um gott veður

– Nú gerði mikið rok á mótinu 
2008, en ert þú búin að ganga frá 
samningum um gott veður á Hellu 
mótsdagana að þessu sinni?

„Já, ég held að það sé allt frá 
gengið. Maður hefur verið á bæn 
til að biðja um gott veður. Gamlir 
karlar í sveitinni á Suðurlandi, sem 
kunna að lesa í náttúruna, segja að 
það verði gott veður. Það er alveg 
hægt að trúa þeim, allavega þar til 
annað kemur í ljós,“ segir Sigurður 
mótsstjóri.  /HKr. 

Landsmót hestamanna á Gaddstaðaflötum á Hellu: 

Búið að ganga frá samn-
ingum um gott veður
– segir Sigurður Ævarsson mótsstjóri, en mjög mikið er lagt í mótshaldið

Sigurður Emil Ævarsson
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Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300
Hafa áhrif um land allt!

Baldur Grétarsson
Kirkjubæ - 701 Egilsstöðum 
Sími: 471 3131 / 861 1961

Sigurbjörn Karlsson
Smyrlabjörgum - 781 Höfn í 
Hornafirði Sími: 892 9074

Búval ehf
Iðjuvöllum 3 
880 Kirkjubæjarklaustri 
487 4852 / 896 4852

Sigurjón Sigurðsson
Efstu-Grund - 861 Hvolsvöllur 
Sími: 487 8959 / 845 0980

Matthías Ragnarsson
Guðnastöðum - 861 Hvolsvelli 
Sími: 487 8570 / 867 6038

Jón Viðar Finnsson
Dalbæ 1 - 845 Flúðum 
Sími: 486 6648 / 898 1468

Brynjúlfur Steinar Guðbrandsson
Brúarlandi I - 311 Borgarnesi 
Farsími: 894 2708

María G Líndal
Neðri-Hundadal - 371 Búðardal 
Sími: 867 2578

Magnús Kristjánsson
Höskuldsstöðum - 371 Búðardal 
Sími: 434 1205 / 892 1207

Haraldur Bjarnason
Haga II - 451 Patreksfirði 
Sími: 456 2054 / 869 1047

Högni Jónsson
Ósi - 415 Bolungarvík 
Sími: 456 7397 / 892 0569

Sigvaldi Sigurjónsson
Urriðaá - 531 Hvammstanga 
Sími: 451 2933 / 824 2933

Hjálmar Ágústsson
Langsstöðum - 801 Selfoss 
Sími 482 1035

Trausti Hjálmarsson
Austurhlí 2 - 801 Selfossi 
Sími: 486 8948 / 865 9284

Benedikt Hans Kristjánsson
Ferjunesi 2 Flóa – 801 Selfossi 
Farsími: 848 8604

Sigurþór Gíslason
Meðalfelli - 276 Mosfellsbær 
Sími 566 7060 / 897 7690

Brynjólfur Guðmundsson
Hlöðutúni - 311 Borgarnesi 
Farsími: 863 7398

Eggert Kjartansson
Hofsstöum - 311 Borgarnesi 
Sími: 435 6870 / 865 2400

Jón Kristófer Sigmarsson
Hæli - 541 Blönduósi 
Sími: 452 4114 / 898 9402

Auðólfstaðabúið
Auðólfstöðum - 541 Blönduós 
Sími: 452 4757 / 864 0238

Sigurður Baldursson
Páfastöðum 560 - Varmahlíð 
Sími: 453 8175 / 895 4166

Róbert Jónsson
Réttarholti – 560 Varmahlíð 
Sími 453 8258 / 891 9161

Þór Ingvason
Bakka - 621 Dalvík 
Sími: 466 3171 / 844 9371

Búvís ehf
600 Akureyri 
Sími: 465 1332 / 660 1648

Vagn Haukur Sigtryggsson
Hriflu II – 641 Húsavík 
Sími: 464 3259 / 848 4476

Stefán Pétursson
Klifshaga - 671 Kópasker 
Sími: 465 2227 / 659 8927

Jóhann Marvinsson
Svínabökkum – 690 Vopnafjörður 
Sími 473 1527 / 846 3563

Gunnar Þóroddsson
Hagalandi - 681 Þórshöfn 
Sími: 468 1368 / 892 5268

Afgreiðslumenn um land allt

Gæðaplast á góðu verði

- Tímanlegar pantanir auðvelda útkeyrslu

POWER STRETCH

5 laga plast 
framleitt af ASLA

Hvítt 75 cm

Svart 75 cm

BAL´ENSIL

5 laga gæðaplast fyrir 
kröfuharða notendur
Mjög gott lím - Mikil teygja

Hvítt 75 cm

Grænt 75 cm

RANI

Finnskt rúlluplast

Eitt mest selda plastið 
á Íslandi til margra ára

Hvítt / ljósgrænt 75 cm

Hvítt 50 cm

TAMA - NET

Tama framleiðir um 60% af öllu 
rúlluneti í heiminum

Lengd 3600 og 4500 metrar
Klæðir einstaklega vel út á jaðra rúllunnar sem 
minnkar loftmyndun í rúllu
Grípur einstaklega vel
Rauð endamerking
Góð handföng,
Zebra rendur auðvelda ísetningu rúllu
Hentar fyrir allar gerðir rúlluvéla.

M
E
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Z 

50
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Eldshöfða 4 · 110 Reykjavík · info@bilahlutir.com

Mercedes Benz 508D
þessi vel þekkti, trausti og sterki

- með skráningu og komin á götuna.

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

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

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

kvikaehf.wix.com/bilahlutirAllar nánari upplýsingar:

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

Sími 587-5058
GSM 695-7007 / 863-5058

NÚ ER ALLRA SÍÐASTA
TÆKIFÆRIÐ

AÐ EIGNAST GRIPINN
Á ÞESSU ÓTRÚLEGA VERÐI
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Nýir bændur hafa verið ráðnir 
í Skálholt og hafa þau tekið 
við búskapnum af Guttormi 
Bjarnasyni og Signýju Berglindi 
Guðmundsdóttur. Þau heita 
Jóna Þormóðsdóttir og Ásgeir 
Ásgeirsson. 

Þau voru áður með búskap 
austur í Álftafirði, en hafa ekki 

verið við bústörf í nokkur ár. Hún 
er búfræðingur frá Hvanneyri. „Að 
lokinni messu á uppstigningardag 
var kaffisamsæti og opið hús fyrir 
sveitungana þar sem við kvöddum 
Guttorm og Signýju,“ segir Kristján 
Valur Ingólfsson, vígslubiskup. 18 
umsóknir bárust um bústjórastörfin 
í Skálholti. /MHH

Fréttir

Nýr bændur teknir 
við í Skálholti

Skálholtsdómkirkja í Bláskógabyggð í Biskupstungum.  Ljósmynd / MHH

Árni Sverrisson og Heiðbjört Hlín Stefánsdóttir. 

Reisa hof í Skagafirði
Í Skagafirði er unnið að því að 
reisa hof sem helgað verður 
hinum heiðnu norrænu goðum, 
ásunum. Hofið, sem rís í landi 
Efra-Áss í Hjaltadal, er reist í 
einkaframkvæmd af fjölskyldunni 
í Efra-Ási og er ætlað til þess að 
þau geti komið þar saman til að 
sækja styrk sinn til ásanna. Hofið 
rís enda á bæjarhlaðinu, norðan 
við íbúðarhúsið. Verður það um 70 
fermetrar þegar byggingu lýkur, 
sem vonast er til að verði í sumar.

Í Efra-Ási búa þau Árni Sverrisson 
og Heiðbjört Hlín Stefánsdóttir 
ásamt yngri dóttur þeirra Hjördísi 
Helgu og stunda þar kúabúskap. Árni 
var við vorverk þegar Bændablaðið 
náði af honum tali og spurði hann 
út í framkvæmdina og hverju hún 
sætti. „Við erum heiðin og dætur 
okkar báðar. Þetta byrjaði sem lítil 
hugmynd sem stækkaði síðan, að 
byggja okkur hof úr torfi og grjóti. 
Við hófum framkvæmdirnar fyrir 
um tveimur árum síðan og höfum 
verið að dunda okkur við þetta. Nú er 
búið að hlaða megnið af veggjunum 
en stefnan er svo að reyna að klára 
þetta í sumar. Við höfum notið 
aðstoðar góðs nágranna okkar, 
Viðars Sverrissonar, sem hefur 
hjálpað okkur og séð um hleðsluna 
að mestu.“

Árni leggur áherslu á að 
hofbyggingin verði fyrir 

fjölskylduna og þeirra nánustu, 
sem og aðra heiðingja, en sé ekki 
hugsað sem nein ferðamannagildra. 
Hofið verður helgað ásunum öllum 
en Árni, Heiðbjört og dætur eiga 
sér ekki einn sérstakan guð heldur 
marga og hofið mun rísa þeim öllum 
til heiðurs. „Við sækjum styrk okkar 
til þeirra guða sem til þarf í hvert og 
eitt skipti. Við ætlum okkur að nota 
hofið til að koma saman, klæðast 
kannski viðeigandi klæðnaði, 
eiga góðar stundir og hafa gaman. 
Ásatrúarfólk á svæðinu getur og 
notað hofið fyrir athafnir eins og 
nafnagjafir barna, giftingar og þess 
háttar. Það verða síðan væntanlega 
haldin blót í hofinu til heiðurs 
goðunum.“ 

Einungis eitt hof annað hefur 
verið reist á landinu í síðari árum, 
meyjarhof sem Jón Ólafsson á 
Kirkjulæk í Fljótshlíð reisti. Það 
hof hefur verið nýtt í ferðamennsku. 
Að því er Hilmar Örn Hilmarsson 
allsherjargoði er bygging hofsins 
í Efra-Ási söguleg. „Það er byggt 
sérstaklega sem hof þar sem á að 
ástunda hinn gamla sið, mikið í það 
lagt og af fólki sem hefur hugsjón og 
vill virða hefðina. Við höfum alltaf 
látið okkur dreyma að það væru 
36 goðorð, full og forn, hringinn 
í kringum landið. Þó að það sé 
kannski langt í að það rætist gæti 
þetta verið upphafið að því.“ /fr

Býflugnaræktendafélag Íslands 
(Bý) hefur sótt um leyfi til 
landbúnaðarráðuneytisins til að 
flytja inn allt að 120 býflugnapakka 
til Íslands; og allt að 30 
býflugnadrottningar aukalega. 
Með þessum innflutningi á sér stað 
nýtt upphaf í sögu félagsins, því 30 
af þessum búum verða eingöngu 
notuð til að framleiða afleggjara 
og þannig stuðla að sjálfbærni 
býflugnabúskapar á Íslandi, án 
utanaðkomandi innflutnings.

Í hverri einingu af þessum 120 
búum er ein drottning og um það 
bil 1,5 kg vinnuflugur (þernur). Að 
sögn Egils Rafns Sigurgeirssonar, 
formanns Býs, verða þessar 
býflugur keyptar frá Álandi og með 
þeim mun fylgja heilbrigðisvottorð 
frá finnskum heilbrigðisyfirvöldum 
um heilbrigði flugnanna. 

„Flugurnar koma af svæði sem 
ekki er sýkt af varroa-maurnum, 
loftsekkjamaur – né öðrum þekktum 
sjúkdómsvöldum hjá býflugum. 
Álandseyjar eru eina þekkta landið, 
utan Íslands, sem er laust við báðar 
þessar maurategundir.“

 
Góðir framtíðarmöguleikar 
býflugnaræktar á Íslandi

„Um er að ræða áframhaldandi 
tilraunir til býflugnaræktar á Íslandi. 
Tilraunir benda til að býflugnarækt 
eigi góða framtíðarmöguleika á 
Íslandi. Síðastliðin ár hafa sýnt að 
lifun búa af vetri hafa gengið allt 
betur hjá býflugum sem keypt hafa 
verið frá Álandseyjum sem betur 
virðast þola íslenska veðráttu enda 

veðurskilyrði áþekk á þessum 
stöðum. Einnig hafa tilraunir okkar 
með vetrun skilað betri árangri á 
undanförnum árum. Nú eru 80 
virkir býflugnabændur í landinu og 
vetruðu þeir 125 bú á síðastliðnum 
vetri eftir skelfilegt sumar. Um 20 
manns hafa nýverið sótt námskeið 
í býrækt sem Bý heldur, þannig að 
á þessu ári eru félagar í Bý orðnir 
um 100 talsins.“

Um helmingur ræktenda 
er konur

„Nú hefst nýr kafli í býrækt á 
Íslandi. Bý flytur nú inn 30 bú 
sem eingöngu verða notuð til 
að framleiða afleggjara og gera 
býræktendum kleift að stefna að 
því að verða sjálfum sér nægir um 

býflugur í framtíðinni með fjölgun 
búa. Verkefnið hefur fengið styrk frá 
Framleiðnisjóði landbúnaðarins og 
munu tveir reyndustu býræktendur 
á Íslandi – sem hvor um sig er með 
meira en 20 ára reynslu af býrækt – 
sinna verkefninu.

Sá mikli áhugi sem vaknað 
hefur hér á landi fyrir býrækt er 
eflaust með einsdæmum sem sjá 
má á fjölda þeirra sem sótt hafa 
námskeið undanfarin fjögur ár. Eins 
og oft áður slá Íslendingar met og 
það er ánægjulegt að 48 prósent 
býræktenda hér á landi eru konur – 
og hvað best ég veit er hvergi hærra 
hlutfall þeirra í hinum vestræna 
heimi.“

Býflugurnar verða fluttar til 
landsins með flugi seinni partinn í 
júní, í tveimur áföngum.  /smh

Býflugnaræktendur stefna að sjálfbærni í ræktun sinni: 

Ósýktur stofn býflugna á Íslandi

Myndir / smh

Búið að opna dýragarðinn Slakka í Laugarási fyrir sumargestum:

Ljósmyndasýning um sögu 
Slakka opnuð á næstunni
Helgi Sveinbjörnsson hefur opnað 
dýragarðinn Slakka í Laugarási 
fyrir sumargestum og er nú opið 
alla daga vikunnar frá 11 til 18. 
Þar er margt forvitnilegt að sjá 
eins og hvolpa, ketti, hænur af 
mörgum tegundum, páfagauka 
og margt fleira. Er þar eitthvað 
að finna fyrir alla aldurshópa auk 
þess sem þarna má bregða sér í 
mínígolf og hægt er að setjast niður 
og fá sér hressingu á eftir.

Ekki vita kannski allir að 
Helgi er ljósmyndari og var um 
árabil kvikmyndatökumaður hjá 
Sjónvarpinu. Það lá því beint við 

að kappinn væri með myndavélina 
á lofti annað slagið á meðan unnið 
var að uppbyggingu Slakka. Saga 
fyrirtækisins er því til í miklu safni 

mynda. Segir Helgi að til standi að 
leyfa gestum Slakka að njóta hluta 
þessara mynda á næstunni, en hann 
vinnur nú að undirbúningi veglegrar 
ljósmyndasýningar á staðnum.  /HKr. 

Helgi Sveinbjörnsson.  Mynd / HKr. 
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ERTU AÐ BYGGJA
EÐA BREYTA

Kemi • Tunguhálsi 10, 110 Reykjavík • www.kemi.is • Sími: 415 4000
Opið: Mánudag - fimmtudags: Frá kl. 8.00-17.30. Föstudaga: Frá kl. 8.00-17.00.

Hagkvæm og sjálfvirk loftræstikerfi 
fyrir íslensk fjós, fjárhús og önnur gripahús

Fáðu aðstoð sérfræðinga okkar 
við val á rétta kerfinu fyrir þitt bú

DOL 234F
Hitastýring

Dol 2200
Viðvörunar- 
kerfi

DA 600
Strompur

Spiraflex
Hitarör

DA 75A-1
Spjaldloka

DA 2000
Háþrýstidælur

DA 2000
Háþrýstirör og  spíssar

DA 1200
Vegginntök

DA 1540
Loftinntök

Hýsi - Merkúr hf.  /  Völuteigi 7  /  270 Mosfellsbær  /  Sími 534 6050  /  hysi@hysi.is  /  www.hysi.is

Við finnum lausnina með þér
Reiðhöll Harðar, Mosfellsbæ

Háþrýstiþvottadælur
Háþrýstiþvottadælur fyrir allan iðnað. 
Öflugar og vandaðar dælur á frábæru 
verði frá Comet, www.comet-spa.com 
Aflgjafar: Rafmagn / Honda bensín / 
Yanmar dísil / Aflúrtak á traktor. Heitt 
og kalt vatn, mikið vatnsflæði og 
þrýstingur allt að 500 bör. 

Hákonarson ehf. s. 892-4163, netfang: hak@hak.is vefsíða: www.hak.is

Aðalfundur Landssamtaka 
raforkubænda 2014

verður haldinn í Baldurshaga á Bíldudal  
þ. 7. júní nk. og hefst hann kl. 13.00.

Dagskrá fundarins verður þannig:

 1. Setning fundarins og skipun starfsmanna
 2. Skýrsla stjórnar
 3. Umræða um skýrslu stjórnar
 4. Erindi Björgvins Skúla Sigurðssonar, framkv.stj. 

Landsvirkjunar, um orkumál
 5. Erindi Kristjáns Haraldssonar Orkubússtj. um orkukaup o.fl.
 6. Erindi Gunnars Orra Gröndal, starfsm. Verkís, um 

vatnamælingar
 7. Fyrirspurnir til framsögumanna og orðið frjálst
 8. Reikningar LR 2013 lesnir upp
 9. Reikningar bornir undir atkvæði og árgjald ákveðið
 10. Kaffihlé, áætlað kl. 15.30 
 11. Kosinn einn maður í stjórn til þriggja ára og einn í varastjórn 

sama tíma
 12. Kosnir tveir skoðunarmenn til eins árs
 13. Önnur mál

Fundarslit (áætluð eigi síðar en 17.30).

Fundurinn er opinn öllu áhugafólki um virkjanir innan við 10 MW.
Að fundi loknum verður hægt að skoða Kalkþörungaverksmiðjuna 
á Reykhólum og Hvestuvirkjun.

Bent skal á að fyrir fundarmenn úr öðrum landshlutum gæti 
verið snjallt að taka sumarfrí á Vestfjörðum í leiðinni og gera 
góða ferð enn betri.

Bændablaðið

Kemur
næst út

19. júní
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Fréttir

Breytt eignarhald félagsheimilisins Mela í Hörgárdal:

Leikfélagið eignast húsið og eflir 
menningarstarf á svæðinu
Fulltrúar Hörgársveitar, Kven-
félags Hörgdæla og Leikfélags 
Hörgdæla hafa skrifað undir 
samning um breytingar á 
eignarhaldi félagsheimilisins Mela 
í Hörgárdal.

Leikfélagið eignast húsið að 
fullu, með því meginskilyrði að 
sú starfsemi sem fram fer í húsinu 
stuðli að blómlegu starfi félagsins 
og styðji við menningarlífið í 
sveitarfélaginu og héraðinu öllu.

Leikfélag Hörgdæla hefur verið 
aðalnotandi Mela mörg undanfarin 
ár og sett þar upp leikverk af 
ýmsu tagi við góðan orðstír. Með 
samningnum er rennt enn styrkari 
stoðum en áður undir hið blómlega 

starf sem leikfélagið hefur staðið 
fyrir.

Eignaraðild Kvenfélagsins lýkur

Með samningnum lýkur eignaraðild 
Kvenfélags Hörgdæla að 
félagsheimilinu, sem staðið hefur 
óslitið allt frá upphafi. Kvenfélagið 
hefur verið einn af burðarásum 
samfélagsins í Hörgárdal og 
nágrenni um áratugaskeið og gert 
er ráð fyrir að samningurinn verði 
til þess að styrkja félagið.

Rekstur húseigna er stór þáttur 
í umsvifum Hörgársveitar og með 
samningnum er stuðlað að því að 
hann minnki. Eftir því sem tíminn 

líður er gert ráð fyrir að af því verði 
talsvert hagræði fyrir sveitarsjóðinn, 
um leið og „grasrótin“ í 
sveitarfélaginu fær frjálsari hendur 
en áður fyrir listsköpun sína og 
menningariðkun.

Í góðu ástandi

Félagsheimilið Melar í Hörgárdal 
var upphaflega byggt árið 1924, 
en hefur síðan verið stækkað og 
endurbætt, og er nú 260 m2 að stærð 
í góðu ástandi. Fyrir utan að henta 
vel til leiksýninga er húsið kjörinn 
staður fyrir fundi, veislur, ættarmót 
og hvers konar mannfagnaði.  
 /MÞÞ

Aðalfundur Veiðifélags Þjórsár:

Lýsir yfir vonbrigðum með 
fyrirhugaða Hvammsvirkjun
„Hvammsvirkjun hefur verið færð 
úr biðflokki í nýtingarflokk af 
Verkefnisstjórn Rammaáætlunar. 
Ekki eru til nein vísindaleg rök 
fyrir þessari breytingu,“ segir í 
ályktun aðalfundar Veiðifélags 
Þjórsár sem haldinn var í 
Brautarholti 3. apríl 2014.

„Verði Hvammsvirkjun byggð 
mun lífsskilyrðum fiska ofan við 
Búða verða stefnt í hættu. Boðaðar 
mótvægisaðgerðir eru ólíklegar 
til árangurs og hafa erlendir 
vísndamenn með sérþekkingu á 
þessum málaflokki bent á fjölmörg 
tilfelli þar sem lausnir eins og 
þær sem Landsvirkjun boðar við 
Hvammsvirkjun hafa brugðist að 
heita má algjörlega. Ekki hefur 
tekist að fá upplýsingar um eitt 
einasta tilfelli þar sem virkni er 
ásættanleg.

Á síðustu áratugum hefur 

laxgengd fyrir ofan Búða aukist 
mjög og hrygning margfaldast. 

Í niðurstöðum rannsókna 
starfsmanna Veiðimálastofnunar 
á vatnasvæði Þjórsár ofan Búða 
kemur skýrt fram hversu mikilvægt 
þetta svæði er orðið fyrir laxastofn 
Þjórsár í heild sinni. Rannsóknir 
sýna að Hvammsvirkjun mun raska 
68% búsvæða ofan Búða. 

Sá fiskur sem elst upp ofan 
við Búða gengur í Þverá, Sandá 
og Fossá. Fiskur klakinn út í 
þessum hluta árinnar leitar um 
allt vatnasvæðið og á eftir að gefa 
eigendum sínum auknar tekjur og 
þar með styrkja búsetu í sveitum 
við Þjórsá fái áin að vera í óbreyttu 
ástandi.

Það eru okkur mikil vonbrigði 
sem eigum veiðirétt í Þjórsá að 
ræktunarstarfi síðustu áratuga skuli 
vera stefnt í svo mikla óvissu.“

Þjórsá nokkru ofan við fyrirhugaða Hvammsvirkjun.  Mynd / HKr. 

Tollkvóti vegna innflutnings 
á nautakjöti er opinn og hefur 
verið það síðan 28. febrúar 
síðastliðinn. Það þýðir að 
innflytjendur geta flutt inn 
nautakjöt á 45 prósentum af 
þeim magntolli sem myndi 
leggjast á ef kvótinn væri ekki 
opinn. Athygli er vakin á þessu 
á heimasíðu atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins, vegna 
umræðu um skort á nautakjöti 
og innflutning upp á síðkastið.

Auk magntollsins leggst 30 
prósenta verðtollur á kjötið. Sem 
dæmi má nefna að tollur á hakkefni 
er 270 krónur sem er 45 prósent 
af leyfilegum magntolli. Væri 
tollkvótinn ekki opinn myndi 
tollurinn verða 30 prósent af 
innflutningsverði auk 599 króna. 
Þegar tollkvóti er opinn, eins 
og núna, hefur verðhækkun á 
innlendu nautakjöti engin áhrif á 
innflutningsverðið, að því er fram 
kemur í frétt ráðuneytisins. /fr

Tollkvóti fyrir nautakjöt opinn

„Það er frábært að vera komin 
á Selfoss enda eigum við marga 
viðskiptavini á svæðinu þar 
í kring. Ekki spillir fyrir að 
starfsmaður okkar, Margrét 
Lilliendahl, býr á staðnum og mun 
sinna nýja útibúinu,“ segir Óðinn 
Elísson hrl., sem er eigandi og 
framkvæmdastjóri Fulltingis, en 
hann er sjálfur búsettur í Kjósinni. 

Fulltingi hefur mikla sérhæfingu 
í slysa- og skaðabótamálum 
og uppgjörum slysabóta við 
tryggingafélög. „Við hvetjum fólk 
sem lent hefur í slysum að koma 
við á skrifstofu okkar og leita 
sér upplýsingar um rétt sinn hjá 
sérhæfðu starfsfólki þar sem fólk 
lendir í slysum veit oft ekki rétt sinn 
sem oft kann að vera meiri en það 
ætlar í fyrstu. Best er að koma sem 
fyrst eftir að slys hefur orðið til að 
fá ráðgjöf,“ segir Margrét og bætir 
því við að Fulltingi bjóði Selfyssinga 

og aðra nærsveitamenn hjartanlega 
velkomna. Skrifstofan er til húsa við 
Austurveg 42, 2. hæð á Selfossi, fyrir 
ofan Nettó. Hjá fyrirtækinu starfa um 
20 starfsmenn.  /MHH

Fulltingi opnar útibú á Selfossi

Margrét Lilliendahl og Óðinn Elísson 
á nýju skrifstofunni á Selfossi.

Axel Vatnsdal, formaður Leikfélagsins, Jónína Björg Grétarsdóttir, formaður Kvenfélagsins, og Guðmundur 
Sigvaldason sveitarstjóri takast í hendur við undirritun samningsins um félagsheimilið Mela.

Garðyrkjustöðin Akur verið án vottunar frá áramótum:

Hefur samt merkt vörur sínar með vottunarmerkinu 
– ástæðan sögð ágreiningsmál um gildi samningsins við Vottunarstofuna Tún 

Eins og greint var frá í síðasta 
Bændablaði hefur Garðyrkjustöðin 
Akur ekki lengur lífræna vottun 
frá Vottunarstofunni Túni. 
Bændur þar héldu áfram að nota 
svokallaðan svepparotmassa 
sem áburðargjafa en hann hefur 
verið bannaður í lífrænt vottaðri 
ræktun. Því var vottunin ekki 
endurnýjuð hjá Akri um síðastliðin 
áramót – þegar gildistíminn rann 
út. Engu að síður hefur Akur, 
sem var einn stærsti framleiðandi 
á vottuðu lífrænt ræktuðu 
grænmeti á Íslandi, áfram notað 
vottunarmerki Túns á vörum 
sínum. 

Í samtölum Bændablaðsins við 
Þórð Halldórsson, garðyrkjubónda 
á Akri, hefur komið fram að á milli 
Vottunarstofunnar Túns og Akurs 
sé ágreiningur um gildi samnings 
þeirra á milli. 

Þórður vildi ekki greina nánar frá 
þeim málum á þessu stigi málsins. 
Hann hefur þó upplýst að í ljósi 
afstöðu Túns til starfsumgjarðar 
lífrænnar ylræktar munu vörur 
frá Akri ekki lengur merktar 
vottunarmerki Túns. Á Akri mun þó 
haldið áfram héðan í frá sem hingað 
til að rækta með þeim hætti sem 
gert hefur verið – í lífrænum anda.

Slæm þróun 
fyrir lífrænt vottaða framleiðslu

Guðrún Arndís Tryggvadóttir er 
framkvæmdastjóri Náttúran.is, einn 
stofnenda Samtaka lífrænna neytenda 
og situr þar í framkvæmdanefnd. 
Hún harmar hvernig þessi mál 
hafa þróast og segir þau ekki 

vera til hagsbóta fyrir lífræna 
vottun í landinu. „Ég hef lagt 
gríðarlega vinnu í að vinna lífrænni 
hugmyndafræði brautargengi og 
halda gagnagrunn um hverjir hafa 
vottun á Íslandi og fyrir hvað. Bæði 
gefið út prentað kort og vefkort á 
vef mínum Náttúran.is til marga 
ára. Því tekur mig mjög sárt að 
einn aðili skuli reyna að sverta 
starfshætti Vottunarstofunnar Túns 
með þessum hætti og láta líta út 
fyrir að Tún sé að skemma fyrir 
lífrænni vottun með því að vilja 
hlíta alþjóðlegum viðmiðum.

Akur hefur haldið áfram að selja 
vörur sínar með vottunarmerki 
Túns, sem brýtur í bága við allar 
reglur. Þórður Halldórsson er ekki 
vottunaraðili yfir sjálfum sér og 
hann verður að gera sér grein fyrir 
að sömu reglur gilda fyrir hann 
og alla aðra. Verst er þetta fyrir 
orðspor lífrænnar ræktunar. Það er 
skylda mín að hylma ekki yfir þegar 
vottunarmerki eru misnotuð, í þeirri 
von að enginn fjalli um málið – en 
það er nákvæmlega það sem Þórður 
hefur gert síðastliðið hálft ár. 

Fyrir tveim dögum var ég í 
Krónunni á Selfossi og sá þá í 
fyrsta skipti að vottunarmerkið var 
ekki sýnilegt á vörunum hans en 
hann hefur nú límt Akur-límmiða 
yfir vottunarmerkið. Merkið er þó 
sýnilegt hinum megin á plastinu. 
Það getur varla verið lögum 
samkvæmt að afgreiða málið með 
svo ódýrum hætti þegar upp hefur 
komist að vottunin sé ekki lengur til 
staðar og halda svo áfram að selja til 
verslana – sem eru ekki meðvitaðar 
um staðreyndir málsins.“

Í vettvangsferðum Bænda-
blaðsins í verslanir á undan förnum 
dögum kom í ljós að enn mátti sjá 
vottunarmerki Túns á vörum Akurs, 
þó í flestum tilvikum sé búið að 
líma yfir það með merki frá Akri.

Hvetur Guðrún eigendur Akurs 
til að hefjast handa við nauðsynlegar 
úrbætur – sem aðrir ræktendur hafi 
þegar gert – og hefji aftur lífrænt 
vottaða framleiðslu.

Í upplýsingum frá Vottunar-
stofunni Túni, vegna fyrirspurnar 
um hvernig eftirliti með 
vottunarmerkinu sé háttað, kemur 
fram að eftirlit af hálfu Túns á sér 
stað í úttektum hjá framleiðendum 
eða með öðrum áreiðanlegum hætti. 
Berist upplýsingar um merkingar 
sem ekki samrýmast reglum, er 
kannað hvort slíkar upplýsingar 
eigi við rök að styðjast. 

Ef framleiðandi verði uppvís að 
misnotkun á vottunarmerki Túns, 
er haft samband við viðkomandi 
og honum bent á, að um óheimila 
notkun á merkinu sé að ræða. Hingað 
til mun sú staða ekki hafa komið 
upp að nauðsynlegt hafi verið að 
leita til hærra yfirvalds, en í slíkum 
tilvikum væri Matvælastofnun það 
yfirvald sem málinu yrði vísað til. 

Upplýsingar framleiðendur ekki 
birtar opinberlega

Vottunarstofan Tún vildi hins vegar 
ekki svara því beint hvort athugasemdir 
hefðu verið gerðar varðandi 
notkun Akurs á vottunarmerkinu – 
upplýsingar um frávik frá reglum hjá 
einstökum framleiðendum væru ekki 
birtar opinberlega.  /smh
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Við bjóðum þér 

gæða spennugjafa, rafgirðingaefni 
og hliðgrindur í miklu úrvali.
Gallagher rafgirðingaefni færðu í 
KS Versluninni Eyri, Kaupfélagi Borgfirðinga
KM þjónustunni, Jötunnvélum, BYKO, Húsasmiðjunni,
Kaupfélagi Vestur Húnvetninga, Bústólpa
og verslunum Fóðurblöndunnar.

Einnig bjóðum við 
túnnet, gaddavír 
og girðingarstaura.
 
Leitið upplýsinga
um vörur og tilboðsgerð 
í síma 455 4627 eða í netfanginu indridi.gretarsson@ks.is.

Opið: mán.- fös. 8-18 og lau. 10-13   Sími 455 4610
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Sláturfélag Suðurlands svf.  •   Fosshálsi 1  •   110 Reykjavík  •   Sími 575 6000  •   www.ss.is

 

Rúlluplastið
sem bændur treysta

   Magn 

 Litur Verð* á bretti

Teno Spin  

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

Westfalia Net  

– 123cm x 3000m  25.530 

Randofil Garn  

– 3500 m pr. rúllu   3.500

 *Verð án vsk. – kr/rúllu

Verð á rúlluplasti
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Eitt meginmarkmiðið í nýrri 
matvælalöggjöf er að unnt sé 
að rekja feril matvæla eitt skref 
áfram og eitt skref afturábak. 
Rekjanleiki nautakjöts byggir 
á að skráningar gripa séu 
áreiðanlegar og réttar. Fyrsti 
hlekkur matvælakeðjunnar 
er hjá bændum og því er 
mikilvægt að bændur standi 
rétt að merkingum og 
skráningum gripa sinna. 

Í gildi eru reglur um 
einstaklingsmerkingar búfjár 
sem kveða á um að skrá skuli 
nautgripi eigi síðar en 20 dögum 
frá burði, skrá skuli flutning gripa 
frá einum stað til annars og að 
skrá skuli afdrif gripa. Skráning 
allra þessara upplýsinga er á 
ábyrgð bænda. Skráninga- og 
skýrsluhaldskerfið HUPPA tekur 
við öllum þessum upplýsingum 
um nautgripi og er það kerfi 
öllum bændum aðgengilegt. 
Þeir sem e.t.v. hafa ekki aðgang 
að HUPPU er bent á að hafa 
samband við Bændasamtök 
Íslands með ósk um aðgang. 

Annar hlekkur matvæla-
keðjunnar er hjá sláturleyfishöfum 
og er því brýnt að sláturleyfishafar 
fari vandlega yfir merkingar 
þeirra gripa sem þeir taka til 
slátrunar í því skyni að sannreyna 
rekjanleika sláturgripa. Til þess 
þurfa starfsmenn sláturhúsa að 
kanna hvort viðkomandi gripur 
hafi verið skráður í HUPPU, 
hvort gripur sé rétt skráður hjá 
innleggjanda/framleiðanda og 
eftir atvikum hvort flutningur 
grips hafi verið skráður frá 
fæðingarbúi að búi innleggjanda/
framleiðanda. Komi gripur í 
sláturhús sem ekki hefur verið 
skráður, gripur skráður á annað bú 
en hann var sóttur frá eða gripur 
ómerktur, er sláturhúsi óheimilt 
að láta afurðir slíkra gripa fara 
á markað. Í slíkum tilvikum 
skulu starfsmenn sláturhúsa 
gera eftirlitsdýralækni viðvart 
og taka viðkomandi grip út úr 
hefðbundinni framleiðslulínu 
hússins. Matvælastofnun getur 
heimilað að afurðir af slíkum grip 
fari á markað geti búfjáreigandi 
sýnt fram á uppruna hans. 
Stofnunin gerir þó ávallt kröfu til 
þess að ófullnægjandi skráningum 
sé komið í fullnægjandi horf 
áður en slíkar afurðir eru settar 
á markað.

Undanfarna mánuði hefur 
Matvælastofnun kannað virkni 
og áreiðanleika skráninga bænda 
á nautgripum sínum annars 
vegar og hins vegar skráningar 
sláturgagna frá sláturleyfishöfum 
eftir slátrun nautgripa. Ástæða 
þótti til að skoða með rafrænu 
eftirliti nánar almenna virkni 

skráninga þar sem sjá mátti í 
gripalistum bænda nokkurn 
fjölda nauta á lífi sem orðin væru 
eldri en 45 mánaða gömul. Við þá 
skoðun kom í ljós að nokkuð er 
um að mjög gamlar kvígur finnist 
einnig í gripalistum bænda. 

Við skoðun á virkni og 
áreiðanleika gripaskráninga 
bænda hefur verið farið yfir 
skráningar í hjarðbók sem færðar 
eru í gagnagrunninn HUPPU. 
Við skoðun á sláturgögnum hafa 
verið skoðaðar þær villur sem 
fram hafa komið í sláturgögnum 
frá sláturhúsum. 

Vegna þessa hefur 
Matvælastofnun frá byrjun 
apríl 2014 sent um 90 bændum 
bréf þar sem viðtakendur 
hafa verið hvattir til að koma 
skráningum gripa sinna í rétt 
horf. Flestir hafa brugðist vel 
við og lagfært skráningar sínar 
og því ekki tilefni til frekari 
afskipta stofnunarinnar. Reynsla 
okkar er sú að margir þessara 
bænda höfðu ekki áttað sig á að 
þeir þyrftu að staðfesta slátrun 
gripa sinna en þess í stað talið 
að eftir að gripir væru farnir úr 
þeirra höndum þyrftu þeir ekki 
að annast frekari skráningar 
þeirra vegna. Svo er þó ekki 
heldur þarf hver framleiðandi 
að opna HUPPU og staðfesta 
slátrun hvers grips. Þetta skýrir 
að nokkru leyti fjölda gamalla 
nauta sem fundust í gripalistum. 
Í þeim tilfellum þegar sjá 
má óeðlilega gamlar kvígur í 
gripalistum bænda getur sama 
skýring átt við, hafi kvígu verið 
slátrað ungri. Ástæðan getur þó 
eins verið sú að burðarskráningar 
séu ekki eins og vera skyldi. 

Af þeim 90 býlum sem 
Matvælastofnun hefur hvatt 
til að lagfæra skráningar sínar 
hefur stofnunin þó þurft að 
leggja flutningsbann á nokkurn 
fjölda býla þar sem ekki var 
orðið við ítrekuðum tilmælum 
um úrbætur. Alls eru búin sem 
fengið hafa flutningsbann/
sláturbann af þessum ástæðum 
tuttugu. Matvælastofnun mun í 
framhaldi þessa almennt leggja 
aukna áherslu á eftirlit með réttri 
skráningu gripa við skoðun búa 
með nautgripi. 

Þrátt fyrir að gera hafi þurft 
athugasemdir við þann fjölda sem 
hér greinir sýnir þó samanburður 
á skráningum bænda á liðnum 
árum að skráningar hafa batnað 
umtalsvert á síðustu misserum 
og er það vel. Það sýnir að 
langflestir bændur vilja hafa 
skráningar gripa sinna í góðu 
lagi. 

 Sverrir Þ. Sverrisson

Flutningur nautgripa stöðvaður 
vegna ófullnægjandi skráninga

...frá heilbrigði til hollustu

Dráttarvél brann til kaldra kola 
á bænum Syðri-Knarrartungu 
í Staðarsveit á Snæfellsnesi 
síðastliðið mánudagskvöld. Sem 
betur fer urðu engin meiðsli á fólki 
eða skepnum en vélin er ónýt, sem 
er afar bagalegt fyrir bændur nú 
á þessum annatíma.

Guðný H. Jakobsdóttir bóndi í 
Syðri-Knarrartungu segir að kviknað 
hafi í vélinni þegar maður hennar, 
Guðjón Jóhannesson var við vinnu 
á henni úti á túni. „Vélin drap bara 
á sér og það kom ljós reykur upp 
um pústið. Guðjón fór út og opnaði 
húddið en sá ekki í fljótu bragði 
hvað væri að. Hann var viss um að 
hann þyrfti nú einhverja aðstoð við 
þetta enda verkfæralaus. Hann rölti 
því upp á hól þarna í nágrenninu til 
að ná símasambandi en þegar hann 
snýr sér við til að labba til baka eftir 
símtalið sér hann hvar blossar upp 
eldur í vélinni.“

Ekki ráðið við neitt

Guðný segir ekki ljóst hvað það var 
sem olli því að kviknaði í vélinni. 
„Það er nú svo sem ekki vitað hvað 
gerðist en Guðjón og kallarnir í 
sveitinni voru að leiða líkur að því 
að hugsanlega hefði farið olíurör 
og spýst á á heita vélina. Líklega 
hefur þetta byrjað í túrbínunni og 
kraumað eitthvað þar en síðan varð 
vélin bara alelda á örskotsstundu. 
Guðjón hringdi á næstu bæi eftir 

slökkvitækjum og aðstoð en það 
varð bara ekkert við ráðið.“

Styttist í heyskap

Mikill annatími er í vorverkum nú 
um stundir og styttist óðum í slátt. 
Vélin, sem var af gerðinni Claas, er 
aðalvélin á bænum og því vont að 
hún sé ónothæf. „Það eru auðvitað 
allir nágrannar boðnir og búnir að 
aðstoða og við getum alveg gefið 
kúm og annað slíkt. Við verðum 
hins vegar að leysa dráttarvélamál 
á bænum á næstu dögum, hver sem 
sú lausn verður. Hvort það verður 
eitthvað til bráðabirgða eða hvað. 
Vélin var í kaskó svo við eigum nú 
von á að fá hana bætta en svoleiðis 
tekur alltaf tíma. Við höfðum strax 
samband við Vélfang og þar er verið 

að leita að einhverjum lausnum fyrir 
okkur“, segir Guðný. Stutt er orðið 
í slátt í Syðri-Knarrartungu og telur 
Guðný að ekki séu nema tíu dagar 
til hálfur mánuður í að heyskapur 
hefjist. 

Eru þakklát forsjánni

„Við erum fyrst og fremst þakklát 
forsjánni fyrir að þetta gerðist bara 
þegar vélin var stödd úti á túni. Hefði 
þetta gerst inni á fóðurgangi þegar 
verið væri að gefa þá veit enginn 
hvernig það hefði farið. Úr því 
að þetta gerðist á annað borð var 
gott að þetta gerðist bara þarna þó 
þetta sé svekkjandi og setji strik í 
reikninginn. Þetta er bara vél og hana 
má bæta,“ bætir Guðný við. 
 /fr

Syðri-Knarrartunga í Staðarsveit:

Dráttarvél brann til kaldra kola

Vélin varð alelda á örskotsstundu.  Myndir / Ólína Gunnlaugsdóttir

Eins og sjá má er ekki mikið eftir af vélinni, sem hreinlega brann til kaldra kola.

MAST leggur á gjald 
fyrir dýraeftirlit
Matvælastofnun hefur sett fram 
tímabundið gjald vegna eftirlits 
með sauðfé og hrossum. Mun þetta 
gjald gilda þar til áhættuflokkun 
hefur verið tekin upp, sem áætlað 
er að verði um næstu áramót. 
Áhættuflokkunin mun hafa í för 
með sér flokkun á þeim aðilum 
sem halda dýr og þeir sem teljast 
af ýmsum áhættum í hærri 
áhættuflokki munu þá fá áætlaða 
á sig fleiri tíma í eftirlit. 

Um er að ræða eftirlit 
sem fram til síðustu 
áramóta var á hendi 
búf járef t i r l i t smanna 
sveitarfélaganna. Ekki 
hefur verið rukkað fyrir 
þær eftirlitsheimsóknir 
sem farið hafa fram frá 
síðustu áramótum en nú 
mega bændur sem hafa 
fengið heimsóknir eiga 

von á rukkun fyrir þær á næstunni. 
Á meðan áhættuflokkun er 

ekki lokið hafa héraðsdýralæknar 
skipulagt eftirlit á grundvelli þriggja 
þátta og hefur eftirlitinu verið hagað 
í samræmi við þá skipulagningu 
frá áramótum. Í fyrsta lagi er 
lögð áhersla á að fara á bæi sem 
athugasemdir hafa verið gerðar við 
í fyrra eftirliti eða ábendingar hafa 
borist um, í öðru lagi bæi sem ekki 

hafa skilað inn haustskýrslu og í 
þriðja lagi bæi sem valdir eru með 
slembiúrtaki.

Fast gjald eftir fjölda

Gjaldið byggir á tímagjaldi skv. 8. gr. 
reglugerðar nr. 567/2012 um gjaldskrá 
fyrir eftirlit og aðra gjaldskylda 
starfsemi Matvælastofnunar. 
Gjaldið er í samræmi við aðra 

gjaldskrá vegna eftirlits 
með dýrum, svo sem 
vegna nautgripa, og svína. 
Við útreikning á gjaldinu 
er stuðst við tiltekna 
verkþætti sem tengjast 
eftirlitinu, meðal annars 
undirbúning, aksturstíma, 
eftirlit á staðnum, frágang 
og skýrslugerð. Til viðbótar 
við neðangreint gjald bætist 
við fast akstursgjald.  /fr
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ALL BAJA MTZ RADIALS FEATURES

Hitaveitu &   
        gasskápar

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

fyrir sumarbústaði og heimili

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

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

Láttu ekki stela af þér kútunum!

Sturtukerrur
2-3.5 tonna

Vélavagnar
2,6-3.5 tonna

Topplausnir - www.topplausnir.is
Smiðjuvegi 40 - Kópavogi - Sími 517-7718
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Ég bjó um skeið í Svíþjóð og 
stundaði nám í Lundi. Með 
mér í náminu var fólk víðs vegar 
að úr heiminum, frá Ástralíu, 
Grikklandi, Tyrklandi og Kína 
svo dæmi séu tekin. Þetta var að 
megninu til ungt fólk sem hafði 
gaman af lífinu, skemmti sér á 
milli þess sem það grúfði sig ofan 
í bækurnar. Mér samdi vel við 
allt þetta fólk þó að auðvitað hafi 
vinskapurinn orðið mismikill.

Þó að samnemendur mínir 
hafi dregið dám af því umhverfi 
og þeirri menningu sem þeir 
ólust upp í voru þeir sem sagt 
í grunninn eins. Það segir mér 
að þvert á landamæri sé fólk í 
meginatriðum hvert öðru líkt, 
það sé í grundvallaratriðum gott 
fólk sem vilji láta sér og öðrum 
líða vel. En vitanlega komu upp 
skondin atvik.

Mér er til dæmis minnisstætt 
þegar við Íslendingarnir dásöm-
uðum vöruverð í Svíþjóð í 
samanburði við Ísland. Að paprika 
kostaði um það bil tíkall stykkið 
var ný upplifun fyrir okkur. Grísk 
stúlka sem var í náminu með okkur 
starði hins vegar í forundran á 
okkur þegar við lýstum þessu 
með fjálglegum hætti. Hún tók 
svo til máls og upplýsti okkur 
um að heima í Grikklandi hefði 
hún getað fyllt heilan strigapoka 
af paprikum fyrir sama verð og 
við keyptum fjórar á. Henni fannst 
ekki mikið til koma.

Þýskur samstúdent okkar, 
Patrick, var hin mesta félagsvera 
og skipulagði hvers konar 
hitting og samkomur. En hin 
þýska nákvæmni og stundvísi 
átti stundum ekki samleið 
með íslensku kæruleysi og 
skemmtanamenningu. Í fyrsta 
skipti sem Patrick bauð í partý 
vorum við í mestu makindum 
að búa okkur fyrir veisluna. 
Fimm mínútum eftir boðaðan 
upphafstíma hringdi síminn. Á 
línunni var Patrick, flaumósa 
og óðamála. Hann spurði með 
angist í röddinni hvort eitthvað 
hefði komið fyrir okkur, hvort allt 
væri í lagi. Þegar ég svaraði því 
undrandi til að svo væri og hvers 
vegna hann héldi annað sagði 
Patrick: „Nú, vegna þess að þið 
eruð ekki komin.“ Við komum 
stundvíslega í samkomur eftir 
þetta.

Tveir samnemendur mínir voru 
frá Kína, ung stúlka og maður um 
fimmtugt. Stúlkan var ofboðslega 
klár og vel gefin. Hins vegar var 
mér fyrirmunað að skilja hvað 
maðurinn var að gera þarna. 
Hann var ótalandi á enska tungu 
og ég hef sjaldan séð annan eins 
uppgjafarsvip á kennara eins og 
þegar maðurinn hélt fyrirlestur 
fyrir framan bekkinn. Umræðurnar 
eftir á urðu afar endasleppar.

Ég tók hins vegar eftir því að 
hvert sem kínverska stelpan fór 
fylgdi maðurinn eins og skuggi. 
Ég ræddi þetta einu sinni við 
hana og þó hún hefði litlu svarað 
komst ég að því að maðurinn 
fylgdi henni sem einhvers konar 
siðgæðisvörður, hafði eftirlit 
með henni á meðan hún dvaldi í 
Svíþjóð. Hvort hann var á vegum 
stjórnvalda eða hvað veit ég ekki 
en ég giska á að svo hafi verið. 

En punkturinn er sá að þarna 
vorum við, af mismunandi 
þjóðerni og mismunandi trúar. 
Sumir voru múslimar, aðrir 
kristnir, einn var hindúi og enn 
aðrir trúðu á stokka og steina eða 
bara ekki neitt. En okkur var alveg 
sama. Það skiptir nefnilega ekki 
mála hvernig þú lítur út eða hverju 
þú trúir svo framarlega sem þú ert 
bara almennileg manneskja.  
 /fr

STEKKUR 
Almennilegar 
manneskjur

Valkostur fyrir þá sem vilja hollan skyndibita:

Kjötsúpubíll við Hallgrímskirkju
– veðrið ræður sölunni en móttökurnar lofa góðu
Á Skólavörðuholtinu í Reykjavík 
er nú hægt að kaupa kjötsúpu 
í sérútbúnum súpubíl. Það 
er frumkvöðullinn Jónína H. 
Gunnarsdóttir sem fékk þá 
hugmynd í vetur að bjóða upp 
á íslenska kjötsúpu með þessum 
hætti og viðtökurnar eru góðar. Að 
hennar sögn vantaði á markaðinn 
valkost fyrir þá sem eru á ferðinni 
og vilja hollan og góðan mat á 
viðráðanlegu verði. 

Kjötsúpubílinn kallar hún 
„Farmers Soup“ en stór hluti 
af viðskiptavinum hennar eru 
útlendingar sem eru spenntir fyrir 
þessum þjóðarrétti Íslendinga. „Ég 
legg áherslu á fyrsta flokks hráefni 
frá bændum. Ég fer ekki alveg 
hefðbundnar leiðir. Nota til dæmis 
hvítlauk og engifer sem gerir súpuna 
sérstaka. Grunnuppskriftin er frá 
langömmu minni í Vestmannaeyjum. 
Súpan er örlítið sterkari en gengur 
og gerist en viðskiptavinir kunna 
vel að meta bragðið. Þeir koma að 
minnsta kosti aftur og aftur!“ segir 
Jónína en hún notar eingöngu kjöt 
af lambalærum í súpuna. Í bílnum er 
líka boðið upp á grænmetissúpu fyrir 
þá sem hana kjósa. Ásamt Jónínu 
standa synir hennar þeir Ómar og 
Óskar þétt við bakið á móður sinni 
í rekstrinum. Bíllinn opnar rétt fyrir 
hádegi og opnunartíminn ræðst 
helst af veðrinu og stemningunni 
á Holtinu.

Veðrið skiptir máli

Aðspurð um það hvað hafi mest 
áhrif á söluna segir Jónína að það 
séu veðurguðirnir. „Veðrið hefur 
mest áhrif á söluna. Þegar það er 
rigning og rok þá vill fólk skiljanlega 
borða inni. Þegar sólin brýst fram 
þá er vinsælt að koma hingað, fá 
sér sæti og borða hressandi súpu í 
góðra vina hópi.“ 

Keypti bílinn í Þýskalandi

Jónína segir að það hafi ekki verið 
dans á rósum að koma súpubílnum á 

götuna. Hún byrjaði á því að kaupa 
bílinn úti í Þýskalandi, aka honum 
í skip og sækja um öll viðeigandi 
leyfi. „Heilbrigðiseftirlitið tók 
bílinn út og það tók svolítinn tíma. 
Nefndir funda sjaldan og síðan eru 
skýrslugerðir og ákvarðanir teknar 
í kjölfarið. Það þurfti líka að sækja 
um leyfi til Reykjavíkurborgar 
og það tók sinn tíma. Borgin 
úthlutar ákveðnum stæðum og 
það eru ekki mörg svæði í boði. 
Það hvarflar vissulega að manni 
að það mætti einfalda hlutina og 
gera þá skilvirkari. Ég er hins vegar 
víða búin að finna fyrir velvilja í 
garð fyrirtækisins og margir hafa 
aðstoðað mig með ýmsum hætti til 

þess að láta hugmyndina verða að 
veruleika,“ segir Jónína.

Allir eru jákvæðir í garð 
kjötsúpubílsins

Móttökurnar frá ferðamönnum eru allar 
á einn veg að sögn Jónínu. „Þeim finnst 
þetta svo spennandi og skemmtilegt. 
Erlendis er matarbílamenningin 
rótgrónari og menn þekkja þetta vel. 
Það er endalaust verið að taka myndir 
af Farmers Soup en bíllinn virðist vekja 
endalausa athygli. Það er svo mikið 
líf í kringum kjötsúpubílinn. Allir eru 
jákvæðir og fegnir að geta keypt sér 
heita súpu á förnum vegi,“ segir Jónína 
H. Gunnarsdóttir.

Myndir: TB

Hráefnið kemur úr sveitinni.

Vaxtarbroddur í Evrópu og Ameríku:

Fjölbreytt veitinga-
sala í matarbílum
Erlendis hefur matarbílamenningin 
blómstrað síðustu ár og víða er 
hún einn aðalvaxtarbroddurinn í 
veitingasölu í stórborgum. Hvarvetna 
dúkka upp „Food Trucks“ eins og 
þeir eru kallaðir í Ameríkunni en 
þjónustan er eðli málsins sveigjanlegri 
en hægt er að bjóða á hefðbundnum 
veitingastöðum. Samhliða notkun 
samfélagsmiðla eins og Facebook, 
Instagram og Twitter hefur þjónustan 
fengið nýja vídd. Dæmi eru um að 
bílarnir auglýsi með stuttum fyrirvara 
hvar þeir eru staðsettir hverju sinni 
og lokki þannig til sín viðskiptavini. 
Rekstrarumhverfi er misjafnt eftir 
löndum en víða eru strangar reglur 

um staðsetningar, opnunartíma og 
annað sem tengist matsölunni. 

Hér á landi hafa pulsuvagnar 
verið vinsælir um áratugaskeið en á 
síðustu árum hefur fjölbreyttari matur 
litið dagsins ljós í matarvögnum, 
kerrum og bílum, má þar nefna 
hamborgarabílinn Tuddann úr 
Kjósinni, Vöfflubílinn, Hlöllabáta, 
grillvagna ásamt stöðum sem bjóða 
upp á austurlenskt fæði.

Meðfylgjandi myndir eru teknar 
á matvælasýningunni Gastro Nord í 
Stokkhólmi í síðasta mánuði þar sem 
matarbílarnir voru áberandi. Enginn 
bíll er eins og fjölbreyttur matur er 
aðalsmerki þeirra. Myndir: TB
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Landsins mesta úrval
af girðingarefni

Leitið tilboða hjá sölumönnum okkar
Endursöluaðilar: Varahlutaverslun Björns Lyngási, Pakkhúsið Hellu, Jötunn 

Selfossi, Baldvin og Þorvaldur Selfossi, 
KM Þjónustan Búðardal, Vélsmiðjan Þristur Ísafirði. 

 Lynghálsi, Reykjavík Lónsbakka, Akureyri Efstubraut, Blönduósi

Sími 540 1125  Sími 540 1150 Sími 540 1155Sími 540 1100

lifland@lifland.is www.lifland.is

Þræðir og borðar RafgirðingaspennarJarðleiðslur Þráðspólur Staurar, net, gaddavír
og þanvír

Bændablaðið Smáauglýsingar 56-30-300 
Næsta blað kemur út 19. júní

Liebherr L507 Speeder 

hjólaskófla

2007 árg., 3100 vst
Hraðtengi, skófla og gaflar.
Verð 5.150.000 án vsk
Upplýsingar í síma 660-6051

Dynapac CA 302 valtari
2012 árg.
205 vst
Verð 8.850.000 + vsk
Upplýsingar í síma 660-6051

Liebherr 56K sjálfrei-

sandi byggingakrani
2008 árg.
40 m bóma
23,1 m undir krók
Verð 16.100.000 + vsk
Upplýsingar í síma 660-6051

Weber jarðvegsþjöppur 

og hoppara til á lager
Upplýsingar í síma 660-6051

Thwaites 1 t. Hi-Tip 
2014 árg
Verð 2.990.000 á vsk
Til á lager
Upplýsingar í síma 660-6051

Liebherr A311  

hjólagrafa
2009 árg.
Hraðtengi, 3 skóflur, 
fjórhjólasýri og fl.
Verð 7.550.000 án vsk
Upplýsingar í síma 660-6051

merkur.is

Uppl. Í síma 660-6051
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Heimsmeistaramótið í rúningi haldið á Írlandi:

Íslendingar kepptu í fyrsta sinn
– reynslunni ríkari og lentu í 38. og 44. sæti
Dagana 22.-25. maí var 
heimsmeistarakeppnin í rúningi 
haldin í Gorey á Írlandi. Þetta er 
sextánda sinn sem mótið er haldið 
en í fyrsta skipti sem Íslendingar 
taka þátt. Alls voru 27 þjóðir 
skráðar til leiks að þessu sinni 
og hefur þeim fjölgað jafnt og 
þétt undanfarin mót. Íslensku 
keppendurnir stóðu sig með 
prýði en ljóst þykir að íslenskir 
rúningsmenn geta mikið lært af 
starfsbræðrum þeirra úti í heimi.

Hraði og vandvirkni skipta máli

Í heimsmeistarakeppninni í 
rúningi er keppt í vélrúningi, með 
handklippum og í ullarmeðhöndlun. 
Tveir einstaklingar frá hverju 
landi keppa í hverri grein og því 
getur hvert land sent að hámarki 
sex keppendur til þátttöku. Mikið 
regluverk fylgir hverri keppnisgrein 
þar sem stig eru gefin út frá hraða 
og vandvirkni. Stuðst hefur verið 
við heimsmeistaramótsreglurnar í 
vélrúningi á Íslandsmeistaramótum 
undanfarin ár og bjuggu íslensku 
rúningskapparnir að þeirri reynslu.

Ísland í 38. og 44. sæti

Borgar Páll Bragason, einn af 
liðsstjórunum, sagði að tilgangur 
keppni sem þessarar væri meðal 
annars sá að vekja athygli á 
mikilvægi faglegra vinnubragða 
við rúning og frágang á ull. „Eftir 
að hafa upplifað þau faglegu 
vinnubrögð sem þarna voru viðhöfð 
var hópurinn sammála um að 
Íslendingar ættu margt eftir ólært 
í þeim efnum,“ sagði Borgar Páll. 
Hann sagði að árangur íslensku 
keppendanna væri góður. „Í ljósi 
þess að þetta var í fyrsta skiptið sem 
Íslendingar taka þátt í rúningsmóti 
á erlendri grundu var árangurinn 
vel viðunandi. Af 49 keppendum 

lenti Hafliði Sævarsson í 38. sæti 
og Julio Cesar í 44. sæti. Ljóst er 
að allur íslenski keppnishópurinn er 
reynslunni ríkari eftir að hafa tekið 
þátt og fullur tilhlökkunar til að taka 
þátt eða stuðla að því að Íslendingar 
verði á meðal þátttakenda í næstu 
heimsmeistarakeppni sem verður 
haldin í Nýja-Sjálandi í janúar árið 
2017,“ sagði Borgar Páll. 

Það voru þeir Julio Cesar 
Gutierrez frá Hávarsstöðum 2 í 
Leirársveit og Hafliði Sævarsson 
frá Fossárdal í Berufirði sem kepptu 
fyrir Íslands hönd en einnig kepptu 
Trausti Hjálmarsson frá Austurhlíð 
í Biskupstungum og Reynir Þór 
Jónsson frá Hurðarbaki í Flóa í 
tengdri keppni þar sem þeir öttu 
keppni við þá bestu í heiminum. 
Liðs- og fararstjórar voru Borgar 
Páll Bragason, Lilja Grétarsdóttir og 
Guðmundur Hallgrímsson, sem var 
aðalhvatamaður ferðarinnar.

Sævarsson frá Fossárdal, Trausti Hjálmarsson frá Austurhlíð, Guðmundur Hallgrímsson frá Hvanneyri, Reynir 
Þór Jónsson frá Hurðarbaki, Julio Cesar Gutierrez frá Hávarsstöðum 2, Lilja Grétarsdóttir frá Hávarsstöðum 2 og 
Borgar Páll Bragason, Hvanneyri. Ljósmyndir: Borgar Páll Bragason og Guðmundur Hallgrímsson

klippurnar séu smurðar og fínar.

Rowland Smith frá Nýja-Sjálandi 
varð heimsmeistari í vélrúningi. Í 
úrslitum var hann tæpar 16 mínútur 
að rýja 20 kindur!

örmum Reynis Þórs Jónssonar.

Trausti Hjálmarsson fór mikinn.

Samhliða heimsmeistarakeppninni var haldin landbúnaðarsýning. Þar var meðal annars boðið upp á fjárhunda- og 
hrútasýningu og fjölbreytt skemmtiatriði. Írska rigningin gerði sitt við að gera sýningarsvæðið að einu leðjubaði. hraðinn sem skiptir máli heldur líka vandvirkni. 
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Á R A

SWEP varmaskiptar í 
öllum stærðum á 
frábæru verði.
Hægt að fá þá með 
eða án einangrunar.

Grundfos UPS 
hringrásadælur
25/60 og 32/80
 á lager.

Hitatúpur með 
hringrásadælu, 
veðurstýringu og 
þenslukeri.
Sjálfvirk loft og 
lágspennuvörn tryggir 
endingu.
3 ára ábyrgð

Hafðu samband og við reiknum út 
fyrir þig mögulegan orkusparnað þér 
að kostnaðarlausu. 

Höldum kynningar fyrir sveitafélög, 
sumarbústaðarfélög og aðra sem 
þess óska.

SWE
öllum
frábæ
Hæg
eða á

SÁRASPREY FYRIR ÖLL DÝR
· Einstaklega græðandi
· Hægir á blæðingu
· Dregur úr sársauka og kláða
· Myndar filmu og hlífir sári
· Vinnur gegn bakteríu- og 

sveppamyndun
· Íslensk framleiðsla

NÝSKÖPUNARVERÐLAUN
ÍSLANDS 2012

Siglufjörður · Sími 460 6900 · info@primex.is · www.primex.is

RIR ÖLL DÝR
Fæst hjá 

dýralæknum, 
hesta- og búvöru-

verslunum
um land allt

Bílabúð Benna
Vagnhöfða 23  
110 Reykjavík
Sími: 590 2000

Dekkin 
í verkin
Traktorinn, jeppinn, fjórhjólið og mótorhjólið

Upplýsingar á benni.is

Erum með dekk í öllum 
verðflokkum. Góð ráð og 

tilboð veita sölumenn 
okkar í síma 590 2045

Umboðsmenn 
um land allt

Gæðadekk fyrir íslenskan landbúnað

Fyrir jeppann, fjórhjólið og mótorhjólið
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Fréttaskýring

Ofríki yfirþjóðlegra skriffinna 
innan Evrópusambandsins 
virðist nú vera að leiða til 
pólitískrar upplausnar innan 
þessa sambands eins og glögglega 
kom fram í kosningum til 
Evrópuþingsins dagana 22. til 25. 
maí. Þar náðu pólitísk öfl lengst 
til hægri og vinstri sem og aðrar 
efasemdaraddir um ágæti ESB 
umtalsverðum árangri. Er þetta 
kallaður „pólitískur jarðskjálfti“ 
og túlkað sem ósigur þeirra afla 
sem keyrt hafa harðlínustefnu 
Evrópusambandsins og Alþjóða 
gjaldeyrissjóðsins sem byggir 
á að bjarga bönkum á kostnað 
almennings. Einnig að þetta 
verði vatn á myllu andstæðinga 
evrunnar og aukins pólitísks valds 
ESB í átt að myndun Bandaríkja 
Evrópu. 

ESB verður að bregðast við segir 
forsætisráðherra Bretlands

Hafa þessi tíðindi vakið upp ugg um 
uppgang harðlínu þjóðernissinna til 
hægri og vinstri víða um Evrópu. 
David Cameron forsætisráðherra 
Breta segir að breytinga sé þörf 
innan ESB í kjölfar  kosninganna. 
Evrópusambandið gæti einfaldlega 
ekki haldið áfram eins og ekkert hafi í 
skorist. Hann telur að ef Jean-Claude 
Juncker, fyrrverandi forsætisráðherra 
Lúxemborgar, verði gerður að forseta 
Evrópunefndarinnar (European 
Commission) í stað Portúgalans 
José Manuel Durão Barroso muni 
það virka sem blaut tuska í andlit 
kjósenda, en Juncker er talsmaður 
þess að auka pólitískt vald ESB. 
Segir Cameron að kosningarnar 
undirstriki vilja fólksins í Bretlandi 
og um alla Evrópu til breytinga og 
ESB verði að bregðast við því. Ljóst 
er af þessu að Cameron óttast frekari 
sveiflu yfir til harðlínauafla í Evrópu 
sem geti leitt til upplausnar innan 
sambandsins.

Francois Hollande, forseti 
Frakklands, sem líka fór illa út úr 
kosningunum í sínu landi, tekur undir 
með Cameron og segir á BBC að 
ljóst sé að ESB verði að endurmóta 
stefnu sína og að draga verði úr 
pólitísku valdi sambandsins. 

Mikið vantraust á fyrirbærið ESB

Úrslitin virtust koma mörgum á 
óvart þrátt fyrir fyrirséð væri mikið 
vantraust á Evrópusambandið, 
stofnanir þess og stjórnmálamenn. 
Síðustu kannanir Eurobarometer, 
skoðanakönnunarstofnunar ESB, 
hafa reyndar sýnt vaxandi óánægju 
með sambandi og í könnun sem gerð 
var í mars koma fram að töluverður 
meirihluti íbúa ESB treystir ekki 
sambandinu né pólitískum flokkum 
sem þar ráða ríkjum. 

Eftirskjálftar Evrópuþingskosn-
inganna bylgjast nú um Evrópu 
sagði í blaðinu Financial Times 
þegar úrslit kosinganna til 
Evrópuþingsins voru ljós. Á 
kjörskrá voru 375 milljónir manna 
í 28 löndum Evrópusambandsins. 
Kosningaþátttaka var 43,1% sem 
er 0,1% meira en í samsvarandi 
kosningum 2009. 

Marine Le Pen skellti Francois 
Hollande, forseta Frakklands

Sigurvegari kosninganna í Frakk-

landi var Front National með 25% 
atkvæða undir forystu Marine Le 
Pen sem tryggði þeim 24 af sætum 
Frakka á Evrópuþinginu. Skellti 
flokkur hennar sósíalistaflokki 
Francois Hollande forseta, sem 
náði aðeins þriðja sæti með um 14% 
atkvæða á meðan íhaldsmenn í UMP 
fengu tæp 21%. 

Le Pen sagði þegar úrslitin voru 
ljós að almenningur hefði talað hátt 
og skýrt.

„…hann vill ekki lengur 
láta stjórnast af öflum utan 
landamæranna, af fulltrúum ESB 
og tæknikrötum sem ekki eru einu 
sinni kosnir þangað inn. Fólk vill 
verndun gegn alheimsvæðingu og 
vill endurheimta réttinn til að ráða 
sjálft sínum örlögum.“

Le Pen hefur alið á tortryggni 
út í Þjóðverja og útlendinga í 
Frakklandi. Hún er líka talskona þess 

að Frakkar yfirgefi myntsamstarf 
evrunnar og taki á ný upp frankann 
sem gjaldmiðil. 

Hún hitti í síðustu viku leiðtoga   
annarra þjóðernissinnaðar afla í 
Evrópu í því augnamiði að mynda 
bandalag þeirra á Evrópuþinginu 
til að ná þar sem mestum áhrifum.

Danski þjóðarflokkurinn 
sigurvegari

Í Danmörku kom óánægjan með 
ESB berlega í ljós í kosningunum. 
Danski þjóðarflokkurinn, sem er með 
harða stefnu í innflytjendamálum, 
er t.d. sigurvegari Evrópuþings-
kosninganna í Danmörku með 
tæplega 27% atkvæða. 

Hinn breski Farage segi 
Evrópuverkefnið vera lygi

Þá náði UK Independence Party 
(UKIP) umtalsverðum árangri í 
Bretlandi með rúm 27% atkvæða 

og 24 þingmenn á meðan 
verkamannaflokkurinn fékk aðeins 
rúm 25% og Íhaldsflokkurinn 
með tæplega 24%. Frjálslyndir 
demókratar fengu tæp 7% og aðrir 
samanlagt um 17%. Vekur þetta upp 
spurningar um framtíð Bretlands 
í ESB. Setur þetta einnig mikla 
pressu á Cameron forsætisráðherra 
og leiðtogi íhaldsflokksins sem 
hafði áður lofað Bretum að kosið 
yrði um mögulega úrsögn Breta úr 
ESB árið 2017. 

Nigel Paul Farage, leiðtogi UKIP 
var ekkert að skafa utan af hlutunum 
í sjónvarpsviðtali sem varpað var út 
í gegnum Brussel. 

„Allt Evrópuverkefnið hefur 
verið lygi. Ég vil ekki bara að 
Bretland yfirgefi Evrópusambandið, 
heldur vil ég líka að Evrópa yfirgefi 
ESB.“ 

Angela Merkel missti fylgi en 
heldur öruggri forystu

Í Þýskalandi náðu ESB 
efasemdarmenn líka töluverðum 
árangri þar sem nýleg hreyfing 
and- evrusinna fékk 7% atkvæða. 
Angela Merkel kanslari hélt þó 
forystu sinni þrátt fyrir fall úr 41,5% 
sem hún náði í kosningunum 2009 
og í 35,3% nú. Samstarfsflokkur 
hennar, Sósíaldemókratar, fengu 
27,3% atkvæða. Þrátt fyrir sterka 
stöðu Merkel er talið líklegt að 
þessi úrslit kyndi enn undir umræðu 
um að Þjóðverjar dragi sig út úr 
evrusamstarfinu og taki á ný upp 
markið sem gjaldmiðil.  

Róttækir vinstrisinnar vinna
á í Grikklandi

Eins og búast mátti við vann hin 
róttæka vinstrisinnaða hreyfing 
Syria, undir forystu Alexis Tsipras, 
kosningasigur með um 27% 
atkvæða á meðan hinn íhaldssami 
flokkur Antonios Samaras forseta 
fékk  tæplega 23% atkvæða. Hægri 
öfgaflokkurinn Gullna dögun, 
með leiðtoga við stýrið sem sætir 
glæparannsókn, fékk rúm 9% 
atkvæða. 

Óvænt úrslit á Ítalíu

Á Ítalíu kom það nokkuð á óvart 
að Lýðræðisflokkurinn, sem er 
heldur vinstra megin við miðju, 
skyldi ná svo afgerandi forystu með 
41% atkvæða. Efasemdarflokkur 
Beppe Grillo var í öðru sæti með 
21% atkvæða á meðan Forza 
Italia, flokkur Silvo Berlusconi 
fyrrverandi forsætisráðherra, náði 
aðeins tæpum 17% atkvæða. 

Niðurstaðan getur haft
víðtæk áhrif

Niðurstaða kosninganna vekur upp 
auknar efasemdir um myntsamstarf 
Evrópu. Andstaða við aukið 
pólitískt og yfirþjóðlegt vald ESB 
í peningamálum hlýtur einnig að 
valda miklum erfiðleikum við stjórn 
efnahagsmála. Þar hafa sérfræðingar 
einmitt  bent á að það eina sem 
geti bjargað evrunni til frambúðar 
sé að gera ESB að Bandaríkjum 
Evrópu með yfirþjóðlegri pólitískri 
fjármálastjórn. Eins og staðan er nú 
virðist slíkt óhugsandi. Ólíklegt er 
líka annað en að þetta muni hafa 
áhrif á umræður um aðild Íslands 
að ESB þar sem upptaka evru hér á 
landi hefur einmitt verið lykilatriði í 
röksemdum íslenskra aðildarsinna. 

Miklar hræringar í Evrópu þar sem milljónir kjósenda mótmæltu ofríki skriffinnskubákns ESB í kosningum til Evrópuþingsins:

Andstæðingar samþjöppunar valds innan 
ESB unnu umtalsverða kosningasigra
– Leiðtogar órólegir og talað um jarðskjálfta í pólitísku landslagi Evrópusambandsins

Hörður Kristjánsson
hk@bondi.is
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Vinnufatnaður

25090 Dömusandalar
Litur Svart, hvítt, blátt. 
Str. 36-42
Verð kr. 14.990

25240 Sportskór
Litur Svart, hvítt. 
Str. 36-42
Verð kr. 9.900

Vatteraðir jakkar 14.900 kr.
Fást í 5 litum, lime, svörtu, rauðu, 

kongabláu og fjólubláu. 
Einnig til á herrana.

Mikið úrval af flottum gæða vinnufatnaði sem 
þolir þvott allt að 95° og þarf ekki að strauja.

Fyrir fagfólk

t, hvítt. 

900

Bonito ehf. | Faxafen 10 | 108 Reykjavík | Sími 568 2878
Opið mánud. - föstud. 11:00-17:00, lokað laugardaga.

252
Litu
SStr

Pantið vörulista
 

hjá okkur  

praxis@praxis.is

25090 
Litur S
Str. 36
Verð kr

pr

Girðingarefni á góðu verði
Girðingarnet 6 víra 85 cm 100 m, rúllan á kr. 13.800.- 

Gaddavír 2*2.5 mm 200 m, rúllan á kr 7.300.-

Galv. járnstaurar Y-laga með götum, 2m stk á kr 1.290.-

Staurar kambstál 20 mm,  2m kr. 1.390.- stk 

Stagvír galv. 4mm 25 kg rúllan á kr  7.700.-

Mótavír svartur 3 mm 25 kg rúllan á kr  7.200.-

Gerum tilboð í stærri pantanir

Öll verð með vsk.

Sendum frítt á flutningsaðila á höfuðborgarsvæðinu eða 
sækið til okkar að Lyngás 8 Garðabæ

Vír og lykkjur ehf
Lyngási 8  - 210 Garðabæ - Sími 772-3200

viroglykkjur@internet.is

54 54 300    SMIÐJUVEGUR 7    KÓPAVOGUR
vottuð framleiðlsa

GRILLAÐU Í SKJÓLI 

GLER Í SKJÓLVEGGI

Bændablaðið
Með yfirburðalestur á landsbyggðinni  (Samkvæmt lestrarkönnun Capacent)

Kemur næst út 19. júní 

Smáauglýsingar 56-30-300
Hafa áhrif um land allt!
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Sagt var frá því í Bændablaðinu 
í apríl síðastliðnum að hvalveiðar 
Íslendinga hefðu valdið því 
að íslenskt lambakjöt var 
ekki auglýst í Whole Foods-
verslununum í Bandaríkjunum 
á síðasta ári. Sökum þess gengu 
áætlanir um söluaukningu frá 
árinu 2012 ekki eftir. Beita þurfti 
talsverðum fortölum til að fá 
Whole Foods til að halda áfram 
að selja íslenskt lambakjöt vegna 
veiðanna. Þá hefur kanadíska 
matvælafyrirtækið High Liner 
Foods ákveðið að hætta viðskiptum 
með íslenskan fisk við HB Granda 
vegna tengsla fyrirtækisins við 
Kristján Loftsson, eiganda Hvals 
hf., en Kristján er stór hluthafi í 
HB Granda og stjórnarformaður 
fyrirtækisins. 

Sigursteinn Másson, talsmaður 
Alþjóða dýravelferðarsjóðsins 
(International Fund for Animal 
Welfare, IFAW), segir hvalveiðar 
við Ísland nú þegar skapa mikil 
vanda mál í viðskiptum og sam-
skiptum Íslendinga við önnur 
ríki. „Þetta er bara mjög vont, 
vont fyrir ímynd Íslands, fyrir 
íslenska matvælaframleiðslu og 
útflutning á íslenskum matvælum til 
Bandaríkjanna, svo dæmi séu tekin. 
Þetta skapar gríðarleg vandræði. Í 
verslanakeðjunni Whole Foods í 
Bandaríkjunum hafa menn ekki 
verið tilbúnir að auglýsa íslenskt 
lambakjöt vegna þess að Ísland 
er, vegna hvalveiðanna, orðið að 
einhvers konar skammaryrði í 
matvælageiranum þar úti.“

Blaðamaður Bændablaðsins hitti 
Sigurstein á dögunum og ræddi 
við hann um hvalveiðar Íslendinga 
og starfsemi IFAW, Alþjóða 
dýravelferðarsjóðsins, sem var settur á 
fót árið 1969 og er með starfsemi í yfir 
fjörutíu löndum. Sjóðurinn er rekinn 
á styrkjum frá stuðningsmönnum vítt 
og breitt um heiminn og þiggur hann 
ekki fjármuni frá fyrirtækjum eða 
opinberum aðilum. 

Upphaf að hvalaskoðun

Sigursteinn segir að starfsemi 
sjóðsins hér á landi megi rekja til 
ársins 1990. 

„Sjóðurinn lét sig fyrst varða 
dýravelferðarmál á Íslandi árið 
1990 þegar við stóðum að fyrstu 
hagkvæmnisathugun sem fram fór 
hér á landi varðandi hvalaskoðun. Sú 
athugun fór fram á Höfn í Hornafirði. 
Það má segja að það sé upphafið á því 
sem síðar hefur orðið í hvalaskoðun 
hér á landi.“

- Var sú athugun gerð til að benda 
á valkost varðandi nýtingu á hval, í 
stað veiða?

„Sjóðurinn hefur alltaf viljað 
nálgast viðfangsefni þannig að við 
bendum á jákvæða valkosti, í stað 
þess að koma inn í samfélög með 
fingur á lofti og segja mönnum hvað 
þeir eigi að gera eða ekki að gera. 
Varðandi hvalaskoðunina kom það 
í ljós, fyrst í Hornafirði og síðan 
þegar menn fóru að fikra sig áfram 
með þetta í Eyjafirði, Keflavík, 
Húsavík og víðar, að þetta væri hin 
skynsama og ábatasama nýting á 
hvalastofninum. Við getum verið 
sammála um að það sé hin rétta leið, 
svo framarlega sem hvalaskoðun er 
stunduð á skynsaman og ábyrgan hátt 
og með velferð dýranna í fyrirrúmi. 
Ef rétt er staðið að hvalaskoðun er 
þetta langsjálfbærasta nýtingin á 

þessari náttúruauðlind sem hægt er 
að hugsa sér.“

Benda á aðra kosti

Sigursteinn segir að barátta gegn 
hvalveiðum hafi verið megin 
starfsemi sjóðsins hér á landi síðustu 
ár. Þá hafi sjóðurinn sömuleiðis 
unnið með aðilum í ferðaþjónustu 
tengdri selum og refum. 

„Við höfum átt í samskiptum við 
selasetrið á Hvammstanga, sem er 
að gera mjög merkilega hluti. Þar 
eru að koma um 60.000 manns á 
hverju sumri, sem er gríðarlega góð 
nýting á auðlindinni sem selurinn 
er í ferðamennsku. Sömuleiðis 
höfum við verið í samstarfi við 
Melrakkasetrið á Súðavík um refinn 
á Hornströndum. Við viljum sem 
sagt nálgast okkar viðfangsefni án 
þess að fara með offorsi eða látum 
gegn þeim sem kunna að vera okkur 
ósammála, hafa hagsmuni eða telja 
sig hafa hagsmuni af veiðum á 
þessum skepnum. Stundum er þetta 
byggt á misskilningi, til dæmis í 
hvalveiðunum. Þar eru menn bara 
að tapa peningum og viðskiptin hafa 
gengið illa. Það væri því æskilegt 
að menn sæju ljósið og nýttu sína 
reynslu fremur í hvalaskoðun en 
þessar veiðar.“

Skipta sér ekki af landbúnaði

Sigursteinn segir að þrátt fyrir 
þetta fari því fjarri að IFAW sé 
alfarið á móti nýtingu dýraafurða. 
Engar athugasemdir séu gerðar við 
sjálfbærar nýtingu, veiðar, eldi og 
slátrun, svo framarlega sem velferð 
dýranna sé virt. Þá hafi sjóðurinn 
ekkert á móti hefðbundnum 
landbúnaði.

„Við tökum ekki afstöðu gegn 
landbúnaði eða hvernig landbúnaður 
er stundaður. Við erum vitanlega 
dýravelferðarsamtök og berjumst 
því gegn því að farið sé illa með dýr, 
hvort sem það eru húsdýr, gæludýr 
eða villt dýr. Við sérhæfum okkur 
hins vegar í því að vinna fyrir villt 
dýr. Við höfum hins vegar aldrei 
skipt okkur af landbúnaði og það 
stendur ekki til.“

200.000 ferðamenn
skoða hvali árlega

-Snúum okkur aftur að 
hvalveiðunum. Gefum okkur að 
það væri almenn eftirspurn eftir 
hvalkjöti í heiminum og veiðarnar 
hagkvæmar í efnahagslegu tilliti. 
Hvaða afstöðu myndi sjóðurinn þá 
taka varðandi hvalveiðar?

„Við berjumst alveg sérstaklega 
gegn veiðum sem við teljum 
tilgangslausar. Ef staðan væri sú að 
í heiminum væri sérstök eftirspurn 
eftir hvalkjöti, það væri talið 
nauðsynlegt að veiða hval, til dæmis 
út frá fæðuöryggissjónarmiðum og 
færð fyrir því góð rök myndum 
við áreiðanlega skoða málið. Það 
er hins vegar bara ekki svo. Það 
eru engin rök fyrir því að veiða 
hvali. Allar hugmyndir um að 
veiðar á hval stuðli að einhvers 
konar jafnvægi í hafinu eru út í 
hött og hlegið að þeim af öllum 
vísindamönnum úti í heimi. Engar 
af þeim röksemdum sem settar hafa 
verið fram um hvers vegna þurfi að 
veiða þessi dýr hafa staðist skoðun. 
Fullyrðingar um að þetta væru 
milljarða útflutningsverðmæti hafa 
reynst orðin tóm og svo framvegis. 
Heimurinn hefur á síðustu þrjátíu 
til fjörutíu árum tekið sig saman um 
að vernda þessa tegund dýra. Það 
eru þrjú ríki í heiminum sem stunda 
veiðar í viðskiptaskyni á hval, í 
andstöðu við mikinn meirihluta 
ríkja heims og í andstöðu við 
alþjóðlegar samþykktir. Íslendingar 
þurfa verulega að hugsa sinn gang 
í þessum efnum. Það liggur fyrir 
hver besta nýtingin á hval í hafinu í 
kringum Ísland er. Það er að ríflega 
200.000 ferðamenn fari árlega í 
hvalaskoðunarferðir. Allt í allt erum 
við að tala um gjaldeyrisinnstreymi 
í kringum fjóra milljarða króna í 
gegnum þessa starfsemi.“

Líkt og æðarfuglinn

Að stunda hvalveiðar er því eins og 
að saga undan sér greinina sem setið 
er á, að mati Sigursteins. 

„Bændur þekkja þetta vel 
varðandi æðarfuglinn. Það er mjög 

eðlilegt að bera þetta tvennt saman. 
Æðarfugl er í veiðanlegu magni á 
Ísland. Af hverju eru menn þá ekki 
að veiða æðarfugl? Jú, vegna þess 
að menn hafa komist að þeirri 
niðurstöðu að það séu svo miklu 
meiri nytjar af honum lifandi. 
Þannig er það líka með hvalinn.“

Ekki persónuleg skoðun

-Sjóðurinn gerir sem sagt ekki upp á 
milli dýrategunda, þó þið einbeitið 
ykkur að villtum dýrum? Starfið 
snýst sem sagt ekki um að búið 
sé að skilgreina hval sem gáfaðar 
og fallegar skepnur sem megi ekki 
veiða vegna þess, eða hvað?

„Nei, það er ekki á þeirri forsendu 
sem við vinnum að vernd hvala. 
Það er ekki vegna þess að þeir séu 
svo skynsamir og skýrir, þetta er 
ekki persónulegt. Mannkynið er nú 
mjög nálægt því að ná niðurstöðu 
um að friða þessa dýrategund. 
Ástæðan fyrir því er auðvitað sú 
að á síðustu 150 til 200 árum var 
gengið svo nærri hvalastofnum að 
þeir eru mjög langt frá því að jafna 
sig. Margir stofnar munu jafnvel 
ekki gera það. Dæmi um slíkt er 
til dæmis sléttbakurinn í Norður-
Atlantshafi en stofn hans er svo illa 
farinn að það eru í mesta lagi 300 
til 400 einstaklingar í honum. Það 
er vart nóg til að koma í veg fyrir 
útdauða þess stofns. Þetta er hin 
raunverulega staða sem við stöndum 
frammi fyrir.“ 

Vinna ekki gegn 
frumbyggjaveiðum

„Eftir standa svo auðvitað 
frumbyggjaveiðarnar og við erum 
alls ekki að vinna gegn þeim. Þær 
eru í eðli sínu allt öðruvísi en 
viðskiptaveiðar. Viðskiptaveiðar 
snúast um auka sölu og flytja 
afurðirnar langar leiðir milli landa 
á meðan frumbyggjaveiðar eru 
algjörlega til heimabrúks. Með þetta 
hafa menn verið að rugla hér, sagt að 
Bandaríkin séu mesta hvalveiðiþjóð 
í heimi og hafa dregið inn í það 
slysaveiðar í net. Það er hins vegar 
ekkert hægt að bera þetta saman 

við skipulagðar viðskiptaveiðar 
þar sem verið er að flytja kjötið 
heimshornanna á milli, þar sem það 
virðist reyndar ekki vera velkomið.“

Samtök til sem vilja beita sterkari 
meðölum

-Er þá að þínu mati hætt við 
að það muni valda Íslendingum 
enn frekara tjóni og vandræðum 
varðandi útflutning, verði ekki lát 
á hvalveiðum?

„Þetta er nú þegar vandamál. 
Við sjáum að þetta er farið að 
valda vandræðum í fiskútflutningi 
til að mynda. Ég hef heyrt í 
samtökum úti í Bandaríkjunum 
sem vilja ganga miklu lengra en 
við  hjá IFAW höfum viljað gera. 
Alþjóða dýravelferðarsjóðurinn 
hefur til dæmis aldrei talað fyrir 
viðskiptaþvingunum á Ísland og 
mun ekki gera á meðan ég er tengdur 
sjóðnum. Það er hins vegar fullt af 
samtökum sem þrýsta á um alvöru 
efnahags- og viðskiptaþvinganir á 
hendur okkur vegna þessa. Ég hef 
sagt við þessa aðila að það sé ekki 
vænlegt til árangurs, Íslendingar 
muni berjast harkalega gegn því.“

Einn maður

„Það skiptir máli að því sé haldið 
á loft að Íslendingar sem þjóð eru 
ekki að veiða hval. Það er fyrst 
og fremst einn maður sem er að 
þessu á kostnað þjóðarinnar, á 
kostnað bænda og útflutnings á 
íslenskum matvælum. Það er bara 
Kristján Loftsson sem stendur í 
hvalveiðum. En eftir því sem þetta 
dregst á langinn og eftir því sem 
tilgangsleysi þessara hvalaveiða 
verður augljósara, öllum heiminum 
og líka okkur hér, því erfiðara verður 
að halda uppi vörnum.“

-Færðu á tilfinninguna að 
afstaða íslensks almennings 
varðandi hvalveiðar hafi breyst 
mikið á undanförnum árum?

„Já, skoðanakannanir hafa sýnt 
okkur það. Það kom smá afturkippur 
í kringum hrunið en svo hefur það 
verið að verið að færast til baka upp 
á síðkastið. Við sáum það í Gallup-
könnun í október síðastliðnum að 
í fyrsta skipti studdi minnihluti 
svarenda veiðar á langreyði. Þetta 
er að koma, ungt fólk og konur 
virðast til dæmis vera meira á þeirri 
skoðun að hvalveiðar þjóni ekki 
hagsmunum Íslands og að þær séu 
í nafni okkar sé afleitt fyrir Ísland.“

Þjóðinni til gagns
að hætta veiðum

– Ertu þá  bjartsýnn á að hvalveiðum 
við Ísland muni linna á næstunni?

„Ég er bjartsýnn á að þeir tímar 
séu að renna upp að fólk átti sig í 
auknum mæli á því að það þjónar 
ekki hagsmunum Íslands og 
Íslendinga að haldið sé áfram að 
veiða hvali í viðskiptaskyni. Ef menn 
eru tilbúnir að standa í þessu fyrst og 
fremst vegna þess að hingað álpaðist 
vesalings maður, Paul Watson, og 
gerði þann óskunda að sökkva 
tveimur bátum í Reykjavíkurhöfn, 
ef sú mynd ásækir fólk svona stíft, 
þá er það að vissu leyti skiljanlegt 
en afskaplega óskynsamlegt. Eins 
og með önnur áföll verða menn að 
komast yfir það með einhverjum 
hætti, bara til að geta haldið áfram 
með lífið.“ /fr

Hvalaskoðun sjálfbær atvinnugrein sem skilar fjórum milljörðum í gjaldeyristekjur árlega:

Tilgangslausar hvalveiðar
skaða ímynd Íslands
– Eins og að saga greinina sem setið er á undan sér, segir Sigursteinn Másson, talsmaður Alþjóða dýravelferðarsjóðsins

Sigursteinn Másson, talsmaður Alþjóða dýravelferðarsjóðsins (International Fund for Animal Welfare, IFAW) 



23Bændablaðið  |  Fimmtudagur 5. júní 2014

Garðyrkjubýlið Asparlundur, 

Laugarási, Bláskógabyggð.
Um er að ræða garðyrkjubýlið Asparlund. Landið er 1,2 ha að stærð og er 
skógi vaxið. Á landinu eru m.a. gróðurhús og pökkunarhús.  Gróðurhúsin 
eru um 1.489,4 fm að stærð en húsin eru byggð á árunum 1976-1988. 
Lýsing er í um 1.000 fm en stofnar og spennar miðast við lýsingu í öllu 
saman.  Rafmagnsopnun er á mæni húsanna. Rósaræktun hefur verið í 
húsunum undanfarin ár.  Pökkunarhús og geymsla er samtals 134,9 fm. 
Býlinu fylgja 2 sekúndulítrar af u.þ.b. 90C°heitu vatni.
Ásett verð: 26.5 millj.

Pappír er ekki 
bara pappír

BESTA – HREYFILSHÚSINU

Grensásvegi 18  I 108 Reykjavík 
Sími: 510 0000 I www.besta.is

EasyFlush® frá KATRIN tryggir gæðin 

KATRIN pappírinn færð þú í Besta, Grensásvegi
Katrin Plus – hágæða pappír fyrir heimili og sumarbústaði                    
Vistvænn fyrir rotþrær
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Dekkjainnflutningur
15% afsláttur af öllum dekkjum  
til 15. júní 2014
Eigum á lager flestar stærðir  
traktora-, vagna-, vinnuvéla-  
og vörubíladekkja.
Einnig mikið úrval fólksbíla-  
og jeppadekkja.

Jason ehf.
Hafnarstræti 88 

Akureyri

Vinsamlegast hafið samband við
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Fréttaskýring

„Mettuð eða hrein náttúruleg fita 
veldur ekki hjartasjúkdómum.“ 
Þetta er niðurstaða umfangs-
mikillar rannsóknar sem kynnt 
var í mars í tímaritinu Annals of 
Internal Medicine sem gefið er út 
af American College of Physicians. 
Er þetta þvert á hástefndar 
fullyrðingar margvíslegra 
stofnana og sérfræðinga bæði hér 
á landi og í útlöndum á umliðnum 
áratugum sem ráðlagt hafa fólki 
að forðast mettaða fitu í smjöri og 
ostum og rautt kjöt. Samkvæmt 
þessu má því segja að opinber 
lýðheilsustefna um allan heim hafi 
verið rekin á fölskum forsendum 
í hálfa öld. 

Engar ótvíræðar sannanir 
fyrir viðteknum skoðunum um 

skaðsemi fitu

Varnaðarorð um neyslu á mettaðri 
fitu hefur glumið í eyrum í áratugi 
og hefur fólk af þeim sökum verið 
hvatt til að snúa sér frekar að neyslu 
á kjúklingakjöti og jurtaolíum, en 
neyslu á nautakjöti eða öðru rauðu 
kjöti og smjöri. Fullyrt hefur 
verið að mettuð fita geti valdið 
stíflu í kransæðum. Í niðurstöðum 
rannsóknarinnar sem að framan 
greinir segir að viðteknar rannsóknir 
styðji ekki á ótvíræðan hátt þá 
stefnumótun sem byggt hafi verið 
á um að mikil neysla á ómettaðri 
og mettaðir fitu valdi hjarta- og 
æðasjúkdómum. 

Nina Teicholz ritaði grein um 
málið í The Wall Street Journal 
í byrjun maí síðastliðinn undir 
fyrirsögninni „The Questionable 
Link Between Saturated Fat and 
Heart Disease“. Segir hún að 
gallinn við fullyrðingar fjölmargra 
sérfræðinga um að fituneysla 
orsakaði hjartasjúkdóma hafi verið, 
að á bak við þær hafi aldrei legið 
skotheldar sannanir.

Nina Teicholz hefur unnið 
að rannsóknum á fitu í fæðu og 

sjúkdómum í 
nærri áratug. 
Hún hefur ritað 
bók um málið 
sem ber titilinn 
„The Big Fat 
Surprise“ og 
und i r t i t i l i nn 
„Why Butter, 
Meat  and 
Cheese Belong 
in a Healthy 

Diet“. Bókin kom út nú í maí og 
fæst m.a. á Amazon. 

„Við höfum bara trúað þessu 
þar sem þetta hefur verið grunnur 
þeirrar næringarstefnu sem rekin 
hefur verið í hálfa öld af hópi 
metnaðarfullra einstaklinga en á 
grunni lélegra vísinda, pólitíkur og 
hlutdrægni,“ segir Teicholz

Hún segir að vantraust 
almennings á neyslu fitu megi 
rekja aftur til sjötta áratugarins 
og til persónulegs metnaðar 
vísindamannsins Ancel Benjamin 
Keys sem starfaði við Minnesota-
háskóla.

„Dr. Keys var ógurlega 
sannfærandi og með einstrengings-
legum viljastyrk reis hann til æðstu 
metorða í heimi næringarfræði 
heimsins og komst jafnvel á forsíðu 
tímaritsins Time. Þangað komst hann 
í krafti vægðarlausrar baráttu fyrir 

þeirri fullyrðingu að fita hækkaði 
kólesteról, sem síðan orsakaði 
hjartaáfall.

Þessi hugmyndafræði féll í 
frjóan jarðveg vegna þess að á 
þeim tíma horfðu Bandaríkjamenn 
fram á ört vaxandi faraldur 
hjartasjúkdóma sem höfðu verið 
fágætir þrem áratugum fyrr. Þessir 
sjúkdómar komust fljótt í fyrsta 
sæti yfir áhrifaríkustu dauðsvalda 
þjóðarinnar. Jafnvel Dwight D. 
Eisenhower forseti fékk hjartaáfall 
árið 1955 og örvæntingarfull krafa 
var gerð um skýringar.“

Áróðurinn um minni fituneyslu 
leiddi til ofneyslu kolvetna úr 

jurtaríkinu 

Teicholz bendir á að ein afleiðing 
þess að hvatt var til þess að fólk 
minnkaði neyslu á fitu er að í dag 
neytir almenningur að minnsta 
kosti 25% meiri kolvetnis en hann 
gerði á árunum upp úr 1970. Á 
sama tíma hefur neysla á hreinni 
fitu minnkað um 11%. Þetta þýðir 
að í stað neyslu á kjöti, eggjum og 
osti, erum við að borða meira af 
pasta, brauði og öðrum kornvörum, 
ávöxtum og grænmetissterkju eins 
og úr kartöflum. 

Þó að neytt sé meira af því sem 
talið er heilsusamlegri fæða með 
minna fituinnihaldi eins og jógúrt, 
er sú fæða styrkt í stað fitunnar með 
sykri og kolvetnaríkum trefjum. Það 
er eins og lýðheilsupostular hafi ekki 
áttað sig á að í meltingarveginum 
brotna þessi kolvetnissambönd 
niður og í glúkósa sem þvingar 
líkamann til að framleiða meira 
insúlín sem er einstaklega 
afkastamikið við að geyma fitu. 
Á sama tíma hefur frúktósan, eða 
ávaxtasykurinn í ávöxtunum þau 
áhrif að lifrin fer að framleiða meira 
þríglýseról og önnur fituefni sem 
dælt er út í blóðið. Segir Teicholz 
í grein sinni að óhófleg neysla 
kolvetna hafi ekki einungis leitt til 
offitu, heldur hafi það einnig með 
tímanum framkallað sykursýki tvö 
og mjög líklega hjartasjúkdóma. 

„Næringarfræðistefna nútímans 
er byggð á lygum og lélegum 

vísindum.“

Teicholz segir að Keys hafi verið í 
einstakri aðstöðu til að koma sínum 
hugmyndum að í svokallaðri Sjö 
ríkja rannsókn (Seven Countries 
Study) sem gerð var á 13.000 
manns í Bandaríkjunum, Japan og 

í Evrópu árið 1958. Sú rannsókn 
virtist sýna að hjartasjúkdómar væru 
ekki óhjákvæmilegur fylgifiskur 
öldrunar, heldur væri hægt að tengja 
þá við slæma næringu. 

Í grein á vefsíðu Autority 
Nutrition um málið 19. janúar 
síðastliðinn er ekki skafið utan af 
hlutunum í fyrirsögn, en þar segir:

„Næringarfræðistefna nútímans 
er byggð á lygum og lélegum 
vísindum.“

Greinina ritar maður að nafni Kris 
Gunnars sem segir að í afhjúpun á 
Sjö ríkja rannsókn Keys komi fram 
að Keys hafi sniðgengið miklar 
fituneysluþjóðir eins og Norðmenn 
og Hollendinga þar sem tiltölulega 
lítið var samt um hjartasjúkdóma. 
Þá hafi hann líka sniðgengið lönd á 

borð við Síle þar sem fituneysla er 
lítil en tíðni hjartasjúkdóma mikil. 
Segir Kris Gunnars að Keys hafi 
einungis notast við lönd sem studdu 
kenningar hans. 

Reglur brotnar í rannsókninni?

Teicholz segir líka í sinni grein 
að gagnrýnendur hafi bent á 
að dr. Keys hafi broti margar 
vísindalegar reglur í rannsókn 
sinni. Fyrir það fyrsta valdi hann 
löndin ekki af handahófi, heldur 
þau lönd sem hann taldi að styddu 
best hans sannfæringu, þar á meðal 
Júgóslavíu, Finnland og Ítalíu. 
Hins vegar sniðgekk hann Frakka 
sem þjóð frægra en heilsuhraustra 
ommelettuátvagla, sem og aðrar 
þjóðir sem neyttu mikillar fitu eins 
og Svisslendinga, Svía og Vestur-
Þjóðverja. Megin niðurstaðan, 
eins og við þekkjum hana í dag, 
sýndi Miðjarðarhafsmatseðilinn 
svokallaða, sem neytt var af bændum 
á Krít og öðrum eyjarskeggjum sem 
náðu háum aldri og neyttu lítils 
kjötmetis og osta. 

Bendir Teicholz á að dr. Keys 
hafi heimsótt íbúa Krítar sem 
barist höfðu við mikið harðræði 
eftir heimsstyrjöldina síðari. 
Rannsóknina þar hafi hann gert á 
páskaföstu þegar íbúar neyttu ekki 
kjöts og osta. Niðurstöður sínar hafi 
hann síðan byggt á upplýsingum sem 
fengust frá nokkrum tugum manna í 
stað þeirra 655 sem hann hafði lagt 
upp með. Ekki hafi verið upplýst um 
þenna galla á rannsókninni fyrr en 
árið 2002 af vísindamönnum sem 
þá rannsökuðu vinnu Keys á Krít. Á 
þeim tíma þegar þetta uppgötvaðist 
höfðu kenningar Keys verið notaðar 
sem trúarkenningar um allan heim 
í áratugi. 

Kenning dr. Keys var
innsigluð 1961 

 
Dr. Keys innsiglaði stöðu 
kenningarinnar um skaðsemi 
mettaðrar fitu árið 1961 fyrir 
næringarráði bandarísku 
hjartasamtakanna sem gerðu 
leiðbeiningar hans að hinni gullnu 
reglu það sama ár. Var þetta gert 
þrátt fyrir efasemdir í ráðinu.

Árið 1977 gaf svokölluð 
Ameríkunefnd bandarísk þingsins 
út sín fyrstu „Næringarmarkmið 
fyrir Bandaríkin,“ en nefndin var 
undir stjórn George McGovern. Var 
þetta gert með það að markmiði að 
snúa við faraldri hjartasjúkdóma í 
landinu. 

Þessi opinbera leiðsögn fékk 
gríðarlega gagnrýni og m.a. frá 
American Medical Association 
og virtum vísindamönnum eins 
og John Yudkin sem hélt því fram 
að orsakavaldurinn væri sykur en 
ekki fita. 

Næringarmarkmiðin sem gefin 
voru út voru eftirfarandi: 

• Neytið minni fitu og 
kólesteróls.

• Neytið minna af unnum 
vörum og sykri.

• Neytið meira af flóknum 
kolvetnum úr grænmeti, 
ávöxtum og korni.

Þessi markmið voru síðan 
tekin upp af Bandaríska 
l a n d b ú n a ð a r r á ð u n e y t i n u 
(United States Department of 
Agriculture – USDA árið 1980. 
Hafa gagnrýnendur bent á að það 
hafi verið sérlega hentugt fyrir 
ráðuneytið að taka upp þennan 
leiðarvísi í ljósi þess að vinna 
ráðuneytisins snerist ekki síst um 
að hvetja til sölu á korni. 

 Teicholz segir að fjölmargar 
samanburðarkannanir hafi verið 
gerðar á áttunda áratugnum þar 
sem borin var saman neysla af 
jurtaolíuríkri fæðu og fæðu með 
mikilli mettaðri fitu. Yfirleitt 
hafi þá verið stuðst við olíu úr 
korni og soyabaunum, en ekki úr 
olífum. Á þessum samanburðar-
rannsóknum hafi þó verið 
alvarlegur aðferðafræði legur galli, 
þar sem ekki hafi t.d. verið tekið 
tillit til reykinga og fleiri þátta sem 
gerðu niðurstöðurnar í besta falli 
óáreiðanlegar. Gallinn hafi bara 
verið sá að ekki varð aftur snúið. 
Það hafi verið búið að verja of 
miklum tíma, peningum og orku 
margvíslegra stofnana til að sanna 
ágiskanir Keys. 

Lýðheilsumálin komin á könnu 
Landlæknisembættisins

Áróðurinn sem byggður er á 
fullyrðingum Keys og gefin 
viðurkenning á af bandarískum 
yfirvöldum um að neysla á hreinni 
fitu sé stórhættuleg og orsakavaldur 
hjartasjúkdóma, hefur líka verið 
notaður í opinberum lýðheilsuáróðri 
á Íslandi. Væntanlega hafa þessi 
„vísindi“ svo líka verið notuð til 
að uppfræða íslenska lækna og 
næringarfræðinga um áratuga 
skeið. 

Málaflokkurinn var undir hatti 
Lýðheilsustofnunar. Með lögum 
sem gengu í gildi 1. maí 2011 
var starfsemi Lýðheilsustöðvar 
felld undir Embætti landlæknis 
sem ber þá ábyrgð á framkvæmd 
lýðheilsustefnunnar.

Rannsóknir dr. Ancel Benjamin Keys um skaðsemi af neyslu dýrafitu hraktar í viðamikilli nýrri rannsókn:

Lýðheilsustefna um allan heim rekin 
á fölskum forsendum í hálfa öld
– Embætti landlæknis segir nýju rannsóknina ekki gallalausa en endurskoða eigi ráðleggingar embættisins um mataræði 

Hörður Kristjánsson
hk@bondi.is

Dr. Ancel Benjamin Keys, höfundur 

-
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Landlæknir mælir áfram með 
að skipta út mettaðri fitu fyrir 

fjölómettaða fitu

Bændablaðið sendi Embætti 
landlæknis nokkrar spurningar um 
þessi mál þann 26. maí síðastliðinn. 
Svar barst frá embættinu 
mánudaginn 2. júní síðastliðinn 
og var það undirritað af Hólmfríði 
Þorgeirsdóttur og Elvu Gísladóttur 
verkefnisstjórum næringar hjá 
Embætti landlæknis.

Í fyrsta lagi var spurt um 
afstöðu embættisins til rannsókna 
Keys sem hafi verið grundvöllur 
lýðheilsustefnu um allan heim. 

Í svari embættisins er vísað 
í nýlega grein á heimasíðu 
embættisins: þar er í fyrirsögn 
áfram mælt með að að skipta út 
hluta af mettaðri fitu fyrir ómettaða 
fitu. Þar kemur einnig fram að nýja 
rannsóknin hafi líka fengið mikla 
gagnrýni og í kjölfarið hafi villur 
verið leiðréttar. 

Einnig er vísað í grein á vefsíðu 
embættisins þann 23. janúar 2014, 
þar sem lagt er til að haldið verði 
þeim góða árangri sem náðst hafi í 
mataræði þjóðarinnar. Þá var spurt:

–Hefur læknismenntun undan-
farna áratugi hér og landi og 
víðar haft niðurstöður rannsókna 
Keys að leiðarljósi hvað varðar 
að tengsl séu á milli fituneyslu og 
hjartasjúkdóma? Ef svo er, munu 
þessi tíðindi hafa einhver áhrif á 
læknisfræðikennsluna? 

„Kennsla háskólanema í 
læknisfræði er á ábyrgð kennara 
á Heilbrigðisvísindasviði Háskóla 
Íslands, en ekki Embættis 
landlæknis,“ segir í svari 
embættisins.

–Hafa viðtekin lýðheilsumarkmið 
um minni neyslu á fitu mögulega 
leitt til skaðlegri neyslu á öðrum 
orkugjöfum eins og til dæmis sykri? 

„Varðandi breytingar í neyslu-
mynstri þá sýnir meðfylgjandi tafla 
(hér að ofan) yfirlit yfir breytingar í 
hlutfalli orkuefna (%E) miðað við 
ráðleggingar frá árinu 1990-2011, 
tölur byggðar á landskönnun á 

mataræði fullorðinna. Eins og 
sést á töflunni þá jókst viðbættur 
sykur úr 8% orkunnar 1990 í 
10% orkunnar 2002. Stærsti hluti 
viðbætta sykursins 2002 kom úr 
sykruðum gos- og svaladrykkjum 
og sælgæti. Hlutfall viðbætts sykurs 
af orkunni lækkaði síðan aftur í 9% 
árið 2010-2011."

Ráðleggingar embættisins í 
endurskoðun

– Eru uppi einhver áform um að 
endurskoða lýðheilsumarkmið hér 
á landi í ljósi þessara tíðinda?

„Ráðleggingar Embættis 
landlæknis um mataræði og 
næringarefni eru í endurskoðun. 
Þær byggja að stórum hluta á nýjum 
norrænum næringarráðleggingum 
sem kynntar voru í október sl. (NNR 
5), öðrum rannsóknum á sambandi 
næringar og heilsu og niðurstöðum 
kannana á mataræði Íslendinga, 
bæði barna og fullorðinna.

Í NNR 5 er lögð áhersla á 
mataræðið í heildina frekar en 
einstök næringarefni. Mælt er 
með mataræði sem einkennist 
af mat úr jurtaríkinu, sem er 
trefjaríkur frá náttúrunnar hendi, 
til dæmis dökkgrænu blaðgrænmeti, 
káli, lauk, baunum og ertum, 
rótargrænmeti, ávöxtum og berjum, 
hnetum og heilkornavörum, ásamt 
fiski og fituminni mjólkur- og 
kjötvörum en takmarkaðri neyslu 
á unnum kjötvörum, sykri, salti og 
áfengi. Lögð er áhersla á gæði fitu 
og kolvetna frekar en heildarmagn. 
Mælt er með að skipta út hluta 
af mettaðri fitu fyrir ómettaðar 
fitusýrur (bæði fjölómettaðar og 
einómettaðar) en þannig má minnka 
áhættu á hjarta- og æðasjúkdómum. 
Þetta má gera með því að takmarka 
neyslu á kexi, kökum, sælgæti og 
snakki, skipta út feitum kjöt- og 
mjólkurvörum fyrir fituminni 
vörur og nota olíur í staðinn fyrir 
smjörlíki og smjör,“ segir að lokum 
í svari Embættis landlæknis.

 
 /HKr.

Æðarbændur
Erum byrjuð að taka á móti og hreinsa dún.
Greiðum flutningskostnað fyrir allan dún  
hvaðan sem er af landinu sem berst til okkar  
land- eða sjóveg í hreinsun og sölu.
Gerum upp strax að hreinsun lokinni.

Allar nánari upplýsingar veitir: 
Erla Friðriksdóttir í síma 899 8369 
& erla@kingeider.is

ÍSLENSKUR ÆÐARDÚNN
Dúnhreinsun Nesvegi 13 Stykkishólmi

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

í Reykjavík eða á Lónsbakka á Akureyri.

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

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

Vegna sterkara gengis og hagstæðra samninga getum við nú boðið 
Detuz Fahr Agrofarm 420 á afar hagstæðu verði.

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

Deutz Fahr Agrofarm 420 TTV  með STOLL FZ-10 ámoksturstækjum 

- Ein þægilegasta tækjavél sem völ er á.

DEUTZ-FAHR 
Agrofarm 420 TTV 

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

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

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

3. sviði og dempun

ÞÓR HF
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Hinn 16. ágúst verður blásið 
til fjórðu Beikonhátíðar hins 
íslenska Beikonbræðralags og er 
ætlunin félaganna sem að þessu 
standa að gera hátíðina veglegri 
og skemmtilegri en nokkru sinni 
fyrr. Þó að beikon sé upphaf og 
endir alls í kringum þessa hátíð 
segja aðstandendur að nú sé 
ætlunin að útvíkka hugmyndina 
þannig að úr verði allsherjar 
íslensk matarhátíð. Hvetja þeir 
alla svínabændur til þátttöku, 
sem og bændur úr öllum öðrum 
búgreinum, fiskframleiðendur, 
aðra matvælaframleiðendur, 
veitingahús og fleiri. Verður 
hátíðin skemmtilega tímasett, mitt 
á milli gleðigöngu Gay Pride og 
Menningarnætur í Reykjavík og 
veðrið trúlega eins og best verður á 
kosið. Telja menn því ekki ólíklegt 
að hátíðin í ár geti dregið að sér 50 
til 60 þúsund manns. 

Bræðralag myndað á 
beikongrunni

Beikonbræðralagið varð að segja má 
til upp úr vinatengslum ungra manna 
sem voru á siglinganámskeiði ÍTR í 
Nauthólsvík. Árum seinna drógu þeir 
með sér Sigfús Ólafsson, sem þá tók 
þátt í Masterchef-matreiðslukeppni, 
en hann er Akureyringur að uppruna 
sem ættaður er frá Gunnarsstöðum 
í Þistilfirði og Reykjanesinu og 
Dölunum. Sigfús segir að nú stefni í 
mesta ferðamannasumar á Íslandi frá 
upphafi. Öll hótelherbergi í Reykjavík 
séu fullbókuð 16. ágúst og jafnvel þó 
að enginn Íslendingur sjái sér fært að 
mæta á beikonhátíðina verði allt fullt 
af erlendum ferðamönnum. 

Sjálfir segjast þeir ekki verða 
sjálfir með nein skipulögð 
skemmtiatriði, heldur geti þeir sem 
vilja komið fram og skemmt fólki 
á eigi forsendum. Í fyrra gekk til 
dæmis karlakór um á meðal gesta og 
söng hástöfum. Einnig hefur komið 
fram lúðrasveit, blústónlistarmenn 
og fleiri. Hugmyndin er að hátíðin 
sé sem mest eins og sjálfsprottið 
karnival fyrir alla fjölskylduna. 

Einstakt tækifæri fyrir kynningu 
á íslenskum matvælum og 

matargerðarlist

„Við verðum því með einstakt 
tækifæri til að kynna fyrir túristunum 
íslensk matvæli og matargerðarlist 
ásamt íslenskri matarstemmingu 
og gleði. Slíkt getur haft gríðarlega 
mikið vægi fyrir íslenskan 
matvælaiðnað. Það er ekki bara gott 
fyrir íslenska svínabændur, heldur 
líka gott almenn fyrir allar íslenskar 
matvælaafurðir og kynningu á þeim,“ 
segir Sigfús.

Með sterk tengsl á Strandir

Benedikt Ingi Tómasson er einn af 
forsprökkunum. Hann segist vera 
Reykvíkingur en á ættir að rekja 
til Hólmavíkur og í Kúvíkur á 
Reykjafirði í Strandasýslu sem og í 
Súgandafjörð. 

Greinilegt er að Ísland er ekki 
sérlega stórt þegar talið berst að 
tengslum manna, því báðir þessara 
Beikonbræðra geta rakið þræði í 
Kaldbaksvík á Ströndum þaðan sem 
undirritaður blaðamaður er einnig 
ættaður.

Þannig er að stóra tvílyfta 
húsið sem sumir kannast við í 
Norðanverðri Kaldbaksvíkinni 
var eitt sinn kaupmannshús sem 
Jensen nokkur kaupmaður byggði 
í Kúvíkum í Reykjafirði meðan þar 
var mikill verslunarstaður. Amma 

Benedikts var fædd og uppalin í 
Kúvíkum og lék sér þá gjarnan við 
Ínu Jensen kaupmannsdóttur sem bjó 
í umræddu húsi. Foreldrar Benedikts 

eiga nú sumarbústað í Kúvíkum. 
Kaupmannshúsið var síðan dregið 
á sleða til Kaldbaksvíkur og þá 
eignaðist Oddur Ólafsson afi Sigfúsar 

einn tólfta hluta í húsinu og þar gistir 
Sigfús nú á hverju sumri. 

Góður og skemmtilegur hópur

Benedikt segir að Beikonbræðralagið 
sé myndað af góðum og 
skemmtilegum hópi með ólíka 
menntun og bakgrunn. Sjálfur er 
hann verkfræðingur og Sigfús er 
sagnfræðingur, viðskiptafræðingur 
og trommari. Þá er í hópnum 
viðskiptafræðingur, læknir, 
lögfræðingur, sölustjóri auk 
þess sem þar er baráttujaxl úr 
Verslunarmannafélagi Reykjavíkur. 
Þá eru þar einnig innanborðs, 
kokkur, gullsmiður, kennari og 
barítónsöngvari. 

„Allt eru þetta menn sem hafa 
ást á lífinu og þykir gaman að gera 
skemmtilega hluti,“ segir Benedikt.

„Það er líka mikil orka í þessum 
hópi og ekki til neitt sem heitir 
vandamál. Við látum því ekkert 
stoppa okkur og erum í fluggír 

allan daginn. Þegar við komum 
svo allir saman vantar ekkert upp á 
hugmyndaflugið. Ég get nefnt sem 
dæmi að þegar við komum saman 
á lokafund viku fyrir hátíðina í 
fyrra var búið að gefa það út að 
bannað yrði að koma fram með 
nýjar hugmyndir um hátíðina, nóg 
væri að gert. Samt fæddust 25 nýjar 
hugmyndir á fundinum.“

–Er þá aldrei neitt væl í 
hópnum um að eitt og annað sé 
óframkvæmanlegt?

„Nei , það er ekki hlustað á slíkt. 
Við framkvæmum bara hlutina og 
höfum gaman af. Við fáum ekki 
borgað fyrir okkar vinnu, heldur 
erum við að gera þetta af því að 
okkur finnst það skemmtilegt. Í 
leiðinni reynum við að láta gott af 
okkur leiða fyrir samfélagið.“ 

Fáránleg hugmynd frá 
bandarískum beikonbræðrum

„Forsagan að þessari beikonhátíð 
er að einn vinur okkar, Hjalti 
Guðmundsson, er læknir og var í 
framhaldsnámi í hjartalækningum í 
Háskólanum í Iowa í Bandaríkjunum. 
Hann kynnst strák sem var með 
honum í námi sem sagði honum að 
bróðir hans væri með beikonhátíð. 
Þar var um að ræða Blue Ribbon 
Bacon Festival sem var haldin í 
Des Moines, sem er höfuðborg Iowa. 
Beikonhátíð Reykjavíkur, Reykjavík 
Bacon Festival, sem haldin hefur 
verið á Skólavörðustíg undanfarin 
ár, er því systurhátíð Blue Ribbon 
Bacon Festival.

Þegar menn fóru að ræða þetta 
var nefnt að dagur svínsins í þessu 
mikla svínarræktarríki er 1. mars. 
Kanarnir höfðu einhversstaðar heyrt 
að bjórdagurinn á Íslandi væri líka 1. 
mars. Þar sem beikonhátíðin gengur 
mikið út á beikon og bjórneyslu, 
þá voru aðstandendur bandarísku 
beikonhátíðarinnar fljótir að átta 
sig á því að þeir yrðu bara að fara til 
Íslands. Fóru þeir þá að athuga hvort 
einhver þekkti ekki Íslending til að 
koma á nauðsynlegum tengslum. Þá 

Beikonbræðralagið á Íslandi heldur Reykjavík Bacon Festival hinn 16. ágúst:

Allsherjar matarkynning með fölskvalausri
gleði og karnivalstemmingu
– Sprottið upp úr galinni hugmynd beikonbræðra í Iowa í Bandaríkjunum sem orðin er að pólitísku beikonbandalagi við Ísland

Þeir Benedikt Ingi Tómasson og Sigfús Ólafsson úr Beikonbræðralaginu 

 Mynd / HKr.

Mynd / Beikonbræðralagið

  Mynd / Beikonbræðralagið
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hafi legið beinast við að tengja sig 
íslenska Hjalta lækni.

Hjalti hafði síðan samband við 
mig og Boga bróður sinn sem spurði 
okkur hvort við gætum tekið á móti 
þessum bandarísku strákum og sýnt 
þeim eitthvað skemmtilegt. Nú, við 
gerðum það en þeir komu hingað 
2011. Þá vildu þeir endilega setja 
upp litla beikonhátíð og gefa fólki 
smá beikon á Skólavörðustígnum,“ 
segir Benedikt. 

Í upphafi þótti mönnum 
hugmyndin galin

 
Hann segir að í upphafi hafi 

honum fundist hugmyndin hálf galin. 
Hann hafi þó farið af stað og talað 
við veitingamann og spurt hvort hann 
mætti fá staðinn lánaðan til að halda 
beikonhátíð. Viðkomandi þótti þetta 
svo fáránleg hugmynd að honum 
þótti ekki einu sinni taka því að svara 
Benedikt. „Það var bara horft á mig 
eins og ég væri snarruglaður.“

Hjólin fóru að snúast

„Við töluðum í framhaldinu við Björn 
Ófeigsson vin okkar og spurðum 
hann hvort hann gæti reddað þessu 
máli. Bogi bróðir Hjalta hjartalæknis 
er lögfræðingur og var að vinna 
fyrir Bjössa Ófeigs. Björn hringdi 
þá í bróður sinn sem er gullsmiður 
á Skólavörðustíg og spurði hvort 
hann gæti hjálpað okkur. Hann sagði; 
ekkert mál, komið þið bara og ég skal 
tala við Jóa í Ostabúðinni. Jói hringdi 
svo í einhvern hjá kjötvinnslunni Ali 
og það fyrirtæki gaf um 50 til 60 kíló 
af beikoni í þetta dæmi. Þannig varð 
fyrsta Beikonhátíðin á Íslandi til, en 
henni var í raun hent upp með tveggja 
tíma fyrirvara. Þarna flykktust að 
300 til 400 manns og varð úr þessu 
mjög skemmtileg stemming,“ segir 
Benedikt.

Eins og týndir bræður  
að koma í heimsókn

„Það varð strax ljóst að við félagarnir 
smellpössuðum við þankagang 
þessara bandarísku stráka og það 
var eins og týndir bræður okkar væru 
að koma í heimsókn. Þá þegar var 
ákveðið að þeir kæmu aftur og að 
við myndum gera þetta almennilega. 
Það var gert árið 2012 og á þá hátíð 
mættu um 10 þúsund manns. Þá kom 
fyrirtækið Ali inn í þetta með okkar 
og einnig bjórverksmiðjan Viking. 
Síðan var ákveðið að við færum í 
heimsókn til þeirra í febrúar 2013 
til að kynna okkur hvernig þeir 
framkvæmdu sína beikonhátíð og 
við gætum þá eitthvað lært af þeim 
í leiðinni.“

„From the land of fire, ice 
and bacon“

 
„Á hverri einustu beikonhátíð í Iowa 
er alltaf eitthvert þema. Þegar við 
fórum var þemað með yfirskriftinni 
Iceland og með undirtitlinum „From 
the land of fire, ice and bacon“.

Hátíðin var haldin í tveimur 
stórum sýningarhöllum og hét önnur 
þeirra Iceland. Um 15 þúsund mans 
komu á þessa hátíð, segir Benedikt.

Sigfús segir að úr þessu hafi orðið 
heljarmikil landkynning. 

„Við fórum út með 4.000 
bjórflöskur og íslenskt vatn var 
opinbert drykkjarvatn hátíðarinnar. 
Þá vorum við með helling af 
bæklingum frá Íslandsstofu, 500 kg 
af þorski og íslenska fána úti um allt. 
Við vorum líka á leiðinni út með 
eitt tonn af íslensku beikoni sem 
við höfðum fengið undanþágu frá 
Tom Vilsack, landbúnaðarráðherra 
Bandaríkjanna, til að flytja inn í 
Bandaríkin. Sú undanþága fékkst í 
gegnum persónuleg tengsl strákanna 
við ráðherrann sem þeir þekktu frá 
því hann var ríkisstjóri í Iowa. Systir 
mömmu eins piltanna var fyrrverandi 
aðstoðarríkisstjóri Vilsack. Þessu 
var því snarlega reddað í gegnum 
kunningsskap rétt eins og við 
þekkjum hér heima,“ segir Sigfús. 

Stoppað af íslenskri stofnun
 

Benedikt segir að það hafi því 
komið grænt ljós í Bandaríkjunum á 

beikoninnflutninginn frá Íslandi en 
útflutningurinn hafi hins vegar verið 
stoppaður af íslenskri stofnun sem 
hafði með þessi mál að gera.

„Það var bara þannig en 
Bandaríkjamennirnir bíða enn eftir 
íslensku beikoni og sá útflutningur 
bíður betri tíma. Við höfðum 
allavega stóra sýningarhöll, um 5.000 
fermetra, út af fyrir okkur, sem var 
stútfull af fólki allan tímann. Þarna 
vorum við að gefa beikonvafinn 
íslenskan saltfisk, hákarl, brennivín, 
bjór og íslenskt vatn. Þarna var líka 
tónleikasvið þar sem hljómsveitir 
gátu spilað, en við vorum með 
íslenska tónlist af diskum í um þrjá 
tíma og á tveim risaskjáum rúlluðu 
stanslaus myndir af íslenskri náttúru. 
Fólk stóð bara agndofa og horfði á 
myndirnar.“

Mikilvæg landkynning

Sigfús segir að ekki megi vanmeta 
mikilvægi þessarar kynningar sem 
öll hafi farið fram á léttu nótunum. 
Iowa sé stærsta svínaræktarhérað 
Bandaríkjanna með um 20 milljónir 
dýra og þrjár milljónir íbúa. Á 
hverju ári sé haldin þessi veglega 
uppskeruhátíð í lok janúar eða febrúar 
sem sé jafnframt mikil gleðihátíð, 
ekki ólíkt þjóðhátíð í Eyjum. 
„Fréttir frá þessari hátíð náðu inn í 

þátt hjá Anderson Cooper á CNN. 
Þar sáust íslenskir beikonbræður 
á lopapeysunum í gleðinni,“ segir 
Sigfús.

„Það var því mikil innspýting fyrir 
okkur eftir þessa ferð að setja upp 
stóra hátíð með svipuðu sniði hér 
heima. Það gerðum við um haustið 
og hingað komu líka bandarísku 
strákarnir. Bjartsýnustu menn í 
okkar hópi fóru þá að tala um að 
við ættum að geta náð 30 þúsund 
manns, en flestum fannst það þó 
fjarstæðukennt. Menn eins og Bennsi, 
Jói í Ostabúðinni og fleiri stóðu 
samt fast á því að þetta væri hægt. 
Niðurstaðan í talningu lögreglunnar 
var að á Skólavörðustíginn og 
nálægar götur hafi komið þennan 
dag á milli 30 til 40 þúsund manns.

Við höfum lært mikið af 
Bandaríkjamönnunum og frá þeim 
er þetta sprottið. Við höfum allan 
tímann haft við þá stöðug samskipti 
og við fórum aftur út á þeirra hátíð 
nú í janúar. Nú vildu þeir þakka fyrir 
það sem við gerðum á síðasta ári og 
viðhalda tengslunum.“

Hefur skapað áhugaverð pólitísk 
tengsl Bandaríkjanna og Íslands

Það voru þó ekki bara góð viðbrögð 
landbúnaðarráðherra Bandaríkjanna 

sem yljaði beikonbræðrum um 
hjartarætur, heldur fór Terry 
Barnstad, ríkisstjóri Iowa, óumbeðið 
til höfuðborgarinnar Washington á 
fund Guðmundar Árna Stefánssonar 
sendiherra Íslands í september 2013. 
Fór hann til að þakka sérstaklega fyrir 
þessi beikonsamskipti þjóðanna og 
aðkomu Beikonbræðralagsins að 
hátíðinni í Bandaríkjunum. Terry 
Barnstad ríkisstjóri, er að hluta 
norskrar ættar og er ekki vitað til að 
bandarískur ríkisstjóri hafi áður af 
eigin frumkvæði óskað eftir fundi í 
sendiráðinu. Þá hefur Ólafur Ragnar 
Grímsson farið til Iowa til að halda 
ræðu á World Food Price ráðstefnu 
sem þar var haldin og þar átti hann 
líka fund með Beikonbræðralaginu 
í október 2013. Þar var rætt um 
beikonsamskipti þjóðanna og í 
framhaldinu hittust forsetinn og 
ríkisstjórinn og ræddu um ýmis mál 
eins og nýtingu jarðhita. Þá hefur 
verið rætt um það í Iowa að fara með 
sérstaka sendinefnd til Íslands. 

„Þetta er allt með hálfgerðum 
ólíkindum og hefur opnað heilmargar 
dyr fyrir okkur Íslendinga,“ segir 
Benedikt.

Gáfu hjartadeild Landspítala 
hjartasírita

Með Beikonbræðralaginu og 
fjölskyldum þeirra stóðu fjölmörg 
fyrirtæki að hátíðinni í fyrra. 
Hótel Holt, Þrír Frakkar, Snaps, 
Sjávargrillið, Kolabrautin, 
Roadhouse, Sakebarinn og 
Domino's melduðu sig til liðs við 
Beikonbræðralagið og fengu þá 
hráefnið til sín endurgjaldslaust og 
bjuggu til mismunandi smárétti. 
Síðan gat fólk keypt matarmiða sem 
var ávísun á einn skammt og gengið 
á milli staða. Allur ágóðinn fór í að 
kaupa tvo þráðlausa hjartasírita sem 
færðir voru hjartadeild Landsspítalans 
að gjöf.

Á fyrirhugaðri beikonhátíð þann 
16. ágúst verður svipaður háttur 
hafður á, nema að umfangið verður 
líklega talsvert meira að sögn 
Benedikts. 

Getum breytt þessu í allsherjar 
matarhátíð 

„Eftir að hafa haldið hátíðina 
þrisvar sjáum við hvernig þetta er 
að þróast. Við sjáum því möguleikana 
á að leiða þessa hugmynd miklu 
lengra. Við getum breytt þessu í 
allsherjar matarhátíð og það ætlum 
við að gera. Þar verður öllum 
landbúnaðarafurðum gert hátt undir 
höfði. Niður við höfnina getur 
sjávarútvegurinn svo komið inn í 
þetta líka.“

Þeir félagar eru sannfærður 
um að þarna sé hægt að búa til 
hátíð sem geti orðið meiriháttar 
kynning fyrir íslenskar matvörur 
bæði fyrir Íslendinga og ekki síður 
þá erlendu ferðamenn sem hér eru 
á þessum tíma. Möguleikarnir séu 
endalausir. „Í fyrra gat fólk fengið 
60–80 gramma skammta frá sumum 
af bestu veitingastöðum landsins. 
Gæðin á matnum voru algjörlega í 
meistaradeildarklassa,“ bendir Sigfús 
á.

„Það sem við erum að gera er ekki 
óábyrgt, við viljum gera þetta svo 
sómi sé að, en í því er samt mikið 
sprell og vitleysisgangur sem gerir 
þetta svo skemmtilegt,“ segir Sigfús. 

„Beikoni fylgir svo mikil gleði og 
við erum boðnir og búnir til að vinna 
með íslenskum bændum og við viljum 
veg þeirra sem mestan. Við viljum fá 
alla svínabændur, nautgripabændur, 
mjólkurbændur, hænsnabændur, 
grænmetisbændur og aðra á þessa 
hátíð. Við viljum að þeir komi til 
Reykjavíkur, taki þátt og kynni sér 
þetta fyrirbæri sem beikonhátíðin 
er. Þeir hafa enga afsökun fyrir að 
koma ekki. Heyskapurinn er búinn 
á þessum tíma, ekki er byrjað að 
smala og það er ekki gild afsökun 
að segjast vera upptekinn við að sóla 
sig á Benidorm.

Það eina sem við biðjum um er 
að fólk sé skemmtilegt, kunni að 
skemmta sér og öðrum, og okkur 
þætti mjög vænt um ef fólk mætti í 
lopapeysu sem er einkennisfatnaður 
Beikonbræðalagsins.“ /HKr. 

Tom Vilsack, landbúnaðarráðherra 
Bandaríkjanna, gaf beikonbræðra-
laginu umyrðalaust undanþágu fyrir 

lét þennan kall hins vegar ekki 
komast upp með neitt múður. Það 
færi sko ekki gramm af íslensku 
beikoni til Bandaríkjanna. 

Terry Barnstad, ríkisstjóri í Iowa, gerði 
sér sérstaka ferð á fund Guðmundar 
Árna Stefánssonar, sendiherra 
Íslands í Bandaríkjunum, til að þakka 
fyrir beikonsamskipti þjóðanna og 
aðkomu Beikonbræðralagsins að 
hátíðinni í Bandaríkjunum. 

Bandaríkjamenn á beikonhátíðinni á Íslandi 2013, talið frá vinstri: Brooks Reynolds, Bradley Stillwell (frá sendiráði 
Bandaríkjanna), John Tiffany, lukkudýrið Óðinn, Luis Arreaga, sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi, og Marshall 
Porter.  Mynd / Beikonbræðralagið.

Þrjár driffjaðrir í Beikonbræðralaginu. Talið frá vinstri; Sigfús Ólafsson, Benedikt Ingi Tómasson og Árni Georgsson.

Beikonhátíðin snýst ekki bara um beikon, heldur víðtæka matarupplifun. 



Bændablaðið  |  Fimmtudagur 5. júní 2014

facebook.com/BYKO.is

Öl
l v

er
ð 

er
u 

bi
rt

 m
eð

 fy
rir

va
ra

 u
m

 p
re

nt
vi

llu
r o

g/
 e

ða
 m

yn
da

br
en

gl
. A

lla
r v

ör
ur

 fá
st

 í 
BY

KO
 B

re
id

d 
en

 m
in

na
 fr

am
bo

ð 
ge

tu
r v

er
ið

 í 
öð

ru
m

 v
er

sl
un

um
.  

Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.

Gistill ...næsti áfangi
- Tvö byggingarstig 
- Koma í efnispökkum 
- Forsniðin að hluta 

FORSNIÐIN 
RAMMAHÚS

HEPPILEG RAMMAHÚS FYRIR FERÐAÞJÓNUSTU

Nýjung í gistirými 
fyrir ferðaþjónustu
Gistill er ný gerð einingahúsa úr timbri sem eru 
sérstaklega hönnuð með þarfir þeirra sem reka 
hótel og gistiheimili í huga. Einingakerfið býður 
upp á sveigjanleika til að laga hýsin að aðstæðum 
þar sem þess gerist þörf. Einingarnar eru fram-
leiddar eftir ströngustu gæðakröfum og er allt  
timbur úr sjálfbærum skógum. Gistihýsin má fá í 
ýmsum stærðum og gerðum og þau geta staðið 
ein og sér, í þyrpingum eða í lengjum.

LÍMTRÉ

BÁRUJÁRN ÞAKRENNUR

5.895kr.

Vnr. EG41120 
Plöntustafur.

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

159.995kr.

Vnr. 79290122
Kerra, 1800x1200 mm. 
Leyfileg heildarþyngd 
750 kg.

INNANMÁL 1800X1200X310 MM

BURÐARGETA 550 KG

7.995kr.

Vnr. 55600244 
Undirristuspaði.

475kr.

Vnr. 0291100
Girðingastaur, gagnvarinn,
yddaður, 70/1800 mm.

12.390kr.

Verð frá:
Vnr. 0293100
MOTTÓ gaddavír, 1,7 
mm, 250 m, galvan-
iserað. 5.120kr.

Vnr. 0291200
Girðingastaurar, gagnvarið, 
Ø 120 mm, 2,4 m.

1.995kr.

Vnr. 70012190
KAPRIOL 
sleggja, 3 kg.

5.590kr.

Vnr. 55603615
Járnkarl, 1,50 m.

7.490kr.

GIRÐINGAREFNI Í ÚRVALI

Vnr. 0293105-6/205
Túngirðinganet galvanhúðuð 
5, 6 og 7 strengja, 100 m 
rúllur. 



29Bændablaðið  |  Fimmtudagur 5. júní 2014

w
w

w
.e

xp
o.

is
  /

  E
XP

O 
au

gl
ýs

in
ga

st
of

a

NÝR SNJALLVEFUR
BYKO hefur opnað nýja og 
glæsilega heimasíðu fyrir 
allar tegundir snjalltækja. 

Netspjallið er opið
Þjónustufulltrúar aðstoða þig alla virka daga 
frá 8:30-16:30. Hvernig getum við aðstoðað?

Vnr. 86363040-540
Kjörvari pallaolía, glær, 
græn, hnota, fura, rauðfura 
eða rauðviður, 4 l.

4 LÍTRAR

Almennt verð 4.695 kr.
3.995kr.

KLÚBB verð

VINNUFÖT 
FYRIR 
FAGMANNINN

Vnr. 0291451
Garðborð, 1540x1770x710 mm, brúnt.

Almennt verð 15.995 kr.
12.495kr.

KLÚBB verð

Vnr. 74874089
BOSCH rafhlöðuborvél 
GSB, 10,8V-Li2,0A.

Vnr. 74874087
BOSCH rafhlöðuborvél 
GSR, 18V, Li2x1,5Ah.32.995kr. 39.995kr.

* Aukahlutur

• Framleiddar í Evrópu
• 5 ára ábyrgð
• Þrívíddar loftflæði

• Hreyfiskynjari
• 10°C frostvörn
• GSM stýring*

LOFT Í LOFT VARMADÆLUR

Ein sú hljóðlátasta á markaðnum - 
komið og hlustið í verslun okkar!

-25°C

BYKO BÍLSKÚRS-, IÐNAÐAR- OG BÍLAGEYMSLUHURÐIR

BÍLSKÚRSHURÐIR
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L e r k i b a r r f e l l i s v e p p u r i n n 
Meria laricis er alþekktur 
sjúkdómsvaldur erlendis en er 
þar fyrst og fremst á skaðvaldur á 
ungplöntum í uppeldi. Sveppurinn 
fannst fyrst hér á landi í Haukadal 
í Biskupstungum um mitt sumar 
1999. Síðar það sama sumar 
fannst hann einnig víða annars 
staðar á Suðurlandi. Hann hefur 
síðan þá gert usla í lerkiskógum 
á Fljótsdalshéraði og víðar og í 
uppeldi lerkis í gróðrarstöðvum. 

Halldór Sverrisson, sérfræðingur 
Skógræktar ríkisins á Mógilsá, 
hafði umsjón með rannsókn sem 
landshlutaverkefnin í skógrækt og 
Rannsóknastöð Skógræktar ríkisins 
á Mógilsá gerðu á liðnu vori, en 
markmið hennar var að freista þess 
að komast að því hvernig minnka 
mætti barrfall í eins árs gömlum 
lerkiplöntum áður en þeir er plantað 
út.

Evrópulerki að mestu laust
við barrfelli

Halldór segir að Evrópulerki virðist 

að mestu laust við barrfelli og það 
gildi líklega einnig um blendinga 
þess og síberíu- eða rússalerkis, t.d. 
nýja blendinginn Hrym.

„Það er framendi nálarinnar sem 
fyrst visnar og verður brúnn, en 
skemmdirnar færast síðan inn eftir 
nálinni. Þegar sveppurinn hefur lagt 

undir sig alla nálina fellur hún af en 
sé innsti hluti hennar ósýktur lafir 
hún á. Nálar eru því smám saman 
að falla af trjánum fram eftir sumri 
en nálar á sprotaendum sleppa hins 
vegar yfirleitt nema ef votviðri helst 
nokkuð samfellt lengi sumars,“ segir 
Halldór. 

Sveppurinn lifir af veturinn í 
sýktum nálum, sérstaklega þeim sem 
hanga á trénu yfir veturinn, og gró frá 
þeim sýkja nálar á nýjan leik næsta 
vor og síðan koll af kolli fram eftir 
sumri sé nægur raki til staðar. 

„Þar sem lerkibarrfellisveppurinn 
veldur mestum vandræðum við 
trjáuppeldi eru það nálar sem lafa 
á veturgömlum plöntum að vori 
sem helst smita nýju nálarnar þegar 
þær byrja að vaxa. Gróin þola ekki 
þurrk og þurrviðri stöðvar útbreiðslu 
lerkinálafallssýkinnar.“

Afföll stórt vandamál í 
íslenskri skógrækt

Halldór segir að hvað eftir annað 
hafi komið í ljós að lerki sem sýkst 
hafi í gróðrarstöð haldi áfram að tapa 
nálum eftir að plantað er út. 

„Þetta getur valdið töluverðum 
afföllum á plöntum, en afföll á 
gróðursettum plöntum er stórt 
vandamál í íslenskri skógrækt,“ segir 
hann. Til að bregðast við var nú á 
liðnu vor gerð rannsókn sem Halldór 
hafði umsjón með og miðaði að því að 
skoða hvernig minnka mætti barrfall 
í eins árs gömlum lerkiplöntum áður 
en þeim er plantað út. 

Hann segir að í einum lið 
hafi verið reynt að fjarlægja allt 
gamalt barr fyrir laufgun. Í öðrum 
liðum var úðað eftir laufgun með 
sveppavarnarefnunum Topsin og 
Rovral, ýmist einu sinni eða tvisvar. 

„Niðurstaðan er í stuttu máli sú 
að eina aðgerðin sem marktækt dró 
úr barrfalli var úðun með Rovral 
skömmu eftir laufgun þegar fyrstu 
einkennin komu fram,“ segir 
Halldór. 

Ekki víst að niðurstöður séu 
yfirfæranlegar

Endurtekin úðun síðar virtist ekki 
breyta neinu, en gæti hugsanlega 
skipt máli eftir að plöntunum hefur 
verið plantað út. 

„Þessi tilraun var gerð í 
gróðurhúsi og er því ekki alveg víst 
að niðurstöðurnar séu yfirfæranlegar 
á aðstæður í venjulegri framkvæmd 
við dreifingu plantna úr 
vetrargeymslu í dreifingarstöðvar 
Landshlutaverkefnanna. Þessu þyrfti 
að fylgja eftir með úðunartilraun á 
dreifingarstöðvunum,“ segir hann. 

Halldór Sverrisson sérfræðingur hjá Skógrækt ríkisins á Mógilsá: 

Lerkibarrfellir alvarlegur trjásjúkdómur
sem veldur miklum afföllum
– Eina aðgerðin sem marktækt dró úr barrfalli var úðun með Rovral skömmu eftir laufgun

Mynd 1. Lerkibarrfellissýki á rússalerki.  Myndir / Halldór Sverrisson

Mynd 2. Rússalerki á Suðurlandi hrjáð af lerkibarrfelli í ágúst eftir vætutíð sumarið 2013.

Mynd 3. Tilraunaliður þar sem reynt var að fjarlægja allt barr frá árinu áður. 

Mynd 4. Úðun með Rovral reyndist gefa góðan árangur eins og berlega sést 
ef þessi mynd er borin saman við 3. mynd.
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Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300
Hafa áhrif um land allt!

Dúnhreinsunin ehf.
er flutt að Axarhöfða í Reykjavik

Við höfum flutt Dúnhreinsistöðina frá Digranesvegi 70 að Axarhöfða í Reykjavík, sjá kort sem hér fylgir 
með. Auðveldast er að aka gegnum bílastæði við Húsgagnahöllina eins og sýnt er á myndinni.

Eins og undanfarinn áratug tökum við á móti æðardúni til hreinsunar og sölu. Móttaka hefst í fyrstu viku júní 
2014 í nýja húsnæðinu við Axarhöfða. Aðkoma að stöðinni og öll aðstaða er til mikilla bóta og munum við 
kappkosta eins og verið hefur að veita viðskiptavinum okkar, nýjum sem gömlum, okkar bestu þjónustu.

Vinsamlega hafið samband í símum 892 8080 og 897 6442 og við bjóðum ykkur velkomin í nýju 
dúnhreinsistöðina. 

Pétur Guðmundsson og Jóhann B. Steinsson

Dúnhreinsunin ehf. er flutt í nýtt 
húsnæði við Axarhöfða í Reykjavík   
Símar:  892-8080  & 897 6442

Landssamband kúabænda 
þakkar eftirtöldum fyrirtækjum 

aðkomu og stuðning við 
Fagþing nautgriparæktarinnar, 
aðalfund LK og árshátíð 2014

Fagþing nautgriparæktarinnar 
verður næst haldið 19. mars 2015 
í sal Íslenskrar erfðagreiningar, 

Sturlugötu 8 í Reykjavík.
Landssamband kúabænda
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Finnsku matreiðslumennirnir sem taka þátt í Food & Fun.

Íslensk hugmyndafræði löguð að finnsku umhverfi:

Food & Fun í Finnlandi
– Tíu veitingastaðir í Turku þátttakendur í hátíðinni
Food & Fun verður haldið 
í Finnlandi 1. til 5. október 
næstkomandi, í Turku. Borgin 
er álíka stór og Reykjavík, 
eilítið fjölmennari þó, og er á 
suðvesturströnd Finnlands. 
Mikill áhugi er á hátíðinni og 
munu tíu veitingastaðir taka þátt 
í Food & Fun í Finnlandi. 

Siggi Hall, frumkvöðull og 
skipuleggjandi Food & Fun á Íslandi 
ásamt Baldvini Jónssyni, hefur 
unnið að skipulagningu hátíðarinnar 
fyrir hönd viðburðafyrirtækisins 
Main Course sem hefur umsjón 
með verkefninu í Finnlandi, rétt 
eins og á Íslandi. 

„Það hefur verið mikill áhugi á 
Food & Fun hjá Finnum undanfarin 
ár. Í fyrra komu um 70 manns frá 
Finnlandi til Íslands bara til að 
vera á hátíðinni og útlit fyrir enn 
frekari fjölgun í ár. Við höfum 
átt í þó nokkrum samskiptum við 
Finnana og þau samskipti urðu til 
þess að þessi hugmynd kom fram, 
að halda Food & Fun í Turku. Ég 
var gestakokkur á veitingastað í 
Turku í fyrrasumar og þá hófust 
þessar umræður fyrir alvöru. Svo 
ákváðum við bara að slá til og gera 
þetta, það var ákveðið núna í apríl 
eða maí síðastliðnum. Við erum því 
bara að vinna að því að setja upp 
hátíð með sömu hugmyndafræði og 
við höfum beitt hér heima en aðlaga 
hlutina þó að finnsku umhverfi.“

Turku svipuð Reykjavík

Siggi segir Turku henta mjög 
vel fyrir Food & Fun hátíðina. 
Borgin sé lifandi, þar sé vaxandi 
ferðamannaiðnaður og uppbygging 
í veitingageiranum. Í Turku er 
stór ferjuhöfn sem mikil umferð 
fer um á hverjum degi, ferjurnar 
sigla þaðan til og frá Svíþjóð og 
Álandseyjum. 

„Turku er borg sem er býsna 
svipuð og Reykjavík. Íbúar eru 
ungir og framsæknir, það er mikið 
af nýjum veitingastöðum og um 

margt hentar borgin vel fyrir Food 
& Fun hugmyndafræðina.“

Mikil Íslandshátíð

Að sögn Sigga verður hátíðin 
í Finnlandi þó aðeins minni í 
sniðum en hún hefur verið hér á 
landi síðustu ár. 

„Þetta verða ekki nema tíu 
veitingastaðir sem taka þátt. Það 
koma hins vegar matreiðslumenn 
víðs vegar að líkt og hér heima, 
frá Íslandi, Norðurlöndunum og 
frá Ameríku og verða gestakokkar 
á veitingastöðunum. Þeir munu 
svo keppa sín á milli líkt og 
hér heima. Samtímis verður 

haldin stór Erró-sýning í Turku 
þannig að það verður talsverð 
Íslandstenging þarna. Íslenska 
sendiráðið í Finnlandi verður 
virkur þátttakandi og auðvitað 
Icelandair, en hátíðin verður 
meðal annars haldin í samstarfi 
við þá. Það er mikill og góður 
hótela- og veitingaskóli í Turku-
borg og þangað fer sendinefnd 
frá Hótel- og matvælaskólanum 
í Kópavogi, bæði nemendur og 
kennarar, til að kynna hvað er að 
gerast hér á landi í þeim efnum og 
hugsanlega með nemendaskipti í 
huga. Auk þess verður haldin þarna 
matarbókamessa á sama tíma. Það 
verður því mikið um að vera.“

Áhugi á íslensku lambakjöti

Siggi segir að íslenskur 
landbúnaður og matur muni leika 
hlutverk á hátíðinni. 

„Skyrið okkar íslenska er 
náttúrulega gríðarlega vinsælt í 
Finnlandi og svo er mikill áhugi á 
íslenskum fiski, ekki síst bleikju. 
Finnar hafa svo töluverðan áhuga á 
að fá íslenskt lambakjöt enda liggur 
framtíð þess í útflutningi eins og ég 
hef oft sagt. Finnland er í raun ekki 
mikið matvælaframleiðsluland 
og því eru að mínu viti miklir 
möguleikar í útflutningi þangað 
út, að koma vörum á framfæri. 
Þannig er Food & Fun, það er alltaf 

íslenskt og til að koma Íslandi og 
íslenskum vörum að á heimsvísu.“

Aldrei að vita hvað gerist næst

Siggi vill ekki tala um útrás Food 
& Fun, enda sé orðið útrás komið 
með svo vondan stimpil á sig að 
það sé varla að menn þori að nota 
það. 

„Þetta er engin útrás, við slógum 
bara til og ákváðum að gera þetta. 
Það hafa komið upp hugmyndir 
um Food & Fun í öðrum borgum 
og þær eru margar góðar. Ef þetta 
gengur vel er aldrei að vita hvað 
gerist næst.“

 /fr
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Opið: mán.- fös. 8-18 og lau. 10-13   Sími 455 4610

Steinbitar og 
gúmmímottur
Við bjóðum upp á gæða steinbita 
í fjós, hesthús og fleira frá Sunds 
Spargo í Danmörku. Áratuga reynsla. 

Einnig gúmmímottur fyrir steinbita 
frá Animat í Kanada.
 
Gefið er tilboð í hvert verk – sérpöntun.

Hafið samband!
NETFANG indridi.gretarsson@ks.is   
SÍMI 455 4627
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KUHN HEYVINNUTÆKI TIL AFGREIÐSLU NÚ ÞEGAR

Verðdæmi:*
KUHN GMD 800 3,10 m Diskasláttuvél 

Verð kr. 1.098.000 án vsk

KUHN GF 502  5,4 m Fjölfætla lyftutengd  
Verð kr.  739.000 án vsk

KUHN GA 7501  Tveggja stjörnu miðju múga-
vél vinnslubreidd 6,8-7,5 m.   

Verð kr. 2.537.000 án vsk

KUHN GMD 802F 3,10 Framsláttuvél með 
land flotsbúnaði.  

Verð kr.1,779,000 án vsk
*Miðað við gengi € 155 kr.

Eigum óráðstafað örfáum jarðvinnutækum á sérkjörum

Gylfaflöt 32  112 Reykjavík  Sími 580 8200  www.velfang.is  Óseyri 2  600 Akureyri

VERKIN  TALA

“ert þú á póstlistanum?” Sími 565 6700
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Fæst í verslunum um land allt.

 
ásamt eyðijörðinni Þrúðardal í Strandabyggð.
Á jörðunum er rekið mjög myndarlegt fjárbú með góðum bústofni 
vélum og húsakosti. Öll uppbygging til fyrirmyndar. Landstærð samtals 
samkvæmt rúmlega um 1800 hektarar. Framleiðsluréttur í suðfé er um 
580 ærgildi. Ær, geldingar og hrútar um nú 400. Nægur húsakostur til 
að fjölga fé umtalsvert. Nánari upplýsingar gefur Magnús Leópoldsson 
á skrifstofu Fasteignamiðstöðvarinnar sími 550-3000 /892-6000  Sjá 
einnig fasteignamidstodin.is
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Fróðleiksbásinn
Vilmundur Hansen þjóðfræðingur og garðyrkjufræðingur

Sumarblóm og aðrar skrautjurtir 
geta farið vel í kerum og pottum af 
öllum hugsanlegum stærðum og 
gerðum. Ílátin geta verið hvernig 
sem og hluti að skreytingunni 
bara svo lengi sem þau heldur 
mold.

Hægt er að fá margar og 
fjölbreytilegar gerðir af ílátum 
undir plöntur, til dæmis potta, 
tunnur, körfur og ker úr plasti eða 
leir. Einnig er boðið upp á gott úrval 
hengipotta, plast, bast og leir og 
svalakassa. Ekkert mælir gegn því að 
nota hluti af heimilinu undir blómin. 
Ég hef til dæmis séð gúmmískó, dósir 
undan niðursuðuvörum og stígvél 
notuð sem blómapotta og gamalt 
salerni sem útipott með góðum 
árangri. Það sem einna helst þarf 
að gæta að við val á íláti er að það 
þoli frost ef það á að standa úti yfir 
veturinn og það á helst að vera gat í 
botninum til þess að vatn safnist ekki 
fyrir í því.

Moldin í kerin

Sömu reglur gilda um jarðveg í 
ílátum og beði, það verður að vinna 
hann vel og gæta þess að frárennsli 
sé gott. Ef ekki er gat á ílátinu er 
nauðsynlegt að setja lag af grófu 
efni, til dæmis grófan vikur, 
smásteina eða leirkúlur, í botninn 
þar sem afrennslisvatn getur safnast 
fyrir án þess að ræturnar fúni. Þetta 
á sérstaklega við ef ílátið stendur 
undir berum himni. Ílát sem stendur 
á þurrum stað þarf aftur á móti að 
vökva reglulega.

Engin ástæða er til að skipta um 

jarðveg í ílátinu á hverju ári, nóg 
er að gera það á nokkurra ára fresti 
ef jarðvegurinn er blandaður með 
áburði á vorin. Ef skipta þarf um 
mold má setja hvers konar venjulega 
gróðurmold í ílátið. Einnig er hægt að 
hressa upp á gamla mold með því að 

blanda hana með lífrænum áburði og 
nokkrum kornum af tilbúnum áburði.

Gott er að hvolfa mold úr þröngu 
íláti sem standa á úti yfir veturinn. 
Mold þenst mikið út þegar hún frýs 
og hætta er á að pottar og ker úr plasti 
og leir springi undan þenslunni.

Skrautblóm og kryddjurtir

Yfirleitt eru sumarblóm lítil þegar 
þeim er plantað út á vorin en þau 
stækka yfir sumarið og því er 
hæfilegt að planta þeim með tíu til 
tólf sentímetra millibili. Stórgerðar 

plöntur eins og pelargóníur og 
margarítur þurfa aftur á móti 
meira pláss. Ílátið kann því að 
virðast tómlegt til að byrja með en 
gróðurinn þéttist fljótt. 

Hægt er að setja allar tegundir 
sumarblóma í potta. Stjúpur, 
fagurfíflar, skrautnálar, flauelsblóm 
og silfurkambur eru klassískar en 
ekkert sem mælir gegn því að 
planta hádegisblómum, nellikum, 
pelargóníum og tóbakshorni í 
svarkassa og potta í skjóli. Einnig 
getur verið fallegt að planta 
hengijurtum eins og brúðarauga, 
skjaldfléttu eða hengitóbakshorni út 
við jaðra ílátanna og láta plönturnar 
flæða yfir kantana.

Þeir sem eru hagsýnir geta 
plantað matjurtum. Blöð ýmissa 
matjurta geta verið mjög falleg, 
til dæmis á kartöflum, rófum, 
hnúðkáli, beðju, salati, steinselju og 
grænkáli. Það má einnig búa til lítinn 
kryddjurtagarð í ílátum og planta 
í það rósmaríni, sítrónumelissu, 
myntu eða öðrum tegundum 
kryddjurta. Jarðarberjaplöntur fara 
einstaklega vel í hengipottum og 
með því að rækta þær í þeim dregur 
úr aðgengi snigla að þeim.

Runnar og sígrænt

Vel kemur til greina að planta 
skrautrunnum eins og töfratré, 

skrautkirsir, kvistum og rósum í 
potta eða ker. Allar þessar tegundir 
blómstra fallega og eru blaðfagrar 
eftir blómgun. 

Sígrænir runnar eins og alparós, 
lífviður, buxus, barlind garðaýr, 
sópar, einir og jafnvel bambusar 
gefa kerunum fallegan svip og geta 
staðið í þeim langt fram eftir vetri. 

Þeir sem vilja halda sígrænum 
plöntum og viðkvæmum tegundum 
af skrautrunnum lifandi og fallegum 
á milli ára þurfa að geyma ílátin 
með plöntunum í á skjólgóðum stað 
yfir veturinn. Eins er gott að vefja 
plönturnar með striga eða akrýldúk 
til að verja þær fyrir köldum 
vetrarvindum og vorsól.

Staðsetning ílátanna

Til að blómstrandi plöntur í pottum 
og kerum dafni vel þurfa flestar sól 
hluta úr degi og skjól. Það ætti ekki 
að vera vandamál þar sem yfirleitt 
má flytja ílátin til eftir því hvernig 
sólin skín og vindurinn blæs. 
Sígrænir runnar, til dæmis lífviður 
og garðaýr, þola mjög vel að standa 
í skugga og þrífast jafnvel betur þar 
en í sól.

Hengiplöntur þola illa vind 
og því nauðsynlegt að setja þær í 
skjól ef spáð er vondu veðri. Þær 
fara einnig illa fái þær ekki vatn 
reglulega og eru lengi að jafna sig.

Ræktað í pottum og svalakössum
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Gróðursetning trjáplantna
• Við gróðursetningu trjáplantna skiptir mestu að rétt sé staðið að verki, að vin-

nubrögð séu vönduð og að eingöngu sé plantað út góðum og hraustum plöntum. 

• Meðan á gróðursetningu stendur skal gæta þess að plönturnar verði fyrir sem 

minnstu hnjaski og að moldin haldist sem mest á rótunum. Rætur plantna þola 

illa sólarljós og útfjólubláir geislar sólarinnar fara illa með þær. Því má ekki líða 

langur tími frá því að berrótarplöntur eru teknar upp eða plöntur teknar úr potti 

þar til þær eru settar niður aftur.

• Sé nauðsynlegt að geyma plönturnar áður en þær eru gróðursettar skal koma þeim 

fyrir á skuggsælum stað og vökva vel. 

• Best er að gróðursetja tré og runna áður en vöxtur hefst á vorin og strax eftir að frost 

fer úr jörðu, eða á haustin eftir að hæðarvexti plantnanna lýkur. Eftir að hæðar- og 

laufvexti lýkur á sumrin og brum hafa náð að þroskast setja plöntur nokkurn kraft 

í rótarvöxtinn. Það er tilvalið að nota haustið til að gróðursetja eða flytja tré. Eftir 

gróðursetningu að hausti er gott að setja þokkalegan stein við hliðina á litlum trjám. 

Hann kemur í veg fyrir frostlyftingu og veitir trénu skjól og yl. 

• Fyrir gróðursetningu skal stinga upp beð eða holu í hæfilegri dýpt fyrir tréð eða 

runnann og gott er að bæta lífrænum áburði í jarðveginn til að gera hann safaríkari 

fyrir plöntuna. Æskileg dýpt beða fyrir tré og runna er 60 til 80 sentímetrar eða þrjár 

til fjórar skóflustungur.

• Varast skal að gróðursetja plöntur í dældir á flatlendi þar sem vatn gæti safnast fyrir. 

Aldrei má gróðursetja tré dýpra en þau stóðu áður og gott er að lyfta jarðveginum 

upp í svolítinn kúf og gróðursetja í hann þannig að rótarháls plöntunnar nemi 

við hæstu holubrún. 

• Greiða skal ræturnar út í holuna eins og hægt er og gæta þess að plönturnar 

standi lóðrétt í holunni. Síðan er moldinni mokað að og þjappað varlega að 

rótunum þannig að plönturnar standi vel og séu ekki lausar í jarðveginum. 

• Séu tré orðin meira en einn og hálfur metri á hæð er nauðsynlegt að setja staur 

niður með þeim sem stuðning fyrstu árin á meðan þau eru að ræta sig og koma 

sér fyrir. Eftir að plöntunni hefur verið komið fyrir á sinn stað þarf að vökva vel 

og gæta þess næstu daga að ræturnar þorni ekki.

Fjöldi tegunda planta.

Hægt er að vefja plönturnar.

Meðan á gróðursetningu stendur.

Svalakassar henta vel.
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Fréttaskýring

Oft er skriplað á skötu í umræðum um hvalveiðar og gert lítið úr hlutum sem ekki þykja henta málstaðnum: 

Milljónir höfrunga hafa verið 
drepnar á síðustu 50 árum
Ísland, Japan og Noregur eru þær 
hvalveiðiþjóðir sem mest hafa 
verið gagnrýndar á undanförnum 
árum. Umhverfisverndarsamtök 
á borð við World Wildlife Fund 
og Greenpeace og fleiri hafa t.d. 
beitt sér mjög gegn hvalveiðum 
Íslending á þeim forsendum að 
hvalirnir séu í útrýmingarhættu. 
Umræðan hefur verið mjög á 
tilfinninganótum og hefur forseti 
Bandaríkjanna meira að segja 
látið teyma sig inn í þessa umræðu 
og haft uppi hótanir gegn Íslandi. 

Spurning um rétt og skynsemi

Stoltir Íslendingar halda því gjarnan 
fram að sjálfbærar hvalveiðar á okkar 
hafsvæði sé fyrst og fremst spurning 
um sjálfsákvörðunarrétt þjóðarinnar 
til að nýta auðlindir sjávarins. Þar 
hafa menn vissulega nokkuð til síns 
máls og í átökum þjóða á milli snýst 
þetta oft um að halda rétt á spilunum. 
Þjóðir sækja ekki svo auðveldlega 
til baka rétt sem þær hafa glutrað úr 
höndum sér. Samt ætti það ekki að 
skaða neinn að ræða af skynsemi rök 
þeirra sem vilja að Íslendingar hætti 
öllum stórhvalaveiðum. Það hlýtur 
t.d. að vera umhugsunarefni hvort 
Íslendingar eigi yfir höfuð að stunda 
slíkar veiðar ef þær skaða ímynd og 
hagsmuni landsins á alþjóðlegum 
vettvangi meira en hagurinn af 
veiðunum getur nokkru sinni orðið. 
Það mætti til dæmis hugsa sér að lýsa 
því yfir að hlé verði gert á veiðum 
stórhvela um ótiltekin tíma án þess 
að afsala með því nokkrum rétti. 

Ekki boðlegt að hagræða 
sannleikanum 

Í svona skák hefur það heldur aldrei 
þótt góð latína í áróðursstríði að 
réttlæta hvalveiðar með því að segja 
að aðrar þjóðir séu verri. Slíkt virkar í 
bara umræðunni eins og rifrildi barna 
í sandkassa. Þrátt fyrir það gefur 
það umhverfisverndarsamtökum 
alls ekki heimild til að hagræða 
sannleikanum um veiðar annarra 
þjóða og kalla t.d. stórfellt 
smáhvaladráp Bandaríkjamanna 
„slysaveiðar í net“. 

Oft heyrist fullyrt að 
Bandaríkjamenn veiði enga hvali í 
dag fyrir utan fáein stórhveli sem 
heimilaðar eru veiðar á forsendum 
frumbyggjaveiða í Alaska. Virðist 
Obama Bandaríkjaforseti líka trúa 
því staðfastlega þegar hann sendir 
Íslendingum tóninn. Á sama tíma 
stuðlar hann að hernaðartilraunum 
bandaríska flotans með hljóðbylgju-
búnað, þrátt fyrir að talið sé að 
þær tilraunir geti drepið þúsundir 
sjávarspendýra. 

Þegar nánar er rýnt í hvalveiðar 
Bandaríkjamann kemur líka ýmislegt 
athyglisvert í ljós. 

Stórfelt smáhvaladráp

Veiðar Bandaríkjamanna eru, fyrir 
utan frumbyggjaveiðar við Alaska, 
hefur undanfarna hálfa öld að mestu 
verið bundnar við dráp á smáhvölum, 
einkum höfrungum. Hafa þeir 
verið drepnir í stórum stíl á liðnum 
áratugum og að verulega leyti án 
þess að kjötið væri nýtt. Ekki bara 
hundruðum eða þúsundum saman 
heldur svo milljónum skiptir. Hafa 
þessi smáhvalir einkum verið drepnir 

sem meðafli við túnfiskveiðar á 
austanverðu Kyrrahafi.

Höfrungar notaðir
til að finna túnfisk

Í skýrslu FORSEA Institute of Marine 
Science um höfrungadrápið kemur 
fram að höfrungar hafi beinlínis 
verið notaðir og þeim fórnað í 
stórum stíl við túnfiskveiðarnar, ekki 
síst við veiðar á gulugga túnfiski. 
Sjómenn áttuðu sig á að túnfiskur 
fylgdi höfrungunum eftir og þegar 
höfrungatorfur komu upp til að 
anda var hringnót kastað utan um 
torfurnar í þeirri vona að túnfiskur 
kæmi með höfrungunum í netin. 
Það var því sannarlega ekki um 
neinar „slysaveiðar“ á höfrungum 
að ræða. Megnið af höfrungunum 
drapst auðvitað af súrefnisskorti við 
slíkar veiðar þegar þeir komust ekki 
upp á yfirborðið til að anda. 

Það var ekki fyrr en um 1980, 
þegar farið var að beita svokallaðri 
„backing down“ veiðiaðferð, þar 
sem reynt var að draga netin undir 
höfrungana, að drápið á þeim fór að 
minnka. 

Sjö milljón höfrungar drepnir
og mest af Bandaríkjamönnum

Samkvæmt tölum FORSEA voru 
drepnir um 4,8 milljónir höfrunga 
við túnfiskveiðarnar á árunum 1959 
til 1972. Fram að þeim tíma voru 
bandarísk fiskiskip ábyrg fyrir 87% 
af öllu höfrungadrápinu samkvæmt 
skýrslu FORSEA.

Dregið hefur verulega úr 
höfrungadrápinu frá þessum tíma 
en eigi að síður áætlar FORSEA 
að bandarísk skip hafi frá 1971 til 
1996 drepið 1.482.783 höfrunga 
og aðrar þjóðir 800.820 höfrunga. 
Samtals gerir það tæpar 2,3 milljónir 
höfrunga á þessu árabili. Í heild 
frá 1959 til 1996 eru þetta því 7,1 
milljón höfrunga. 

Til samanburðar er talið að 
allar atvinnuveiðar á hval á 
tuttugustu öldinni, sem voru 
mestar í byrjun aldarinnar, hafi 

skilað um tveim milljónum dýra. 
Enn eru höfrungar drepnir af 
bandarískum fiskiskipum, en eigi 
að síður beina dýraverndarsamtök 
athyglinni miklu fremur að veiðum 
japanskra fiskimanna á höfrungum, 
grindhvaladrápi Færeyinga sem 
og hvalveiðum Íslendinga og 
Norðmanna. 

Náttúruverndarsamtökin Natural 
Resources Defense Council 
(NRDC) hafa áætlað að yfir 650.000 
sjávarspendýr og þar af um 300.000 
höfrungar séu ýmist veiddir til 
fæðuöflunar eða ánetjist og séu 
drepnir af þeim sökum árlega um 
heim allan. Ljóst er því að allar 
hvalveiðar Íslendinga, Færeyinga og 

Norðmanna samanlagt eru því dropi 
í hafið í þeim samanburði þó að erfitt 
sé í sjálfu sér að réttlæta með því 
hvalveiðar þessara þjóða. 

Mönnum var farið að blöskra 
höfrungadrápið

Á sjöunda áratug síðustu aldar 
var mörgum farið að blöskra 
gegndarlaust dráp á höfrungum. 
Sett voru lög í Bandaríkjunum árið 
1972 sem áttu að draga úr þessu 
höfrungadrápi, svokölluð U.S. 
Marine Mammal Protection Act. Þau 
voru síðan endurskoðuð 1984. Var 
túnfiskveiðifyrirtækjunum ætlað að 
breyta sinni veiðitækni til að draga 

úr höfrungadrápinu og koma því 
niður í núll á tveim árum. Ljóst er 
að veiðimenn gáfu alls ekki upp 
allan höfrungadauða, en samkvæmt 
opinberum tölum var áætlað að frá 
1970 til 1980 hafi höfrungadrápið 
dregist saman úr 500.000 dýrum á 
ári í 20.000 dýr á ári.

Túnfiskveiðiflotinn stækkaði 
samt á þessum tíma og inn í 
veiðarnar komu skip frá Mexíkó, 
Venesúela, Ekvador og fleiri Suður-
Ameríkuríkjum og höfrungadrápið 
jókst þá á nýjan leik. Komst þetta 
höfrungadráp þá í sviðsljósið á 
heimsvísu. Sett var fjölþjóðleg 
nefnd í málið, „Inter-American 
Tropical Tuna Commission“, sem 
setti á fót höfrungaverndarátak 
árið 1979. Samkvæmt tölum 
alþjóðlegs eftirlitsverkefnis jókst 
höfrungadrápið eigi að síður úr 
20 þúsund dýrum á ári árið 1980 í 
133.000 dýr árið 1986.

Bandaríkjamenn töldu sig þó 
vera fyrirmynd í verndarstefnunni 
og var farið að gera kröfur um að 
túnfiskur yrði ekki fluttur inn frá 
ríkjum sem stunduðu hömlulaust 
höfrungadráp. Þegar kom fram á 
árið 1994 var nær ómögulegt að 
selja túnfisk í Bandaríkjunum nema 
hann fengi stimpilinn „dolphin-safe 
tuna“. Fljótlega fór þá að bera á 
misnotkun á þessari vottun. Vegna 
mikils pólitísks þrýsting var síðan 
gert samkomulag sem tók gildi árið 
1999, undir heitinu; Agreement 
on the International Dolphin 
Conservation Program (AIDCP). 
Þá var fjöldi „tilkynntra“ höfrunga 
sem komu í veiðarfæri sagður vera 
kominn undir 3.000 dýr á ári.

Árið 2002 var talið að höfrunga-
stofnar væru vart nema um 
fimmtungur þess sem þeir voru þegar 
túnfiskveiðarnar hófust fyrir alvöru.

Þrátt fyrir fullyrðingar um minna 
höfrungadráp þá er ljóst að mikill 
fjöldi höfrunga er enn drepinn árlega 
þegar þeir koma í veiðarfæri sem 
meðafli í fiskveiðum. Áætlaðar tölur 
NRDC um að drepnir séu 300 þúsund 
höfrungar á ári sýna vel að ekki er 
allt sem sýnist í umræðunni.

Hörður Kristjánsson
hk@bondi.is
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Utan úr heimi

Fastar akstursleiðir um túnin
– Sænskir vísindamenn hafa nú sýnt fram á ótvíræða kosti þess til þess að ná aukinni uppskeru af spildum með smárablöndum
Notkun á föstum akstursleiðum um 
kornakra er vel þekkt fyrirbæri, til 
þess að bæla og hefta sem minnst 
vöxt planta þegar verið er að vinna 
á ökrunum s.s. við áburðargjöf, 
úðun, vökvun og fleira. Til þessa 
hefur hins vegar ekki tíðkast að 
notast við fastar akstursleiðir 
um tún en sænskir vísindamenn 
hafa nú sýnt fram á ótvíræða 
kosti þess, sér í lagi til þess að ná 
aukinni uppskeru af spildum með 
smárablöndum en með því að aka 
alltaf í sömu sporunum um túnin 
má auka uppskeru þeirra bæði 
mælt í kílóum og gæðum.

Þjöppun óæskileg

Smári og aðrar skyldar belgjurtir eru 
mikilvæg uppspretta próteins í fóðri 
búfjár en gallinn við belgjurtirnar er 
vissulega skammur líftími sé meðferð 
þeirra ekki þeim mun betri. Í Svíþjóð 
er þjöppun túna nokkuð sem hefur 
verið horft sérstaklega til, með líftíma 
smára í huga, enda hefur þjöppun 
veruleg áhrif á rótarvöxt smárans og 
þar með á uppskeruna. Langtímaáhrif 
þjöppunar, s.s. akstur um tún, getur 
leitt til þess að smárinn hopar að 
fullu og hverfur. En það er ekki 
bara smárinn sem getur hopað við 
þjöppun, það sama gildir um margar 
aðrar plöntur þannig að því minni 
sem heildar þjöppun jarðvegsins 
er, því betra. Reyndin er sú að sé 
ekki hugsað sérstaklega um þennan 
þátt geta ólíkar akstursleiðir legið 
um allt að 80% spildanna en með 
stöðluðum akstursleiðum má draga 
þessa yfirferð niður í 10-15%!

Hvað er til ráða?

Ætli maður að gera sitt besta til þess 
að aka í sömu hjólförunum aftur 
og aftur þarf þó meiri tækni en að 
nota helstu kennileiti í landslaginu. 
Með því að nýta sér GPS-tæknina 
er hins vegar hægt að ná afar langt 
og ef dráttarvélin er jafnframt búin 
sjálfstýribúnaði verður vart komist 
lengra í nákvæmninni. Hefðbundið 
GPS kerfi er þó ekki nógu nákvæmt 
til þess að stjórna dráttarvél með og 
því notast flest stýrikerfi dráttarvéla 
við svokallað RTK (Real Time 
Kinematic) kerfi en það, í tengslum 
við GPS kerfið, gefur mun meiri 
nákvæmni við stýringu og allt niður 
í +/- 2 sentímetra!

Í dag eru allar nýjar dráttarvélar 
fáanlegar með sjálfstýribúnaði og 
auk þess eru á markaðinum nokkrir 
aðilar sem selja slíkan búnað í 
eldri vélar en samkvæmt talningu 
vélaráðgjafa, hjá Þekkingarsetri 
landbúnaðarins í Danmörku, þá eru 
í það minnsta tólf framleiðendur á 
markaðnum í dag með búnað sem 
hægt er að setja í dráttarvélar og gera 
þær sjálfkeyrandi.

CTF (Controlled Traffic Farming)

Til þess að ná bestum árangri með 
fastar akstursleiðir þarf að notast 
við sk. CTF-kerfi til að nýta spildur 
sem best og lágmarka óþarfa umferð 
um þær. Kerfið byggir á því að öll 
tæki séu af staðlaðri stærð eða fast 
hlutfall af mestri vinnslubreidd tækis 
svo alltaf megi sömu akstursleiðirnar 
um túnin. Fyrir vikið verður vissulega 
mikil þjöppun akstursleiðanna, sem 
aftur getur leitt til þess að gera þurfi 
ráðstafanir vegna þess að þær vaðast 
upp. Á móti kemur að um aðra hluta 
túnanna er þá í raun aldrei ekið!

Samstilling vinnslubreiddar

Hægt er að velja ólíkar aðferðir 

við skipulag akstursleiða en oftast 
hlaupa þessar stærðir á fjórum 
metrum, þ.e. bil á milli leiða eru 4, 
8 eða 12 metrar en því breiðara sem 
bilið er – þeim mun minna verður 
heildarálagið á spilduna. Þegar 
þetta er sett upp er alltaf miðað 
við það tæki sem er með minnsta 
vinnslubreidd og svo margfeldi af 
þeirri breidd. Oftar en ekki er það 
sáðvélabreidd sem ræður þessari 
stærð erlendis en væntanlega er 
það sláttubreiddin sem oftar en ekki 
ræður þessu hér á landi. Þó svo að 
12 metra vinnslusvæði sé mikið 
notað erlendis þá eru oft notast við 
aðrar staðlaðar breiddir svo sem 
9; 10,67 eða 13,5 metra. Þetta fer 
allt eftir því hvaða tæki eru oftast 
í notkun á viðkomandi búi. Hér á 

landi er líklegt að miða megi við 9 
metra í mörgum tilvikum.

Samstilling hjólabils

Eitt er að koma sér upp vélaflota 
sem er með staðlaða vinnslubreidd 
og/eða margfeldi af vinnslubreidd 
minnsta tækis. Hitt er svo að tækin 
hafi svipað hjólabil. Í dag er þar 
afar mikill fjölbreytileiki en oft 
hentar 2ja metra bil, mælt úr miðju 
hjóli í mitt hjól, sem einskonar 
meðalbreidd. Það getur þó þýtt að 
í einhverjum tilvikum þarf hreinlega 
að breyta hjólabili tækis, en í dag 
fæst margskonar aukabúnaður til 
þess fyrir flest tæki sem seld eru 
bændum einmitt í þessum tilgangi.

Skipulagning leiða

Að síðustu þurfa svo spildurnar 
vissulega að henta fyrir notkun á 
CTF kerfi en sé bil á milli skurða 
t.d. hugsað í upphafi með staðlaða 
vinnslubreidd í huga, er auðveldara 
að koma þessu kerfi í notkun. 
Oftast skipuleggja bændur kerfið 
sitt þannig að notast bæði við fastar 
leiðir og svo leiðir mitt á milli fyrir 
minni vinnslubreiddir. Þannig er 
oftast ekið eftir hinum föstu leiðum 
en svo einstaka sinnum farið eftir 
öðrum leiðum.

Reynslan frá Svíþjóð

Líkt og hér að framan hefur komið 
fram hafa fastar leiðir fyrst og fremst 
verið notaðar við kornrækt en nú í 
seinni tíð, með sífellt breikkandi 
vinnslubreidd landbúnaðartækja, 
hafa augu bænda opnast fyrir 
mögulegum kostum þess að vera 
einnig með fastar akstursleiðir 
í hefðbundinni grasframleiðslu. 
Sænskir vísindamenn hafa einmitt 
verið að skoða þetta náið og sl. ár kom 
út skýrsla í Svíþjóð [Kontrollerad 
trafik (CTF)] sem byggir á viðtölum 
við fjóra bændur sem hafa tileinkað 
sér notkun á CTF en allir eru með 
sjálfstýribúnað í vélum sínum.

Í stuttu máli sagt voru þeir 
einhuga um mikilvægi þess að 
nýta sjálfvirkni við stjórn tækjanna 
og voru ánægðir með virknina. Þá 
töldu þeir allir að með stækkandi 
tækjum, og sér í lagi þyngri tækjum, 
þá væri orðið nauðsynlegt fyrir alla 
bændur að huga að því að draga 
úr álagi á spildurnar og þar með 
jarðvegsþjöppunina sem hin mikla 
umferð veldur.

Snorri Sigurðsson
sns@vfl.dk
Nautgriparæktarsviði
Þekkingarsetri landbúnaðarins
í Danmörku

Fjarstýrðu tækin eru alltaf að verða stærri og stærri.

GPS-sjálfstýribúnaður í dráttarvél.

GPS-hjólbörur. Sjálfstýribúnaður við stýrishjól. 

Stjórntölva fyrir sjálfstýringu.

För eftir vélar og tæki á túni.
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Ruðningur skóga sagður orsök mikilla skógarelda í Indónesíu:

Mestu eldarnir hafa komið 
upp á olíupálmaekrum
Miklir skógareldar geisa í Riau-
héraði í Indónesíu og hafa 
eldarnir ekki verið meiri síðan 
í júní 2013. Gervihnattamyndir 
sýna mikinn reyk frá eldunum 
og skýra myndirnar ágætlega 
hvers vegna 50.000 manns þjást 
nú vegna mengunar. Þá eru 

stórar viðskiptaborgir á borð 
við Singapore í hættu vegna 
yfirvofandi reykmengunar. 

Nýjar rannsóknir af hálfu World 
Resources Institute sem byggja 
á nýlegu verkefni alþjóðlegrar 
frumskógavöktunar (Global Forest 
Watch), benda til að eyðing skóga 

vegna jarðræktar sé meginástæða 
skógareldanna í Indónesíu. Hafa 
mestu eldarnir stafað af því að kviknað 
hefur í stórum olíupálmaekrum. Þrátt 
fyrir að stórfyrirtækin sem eiga þessa 
ræktun hafi lofað að hætta að nota 
eld til að ryðja land virðist lítið farið 
eftir því. 

Bandarískir fjárfestar 
sækjast eftir akurlendi
Fjárfestar á Wall Street vilja 
kaupa 16 milljón ferkílómetra af 
akurlendi í Bandaríkjunum. Ef 
fjárfestar eignast helminginn af 
ræktunarlandi í Bandaríkjunum 
getur það ógnað matvælaöryggi 
í landinu, segir hugmyndaveitan 
Oakland Institute í nýbirtri 
skýrslu sinni, Down on the farm, 
sem kom út um miðjan febrúar 
síðastliðinn. 

Í ljós hefur komið að meðal 
næstu kynslóðar í Bandaríkjunum, 
sem ætti að taka við jörðum, sem 
nú losna, hefur áhugi á búskap 
dvínað. Þar með opnast fjárfestum 
tækifæri til að eignast 400 milljón 
ekrur af ræktunarlandi á næstu 
tveimur áratugum, segir í skýrslu 
frá fjármálastofnuninni Oakland 
Institute, en það samsvarar 
fjórföldu ræktunarlandi í Noregi.

Fjárfestingarsjóðir, þar á meðal 
lífeyrissjóðir og háskólasjóðir, 
fylgjast grannt með viðskiptum 
með fasteignir í Bandaríkjunum, 
segir Lukas Ross, sem starfar við 
áðurnefnda fjármálastofnun og er 
höfundur skýrslu þeirrar, sem hér 
er fjallað um. Ef það tekst að ná 
eignarhaldi á ræktunarlandinu, 
getur ný stétt „jarðeignabaróna“ 
ógnað matvælaöryggi þjóðarinnar, 
segir hann. 

Samkvæmt skýrslunni sjá 
bandarískir fjárfestar mikla framtíð 
í því að komast yfir ræktunarland 
þar í landi og viðskipti með það. 
„Ný stétt jarðeignabaróna getur 
þá ógnað öryggi í matvælaöflun 
almennings,“ segir Lukas Ross. 

Annar meinbugur, að áliti 
Oakland Institute, er sá að bændur, 
sem vilja stunda búskap, verða 

undir í samkeppninni, þar sem 
efnaðir fjárfestar þrýsta upp verð 
bújarðanna. 

Áætlað er að bandarískir 
fjárfestar hafi undir höndum 
allt að 1,8 milljarða dollara til 
þessara fjárfestinga og þeir eru 
nú þegar á höttunum eftir nýjum 
fjárfestingarkostum. 

Í skýrslunni er varað við 
jarðeigendum, sem reka ekki 
sjálfir búskap á jörðum sínum. 
Töluverðar líkur eru á því að 
þeir stundi búskap sem er ekki 
umhverfisvænn eða óhollur fyrir 
heilsu starfsmanna.

Annar meinbugur, að áliti 
Oakland Institute, er sá að bændur 
sem vilja stunda búskap verði 
undir í samkeppninni, þar sem 
efnaðir fjárfestar þrýsta upp verð 
á bújörðum.

Anuradka Mittel, forstöðu-
maður Oakland Institute, telur 

skýrsluna sýna þá þróun að 
eigendur jarða, sem stunda ekki 
búskap sjálfir, ráði „rekstrarfélög“ 
til að annast dagleg störf á 
búinu. Þau hafi hins vegar aðra 
forgangsröðun á því hvað beri að 
rækta til að ná hámarkshagnaði. 

Það er því miður ekki 
endilega rekstur sem miðast við 
heildarhagsmuni, þ.e. baráttu 
gegn veðurfarsbreytingum, 
vaxandi hungri í heiminum og 
stöðugleika í heimsviðskiptum, 
segir Mittel í viðtali við vefritið 
The International News Magazine.

 
 Þýtt og endursagt / ME

DOWN ON THE FARM
WALL STREET: AMERICA’S NEW FARMER

Upplýsingar í 567 8888. Ofnar til sýnis á staðnum

Sjá einnig www.pmt.is og www.turbochef.com

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

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

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

Stærðir: 40, 50 og 64cm (16“, 20“ og 24“ tommu).

TURBOCHEF BAKAR OG GRILLAR

Óskum Steina og Gunna til hamingju með 

Sbarro á nýjum stað Iðu.

„Ég hef aldrei kynnst annari eins snild. Turbochef ofnarnir

eru hreint ótrúlegir.“ Steini í Sbarro

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300
Hafa áhrif um land allt!
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Fyrir sex árum kynnti ríkisstjórn 
Svíþjóðar framtíðarsýnina um 
„Svíþjóð – nýja matvælalandið“. 
Í kjölfarið var ákveðið að marka 
stefnu og vinna markvisst að 
því að markaðssetja og kynna 
Svíþjóð sem matvælaland fyrir 
ferðamenn. Margar nýjar vörur 
hafa sprottið fram á síðustu 
árum sem eru afsprengi þessarar 
stefnu. 

Áhersla á uppruna og það sem 
er ekta

Stefnumótunin fólst meðal annars 
í því að draga fram hreinleika og 
heilnæmi sænsks matar og vinna 
að nýsköpun og því sem er ekta 
sænskt. Áhersla var jafnframt 
lögð á dýravelferð, fjölbreytileika, 
veitingamenn og heilbrigðan lífsstíl. 
Árangur af þessari stefnumörkun 
er nú að koma í ljós, en á 
matvælasýningunni GastroNord í 
Stokkhólmi í síðasta mánuði mátti 
sjá sýnishorn af ýmsum nýjum og 
spennandi matvörum sem fást á 
sænskum markaði.

23 þúsund gestir kynntu sér 
sænskan mat og matarmenningu

Á sýningunni var Visit Sweden 
með veglega kynningu á sænskum 
mat. Alls komu tæplega 23 þúsund 
gestir á sýninguna frá 70 löngum 
en samhliða henni var Bocuse 
d’Or matreiðslukeppnin haldin. 
Fjöldi blaðamanna alls staðar að úr 
heiminum tók púlsinn á því helsta 
sem sænsk matarmenning hefur upp 
á að bjóða. 

Veitingahús tileinkað 
landsvæðum í Svíþjóð

Svíarnir settu upp stórt veitingahús 
þar sem gestir gátu valið á milli 
ólíkra matseðla sem allir höfðu 
tilvísun í ákveðin landsvæði í 
Svíþjóð. Þannig var til dæmis hægt 
að velja sér mat frá sjávarsíðunni, úr 
skóginum, af fjalllendi eða ökrum 
bænda. Meðfylgjandi myndir eru 
af vörum sem sumar hverjar eru 
glænýjar og flokkast jafnvel sem 
handverk ekki síður en spennandi 
matur eða drykkur.

Matvælalandið Svíþjóð festir sig í sessi:

Svíar einbeita sér að uppruna og sögu
– Nýjar mat- og drykkjarvörur sem byggja á sænskri matarhefð

Markvisst unnið að því að kynna 
Svíþjóð sem matvælaland

Visit Sweden, Ferðamálaskrifstofa Svíþjóðar, tók að sér árið 2010 að koma Svíþjóð 
á kortið sem alþjóðlegu matvælalandi. Fyrr á árinu fengu Íslendingar kynningu á 
starfsemi Visit Sweden þegar Ami Hovstadius verkefnastjóri hélt erindi um starfsemina 
og hvernig Svíar hafa borið sig að við markaðssetningu á matarferðamennsku. 
Fyrirlestur Ami er að finna á netinu á vefsíðu Bændablaðsins, www.bbl.is 

Hefur þú smakkað birkisafa eða þurrkað hreindýrakjöt frá Jämtland og Härjedalen?  Ljósmyndir / TB

Hreindýratartar ásamt sveppum og sænskum laufgróðri.

Rabarbarasaft.

Hrökkbrauðið er aldrei langt undan.

Sænska síldin er þjóðþekkt en Svíarnir hafa einnig unnið mikið með sjávar-
gróður á síðustu árum, s.s. þara og söl, enda bráðholl matvara.

Á veitingahúsi Visit Sweden á GastroNord voru réttir í boði frá allri Svíþjóð.
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Rafmagnsverð er hæst hjá 
notendum RARIK í dreifbýli. Í 
þéttbýli er rafmagnsverð einnig 
hæst á orkuveitusvæði RARIK. 
Hæsta verð í dreifbýli er 51% 
hærra en lægsta verð í þéttbýli. 
Í þéttbýli er hæsta verð 16% 
hærra en lægsta verð. Lægst er 
rafmagnsverðið á Akureyri. 

Þetta kemur fram á vef 
Byggðastofnunar, sem fékk 
Orkustofnun til að reikna úr kostnað 
við raforkunotkun og húsahitun 
á sömu fasteigninni á nokkrum 
þéttbýlisstöðum og á nokkrum 
stöðum í dreifbýli á ársgrundvelli. 
Viðmiðunareignin er einbýlishús 
sem er 161,1 m2 að grunnfleti 
og 351 m3. Gjöldin eru reiknuð 
út samkvæmt gjaldskrá hinn 1. 
apríl 2014. Fram kemur að við 
útreikningana sé almenn notkun og 
fastagjald tekið saman annars vegar 
og húshitunarkostnaður hins vegar.

Rafmagnsverð hjá notendum 
RARIK í dreifbýli reyndist 
vera 102.537 krónur á ári. Á 
orkuveitusvæði sama fyrirtækis í 
þéttbýli var kostnaðurinn 78.489 
krónur. Kostnaður notenda á 
Akureyri er 67.859 krónur, en þar 
er verðið sem áður segir lægst á 
landinu.

Mikill verðmunur milli dreifbýlis 
og þéttbýlis

Þegar kemur að húshitunar-
kostnaðinum er munurinn öllu meiri. 

Þar er hæsti kyndingarkostnaðurinn 
á orkuveitusvæði RARIK í dreifbýli 
og Orkubúi Vestfjarða í dreifbýli kr. 
204.817. Í þéttbýli er kostnaðurinn 
hæstur á dreifiveitusvæði OV 
þar sem rafmagnshitun er við 
lýði s.s. Hólmavík kr. 195.092 
og dreifiveitusvæði RARIK s.s. 
í Grundarfirði, Neskaupstað og 
Vopnafirði kr. 192.965. Lægsti 
húshitunarkostnaðurinn er á 
Sauðárkróki, kr. 83.857. Hæsta verð 
í dreifbýli er 144% hærra en lægsta 
verð í þéttbýli. Í þéttbýli er hæsta 
verð 133% hærra en lægsta verð.

Ef horft er til heildarkostnaðar 
er kostnaðurinn hæstur í dreifbýli 

á orkuveitusvæði RARIK kr. 
307.354. Heildarkostnaður í 
þéttbýli er hæstur á dreifiveitusvæði 
OV s.s. á Hólmavík kr. 272.329 
og dreifiveitusvæði RARIK s.s. 
í Grundarfirði, Neskaupstað og 

Vopnafirði kr. 271.463. Lægstur 
er heildarkostnaðurinn á Akureyri, 
kr. 158.774. Hæsta verð í dreifbýli 
er því 94% hærra en lægsta verð 
í þéttbýli. Í þéttbýli er hæsta verð 
72% hærra en lægsta verð.

Hafa ber í huga að á nokkrum 
stöðum er veittur afsláttur af 
gjaldskrá hitaveitu þar sem ekki er 
hægt að tryggja lágmarkshita vatns 
til notanda.

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

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

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

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

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

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

þessar einstöku dráttarvélar

KUBOTA M108s
Ein bestu dráttarvélakaupin í dag

Áreiðanleiki í fyrirrúmi

ár á Íslandi

KUBOTA M108s með samlitum ámoksturstækjum 

kostar aðeins frá kr. 8.590.000,- án vsk

4ra strokka KUBOTA mótor

108 hestöfl

Kúplingsfrír vendigír

32 gírar áfram / 32 gírar aftúrábak

Kúplingsfrír milligír

Loftkæling í húsi

Loftpúðafjaðrandi ökumannssæti

Brettakantar útfyrir afturhjól

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

Vökvaútskjótanlegur dráttarkrókur

3 tvöföld vökvaúr tök (1 með stillanlegu flæði)

Vökvavagnbremsa

Tveggja hraða aflúr tak 540 / 750

Aflúr tak sett inn / tekið af með rofa

Lipur og sparneytin alhliðavél sem  

hentar vel í  íslenskan landbúnað.
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Stofnfundur íslenska 
landbúnaðarklasans

Dagskrá
Aðdragandi að stofnun klasans
Haraldur Benediktsson, 
formaður undirbúningsnefndar

Hvers vegna landbúnaðarklasi?  
Tjörvi Bjarnason, 
sviðsstjóri hjá Bændasamtökunum

Fjárfestingarþörf í landbúnaði
Jóhanna Lind Elíasdó� ir, 
ráðgjafi  hjá Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins

Tillaga að samþykktum landbúnaðarklasans

Stjórnarkjör samkvæmt samþykktum

Tillaga að starfs- og � árhagsáætlun

Umræður um starfi ð fram undan

Fundarslit

Lé� ar veitingar að loknum fundi.

Fundarstjóri: 
Jóhanna María Sigmundsdó� ir, 
alþingismaður

Boðað er til stofnfundar íslenska land-
búnaðarklasans föstudaginn 6. júní 
næstkomandi. Fundurinn verður haldinn 
á Hótel Sögu frá kl. 15 til 17.

Landbúnaðarklasinn er samstarfs-
ve� vangur fyrirtækja og samtaka sem 
starfa í landbúnaði eða við úrvinnslu 
landbúnaðarafurða eða byggja 
á þjónustu við greinina.

Unnið hefur verið að undirbúningi að 
stofnun landbúnaðarklasa um nokkurt 
skeið. Stofnfundurinn er opinn full-
trúum allra fyrirtækja og samtaka sem 
telja sig eiga heima innan klasans.

Undirbúningsnefnd um 
stofnun landbúnaðarklasa
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Orkustofun reiknaði út raforku- og húshitunarkostnað:

Hæsta verð í dreifbýli er 94% hærra en lægsta verð í þéttbýli

Lægsti húshitunarkostnaðurinn er á 
Sauðárkróki, kr. 83.857. Notendur í 
dreifbýli á svæði Orkubús Vestfjarða 
greiða tæplega 205 þúsund krónur 
á ári til húshitunar, eða 144% hærra 
verð.
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Kraftur og gróska einkenna ferðaþjónustu á Norðurlandi:

Áhersla lögð á að beina fólki inn á 
fáfarnari ferðamannasvæði í sumar
Mikill kraftur og gróska hefur 
einkennt ferðaþjónustu á 
Norðurlandi á liðnum misserum 
og hefur ferðafólki sem heimsækir 
landshlutann fjölgað ár frá ári. 
Gert er ráð fyrir að nú á komandi 
sumri muni margir verða á 
faraldsfæti í landsfjórðungnum 
og ferðaþjónustufólk hefur að 
undanförnu verið önnum kafið 
við að undirbúa komu þessu. 
Víðfrægar náttúruperlur eru á 
norðanverðu landinu og hafa þær 
mikið aðdráttarafl, en fjölbreytnin 
er einnig mikil þegar kemur að 
afþreyingu og er hún af ýmsu 
tagi. Mikil uppbygging hefur 
átt sér stað í ferðaþjónustunni í 
landshlutanum og ekki útlit fyrir 
annað en áframhaldandi vöxt í 
greininni. 

Arnheiður Jóhannsdóttir er 
framkvæmdastjóri Markaðsstofu 
Norðurlands, en starfssvæði 
stofunnar er stórt, nær frá Hrútafirði í 
vestri og austur um til Bakkafjarðar. 
Nú þriðja sumarið í röð fara 
markaðsstofur landshlutanna í 
samvinnu við Ferðamálastofu 
af stað með verkefnið Ísland er 
með‘etta og segir Arnheiður að nú 
í sumar verði áhersla lögð á minna 
þekkt og umtöluð svæði og reynt 
verði að beina umferð ferðafólks inn 
á jaðarsvæði, svæði þar sem jafnan 
er ekki eins margt um manninn og 
á hinum betur þekktu. 

„Við leggjum í ár áherslu á að 
fá Íslendinga til að sækja inn á 
svæði sem þeir alla jafna eru ekki 
að heimsækja. Einnig munum við 
hvetja þá til að njóta upplifunar, 
kaupa þjónustu af þeim sem bjóða 
upp á afþreyingu á sínu heimasvæði 
sem og sækja veitingastaði og annað 
sem í boði er á hverjum stað. Þannig 

skilji þeir meðvitað eftir sig tekjur 
á svæðunum og leggi þannig sitt 
af mörkum til að heimamenn geti 
haldið áfram sinni uppbyggingu. Í 
kjölfar þess að Íslendingar sæki inn 
á fáfarnari svæði má búast við að 
útlendingar fylgi í þeirra fótspor og 
þannig muni þetta á endanum hafa 
jákvæð áhrif á alla ferðaþjónustu,“ 
segir Arnheiður.

Gleðilegur árangur af kynningu 
á jaðarsvæðum

Markvisst átak hefur staðið yfir 
í þeim efnum að beina ferðafólki 
inn á fleiri svæði en þau allra 
þekktustu. Sem árangur af því má 
nefna að ferðalöngum hefur fjölgað 
á Norðvesturlandi frá því sem var. 
„Ferðatímabilið á því svæði hefur 
lengst og nú er ekki óalgengt að 
erlendir ferðamenn séu þar á ferðinni 
í október og nóvember sem var mjög 
fátítt fyrir fáum misserum,“ segir 
Arnheiður.

Meðal þess sem fólk fýsir að 
sjá í þeim landshluta eru selir en 
óvíða hér við land er betra að fara í 
selaskoðunarferðir en á Vatnsnesi. 
Á svæðinu hefur verið byggð upp 
ákjósanleg aðstaða til selaskoðunar, 
boðið er upp á selasiglingu og 
þeim fjölgar sífellt sem fara í 
slíkar ferðir. „Þetta er ein af þeim 
nýjungum sem hefur slegið rækileg 
í gegn og fellur mjög í kramið hjá 
ferðalöngum,“ segir hún og bætir 
við að ferðafólk á svæðinu sæki 
líka í að skoða ullarverksmiðjuna 
Kidka á Hvammstanga, en þar 
gefst fólk kostur á að fylgjast með 
framleiðsluferlinu. 

„Ullarverksmiðjan hefur mikið 
aðdráttarafl og er góð viðbót við þá 
afþreyingu sem í boði er á svæðinu. 

Hún fær fólk til að staldra lengur 
við.“ Hvítserkur hefur að auki sitt að 
segja, stendur alltaf fyrir sínu eins 
og Arnheiður orðar það. 

Vegir víða ekki í góðu ástandi

Samgöngumálin má segja að sé 
ákveðinn flöskuháls, en vegurinn 
um Vatnsnes er langt í frá góður 
og kallar á uppbyggingu að sögn 
framkvæmdastjóra Markaðsstofu 
Norðurlands.

„Það þarf að gera bragarbót 

þar á, það yrði mikil lyftistöng 
fyrir ferðaþjónustuna. Vatnsnes 
er fjölfarin ferðamannaslóð, en 
vegurinn um nesið erfiður,“ segir 
hún. Aukin umferð kalli á betri veg, 
auk þess sem nauðsynlegt sé að 
útbúa útskot fyrir ferðalanga til að 
staldra við, stíga út úr bílum sínum 
og taka myndir af því sem fyrir ber.

Sama er uppi á teningnum 
þegar kemur að Reykjaströndinni, 
út frá Sauðárkróki. Vegurinn 
að Grettislaug sem æ fleiri hafa 
áhuga á að heimsækja er ekki 

góður og þolir illa aukna umferð. 
„Umferðin þar um á bara eftir að 
aukast en því miður er nokkrir 
vegir í fjórðungnum þessu marki 
brenndir. Það er mjög brýnt að 
átak verði gert í vegagerð og ekki 
síður snjómokstri á þeim svæðum 
þannig að aðgengi að ýmsum 
náttúruperlum verði auðveldað,“ 
segir Arnheiður. Vegurinn yfir Kjöl 
er líka gott dæmi, hann er langt í 
frá nægilega góður til að taka við 
þeirri miklu umferð sem um hann 
fer að sumarlagi.

Arnheiður Jóhannsdóttir, framkvæmdastjóri Markaðsskrifstofu Norðurlands, segir að mikill hugur sé í ferðaþjónustufólki 
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 Hugað verði betur að öryggi 
ferðamanna

Arnheiður nefnir að brýnt sé að klára 
veginn úr Ásbyrgi og að Dettifossi, 
þannig að hægt sé að aka svonefndan 
Demantshring – hring með viðkomu 
á Húsavík, Mývatnssveit, Dettifossi 
og Ásbyrgi – allt árið um kring, en 
ferðafólk er ekki síður á ferðinni að 
vetrarlagi á þessum slóðum. 

„Ferðafólk ekur að Dettifossi 
allt árið um kring en áttar sig oft 
ekki á veðri og aðstæðum, vegurinn 
verður gjarnan ófær vegna snjóa,“ 
segir hún. 

Því komi það aftur og aftur fyrir að 
heimamenn og ferðaþjónustuaðilar 
þurfi að draga bíla sem sitja fastir í 
vegköntum.

„Það er ekki reglulegur 
snjómokstur á Dettifossvegi og 
það veldur erlendu ferðafólki 
oft óþægindum. Þetta er atriði 
sem má laga og snýst um öryggi 
ferðamanna sem hingað koma. Það 
gengur ekki upp að við vinnum að 
því að markaðssetja náttúruperlur 
á svæðinu og svo er ekki að þeim 
almennilegt aðgengi. Þetta eru 
ljón sem auðveldlega má ryðja úr 
veginum með samstilltu átaki,“ segir 
Arnheiður. 

Brýnt að nýta uppbygginguna 
árið um kring

Arnheiður segir að átakið Ísland allt 
árið hafi gengið mjög vel og skilað 
umtalsverðum árangri sem mælist 
í auknum komum útlendinga til 
Íslands yfir vetrarmánuðina.

„Við þurfum núna að huga að 
innviðunum, við fáum sífellt fleiri 
ferðamenn til landsins en það er 
líka mikilvægt að dreifa þeim um 
landið, það er ekki fýsilegt að þeir 
séu allir á einum og sama staðnum,“ 
segir hún. Einkum eru það Bretar, 
Bandaríkjamenn og eins Þjóðverjar 
sem hafa heimsótt landið yfir 
vetrarmánuðina að sögn Arnheiðar. 

„Þetta skiptir okkur verulegu 
máli, það er nauðsynlegt að geta nýtt 
þá miklu uppbyggingu sem orðið 
hefur í ferðaþjónustunni á svæðinu 
yfir lengri tíma en bara sumarið og 
það hefur í verulegum mæli tekist. 
Það hefur skapað meiri kjölfestu í 
ýmsum byggðum á Norðurlandi, 
skapað atvinnu yfir lengra tímabil 
en áður þekktist og er þannig af hinu 
góða fyrir samfélagið.“

Mikill hugur í ferðaþjónustufólki 
nyrðra

Arnheiður segir að mikill hugur 
sé í ferðaþjónustufólki á svæðinu, 
uppbygging hafi verið sérlega mikil 
undanfarin ár, gróska, kraftur og 
nýsköpun ríkjandi.

„Og við heyrum ekki annað 
en framhaldið verði á svipuðum 
nótum, margir eru að byggja upp 
og gera skemmtilega hluti sem 
munu enn auka á framboðið hér 
norðan heiða,“ segir hún. Sem 
dæmi nefnir hún að á svonefndu 
norðurhjarasvæði, Melrakkasléttu, 
Þistilfirði og Langanesi sé víða unnið 
að undirbúningi þess að taka á móti 
fleiri ferðamönnum, en landsvæðið 
hefur verið nokkuð afskipt. Breyting 
er að verða þar á og æ fleiri sem 
leggja leið sína um áður fáfarnari 
slóðir.

„Á þessu svæði eru fjölmörg 
tækifæri og það verður gaman að 
sjá hver þróunin verður, ég er viss 
um að vel mun til takast og þetta 
verði til framtíðar litið vinsælt svæði 
fyrir ferðamenn,“ segir Arnheiður. 
Heimskautsgerðið við Raufarhöfn 
dregur þegar að sér ferðafólk og þá 
stendur einnig til að bæta aðgengi 
fólks sem leggur leið sína út á Font 
á Langanesi og var nýlega tekinn 
í notkun glæsilegur útsýnispallur 
við klettinn Stóra-Karl, en þangað 
fara margir til að skoða eina stærstu 
súlubyggð landsins. 

Alltaf eitthvað nýtt og
skemmtilegt að gerast

Fuglaskoðunarferðir njóta vaxandi 
vinsælda og það sama má segja 
um norðurljósaferðir að vetri til. 
Sérferðir ýmiss konar hafa verið 

að ryðja sér til rúms og nefnir 
Arnheiður í því sambandi ferðir á 
tökustaði bandarísku þáttaraðarinnar 
Game of Thrones. Þó nokkur fjöldi 
ferðalanga hafi komið sérstaklega til 
landsins til að skoða tökustaðina og 
þeim eigi eftir að fjölga.

„Það er alltaf eitthvað nýtt og 
skemmtilegt í gangi, sífellt að 
bætast við það sem fyrir er og við 
njótum vissulega góðs af því,“ segir 
hún. Þá hafa ferðir sem tengjast 
matarmenningu svæðisins notið 
vinsælda. 

Mikil þróun er einnig varðandi 
skíðasvæðin á Norðurlandi og þá 
ekki aðeins skipulögðu skíðasvæðin 
heldur ekki síður gönguskíðaleiðir 
og ósnert fjöll sem draga til sín 
ævintýramenn víða úr heiminum. 

Viðburðir sem tengjast 
vetrarævintýrum og skíðamennsku 
eru í boði og æ fleiri sækja þá. 
Yfir sumarið er fjöldi hátíða í 
boði, bæjarhátíðar hér og hvar í 
þéttbýlisstöðum sem flestar eiga það 
sameiginlegt að laða að sér mikinn 
fjölda gesta. Þá eru tónleikar ófáir 
og listviðburðir af fjölbreyttu tagi 
sem bæði innlendir og erlendir 
ferðamenn sækja í auknum mæli.

Fjölgun kallar á úrbætur á 
ferðamannastöðum

Umræður hafa síðustu misseri verið 
um þörf á því að koma á eins konar 
náttúrupassa eða ferðakorti og 
hefur nefnd á vegum iðnaðar- og 
viðskiptaráðuneytis verið að störfum 
í vetur ásamt hagsmunaaðilum við að 
útfæra hugmyndir um slíkan passa 
nánar. Gera má ráð fyrir að tillögur 
nefndarinnar liti dagsins ljós næsta 
haust. Arnheiður segir umræður af 
því tagi koma upp í kjölfar þess að 
erlendum ferðamönnum hér á landi 
fjölgi ár frá ári og því sé ekki að neita 
að mikill ágangur sé á vinsælum 
áningarstöðum.

„Það er alveg ljóst að við verðum 
að halda vel utan um þær perlur 
sem við eigum hér á landi og sú 
mikla aukning sem verið hefur og 
spár um áframhaldandi aukningu 
erlendra ferðamanna á næstu árum 
kallar á að úrbætur séu gerðar á 
fjölsóttum ferðamannastöðum,“ 
segir Arnheiður.

„Við verðum líka að undirbúa 
okkur fyrir þann mikla fjölda sem 
hingað mun sækja á komandi árum, 
okkar helstu ferðamannasvæði verða 
að geta borið allan þann mannskap 
sem sækir inn á þau.“ 

Þegar er búið að úthluta þó 
nokkurri upphæð til að standa straum 
af brýnum úrbótum á fjölsóttum 
ferðamannastöðum og segist 
Arnheiður fagna því.

Betra að bregðast við áður en í 
óefni er komið

Arnheiður segir að svæði á 
norðanverðu landinu séu enn sem 
komið er ekki í slæmu ástandi, en 
hins vegar sé rétt að bregðast við 
áður en í óefni er komið.

„Það er betra að forðast það að 
lenda í vanda áður en þetta ástand 
kemur upp. Auðvitað kostar mikla 
peninga að byggja svæðin upp og 
einstaklingar og eða sveitarfélög 
hafa til þess lítið bolmagn ein og sér. 
Að mínu mati skapar það neikvætt 
andrúmsloft að rukka ferðamenn 
um peninga á hverjum stað fyrir 

sig, það er ótækt. Mér þykir því 
mikilvægt , verði af því að tekin 
verði í notkun náttúrupassi hér á 
landi, að hann verði miðlægur, féð 
hafi allt í einn sjóð sem síðan er 
hægt að fá úr stuðning til að vinna 
að uppbyggingu,“ segir Arnheiður. 

„Það er í rauninni mikið 
þjóðþrifamál að hefjast þegar handa 
við úrbætur og verkefnin eru næg, 
það er mjög brýnt að byrja strax 
og horfa þá til framtíðar þannig að 
uppbygging eigi sér ekki aðeins stað 
á stöðum sem eru fjölfarnir nú þegar 
heldur byggjum við upp með það 

að markmiði að fjölga vinsælum 
áfangastöðum. Hún bætir við að 
mikilvægt sé að um þetta náist 

samstaða þeirra sem í greininni 
starfa. Að sátt verði um þá leið sem 
farin verður.  /MÞÞ
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71 EVANS hreinlætisvörurnar henta mjög vel fyrir kúa-, svína- og 
alifuglabændur, sem og fisk- og matvælavinnslur. Vörurnar frá  
EVANS eru í fremsta gæðaflokki enda eru þær unnar eftir  
vottuðum aðferðum skv. ISO gæða- og umhverfisstöðlum.

Hjá Rekstrarlandi fá bændur auk þess allar aðrar rekstrarvörur  
fyrir landbúnað.

EVANS hreinlætisvörurnar  
eru nú fáanlegar í Rekstrarlandi 

Aðrir dreifingaraðilar: Olís útibú, KB – Búrekstrardeild, Borgarnesi  
og Pálmi Ragnarsson – Garðakoti, Skagafirði. 

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

Griptengi 
Auðveld leið til að girða 
• Setur saman víra og strekkir   

á sekúndum.
• Ekki þarf að hnýta eða vefja saman 

erfiða víra.                      
• Upplagt fyrir hraðar og hagkvæmar 

viðgerðir.
• Auðvelt að endurstrekkja ár eftir ár.

Endursöluaðilar:
Kaupfélag Borgfirðinga, KM þjónustan, Jötunnvélar, 
BYKO, Húsasmiðjan, Kaupfélag Vestur Húnvetninga, 
Bústólpi og verslanir Fóðurblöndunnar.
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Hvernig gróffóður framleiðir þú í sumar
og hvernig fóður hyggst þú nota næsta vetur?
Gróffóður er mismunandi að 
gæðum eftir því hvar það er 
ræktað, hvaða tegundir eru 
notaðar, eftir sláttutíma og fl. Það 
er mikilvægt að gera sér grein fyrir 
því hvað gróffóðrið sem á að nota 
næsta vetur inniheldur af próteini, 
orku og steinefnum til þess að 
geta valið það viðbótarfóður sem 
passar best og gefur hagkvæmustu 
fóðrunina. 

Kostnaður við efnagreiningu 
gróffóðurs borgar sig mjög fljótt 
þegar mögulegt er að finna þá 
fóðursamsetningu sem hentar hverju 
sinni – ef stefnt er að hagkvæmri 
fóðrun og hámarks afurðum. 
Þegar gripirnir fá úr fóðrinu öll 
þau næringarefni sem nauðsynleg 
eru til framleiðslu þýðir það 
einfaldlega meiri og betri framleiðsla 
og heilbrigðari dýr. Það er jafn 
óhagkvæmt að offóðra eins og það 
er að vanfóðra skepnurnar. 

Hirðingarsýni eða verkuð sýni

Það er algengt að taka hirðingarsýni 
en þó eru sífellt fleiri sem velja að 
taka verkuð sýni. Hirðingarsýni gefa 
okkur upplýsingar um fóðrið þegar 
það er hirt af velli, en verkuð sýni 
gefa okkur upplýsingar um fóðrið 
eins og það er gefið. Það á ýmislegt 
eftir að gerast í verkuninni sem við 
náum ekki höndum yfir ef tekin eru 

hirðingarsýni, en þetta á sérstaklega 
við um votheysverkun og þegar rúllur 
eru með lægra þurrefnisinnihald en 
50-60%.

Þegar tekin eru verkuð sýni þarf 
fóðrið að hafa legið í stæðu eða 
rúllu í 4-6 vikur. Því er mikilvægt að 
skipuleggja sýnatökuna strax þegar 
fóðrinu er keyrt heim. Þá er hægt 
að taka frá þær rúllur sem nota á í 
sýnatökuna og hafa til hliðar en það 
auðveldar allt aðgengi að þeim og 
minnkar príl í rúllustæðum. Þær eru 
svo gataðar að 4-6 vikum liðnum og 
gefnar í kjölfarið. Við sýnatökuna er 

gott að miða við að hafa a.m.k. 2-3 
rúllur/bagga í hvert sýni og gott að 
miða við að senda eitt sýni úr hverri 
stæðu.

Hversu mörg sýni þarf að 
efnagreina?

Það er nauðsynlegt að senda inn sýni 
sem gefa sem besta yfirsýn yfir það 
fóður sem er til fóðrunar komandi 
vetur.

Það er ekki nauðsynlegt að taka 
sýni úr öllum túnum en góð regla er 
að senda sýni úr annars vegar fyrri 

slætti (hugsanlega flokka í nýræktir 
og gömul tún) og annað úr seinni 
slætti. Þá er rétt að senda verkað sýni 
úr grænfóðri og ef eitthvað sérstakt 
einkennir hluta fóðursins sem er til 
á bænum. 

Hafðu samband

Ráðunautar RML geta hjálpað til við 
skipulag sýnatökunnar. Hafi bændur 
spurningar eða vangaveltur um 
hversu mörg sýni henti hverju sinni 
er auðvelt að taka upp símann eða 
senda tölvupóst á fóðurráðunaut sem 

kemur með góð ráð. Eins geta bændur 
pantað sýnatöku á heimasíðu RML.

Það er mjög til bóta ef búið er 
að skipuleggja sýnatökuna áður 
en rúllum er keyrt heim. Seinna í 
sumar fara ráðunautar um sveitir 
landsins og taka sýni hjá þeim 
sem þess hafa óskað og senda til 
efnagreininga hvort heldur sem er 
til Landbúnaðarháskólans eða BLGG 
í Hollandi, allt eftir því sem bóndinn 
óskar. 

Upplýsingar um verð á sýnatöku 
og efnagreiningum eru að finna á 
heimasíðunni rml.is

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins
Berglind Ósk
Óðinsdóttir 
Starfsmannastjóri
hjá RML boo@rml.is

Upplýsingatæknibásinn 

Verkefnisstjóri
í tölvudeild BÍ
jbl@bondi.is

Jón Baldur Lorange

ESA rannsakar háhraðaverkefni stjórnvalda
Eftirlitsstofnun EFTA, ESA, 
ákvað um mitt ár 2013 að hefja 
rannsókn háhraðaverkefni 
stjórnvalda hér á landis sem 
unnið hefur verið af Símanum. 
Kom þetta fram í orðum Ketils 
Einarssonar, lögfræðings hjá 
ESA, á námskeiði sem Póst- og 
fjarskiptastofnun stóð fyrir 21. 
Maí síðastliðinn, en ESA hefur 
verið með málið í skoðun frá 2011. 
Var ákveðið að hefja rannsókn 
þar sem þar sem öll skilyrði 
um ríkisstyrki vegna háhraða 
fjarskiptaneta virtust ekki vera 
uppfyllt. 

Eftirlitsstofnun EFTA, ESA, og 
Póst- og fjarskiptastofnun (PFS) 
stóðu fyrir námskeiði um ríkisstyrki 
vegna háhraða fjarskiptaneta þann 

21. maí sl. og sótti dálkahöfundur 
námskeiðið. Hlutverk ESA 
er eins og kunnugt er að hafa 
eftirlit með því að þær aðgerðir 

stjórnvalda á Íslandi, Noregi og 
Liechtenstein sem heyra undir 
EES samninginn séu í samræmi 
við reglur hans. Námskeiðið sóttu 

fulltrúar fjarskiptafyrirtækja og 
veitufyrirtækja sem standa að 
lagningu jarðstrengja, fulltrúar 
ýmissa hagsmunasamtaka og 
starfsmenn PFS. 

Starfsmenn ESA, þau Ketill 
Einarsson lögfræðingur, Emily 
O´Reilly hagfræðingur og Fabian 
Kaisen lögfræðingur sem öll stýra 
meðhöndlun einstakra mála hjá 
eftirlitinu fóru yfir helstu þætti þess 
hvernig hið opinbera getur komið að 
fjármögnun háhraða fjarskiptaneta 
skv. EES samningnum.

ESA rannsakar framkvæmdina

Björn Geirsson yfirlögfræðingur 
PFS flutti inngangsorð og stýrði 
námskeiðinu. Ketill Einarsson, 

lögfræðingur hjá ESA, fór yfir 
þau mál sem hefðu borist ESA 
og þar á meðal kærumál vegna 
háhraðaverkefnis sem var á vegum 
stjórnvalda og Síminn framkvæmdi 
eftir að hafa unnið útboð um 
verkefnið. Það kom fram að ESA 
hefur verið með háhraðaverkefnið 
til skoðunar frá árinu 2011 þar sem 
leitað var svara frá hlutaðeigandi 
aðilum, en um mitt ár 2013 ákvað 
stofnunin að ástæða væri til að 
hefja rannsókn á málinu þar sem 
öll skilyrði um ríkisstyrki vegna 
háhraða fjarskiptaneta virtust 
ekki vera uppfyllt, og snýr það 
að heildsölufyrirkomulaginu og 
stækkun verkefnisins. Nánar verður 
fjallað um námskeið ESA og PFS 
síðar.

Bóndi berst fyrir betra 
netsambandi
Hafdís Sturludóttir, bóndi í 
Húsavík á Ströndum, sendi 
Fjarskiptasjóði og Póst- og 
fjarskiptastofnun bréf í 
upphafi maí mánaðar vegna 
baráttu hennar fyrir viðunandi 
netsambandi. Hafdís er orðin 
seinþreytt á slitróttu netsambandi 
og hér birtist hluti úr bréfi hennar 
með góðfúslegu leyfi höfundar: 

„Í janúar fór netsambandið að 
detta út í tíma og ótíma. Ég notaði 
öll trixin, endurræsa routerinn, 
endurræsa tölvuna, slökkva á router 
á nóttunni og allt sem mér datt í hug. 
Ekkert breyttist né batnaði. Í mars 
hittust 4 íbúar á sama svæði og þá 
barst þetta í tal og kom í ljós að það 
var sama vandamál hjá þeim öllum. 
Þar sem þeir tengdust allir sama 

sendi bárust böndin að honum. Það 
var haft samband við Símann og í 
framhaldi vorum við með facebook 
eftirlit á hvenær væri að detta út 
netið. Auðvitað vorum við ekki 
alltaf á netinu þessi hópur en það 
komu í ljós sömu tímar sem netið var 
að detta út. Í framhaldi endurræstu 
þeir sendinn. Ekkert breyttist. Ég 
kvartaði aftur og fékk þau svör að 
allt væri bilað á Vestfjörðum þann 
daginn og viðgerð væri í gangi og 
þá myndi þetta komast í lag. Seinni 
partinn í apríl kvartaði ég einu sinni 
enn. Ég var að fá svar núna áðan. Það 
eru líkur á að sendirinn sé eitthvað 
bilaður og vonast til að farið verði í 
málið á næstu vikum.“

Hafdís segir í bréfinu að hún sé 
ekki sátt við þetta svar með það í 

huga að netsambandið sé að detta 
út 2-3 mínútur á hverri klukkustund 
og þegar sambandið detti út vegna 
bilunar taki langan tíma að bregðast 
við. Nýlega hafi Síminn hringt í 
bændur til að tilkynna að til stæði 
að mæla allt niðurhal, innlent einnig, 
á sama tíma og boðið yrði upp á 
öflugra samband. Rétt er geta þess að 
Húsavík á Ströndum var einn af þeim 
um 1.800 stöðum á landinu sem voru 
hluti af háhraðaverkefni stjórnvalda. 
Þessu verkefni er nú lokið, lauk 
formlega 1. mars eða 1. apríl á 
þessu ári, og óljóst hvað tekur við 
fyrir íbúa á öllum þessum stöðum. 
Dálkahöfundur hyggst leita svara við 
því í næsta Bændablaði ásamt því að 
fylgja eftir bréfi Hafdísar til PFS og 
Fjarskiptasjóðs.

Frá námskeiði ESA, Eftirlitsstofnunar EFTA og Póst- og fjarskiptastofnunar, 
talið frá vinstri: Fabian Kaisen, Ketill Einarsson, Emily O´Reilly og Björn 
Geirsson.
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Safi unnin úr íslenskri 
geithvönn sem tekin er í óspilltri 
íslenskri náttúru er framleiddur 
hjá fyrir tæki sem heitir 
Hvannalindir og er starfandi 
á Húsavík. Frumkvöðulinn, 
Þórður Pétursson, greindist með 
krabbamein í blöðruhálskirtli 
fyrir tæpum áratug og fór þegar 
að leita fyrir sér með íslenskar 
lækningajurtir sem gætu 
gagnast honum í baráttunni 
gegn meininu. Niðurstaðan 
var safi gerður út geithvönn 
sem nú hefur hlotið nafnið 
Eyvindur og er framleiddur í 
þó nokkru magni í verksmiðju 
fyrirtækisins í Haukamýri 4 á 
Húsavík og sendur til kaupenda 
víða um land.

Félagið Hvannalindir var 
stofnað árið 2011 og eru hluthafar 
um tuttugu talsins. Starfsemi 
félagsins fer fram í húsnæði sem 
Þórður lét byggja sérstaklega fyrir 
framleiðsluna og hentar það því 
vel. Vélar voru keyptar að utan og 
starfsemin er komin í fullan gang.

Kveikjan boð frá Einari á 
Einarsstöðum

Þórður segir að fljótlega eftir 
að hann fékk sína greiningu 
hafi hann leitað til læknamiðils. 
Sá flutti honum boð frá hinum 
landsþekkta látna miðli Einari 
Jónssyni á Einarsstöðum í 
Reykjadal. Þórður skyldi 
samkvæmt ábendingu Einars 
skoða hvort hvönnin, sú með hvítu 
blómunum, gæti ekki komið að 
gagni. Geithvönnin byggi yfir 
sérstökum lækningamætti.

Þórður er uppalinn í Árhvammi 
í Laxárdal og því alinn upp á 
bökkum Laxár. „Ég var síðar 
leiðsögumaður við Laxá í Aðaldal 
í fimmtíu ár og kynntist þar fyrst 
geithvönn. Áður en ég fékk þessi 
boð frá Einari hafði ég aldrei tekið 
eftir því að hvannategundirnar 
væru tvær, ætihvönn og geithvönn, 
heldur áleit ég að þetta væri sama 
tegundin á mismunandi þroska-
stigum,“ segir Þórður.

Nafnið sótt til frægasta 
útilegumanns Íslandssögunnar

Hann segir að hvönn hafi allt frá 
landnámi verið talin með bestu 
lækningajurtum hér á landi, en 
athygli manna hafi einkum beinst 
að ætihvönn. Geithvönn sé mun 
sterkari, hún lykti illa, sé römm 
og langt í frá eins bragðgóð og 
ætihvönnin, sem líkast til skýri að 
menn hafi fram til þessa fremur 
sneitt hjá henni.

Nafnið á safanum sækir 
Þórður til frægasta útilegumanns 
Íslandssögunnar, Fjalla-Eyvindar, 
sem eins og kona hans Halla varð 
langlífur þrátt fyrir að búa ekki við 
góðan kost. „Þau völdu sér gjarnan 
staði til búsetu þar sem mikið var 
um hvönn, m.a. í Hvannalindum og 
Herðubreiðarlindum. Ef til vill má 
rekja góða heilsu og langlífi þeirra 
til þess að þau hafi gert sér mat úr 
hvönninni,“ segir Þórður. 

Hefur reynst mönnum vel

Þórður greindist sem fyrr segir með 
krabbamein í blöðruhálskirtli fyrir 
tæpum áratug, en þeim sjúkdómi 
fylgir gjarnan hátt PSA-gildi í blóði. 
Mæling á því hefur reynst hjálpleg 
til greiningar á sjúkdómnum.

Þórður segir að eftir að greining lá 
fyrir hafi hann leitað sér upplýsingar 
um helstu lækningajurtir hér á landi 
og úr varð að hann fór að taka 
reglulega inn safa sem hann bjó til 
úr geithvönn. 

„Árangurinn var góður, PSA-
gildið hefur nokkurn veginn staðið 
í stað og ég hef ekki þurft á annarri 
meðferð að halda,“ segir Þórður. 
Fleiri hafi síðar bæst í hópinn og 
tekið safann inn með vitund lækna 
sinna og hafi hann gert mönnum 
gott. Dæmi séu þess að PSA-gildi 
hafi lækkað og svo staðið í stað hjá 
þeim sem reglulega drekka safann. 
Þannig hafi menn náð að halda 
krabbameininu niðri.

„Ég tel mjög líklegt að safinn 
geti haft fyrirbyggjandi áhrif á 
krabbamein í blöðruhálskirtli, 
inntaka hans reglulega hefur m.a. 

leitt í ljós að verulega hefur dregið 
úr vandamálum þeirra sem þjást af 
góðkynja stækkun í blöðruhálskirtli, 
það er tíðum þvaglátum og 
svefnvandamálum sem þau valda,“ 
segir Þórður og bætir við að fólk 
með aðrar tegundir krabbameins 
hafi einnig neytt safans með 
árangri sem og fólk með gigt og 
magavandamál.

Þórður segir að prófanir hafi 
verið gerðar á virkni safans á 
frumulínum úr blöðruhálskirtils-
krabbameini. Niðurstöðurnar voru 
góðar og sýndu að geithvannasafinn 
drap krabbameinsfrumur.

Eftirspurn hefur aukist

Eftir því sem virkni geithvannar-
safans Eyvindar spurðist út fjölgaði 
þeim sem vildu taka hann inn og 
hefur starfseminni því vaxið fiskur 
um hrygg. 

„Það er allt komið í fullan 
gang hjá okkur og eftirspurn 
eftir safanum hefur aukist mjög 
undanfarið, en nú erum við einnig 
að hugleiða að renna fleiri stoðum 
undir reksturinn með því að nýta 
fleiri jurtir, til dæmis blóðberg, 
kerfil og fleiri jurtir,“ segir Þórður.

Hann á þó nokkuð magn frá 
síðasta ári af geithvönn, á annað 
tonn en hyggst einnig ásamt fleirum 
sækja sér meira hráefni á komandi 
sumri. Þórður segir að hægur vandi 
sé að leita fanga á bökkum Laxár, en 
einnig þurfi að fara víðar og jafnvel 
allt austur á firði.

Sendur heim

Geithvannarsafinn Eyvindur er ekki 
enn seldur í verslunum, menn geta 
pantað einstaka skammt eða gerst 
áskrifendur að safanum í gegnum 
heimasíðu fyrirtækisins (www.
hvannalindir.is) og fá hann þá 
sendan heim en í hverjum pakka eru 
30 einingar eða mánaðarskammtur, 
ein eining á dag af safa. 

„Aðalatriðið í þessu öllu og það 
sem skiptir mestu máli er að safinn 
hjálpi mönnum og ég hef fulla trú á 
að svo verði,“ segir Þórður.  /MÞÞ

Til leigu skrifstofur
Í Bændahöllinni, Hótel Sögu, er til leigu skrifstofuaðstaða á 
2. hæð. Um er að ræða tvö rými með sameiginlegri fundar-
aðstöðu og kaffi  krók.

- Skrifstofa, 17 m2

- Skrifstofa / opið rými fyrir 4-5 skrifb orð ásamt sér      
   geymslu. Alls 50 m2

Húsnæðið er snyrtilegt, sérinngangur er við suðurenda 
hússins og allar tölvulagnir eru til staðar. Í húsinu er marg-
vísleg þjónusta en þar er banki, veitingastaðir, bar, heilsu-
rækt og spa, hárgreiðslustofa og fyrsta fl okks fundaraðstaða 
ásamt veitingaþjónustu. Hentar mjög vel fyrir einkaaðila, 
lítil fyrirtæki og þá sem vilja vera nálægt Háskóla Íslands.

Innifalið í leigu er hiti, rafmagn, nettenging og þrif. Mögu-
leiki er á að leigja skrifstofuaðstöðu með húsgögnum og fá 
aðgang að mötuneyti. Myndir af húsnæðinu er að fi nna á 
bondi.is.

Nánari upplýsingar veitir Tjörvi Bjarnason í netfangið tb@bondi.is eða 
í síma 862-3412.

Gæðastýrð sauðfjárframleiðsla 
– Undirbúningsnámskeið
Fyrirhugað er að halda námskeið í gæðastýringu í sauðfjárrækt, 
en eitt af skilyrðum fyrir þátttöku í gæðastýringu er að hafa sótt 
undirbúningsnámskeið. Staðsetning námskeiðanna og fjöldi verður 
ákveðinn með tilliti til þátttöku. Gert er ráð fyrir að námskeiðin fari 
fram dagana 18.–20. júní nk. Námskeið verða svo aftur í boði 
seinna á þessu ári.
Skráning
Skráning fer fram hjá Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins fyrir 12. 
júní nk. Þátttaka tilkynnist með tölvupósti á bella@rml.is eða í 
síma 516-5000. Gefa þarf upp nafn, síma, heimili og póstnúmer.
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins

Fyrirtækið Hvannalindir á Húsavík framleiðir safa úr geithvönn:

Þykir hafa jákvæð áhrif á 
blöðruhálskirtilskrabbamein
– Segir Þórður Pétursson, stofnandi fyrirtækisins

gagnast mönnum sem greinst hafa með blöðruhálskirtilskrabbamein. Þórður fékk slíkt krabbamein fyrir tæpum 
Mynd / MÞÞ
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Hver borgar forvarnir? 
Ef notaður er veraldarvefurinn 
til leitar á forvörnum hjá 
bændasamfélögum erlendis 
kemur í ljós að alls staðar 
kemur meginþungi forvarna 
frá heilbrigðisyfirvöldum en 
ekki frá viðkomandi bænda-
samtökum. Í flestum tilfellum 
kemur fjármagnið og vinnan 
frá ráðuneytum sem tilheyra 
heilbrigðismálum. Í síðustu 
forvarnaskrifum var talað um 
samtök ungra bænda í Englandi 
og skoðanakönnun á vegum 
heilbrigðisyfirvalda þar sem kosta 
megnið af forvörnum í Englandi. 
Í norðanverðum Bandaríkjunum 
og Kanada er mikil áhersla lögð á 
að fræða börn. Börnin koma síðan 
skilaboðunum inn á heimilin stolt 
af því sem þau lærðu í skólanum 
og á leikskólanum. 

Kennsluefni sem skilar árangri

National Children´s Center var 
stofnað fyrir um fimmtán árum og 
var ætlað að leggja ofuráherslu á að 
fækka slysum barna í landbúnaði. 
Stofnunin tekur saman öll slys (stór 
og smá) og gefur út á tveggja ára fresti 
tvö A4-blöð sem eru kennsluefni 
fyrir börn í dreifbýli á aldrinum 
4-10 ára. Börnin eru látin læra þessar 
tölulegu staðreyndir og taka próf, 
fá síðan viðurkenningarskjal að 
námi loknu. Frá 1998 þegar þetta 
var gert fyrst hefur öllum slysum 
í landbúnaði fækkað (ekki bara 
börnum, fullorðnum líka). 37.774 
slys voru í bandarískum landbúnaði 
árið 1998, þá slösuðust að jafnaði 
16,6 af hverjum 1.000 sem störfuðu 
við landbúnað, en 2012 voru slysin 
komin niður í 13.996. Árangurinn 

2012 var kominn niður í 6,4 slasaða 
af hverjum 1.000. Þessa miklu 
fækkun slysa má mikið til þakka 
þeim áróðri sem National Children´s 
Center hefur náð í gegn um fræðslu 
frá leikskólum og barnaskólum. Hægt 
er að tengjast National Children´s 
Center á vefsíðunni www.nagcat.org  
en þar er mikinn fróðleik um ýmsar 
forvarnir í landbúnaði að finna.

Hugmyndafræðin frá baráttunni 
um notkun öryggisbelta

Á áttunda og níunda tug síðustu aldar 
gekk mjög illa að fá Bandaríkjamenn 
sem voru komnir á og yfir miðjan 
aldur til að nota öryggisbelti við 
akstur bíla. Það var ekki fyrr en að 
búið var að fræða börn á nokkrum 
leikskólum um hversu hættulegt væri 
að ferðast um í bílum án öryggisbelta 

að aðferðafræðin datt fyrir þá. 
Börnunum var kennt nógu snemma 
hvar hætturnar væru og þau komu 
skilaboðunum með sinni ákveðnu 
áherslum. Það var einfaldlega ekki 
annað hægt annað en að hlýða 
börnunum svo að pabbi, mamma, 
afi og amma voru farin að spenna 
beltin vegna áróðurs barnanna. 
Þessi hugmynd var síðan þróuð út 
í að börnin sem læra um hætturnar 
í landbúnaði kæmu heim með 
fróðleikinn og deildu honum þar.

Auðvelt að heimfæra þetta
upp á Ísland

Föstudaginn 30. maí var sláandi 
forsíðufrétt í Fréttablaðinu um hvað 
Íslendingar verja litlu til forvarna. 
Sagði þar orðrétt: „Mælikvarðar 
Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar 

(WHO) sýna að fórnarkostnaður 
vegna lífsstílssjúkdóma á Íslandi 
er ógnarhár.“ Eitthvað hefur 
heilbrigðisráðherra Kristján Þór 
skammast sín því að daginn eftir 
í hádegisfréttum Bylgjunnar var 
haft eftir honum loforð um að bæta 
við fjármagni til forvarna. Auðvelt 
ætti að vera fyrir björgunarsveitir 
landsins í samstarfi við ríki að fara 
í alla grunnskóla landsins með 
grunnnámskeið í slysavörnum 
og skyndihjálp. Það ætti að vera 
auðvelt að útbúa stutt námsefni um 
hinar ýmsu hættur sem eru jafnt í 
þéttbýli sem dreifbýli. Eitt er öruggt; 
að miðað við það sem ég hef skoðað 
á veraldarvefnum um öryggi, heilsu 
og forvarnar í erlendum landbúnaði 
væri hægt að gefa Íslandi 0,1 í 
einkunn þegar aðrar þjóðir eru með 
einkunnina á bilinu 6,0 til 8,0.

liklegur@internet.is

Hjörtur L. Jónsson

t.is

sonÖRYGGI – HEILSA – UMHVERFI

Er bogveiði möguleg  á Íslandi?
Margir hafa velt því fyrir sér 
hvort Ísland henti fyrir bogveiðar. 
Í Kanada, Alaska, Grænlandi og 
víðar eru aðstæður svipaðar og 
hér heima og ætti því ekki að 
vera síður hægt að veiða með boga 
hér en þar, en eins og staðan er á 
Íslandi í dag er óheimilt að nota 
boga og ör við veiðar.

Mælt með að stofnaður verði 
starfshópur

Á Íslandi er ekki til opinber skoðun 
á bogveiðum, þar sem ekki hefur 
farið fram úttekt á þessu málefni hjá 
yfirvöldum. Bogveiðifélag Íslands 
óskaði eftir því við umhverfisráðherra 
2011 að gerð yrði úttekt á málinu. 
Umhverfisstofnun var falið að sjá um 
það, umsögn UST var mjög jákvæð 
en þar var lagt til að stofnaður yrði 
starfshópur sem færi yfir málið. 

Í skýrslu nefndar um endurskoðun 
á veiðilöggjöfinni er það einnig lagt 
til. Þrátt fyrir það þá hafa yfirvöld 
ekki séð sér fært að stofna starfshóp 
og enn er lítið um svör og ferlið 
gengið frekar hægt fyrir sig og hefur 
það helst strandað á ákveðinni gerð 
af örvaoddum til æfinga og veiða. 
Ljóst er að oddarnir skipta ekki máli 
með stofnun á starfshópi, þeir skipta 
aðeins máli ef prufuveiðar yrðu 
leyfðar og til æfinga.

Mismunun

Yfirvöld túlka núverandi 
vopnalöggjöf þannig að ekki sé 
heimilt að flytja inn, ákveðna gerð 
af örvaroddum sem notaðir eru til 
æfingar/keppni í vissum greinum 
bogfimi og við veiðar erlendis. Í 
grunninn þá eru allir örvaroddar 
æfingaroddar. Samkvæmt lögum er 
talað um odda til æfingar og keppni 
og er tilgangurinn ekki annar en að 
æfa og keppa þar sem veiðar eru ekki 
leyfðar. Það er hins vegar heimilt 
að flytja inn stærri riffla en löglegir 
eru hér, með undanþágu til að veiða 
erlendis og æfinga á skotsvæðum 
á Íslandi, með öllum tegundum 
skotfæra, en ekki má flytja inn þessa 
tilteknu örvarodda til æfinga og veiða 
erlendis á sömu forsendum. Þarna 
er um augljósa mismunun á milli 
þess hvaða verkfæri menn kjósa til 
veiða erlendis. Að geta æft með þeim 
verkfærum sem nota skal við veiðar 
er grunn forsenda þess að hægt sé 
að fella veiðidýr hratt og örugglega. 

Rannsóknir og fleira

Í Danmörku hafa farið fram 
rannsóknir á bogveiði síðan 1999 

af hálfu danskra yfirvalda og eru enn 
í gangi sem sýnir að við veiðar með 
nútíma bogum og örvaoddum er 
hlutfall særðra dýra jafn mikið, og ef 
eitthvað er lægra en við skotveiðar. 
Bogi og ör er í dag leyfilegt veiðitæki 
til jafns við skotvopn samkvæmt 
Evrópusambandinu og er tilgreint 
sem slíkt í European Charter 
on Hunting and Biodiversity. Í 
þeim löndum þar sem leyft er að 
veiða með boga þarf veiðimaður 

að hafa lokið IBEP-námskeiði, 
sem er alþjóðlegt námskeið fyrir 
bogveiðimenn sem er haldið af 
landssamtökum bogveiðimanna í 
hverju landi fyrir sig.

Bogveiði er nú leyfð 
rétt við túnfótinn

Á Grænlandi voru bogveiðar leyfðar 
á sauðnaut árið 2012 og á hreindýr 
árið 2013, en auk þess víðar á 

Norðurlöndunum. Öll þau leyfi sem 
hafa boðist fyrir bogveiði hafa selst 
upp og er mikil eftirspurn. Heyrst 
hefur að erlendir veiðimenn á leið til 
Íslands séu að spyrja hvort bogveiði 
sé leyfð á Íslandi og vilji nota boga 
og ör við veiðar.

Veiðistjórnunartæki

Sveitarfélög og borgir í Evrópu 
eru farnar nota boga og ör sem 

veiðistjórnunartæki þar sem að 
notkun skotvopna er yfirleitt 
óheimil í þéttbýli. Ekki þarf að 
horfa út fyrir landsteinanna þar sem 
þessi veiðiaðferð gæti hentað, t.d. 
í Reykjavík en þar er nú að fara í 
gang verkefni til að stemma stigu 
við fjölgun á kanínum. 

Umhverfisvænt, lítil truflun á 
dýraríki

Ekki er hægt að líkja saman veiðum 
með boga og skotvopnum sem sagt 
með tilliti til afls skotfæra og lengd 
færis þar sem þetta er sitthvor 
hluturinn í notkun og ákomu 
en skotveiðimenn hafa haft þá 
tilhneigingu að bera saman hraða 
á veiðiör og veiðikúlu og ályktað 
út frá því.

Svipað og með 
stangveiðimanninn

Það er von Bogveiðifélag Íslands að 
yfirvöld sjái sér fært að skoða þessi 
mál sem fyrst sem og að íslenskum 
veiðimönnum verði gert kleift að 
stunda bogveiðar erlendis jafnt á við 
skotveiðimenn, einnig í ljósi þess 
að um 95% bogveiðimanna byrja 
sem skotveiðimenn en færa sig svo 
yfir í bogveiðina. Hægt væri að líkja 
þessu við stangveiðimanninn sem 
byrjar á maðki eða spún en færir sig 
svo í fluguveiðina. 

Indriði R. Grétarsson
Formaður Bogveiðifélag 
Íslands.. http://bogveidi.net/

Indriði R. Grétarsson, formaður 
Bogveiðifélags Íslands.

Í þeim löndum þar sem leyft er að veiða með boga þarf veiðimaður að hafa lokið IBEP-námskeiði, sem er alþjóðlegt 
námskeið fyrir bogveiðimenn sem er haldið af landssamtökum bogveiðimanna í hverju landi fyrir sig.

Lesendabás 
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Sérstakt áhugasvið dr. Jóhannesar 
Kára Kristinssonar, augnlæknis 
og sérfræðings í laser-aðgerðum, 
er þau óþægindi sem fólk hefur 
hér á landi út af þurrum augum 
og hvarmabólgu. Telur hann að 
orsökina geti m.a. verið að finna 
í útstreymi brennisteinsvetnis út í 
andrúmsloftið frá hverasvæðum. 
Út af þessum vanda hefur hann 
stofnað þurraugnaþjónustu hjá 
Augljós og fyrirhugaðar eru 
sérstakar rannsóknir á þeim 
vanda. 

„Þarna er um algerlega vanrækta 
sjúkdóma að ræða í íslensku 
þjóðfélagi,“ segir Jóhannes. „Ég finn 
að úti í þjóðfélaginu er mjög margt 
fólk sem gengið hefur í fjölda ára 
með þurr augu og hvarmabólgu án 
þess að fá úrlausn sinna mála.“

Hann segir að til að bæta líðan 
fólks með þurr augu hafi menn 
notað gervitár sem á síðustu tíu 
árum hafi þróast mjög og séu nú til 
í talsverðu úrvali. Bendir hann á að 
svo furðulegt sem það kunni að vera 
viti menn í dag allt um Kárahnjúka 
en nánast ekkert um þurr augu og 
hvarmabólgu sem hrjái um 20-30% 
landsmanna.

Hvarmabólgan mjög skæð

„Hvarmabólgan er mjög skæð hér á 
landi og mig grunar að það sé eitthvað 
sérstakt við Ísland og loftslagið hér 
sem veldur því að fólk er oft með 
sviða í augu og slæma hvarmabólgu. 
Það er til dæmis ekki einleikið að 
fólk sem þjáist af ertingu í augum 
og hvarmabólgu, líður mun betur 
þegar það fer erlendis, svo maður 
tali ekki um til sólarlanda. Ég held að 
sundlaugarnar hér á landi séu partur 
af þessum vanda og líka hversu 
mikið er af dísúlfíðsamböndum 
í loftinu í kringum okkur. Þar er 
með öðrum orðum um að ræða 
brennisteinsvetni sem kemur frá 
okkar heitu hverum. Það er ertandi 
fyrir augun og sérstaklega fyrir fólk 
með hvarmabólgu. Þetta er eitthvað 
sem við verðum að skoða betur, því 
þar gæti verið að finna skýringuna á 
því hvers vegna þetta er svona mikið 
vandamál á Íslandi.“

Jóhannes segir mjög erfitt að 
mæla og meta orsakir sviða í augum. 
Þá varði þetta líka menningarlegt 
uppeldi því Íslendingar séu ekki 
mikið að kvarta yfir sviða í augum 
þó hann sé óþægilegur. 

„Það sem ég hef þó orðið var við 
er að einstaklingur með slík einkenni 
verður einkennalaus þegar hann fer 
úr landi. Þegar komið er til baka 
hefst síðan aftur sviði í augum og 
hvarmabólgueinkenni. Hugsanlega 
mætti skoða ákveðin landsvæði 
með þetta í huga og bera saman 
þessi einkenni á landsvæðum þar 
sem lítið dísúlfít er í lofti við svæði 
þar sem meira mælist af því. Það 

má hugsanlega líka sjá þetta í sölu 
á gervitárum og öðru á mismunandi 
stöðum á landinu. Slík athugun hefur 
þó aldrei farið fram, en nú stendur til 
að skoða þetta betur.“ 

Kennir fólki að tileinka sér 
ókeypis meðferð

Eins og flestir vita sem kynnst hafa 

hvarmabólgu hafa læknar oftar en 
ekki vísað fólki á sýklalyf til að bæta 
úr ástandinu. Jóhannes segir slíkt þó 
vera ranga nálgun á vandamálinu. 
Sýklalyfin minnki aðeins bakteríur 
á hvörmunum tímabundið en þær 
komi fljótt aftur þar sem veröldin 
sem við lifum í sé full af bakteríum. 

 „Það er merkilegt hversu 
fáir hér á landi kunna meðferð 

við hvarmabólgu miðað við það 
sem ég kynntist þegar ég var við 
nám í Bandaríkjunum. Ég hef 
stundum sagt í gríni við sjúklinga 
að það versta við meðferðina sé 
að hún er ókeypis því fólk getur 
framkvæmt hana sjálft. Það þarf 
þó mikla þolinmæði við þetta, sem 
Íslendingar hafa gjarnan ekkert of 
mikið af. 

Þvottapoki og sápa er málið 

Málið er að fólk þarf aðeins að 
taka þvottapoka og bleyta hann í 
vel heitu vatni og leggja pokann 
yfir augun í svona eina mínútu. 
Síðan eru settir einn til tveir dropar 
af t.d. Neutral barnasjampói í 
þvottapokann og augnhvarmarnir 
þrifnir með því einu sinni eða 
tvisvar. Ef fólk gerir þetta einu sinni 
á dag er þar um að ræða magnaða 
meðferð við hvarmabólgu. Með því 
að beita þessari aðferð reglulega 
drepum við bakteríurnar sem valda 
hvarmabólgunni. 

Þetta er aðferð sem þjóðin þarf 
einfaldlega að tileinka sér, líkt og 
þegar tannlæknar fengu okkur til að 
bursta tennurnar á hverju kvöldi.“ 

Jóhannes segir hvarmabólgu 
vera mjög algenga hér á landi. 
Viðvarandi hvarmabólga valdi því 
að augnlokin þykkni og augnhárin 
geti farið að vaxa inn á við, sem geti 
verið mjög slæmt fyrir augun.  
 /HKr. 

Þurr augu og hvarmabólga er 
sérstakt vandamál á Íslandi
– Dr. Jóhannes Kári Kristinsson telur líklegt að brennisteinsvetni í lofti geti verið orsök

Mynd / HKr
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Eru nýju fjósin betri?
Ný fjós og breytt eldri fjós líta nú 
dagsins ljós hvert á fætur öðru. Ég 
hef reynt að þefa eftir áliti eigenda 
nýrra og breyttra fjósa um kosti 
og galla að þeirra mati og hvað 
aðallega breytist til batnaðar, nú 
eða til hins verra.

Í langflestum nýjum fjósum eru 
mjaltaþjónar og er umfjöllun þessi 
byggð á upplýsingum bænda með 
slíkan mjaltabúnað.

Hér er því samantekt þess sem 
oftast bar á góma og í stórum 
dráttum. 

Misjafnt er hvort byggt er yfir 
geldneyti og kálfa um leið og 
mjólkurkýrnar og ekki er óalgengt 
að eldri fjósbyggingar séu teknar 
undir fyrir þann hluta bústofnsins.

Þar sem bændur hafa sett 
smákálfana í nýbygginguna er nær 
alls staðar um að ræða hálmstíur 
og mikill sjáanlegur munur er á 
þroskaferli, heilbrigði og hirðu og 
er það vel

Þær skoðanir sumra bænda að 
kýrnar verði fyrir of mikilli truflun 
í nærveru smákálfa á sér færri 
talsmenn og ætti ekki að verða til 
þess að smákálfarnir séu látnir líða 
fyrir í lakari aðstöðu.

Júgurheilsa kúa í nýju fjósunum 
batnar hjá langflestum, skýringin 
er sennilega að lausaganga kúa í 
fjósum og mjúkir legubásar stuðla 
ótvírætt að betra heilsufari hvað 
varðar júgur og fótamein. t.d. eru 
spenastig og ákomur á spena nær 
óþekkt vandamál. 

Klaufir slitna meir og oftast verða 
beiðsli sjáanlegri en í hefðbundnum 
básafjósum.

Betri loftræsting

Loftræsting er nær undantekninga-
laust betri í nýju fjósunum og hitastig 
nær kjörhitastigi kúa, þetta virðist 
kúnum mjög til heilsubótar.

En til upplýsinga verður að vera 
ljóst að ekki dugir að setja einungis 
upp opinn mæni (opnanlegan 
þakglugga) heldur verður að setja 
loftinntök efst á hliðar fjóssins eða 
vindnetsglugga svo að loftræstingin 
virki sem skyldi, þ.e. loft inn á 
hliðum og út um þakgluggann. 
Hef séð nokkur fjós þar sem vantar 
loftinntök og það er hálfkák.

Burðarsjúkdómar og kálfadauði 
virðast ívið sjaldgæfari, en um 
þetta eru skiptar skoðanir. Oftast 
eru þó góðar burðarstíur, til dæmis 
hálmstíur í nýjum fjósum sem stuðla 
að áhættuminni burði ef kúnum er á 
annað borð komið þangað tímanlega.

Kýrnar eru sjáanlega ánægðari 
vegna lausagöngunnar og trúlegt er 
að heilbrigði þeirra sé almennt betra 
t.d. vegna frjálsræðis þeirra, minni 
spenameina, minnkandi fótameina 
og beinasjúkdóma.

Langflestir telja sig sjá aukin nyt, 
sem er að miklu leyti tilkomið vegna 
tíðari mjalta og betri heilsu kúnna 
almennt, en algengt orðið nú í seinni 
tíð að mætingar til mjalta eru komnar 
2,8-3 á sólarhring einu til tveim 
árum eftir að nýbyggingin er tekin í 
notkun. Þetta hefur breyst mikið frá 
því á fyrstu árum mjaltaþjónanna en 
þá voru 2,3-2,4 mjaltir á sólarhring 
algengt.

Þó er vert að hafa í huga að 
sennilega eru svo tíðar mjaltir ekki 
eins algengar nú síðustu mánuði 
vegna þess að margir hafa freistast 
til að fjölga kúm vegna beiðni um 
meiri mjólk og loforða um fullt 
verð fyrir umframmjólk þannig að 
víða er orðnar of margar kýr á hvern 
mjaltaþjón þannig að bið verður 
of löng á álagstímum og þá í raun 
hagnast menn mjög lítið með fjölgun 
kúa auk þess sem trúlegt er að meira 
fari að bera á álags sjúkdómum.

Nokkuð víða hækkar líftala í 

tanksýnum, mismikið en þetta á 
ekki að þurfa að gerast ef þrif eru 
fullnægjandi, básar þurrir og hreinir, 
göngusvæði hrein og kýr þar með 
hreinar.

Nær allir höfðu aukið þrif í 
fjósi og á mjaltaþjóni og þannig 
tekist að halda líftölunni undir 
úrvalsflokksmörkum. Það er vel 
launuð vinna. Einnig voru víða hærri 
mælingar vegna frírra fitusýra (ffs), 
þó er þetta engan veginn regla og hjá 
mörgum hækkar þessi mælingaþáttur 
ekki og tekið skal fram að hjá flestum 
sem voru að glíma við hækkandi ffs 
tókst að lagfæra þann annmarka með 
ráðgjöf þannig að viðunandi varð.

Aðalorsök hækkunar á ffs voru 
of tíðar mjaltir lágmjólka kúa, 
frystikæling og hrærupískun í tank 
þegar mjólkin er minnst eftir losun.

Mun meiri tíma er varið í fjósþrif, 
þrif á básum, undirburð eins og áður 
er komið fram og einnig í tölvuvinnu 
til að skoða kúahópinn og huga að 
afbrigði sem getur verið ábending 
um að eitthvað sé að viðkomandi 
grip. Það gengur hins vegar misvel 
að koma kjarnfóðrinu í kýrnar 
og stundum verða minnimáttar 

kvígur og kýr útundan, það er 
eiga í basli með að éta óáreittar í 
kjarnfóðurbásnum vegna yfirgangs 
frekra og háttsettari kúa sem reka 
þær of oft frá.

Þessu hafa róbótasmiðir bæði 
Delaval og Lely séð við og bjóða nú 
lokaða kjarnfóðurbása þ.e. sem loka 
með hliði sem gengur utan yfir kúna 
þegar hún er komin í fóðurbætinn.

Meiri þrif í lausagöngufjósum
og flórþjarkar nauðsynlegir

Lausagöngufjósin eru því miður 
oft óþrifalegri en góð básafjós sem 
hugsað er vel um en með aukinni 
vinnu við þrif er hægt að hafa þessi 
fjós ágæt.

Þetta er þó mjög misjafnt og 
hefur batnað mikið nú síðustu árin 
vegna þess að flestir sem byggja í 
dag eru með haughús undir öllu og 
flórþjark (sköfuróbóta) en þannig 
búnaður heldur fjósinu og þar með 
kúnum miklu þrifalegri og þurrari 
en hefðbundnar sköfur, svo ekki 
sé nú talað um sköfukerfi með 
ofanáliggjandi brautum sem kýrnar 
skripla á með tilheyrandi slettum upp 

um allt, hef séð slettur uppi í lofti 
fjósa með slíkar sköfur.

Það er varla hægt annað en 
segja við bændur sem hyggja á 
nýbyggingu – „Ekki láta ykkur detta 
í hug aðra sköfutækni en flórþjark“.

Engin haldbær rök fyrir
að klippa ekki kýrnar

Eitt er það sem stundum er lakara 
í nýjum lausagöngufjósum og 
viðurkennt er af mörgum sem ég 
hef rætt við, en það er sú tilhneiging 
að klippa ekki kýrnar og kenna 
menn um eða bera fyrir sig að 
meira umstang sé að klippa kýr í 
lausagöngu því það verði að setja 
þær í aðhald og auk þess sé það 
kalt í fjósinu að ekki sé sama þörf 
á. Á þessa röksemd fellst ég ekki og 
bendi á að það er ekki kuldinn sem 
er slæmur fyrir kýrnar heldur raki og 
bleyta þannig að slíkur fyrirsláttur er 
ekki réttmætur. Þetta er ekki í takt 
við það að bændur vita allir hvað 
kúnum er fyrir bestu.

Átsjúkdómar svo sem doði, 
súrdoði og þemba virðast ívið minni 
en í gömlu fjósunum en hjá nokkrum 

ber meira á þessum krankleika en 
áður.

Of oft eru mistök gerð varðandi 
það að geta mismunað nægilega 
í gjöf sem að flestra mati vegur 
þungt með tilliti til nythæðar og 
átsjúkdóma. Þarna er átt við heygjöf 
eða gróffóður.

Þá virðist á nokkrum bæjum þar 
sem júgurheilbrigði er lakara en 
þurfa þykir, smitferli vera meira í 
lausagöngufjósum, trúlega vegna 
þess að kýr leka sig í bása hingað og 
þangað um fjósið og verra er að koma 
því við að flokka kýr í forgangsröð 
til mjalta s.s. mjólka júgurhraustar 
kýr á undan þeim lakari, það síðast 
talda á þó ekki við um róbótafjósin 
eins og gefur að skilja.

Sýnataka og greining úr kúm 
fyrir geldstöðu, reglubundin PCR-
greining úr tanksýnum og velvakandi 
bændurnir sem skoða afbrigðilega 
mælingar og leiðnitölur daglega eru 
forsenda velgengni ásamt auðvitað 
þessu síumrædda, þurrum og 
hreinum básum.

Flestir höfðu gert ráð fyrir 
smákálfastíum jafnvel fleiri en 
einni til að sortera eftir aldri og 
voru flestir að nota hálm sem er það 
besta fyrir ungviðið en gallinn var sá 
að stundum áttu þeir ekki hálm og 
erfitt var að útvega hann og stundum 
langt að sækja. Og of víða höfðu 
menn gert þau afdrifaríku mistök að 
vera með alltof litla drenmöguleika 
þannig að hálmurinn varð of fljótt 
blaut drullusoffa og þurfti þá oftar 
en menn bjuggust við að þrífa stíuna 
og endurnýja hálminn í stað þess að 
bæta við hann reglulega ákveðinn 
tíma.

Það er mat mitt eftir skoðun 
margra fjósa að hálmstíugólf verði 
annað hvort að vera steinbitar og 
haughúsið nái undir stíurnar og ef 
það er ekki hægt að hafa þá fláa í 
miðjunni með ristarniðurfalli þvert 
yfir stíuna þ.e. gólf halli að miðju 
og helst ekki undir 5-7%.

Allir voru sammála um að velferð 
kvígukálfana væri forgangsatriði 
enda um að ræða tilvonandi 
mjólkurkýr, tekjumyndun og 
lífsafkoma bændanna.

Að lokum, ég veit ekki um einn 
einasta bónda sem er óánægður með 
nýja fjósið sitt en margir hafa þó 
talað um að þeir myndu hafa suma 
hluti öðruvísi ef þeir byggðu aftur. 

Kristján Gunnarsson 
Ráðgjafi hjá Bústólpa.

Nýja fjósið á Moldhaugum.

Lokanlegur kjarnfóðurbás.
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• 2,7m breið.
• Mænishæð 2,3m.  
• Lengdir 3, 4,5 og 6 metrar 
   (hægt að fara eins langt og maður vill, hlaupandi á 1,5 metrum)

• Til afgreiðslu strax.  
• Verð,  leiðbeiningar um uppsetningu o.fl. má 
   skoða á heimasíðunni okkar, www.hysi.is

“ÍSLENSKU” GRÓÐURHÚSIN

Umhverfisnefnd Eyjafjarðar-
sveitar hefur undanfarin 5 ára 
staðið fyrir umfangsmiklu átaki 
þar sem reynt hefur verið að 
stemma stigu við útbreiðslu 
skógarkerfils í sveitarfélaginu. 
Árangurinn hefur hins vegar verið 
undir væntingum en ljóst að mikil 
vinna er fram undan eigi sigur að 
nást í baráttu við kerfilinn. 

Árangur undir væntingum

Skógarkerfill er ágeng planta sem 
hefur breiðst hratt um sveitarfélagið á 
undanförum árum. Umfang verksins 
hefur að sögn Jónasar Vigfússonar 
sveitarstjóra verið ærið og allar 
mögulegar útrýmingarleiðir hafa 
verið prófaðar. Leitað hefur verið 
til sérfræðinga varðandi verkið 
og nefndin sjálf hefur staðið fyrir 
umtalsverðum rannsóknum á lífsferli 
þessa vágests. „Mikil þekking hefur 
áunnist í gegnum þetta ferli og 
sveitarfélagið hefur lagt sig fram 
við að leiðbeina og upplýsa íbúa um 
gang mála,“ segir Jónas. Þrátt fyrir 
að margt hafi verið reynt hafi árangur 
verksins verið undir væntingum og 
ljóst að mikil vinna sé fram undan, 
eigi sigur að nást í baráttunni. 

Neikvæð umhverfisáhrif

Nýjustu rannsóknir bendi til 
þess að umtalsverð neikvæð 

umhverfisáhrif hljótist af notkun á 
gjöreyðingarlyfjunum Roundup og 
Clinic, en þau lyf hafi einkum verið 
notuð síðastliðin ár þar sem önnur 
hafi ekki virkað sem skyldi. Jónas 
segir að Umhverfisnefnd telji það 
mikið ábyrgðarhlutverk að standa 
fyrir notkun á þessum lyfjum í 
landbúnaðarhéraði þar sem mikil 
matvælaframleiðsla á sér stað en 
lyf þessi hafi neikvæð áhrif á aðrar 
lífverur í vistkerfinu. 

Komið í veg fyrir landnám 
á nýjum svæðum

Nefndin leggur því til ákveðna 
stefnubreytingu í verkinu og telur að 
á þessu stigi málsins sé mikilvægast 
af öllu að halda skógarkerflinum frá 
þeim svæðum sveitarfélagsins sem 
nú eru hrein og koma þannig í veg 
fyrir landnám hans inn á ný svæði. 
Þá telur hún enn fremur mikilvægt 
að gerð verði langtímaáætlun þar 
sem svæðum sveitarfélagsins verði 
forgangsraðað með tilliti til þeirrar 
kortlagningar á skógarkerfli sem 
nú þegar liggur fyrir. Landeigendur 
eru því áfram hvattir til að berjast 
gegn útbreiðslu kerfils með öllum 
tiltækum aðgerðum, eins og að 
stinga hann upp með sauðfjárbeit 
o.fl. Hafa skal í huga að notkun á 
gjöreyðingarlyfi er neyðarúrræði.

 
 /MÞÞ

Stefnubreyting í baráttu við 
skógarkerfil í Eyjafjarðarsveit
– Mikilvægast að halda kerfli frá hreinum svæðum

Plast, garn og net
Rúlluplast

VISQUEEN rúlluplast 75 cm
Hvítt / Grænt / Svart

Staðgreiðsluverð  kr. 11.100,- án vsk

Greiðsluskilmálar kr.  11.600,- án vsk

VISQUEEN rúlluplast 50 cm
Hvítt / Grænt 

Staðgreiðsluverð  kr.  8.900,- án vsk

Greiðsluskilmálar kr.   9.400,- án vsk

Rúllunet

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

Greiðsluskilmálar kr.  23.430,- án vsk

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

Greiðsluskilmálar kr.  22.790,- án vsk

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

Greiðsluskilmálar kr.  28.940,- án vsk

Bindigarn

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

Greiðsluskilmálar kr.  2.140,- án vsk

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

Greiðsluskilmálar kr.  2.140,- án vsk

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

Greiðsluskilmálar kr.  3.680,- án vsk

OUEE

ÞÓR HF

Reykjavík:

Krókháls 16

110 Reykjavík

Sími 568-1500

Akureyri:

Lónsbakka

601 Akureyri

Sími 568-1555

Vefsíða:

 

www.thor.is

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

Bændablaðið Smáauglýsingar 56-30-300 
Næsta blað kemur út 19. júní

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
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Vélabásinn

liklegur@internet.is

Hjörtur L. Jónsson

t.is

son

Toyota Land Cruiser 150 VX túrbó dísil:

Kraftmikill og traustur jeppi
Ef verið er að leita að bíl sem hefur 
mikið pláss, góður til langkeyrslu, 
fjórhjóladrifin, áreiðanlegur og 
endingargóður kemur hjá mér 
fyrst upp í hugann Toyota Land 
Cruiser. Þó að ýmsir aðrir bílar 
komi til greina er Land Cruiser 
fyrsta val miðað við fjölda bíla 
á götunum, lága bilanatíðni og 
vinsældir. 

Margar útfærslur og stærðir á 
Land Cruiser

Helgina 24. og 25. maí var stórsýning 
hjá Toyota og fór ég þangað með það 
í huga að prófa Land Cruiser. Það 
var auðfengið mál að fá bíl, en hvaða 
tegund og stærð? Land Cruiser er 
fáanlegur í mörgum útfærslum og 
með mismunandi vélar. Ég kaus að 
taka bíl sem nefnist: Land Cruiser 
VX túrbó dísil, sjálfskiptur og er 
með 190 hestafla vél. Eintakið 
sem ég prófaði kostar 13.330.000 
en ódýrasta útgáfan af 150 bílnum 
með 190 hestafla dísilvélinni er frá 
9.920.000 en sá dýrasti er 4,0 lítra 
bensínbíll með 282 hestafla vél og 
kostar 14.690.000. 

Einstaklega þægilegur í akstri
og umgengni

Öll stjórntæki eru á mjög 
þægilegum stöðum og tölvubúnaður 
auðveldur að læra á. Hljómgæði 
frá hljómtækjunum eru einhver 
þau bestu sem ég hef heyrt í bíl, 
en samkvæmt auglýsingabæklingi 
eru JBL hátalarar í bílum sem voru 
sérhannaðir til að flytja sem tærastan 
hljóm inni í bílnum. Í bílnum var 
leiðsögukerfi (eins og mörgum 
nýjum bílum), það fór aðeins í 
taugarnar á mér að Íslandskortið var 
vitlaust og sagði að hámarkshraðinn 
á Reykjanesbraut væri 70, en er í 
raun 80. 

Á 77 km hraða byrjaði allt í einu 
konurödd að skammast á ensku að 
ég væri að keyra of hratt. Ekkert 
dugði að segja henni að þegja, nema 
hvað að hún snarþagnaði þegar ég 
lækkaði hraðann niður fyrir 70. 
Ég bauð syni mínum í bíltúr og 
hann var fljótur að hræra í tölvu 
leiðsögukerfisins með þeim árangri 
að ekki heyrðist meira nöldur um 
hraðakstur.

Á þrettán milljón króna bíl spyr 
maður ekki um eyðslu

Ég ók bílnum ekki mikið, en samt 
nóg til þess að finna hvernig hann 
er á möl,vegslóða og á malbiki. Á 
malbiki er hann ekkert ósvipaður í 
akstri og fólksbíll, liggur vel og leitar 
lítið ofan í hjólförin á slitnu malbiki 
stofnbrautanna hér í Reykjavík. Á 
grófum malarvegi finnur maður 
hvað hljóðeinangrunin er góð því 
að malarvegahljóð er sáralítið inni 
í bílnum, en ef opnuð er hliðarrúða 
heyrist vel skruðningarnir í mölinni 
undir hjólbörðunum. 

Hrifnastur var ég af fjöðruninni 
fyrstu 10 cm, en ef ekið var í stórar 
holur voru svolítil högg (þess má 
geta að flestum bílum sem ég prófa 
ek ég sama grófa malarvegastubbinn 
til að fá samanburð).

Þegar maður er á bíl sem kostar 
yfir 10 milljónir á maður ekki að vera 
að tala um eyðslu, en hún uppgefin í 
bæklingi 8,1 lítrar á hverja hundrað 
kílómetra á þessum bíl, en ég var að 
eyða 11,5 lítrum á þessum 77 km 
sem ég ók og meðalhraðinn á mér 
var 32 km. á klukkustund. Það er 
eflaust fyrir einhverjum mikil eyðsla 
hjá mér, en ég var að prófa bílinn 
á malarvegslóðum og að athuga 
snerpu og viðbragð svo að ég afsaki 

mína eyðslu. Hún var samt að mínu 
mati ekkert óeðlilegt og ef eitthvað 
er hefði mátt búast við að eyðslan 
hjá mér væri meiri.

Innrétting og pláss inni í bíl
til fyrirmyndar

Að sitja inni í bílnum í akstri er hreint 

frábært, manni líður næstum of vel, 
sem gæti verið hættulegt í langakstri 
fyrir þá sem eru gjarnir á að dotta 
undir stýri. Alls staðar eru hirslur 
fyrir smáhluti, kaffimál og hólf fyrir 
ýmsan smávarning. Aftursætin eru 
óvenju vönduð miðað við flesta aðra 
bíla sem ég hef prófað og plássið 
aftur í bílnum er með allra mesta 
móti. Gæti ímyndað mér tveggja 
metra menn sitja í aftursætaröðinni 
án kvartana, allavega fannst mér ég 
vera ansi lítill sitjandi í aftursætinu.

Ég er mikill speglamaður og á 
þessum bíl eru einhverjir stærstu 
hliðarspeglar sem ég hef séð á 
jeppa, en innispegillinn var ekkert 
sérstakur. Fyrir ofan innispegilinn er 
þó góður spegill sem ætti að vera í 

öllum bílum. Spegillinn er í boga og 
sér ökumaður alla sem inni í bílnum 
eru mjög vel. Ég hef aðeins tekið 
eftir þessu einu sinni áður í bíl sem 
ég hef prófað. 

Átján tommu felgurnar á sumrin, 
17“ felgur fyrir vetrardekkin 

Allt fannst mér gott við bílinn og 
ekkert út á hann að setja, en ég er 
ekkert yfir mig hrifin af 18 tommu 
felgum og dekkjunum sem í boði 
eru fyrir þær, ekki síst þegar maður 
sér bíla sem geta verið á minni 
felgum (16 eða 17 tommu felgum). 
Ef einhver ætlar að fá sér svona bíl 
og vera með auka sett af felgum 
með vetrardekkjum, fáðu þér eins 
litlar felgur og undir bílinn komast. 
Þannig fæst betri fjöðrun með 
hærri hjólbörðum sem gefa eftir 
í klakahröngli og öðru sem fylgir 
vetrarakstri. Allar nánari upplýsingar 
um Toyota Land Cruiser 150 má 
finna á vefslóðinni www.toyota.is. 

Lengd: 4.780 mm

Hæð: 1.580 mm

Breidd: 1.845 mm

Þyngd: 2.990 mm

 Verð frá  9.920.000 til 14.690.000 kr.

Land Cruiser VX turbó dísil.  Myndir / HLJ

Hátt er undir bílinn, sem hentar vel á niðurgröfnum slóðum.

Innréttingin var ekki í lakari kantinum, næstum of fín fyrir minn smekk.

Mikið er af litlum hólfum í bílnum.
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„Hafa ekki öll verk manna 
ófyrirsjáanlegar afleiðingar ? 
Allir góðir vísindamenn í upphafi 
þessa árþúsunds ættu að vita að 
menn vita ekki nóg til þess að 
vita hvað þeir eru að gera. Um 
þetta er ekki deilt heldur um 
það hversu mikil áhættan er.” 
Svo ritar heimspekingurinn og 
rithöfundurinn Gunnar Dal í 
bók sinni „Þriðja árþúsundið, 
Framtíð manns og heims,“ sem 
kom út árið 2004 og kom mér í 
hug við skrif þessa greinaflokks.

Það væri hægt að halda 
lengi áfram enn að fjalla um 
erfðabreytta matvælaframleiðslu 
s.s. nýjustu tilraunir eiturefna-
líftæknifyrirtækjanna með 
sjálfdrepandi fræ, fyrstu 
erfðabreyttu dýrategundina sem er 
að fara ,,í framleiðslu til manneldis”, 
erfðabreytt efni í fiskeldisfóðri með 
tilheyrandi mengun fyrir úthöfin, 
tengsl ræktunar erfðabreyttra 
matvæla við jarðvegseyðingu og 
loftslagsbreytingar, hækkandi 
tíðni þroskafrávika s.s. einhverfu 
hjá börnum sem og hækkaða 
tíðni ófrjósemi karlmanna og 
meint tengsl þessa við neyslu 
erfðabreyttra matvæla og 
meðfylgjandi eiturefnanotkun. 
Svo mætti áfram telja. Læt gott 
heita að sinni, en vona að skrif mín 
hafi orðið til þess að vekja áhuga 
fólks á að kynna sér þessi mál. Ég 
hvet og lesendur til að fara inn á 
vefsíðuna sem gefin er upp hér í 
lokin og skoða myndböndin og 
kanna heimildir frekar. 

Það skiptir öllu máli að fólk sé 
upplýst og sýni ábyrgð. Þá skilur 
það betur mikilvægi þess að 
halda íslenskum búfjárafurðum 
ómenguðum af erfðabreyttu efni 
– hve dýrmætur slíkur landbúnaður 
er og hve mikið hagsmunamál 
það er fyrir bændur ekki síður en 
neytendur. 

Markaðssetning í kyrrþey

Staðan í dag er grafalvarleg og 
nauðsynlegt að fólk skilji hana 
og viðurkenni. Einkaleyfishafar 
erfðabreytts hráefnis til 
matvælaframleiðslu hafa 
kappkostað að haga framleiðslunni 
á þann hátt að almenningur hafi 
ekki haft grun um að neitt gruggugt 
væri á ferðinni á meðan þeir voru 
að koma ár sinni fyrir borð. Það 
hefur engin markaðssetning farið 
fram á erfðabreyttum matvælum 
eins og tíðkast venjulega þegar 
ný vara kemur á markað – í raun 
hafa framleiðendurnir barist af 
alefli gegn því að matvörur sem 
innihalda erfðabreytt efni séu 
merktar til að koma í veg fyrir 
að fólk geti sniðgengið þær – 
því það er það sem þeir óttast að 
gerist og ekki að ástæðulausu. Sl. 
sumar hófst í Bandaríkjunum mikil 
herferð gegn erfðabreytt ræktuðum 
matvælum í tengslum við kröfur 
um sérstaka merkingu þeirra 
á innihaldslýsingum matvæla. 
Vakning meðal almennings er í 
gangi um allan heim og hún vekur 
ugg hjá einkaleyfishöfunum því 
þeir vita sem er að máttur fjöldans 
er mikill. Í krafti gríðarlegs 
fjármagns, valds og spillingar hafa 
þessi fyrirtæki náð að komast eins 
langt og raun ber vitni, en hversu 
mikið lengra viljum við neytendur 
láta þetta ganga ? 

Harðsoðinn froskur

Halda menn virkilega að af því 
að talsmenn þessara fyrirtækja, 
hagsmunaaðilar og stuðningsmenn 
þeirra segja að hlutirnir séu í 
lagi, þá séu þeir það? Hvers 
vegna í ósköðunum ættu þeir að 
segja eitthvað annað – allt annað 
skaðar hagsmuni þeirra og það er 
bara ekkert á dagskrá! Úr þeirra 
herbúðum heyrist að þetta séu 
úrtölur afturhaldssinna sem séu 

á móti eðlilegum framförum og 
þróun, öfundarraddir og rógburður 
eða allt tómur misskilningur hjá 
fólki sem sé ekki nógu vel að sér 
í málunum til að geta mögulega 
haft nokkuð að segja sem hlustandi 
sé á. ... Maður minnist svipaðra 
tilsvara fyrir nokkrum árum og 
þá í tengslum við bankakerfið í 
aðdraganda hrunsins. 

Við skulum átta okkur á að 
líf verður ekki metið til fjár eða 
endurgreitt með peningum. Við 
getum heldur ekki étið peninga. 

Bankahrun er smámunir í 
samanburði við það ef hrun verður 
í fæðuframleiðslu sem afleiðing 
eiturefnanotkunar, erfðabreytinga 
og fræeinokunar. Bankahrun er 
líka smámunir í samanburði við 
það gjald sem sumar þjóðir hafa 
þurft að greiða fyrir samskipti sín 
við fyrirtæki eins og Monsanto – 
með lífi og heilsu margra kynslóða 
afkomenda sinna. Þar var ekki um 
að ræða upplýst val. Slíkt val höfum 
við hins vegar. 

Við getum haft þetta eins og 
froskurinn sem lét fara vel um sig 
í pottinum og áttaði sig ekki á því 
þegar kveikt var undir honum og 
hann soðnaði í rólegheitunum í 
vatninu, vegna þess að á tímabili 
var notalegt að vera þar ... eða við 
getum komið okkur upp úr.

Framtíðar fjárfesting

Dr. Vandana Shiva er 
doktor í heimspeki og 
skammtaeðlisfræðingur að mennt 
og er heimsþekk og margverðlaunuð 
baráttukona á sviði sjálfbærrar 
þróunar og fyrir afskipti sín af 
umhverfis- og mannréttindamálum 
á Indlandi og víðar. Hún hefur barist 
fyrir réttindum bænda þar í landi og 
vakið athygli umheimsins á þeim 
skelfilegu áhrifum sem ræktun 
erfðabreyttrar uppskeru hefur 
haft á samfélagið og umhverfið 
þar. Árið 2011 kom hún hingað til 
lands og hélt opinberan fyrirlestur í 
Háskólabíói auk þess að koma fram 
í sjónvarpi þar sem Egill Helgason 
ræddi við hana í þættinum Silfur 
Egils. Viðtalið er textað og ég 
ráðlegg lesendum eindregið að 
skoða það og heyra hvað þessi 
merka kona hefur að segja um þessi 
mál á slóðinni: http://eyjan.pressan.
is/silfuregils/2011/09/26/vidtalid-
vid-vandana-shiva/ 

Nýju fötin keisarans

Erfðabreytt matvælaframleiðsla 
snertir líf og framtíð allra sem á 
jörðinni búa því hún hefur áhrif á 
allt líf. Hún er ekki einkamál ákv. 
fyrirtækja sem ráða yfir fjármagni, 
valdi og tækni sem almenningur og 
sérfræðingar fyrirtækjanna sjálfra 
hafa takmarkaðan skilning og stjórn 
á.

Það er mögulegt að líftækni 
verði notuð til matvælaframleiðslu 
í framtíðinni, en matur og eitur 
eiga bara ekki samleið – matur 
sem framleiddur er með eitri og 
býr það til sjálfur ... það getur ekki 
verið hollur matur. Það þarf ekki 
neinn sérfræðing til að sjá það ... 
eða hvað?

Það er enginn vafi á því að í 
erfðatækni felast mikil tækifæri og 
ávinningur ef vel tekst til, en þar 
geta líka orðið stór slys . „...það 
er ekki nóg að vita til hvers gen 
er, menn verða líka að vita hvernig 
það verkar á önnur gen. Genið lifir 
í stóru samfélagi. Menn í upphafi 
þriðja árþúsundsins segja að það 
þurfi engum að koma á óvart að 
menn sem vita aðeins um milljónasta 
hluta þessarar starfsemi geti fengið 
óvæntar niðurstöður, meira að segja 

mjög óvæntar niðurstöður.“ (Þriðja 
árþúsundið. Framtíð manns og 
heims, Gunnar Dal)

Eiturefna-líftæknifyrirtækin 
sem hafa haslað sér völl í 
matvælaframleiðslu síðustu tveggja 
áratuga eða svo, eru þar á þeim 
forsendum einum að selja sem mest 
af eigin framleiðslu (eiturefnum 
og einkaleyfisskyldu fræi) og auka 
hagnað sinn. Hagsmunir þeirra 
fara ekki saman við hagsmuni 
jarðarinnar. Hagsmunir jarðarinnar 

og hagsmunir mannanna og annarra 
lífvera sem þar búa eru hins vegar 
einn og sami hluturinn. Ef maðurinn 
vinnur gegn jörðinni, vinnur hann í 
raun gegn sjálfum sér. 

Lifið heil.
Sigríður Ævarsdóttir.

Heimildir ásamt fyrri greinum: 
http://erfdabreytt.wordpress.
com/

Lesendabás 

Erfðabreytt skepnufóður og matur – er það málið? –5. grein

,,Það er ekki fjárfesting ef það eyði-
leggur jörðina“ – Vandana Shiva

MEST SELDU
LANDBÚNAÐARDEKKIN 
Í ÞÝSKALANDI!

www.solning.is

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

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

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

Einstök gæði - góð ending - Gott verð

Söluaðilar á landsbyggðinni:

Sími: 544-5000
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Núverandi ábúendur á Sól-
bakka, Sigríður Hjaltadóttir og 
Skúli Þór Sigurbjartsson, hófu 
búskap með foreldrum Skúla, 
þeim Sigrúnu Ólafsdóttur og 
Sigurbjarti Frímannssyni árið 
1992. 

Þau keyptu kýrnar og vélar árið 
1995 og jörðina 1998. Sólbakki er 
nýbýli úr landi Þorkelshóls byggt 
upp af ömmu og afa Skúla, þeim 
Herdísi Sturludóttur og Ólafi 
Daníelssyni 1936.

Býli:  Við Dalsá í Víðidal, mitt á 
milli Hvammstanga og Blönduóss.

Staðsett í sveit: Við Dalsá í 
Víðidal, mitt á milli Hvammstanga 
og Blönduóss.

Ábúendur: Skúli Þór Sigurbjartsson 
og Sigríður Hjaltadóttir.

Fjölskyldustærð (og gæludýra): 
Tvö börn, Ólöf Rún Skúladóttir, 
22ja ára verkfræðinemi við Háskóla 
Íslands, og Guðni Þór Skúlason, 
19 ára nýútskrifaður húsasmiður 
frá VMA og verður á samningi 
fram á næsta vor þegar hann tekur 
sveinsprófið.Tveir hundar eru á 
bænum; Lukka, íslensk smalatík 
með ýmsum blöndum, og Lubbi, 
Yorkshire Terrier. Svo eru nokkrar 
fjósakisur og fimm hænur. 

Stærð jarðar? Um 400 ha og af því 
50 ha ræktaðir. Stunduð er kornrækt 
á leigujörð utar í dalnum.

Gerð bús? Blandað bú.

Fjöldi búfjár og tegundir? Á 
búinu eru um 30 mjólkandi kýr, allir 
kvígukálfar fara í eldi en nautkálfar 
eru seldir. Um 170 kindur eru á 
bænum sem foreldrar Skúla hugsa að 

mestu um, en þau heita Sigurbjartur 
Frímannsson og Sigrún Ólafsdóttir 
og eru fyrrverandi ábúendur á 
Sólbakka. Þau fluttu í Brún í Víðidal 
þegar við tókum við. Um 15 hross 
eru á bænum.

Hvernig gengur hefðbundinn 
vinnudagur fyrir sig á bænum? 
Húsbóndinn á bænum vaknar 
klukkan 7.00, fær sér hressingu 
og fer út í fjós, mjólkar og gefur 
nautgripunum. Eftir morgunmat 
hefjast önnur bústörf, sem eru 
misjöfn eftir árstíðum. Húsfreyjan 
fer til vinnu utan bús. Á sumrin fara 
krakkarnir til vinnu en á veturna eru 
þau að heiman í skóla.

Skemmtilegustu/leiðinlegustu 
bústörfin? Öll bústörf eru 
skemmtileg en leiðinlegasta bústarfið 
er að bera tilbúinn áburð á túnin.

Hvernig sjáið þið búskapinn 
fyrir ykkur á jörðinni eftir 5 ár? 
Sonurinn mun byggja hátæknifjós 
og vélaskemmu innan fimm ára, 
bústofninn hefur stækkað um helming 
– að minnsta kosti nautgripirnir.

Hvaða skoðun hafið þið á 
félagsmálum bænda? Bændur 
þurfa að sinna félagsmálum af alúð 
og fá til þess kraftmikið fólk með 
skýra framtíðarsýn.

Hvernig mun íslenskum 
landbúnaði vegna í framtíðinni? 
Íslenskur landbúnaður stendur á 
tímamótum; verið er að stækka 
búin, taka í notkun nýja tækni, 
orkumálin eru í örri þróun og má 
þar nefna vindorku, metan auk 
þess sem jarðhiti er nýttur á fleiri 
stöðum. Leggja þarf ljósleiðara um 
sveitir landsins til að auka fjölbreytni 
auk þess sem nútímabúskapur 

kallar á hraðara net. Íslenskar 
landbúnaðarvörur eru einstakar 
á heimsvísu, vegna hreinleika 
þeirra, lítillar efnanotkunar svo 
sem áburðar og skordýraeiturs, 
auk hormónagjafa, við erum þegar 
farin að minnka lyfjagjafir eins og 
penisillín o.fl. Þegar útlendingarnir 
átta sig á því megum við Íslendingar 
fara að vara okkur.

Hvar teljið þið að helstu 
tækifærin séu í útflutningi 
íslenskra búvara? Ef við 
upplýsum útlendinga um 
hreinleika vörunnar, sem við 
getum gert ef íslenskir bændur 
fá vistvæna vottun, verður barist 
um vöruna. Mikil vakning hefur 
verið erlendis fyrir óhollustu 
við framleiðslu landbúnaðarvara 
og lífrænar vörur verða sífellt 
algengari.

Hvað er alltaf til í ísskápnum? 
Mjólk úr fjósinu okkar, heimareykt 
hangikjöt út á flatkökurnar og 
heimagerð jógúrt.

Hver er vinsælasti maturinn á 
heimilinu? Lambahryggur eða 

lambalæri, alltaf þegar krakkarnir 
koma heim í frí er eldað lambakjöt, 
grillað, steikt, moðsoðið, bara 
namm hvernig sem það er eldað.

Eftirminnilegasta atvikið við 
bústörfin? Miklar breytingar urðu 
þegar við breyttum fjárhúsunum úr 
görðum í gjafagrindur auk þess sem 
búið var til vinnurými fyrir fjárrag. 
Einnig varð mikil breyting þegar settur 
var upp mjólkurtankur með sjálfvirkri 
þvottavél. Mikil breyting hefur verið á 
heyskap á þessum tíma sem við höfum 
búið, með tilkomu rúlluheyskapar en 
húsfreyjan saknar þó gamla Dodda 
sem notaður var við að rifja en hann 
var Deutz með veltigrind, töðulyktin 
var svo dásamleg, en oft þurfti að vera 
í kuldagalla við að rifja.

Líf og lyst
BÆRINN OKKAR

Smurbrauð fyrir sælkera
„Smørrebrød“ er brauð, yfirleitt 
rúgbrauð, sem hefur verið smurt 
með smjöri. Smurbrauð getur 
verið aðalréttur, hluti máltíðar 
eða smáréttur milli mála og er 
mikilvægur þáttur í danskri 
matargerð. Við Íslendingar 
höfum fengið ýmislegt gott í arf 
frá frændum okkar en hér á landi 
er smurbrauðshefðin ágætlega 
þekkt.

Smurbrauð varð til vegna þarfar 
til að neyta matar utan heimilis. Frá 
fornu fari þurftu smalar, bændur, 
veiðimenn og aðrir sem voru að 
vinnu langt frá heimilinu að taka 
með sér nesti og þá var handhægt að 
hafa með sér brauð og ýmiss konar 
álegg. Ekki er neitt sér-danskt við 
slíkt nesti og það var ekki fyrr en í 
lok 19. öld að danskt smurbrauð varð 
til í þeirri sér-dönsku mynd sem það 
hefur í dag, þar sem áleggi er staflað 
á smurðar brauðsneiðar. 

Hér koma tvær smurbrauðs-
uppskriftir en það er um að gera 
að nýta það hráefni sem til er í 
ísskápnum og gera tilraunir. Eina 
skilyrðið er að hráefnið sé fyrsta 
flokks.

Nautatartar með graslauk, 
kapers og spánarkerfli

Hráefni

 › 350 g nautalundir eða fitulítill  
 lærvöðvi

 › 2 stk. skalotlaukar

 › 1 msk. kapers 

 › ½ pottur graslaukur

 › Extra virgin ólífuolía

 › Salt og svartur pipar

 › Skreytt með nýjum spánarkerfli og  
 graslauksblómum

Graslauks majónes
 › 2 eggjarauður

 › 1 tsk. dijon sinnep

 › 200 ml graslauksbætt repjuolía

 › 2 msk. edik eða sítrónusafi

Eggjarauður unnar saman í 

matvinnslu eða hrærivél, olíu hellt 
rólega út í. Kryddað með sinnepi, 
salti og pipar ásamt ögn af ediki 
eða sítrónusafa. 

Gott er að vinna saman graslauk 
og olíu í matvinnsluvél og gera 
heimalagað majónes sem er 

auðvelt. Það má líka saxa ferskan 
graslauk úr garðinum og blanda 
við majónesið.

Aðferð
Snyrtu nautalundina og skerðu 
hana í fína teninga. Saxaðu 
skalotlaukinn, graslaukinn og 

kapersið fínt. Blandaðu öllu 
hráefninu saman í skál, bætið 
í olíu, salti og pipar og dijon 
sinnepi. Sprautið majónesið ofan 
á réttinn.

Smurbrauð með reyktri 
bleikju, grænkáli og rjómaosti

Hráefni

 › 4 sneiðar rúgbrauð

 › 100 g rjómaostur

 › 200 g reykt bleikja

 › ½ stk. rauðlaukur, smátt saxaður

 › 10 stk. kapers

 › Svartur pipar

 › Grænkál eða rabarbari

 › 100 ml repjuolía

 › 2 tsk. gott edik 

Skerið brauðið í sneiðar. Setjið 
rjómaostinn í matvinnsluvél og 
þeytið hann lítillega (eða notið 
handþeytara) og setjið svo duglega 
af honum á brauðið. Sneiðið 
bleikjuna þunnt og leggið ofan á 
rjómaostinn. Setjið rauðlauk og 
kapers yfir og myljið svo svartan 
pipar ofan á. Veltið grænkáli upp 
úr smá olíu og ediki og leggið ofan 
á. Saltið og piprið eftir smekk. Í 
stað grænkálsins er líka er hægt að 
kryddleggja ferska borða af nýjum 
rabarbara. Þá er gott að setja ögn 
af hunangi til að jafna sýruna í 
rabarbaranum.

MATARKRÓKURINN – BJARNI GUNNAR KRISTINSSON MATREIÐSLUMEISTARI

Sólbakki

Fjölskyldumynd frá 2009.
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Það getur verið gaman að prjóna eða 
hekla fallega púða til að lífga upp á 
heimilið eða sumarbústaðinn. Þessi 
getur verið eins stór og maður vill, það 
hleypur á 11 lykkjum og 14 umferðum sem 
maður bætir við þessa uppskrift eins oft 
og maður vill.

Stærð: 35x37 cm.

Efni: 3 dokkur Whistler-grænt en það er til 
í 7 litum alls sjá www.garn.is.

Prjónar nr. 4,5 eða 5.

Heklunál nr. 5

3 tölur.

Aðferð. Prjónað er fram og til baka ferningar 
sem eru 11 lykkjur og 14 umferðir hver.

Púði:
Fitja upp 66 lykkjur.

Prjóna 11 lykkjur slétt og 11 lykkjur brugðið 
14 umferðir.

Nú eru prjónaðar 11 lykkjur brugðnar yfir sléttu 
lykkjurnar og 11 lykkjur sléttar yfir brugðnu 
lykkjurnar 14 umferðir.

Þetta er endurtekið þar til komir eru 12 
ferningar á lengdina og stykkið mælist ca 
70 cm.

Nú er fellt af.

Hliðarnar eru lagðar saman og heklað fastahekl 
gegnum báðar hliðar 1 lykkja í hverja lykkju 
allan hringinn nema skilið er eftir op ca 13 sm 
á miðri einni hliðinni. Sú hlið sem er heil það er 

þarf ekki að hekla saman þar er heklað fastahekl 
í hverja lykkju á samskeytum milli brugðins og 
slétts fernings .

Best er að byrja við opið og enda hringinn á að 
hekla fastahekl meðfram annarri hlið opsins 
ca 20 l

Snúa við og hekla 5 l fastahekl 3 ll ( 
hnappagat) 5 fastalykkjur í næstu 5 l 3 ll 5 

l fastahekl, 3 ll 5 l fastahekl. Klippa frá og 
ganga frá enda. 

Á hinni hlið opsins er heklað fastahekl 
í hverja lykkju fram og til baka ca 25 
fastalykkjur 4 umferðir.

Klippa og ganga frá. Á þennan flipa eru 
festar 3 tölur á móti hnappagötunum.

Nú eru heklaðar tungur allan hringinn 
þannig.

1 fastalykkja 6 stuðlar í aðra lykkju frá 
fl 1 fastalykkja. Tungurnar eru heklaðar 
hringinn.

Passa að hornin verði eins.

Þegar kemur að opinu eru tungurnar 

heklaðar meðfram hliðinni sem tölurnar 
koma á.

Gengið frá endum og púði með púðafyllingu 
settur inn í.

Góða skemmtun. Inga Þyri Kjartansdóttir

FÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐ

Fallegur púði úr Whistler

Sudoku
Galdurinn við Sudoku-
þrautirnar er að setja réttar 
tölur frá 1-9 í eyðurn ar. 
Sama talan má ekki koma 
fyrir tvisvar í línu lárétt og 
lóð rétt og heldur ekki innan 
hvers reits sem afmarkaður 
er af sverari lín um. 

Þrautirnar eru miserfiðar, 
sú sem er lengst til vinstri er 
léttust og sú til hægri þyngst 
en sú í miðjunni þar á milli.

Létt ÞungMiðlungs

5 3 7

9 1 2

3 8 9 6

7 8 6 1 2
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1
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1 5 8 7

2 9

3 6 4
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5 1
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Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300
Hafa áhrif um land allt!

Leiðinlegt að taka úr uppþvottavélinni
Haraldur Bolli er 12 ára 
Akureyringur sem fílar Kaleo. 
Hann man vel eftir því þegar hann 
lá sárlasinn á meðan mamma 
hans var að fæða Jónatan litla 
bróður. Þegar Haraldur Bolli 
verður stór ætlar hann að verða 
atvinnumaður í fótbolta, nú eða 
kokkur.

Nafn: Haraldur Bolli Heimisson.

Aldur: 12 ára.

Stjörnumerki: Fiskur.

Búseta: Akureyri.

Hvað finnst þér skemmtilegast 
í skólanum? Myndmennt og 
stærðfræði.

Hvert er uppáhaldsdýrið þitt? 
Panda.

Uppáhaldsmatur: Humar og sushi.

Uppáhaldshljómsveit: Kaleo.

Uppáhaldskvikmynd: Stepbrothers 
og Godzilla.

Fyrsta minning þín? Þegar ég var 
veikur með 40 stiga hita og mamma 
var að fæða Jónatan bróður minn en 
þá var ég sex ára.

Æfir þú íþróttir eða spilarðu á 
hljóðfæri? Ég æfi handbolta og 
fótbolta.

Hvað ætlar þú að verða þegar 
þú verður stór? Atvinnumaður í 
fótbolta eða kokkur.

Hvað er það klikkaðasta sem þú 
hefur gert? Þegar ég var sex ára og 
keypti mér Þrista á leið í skólann. 
Ég borðaði heilan poka á leiðinni, 
kennarinn hringdi í mömmu og lét 

hana vita, ég var með súkkulaði út 
á kinn.

Hvað er það leiðinlegasta 
sem þú hefur gert? Taka úr 
uppþvottavélinni.

Ætlar þú að gera eitthvað 
sérstakt í sumar? Ég ætla á 
barnfóstrunámskeið hjá Rauða 
krossinum og á Íslandsmót og N1 
mót í fótbolta.

PRJÓNAHORNIÐ  garn@garn.is

Hnepping.

Takkar.
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Hægt er að skrá auglýsingar og greiða með auðveldum hætti á bbl.is 
Verð: Textaauglýsing kr. 1.900 m. vsk (innan við 140 slög) og kr. 4.900 texti + mynd. 
Skilafrestur: Fyrir kl. 12:00 á þriðjudegi fyrir útgáfu. 

Sími: 563 0300  |  Netfang: augl@bondi.is  |  Veffang: www.bbl.is

Næsta 
Bændablað  

kemur út
19. júní

Paturaspennar í úrvali. P1 er bæði fyrir 
12V og 230V. 5 km. drægni. Frábært 
verð, aðeins kr. 29.900,- Mikið úrval 
af öðrum rafgirðingarvörum. Skoðið 
Paturabækling á www.brimco.is - 
Brimco ehf., Flugumýri 8, Mos. Sími 
894-5111. Opið kl.13.00 - 16.30. 

Seljum vara- og aukahluti í flestar 
gerðir af kerrum. Sendum um land 
allt. Brimco ehf. Uppl. í síma 894-
5111 www.brimco.is Opið frá kl.13.00-
16.30.

Kerrur á einum og tveimur öxlum, 
með og án bremsum, ýmsar útfærslur, 
breiddir og lengdir. Gæðakerrur – 
Góð reynsla. Íslensk smíði. Brimco 
ehf. Flugumýri 8, Mos. sími 894-5111. 
Opið 13.00-16.30 - www.brimco.is 

Cemtec sænskar skeifur. Frábærar 
skeifur framleiddar skv.reglum FEIF. 
Leitun að betri verðum. Afsláttur ef 
keypt er í magni. Sendum um land 
allt. Brimco ehf. Flugumýri 8, Mos. 
Sími 894-5111. Opið frá kl.13.00 
-16.30 www.brimco.is

Ný sending komin! Skóbursti 
fyrir heimilið, vinnustaðinn og 
ferðamannastaðinn. Galv.grind með 
góðum burstum. Verðið er aðeins 
kr.7.500,- m.vsk. Sendum um land 
allt. Brimco ehf. Flugumýri 8, Mos. 
Sími 894-5111. Opið frá kl.13.00-
16.30. www.brimco.is 

Hliðgrindur. Vandaðar stækkanlegar 
hliðgrindur frá 1,0-6,0mtr. í tveimur 
þéttleikum. Einnig fáanlegar í föstum 
lengdum. Allar lokur og lamir fylgja. 
Brimco ehf. www.brimco.is Flugumýri 
8, Mos. Sími 894-5111. Opið kl.13.00-
16.30.

Traktorsdrifnar rafstöðvar ( Agro-
Watt ) www.sogaenergyteam.
com - Stærðir : 10,8 KW – 72 KW. 
Stöðvarnar eru með eða án, AVR ( 
spennujafnara ). AVR tryggir örugga 
keyrslu á viðkvæmum rafbúnaði, td. 
Mjólkurþjónum, tölvubúnaði, nýlegum 
rafsuðum ofl. Hákonarson ehf. Uppl. 
í síma 892-4163, hak@hak.is, www.
hak.is

Traktorsdrifnar dælur í mörgum 
útfærslum og stærðum á lager. 
Sjálfsogandi dælur í mörgum 
stærðum, fyrir magndælingu á, 
vatni, skolpi, sjó, olíu. Háþrýstar 
dælur fyrir vökvun og niðurbrot í 
haughúsum. Slöngubúnaður með 
hraðkúplingum, flatir barkar á frábæru 
verði, 2” – 3” – 4”. Allur búnaður 
fyrir vökvun á ræktunarsvæðum. 
Haugdælur með vacuum búnaði. Aðrir 
aflgjafar : rafmagn, bensín / diesel, 
glussaknúnar ( mjög háþrýstar ). Við 
sérhæfum okkur í öllu sem viðkemur 
dælum fyrir iðnað og heimili. Gerum 
einnig við allar dælur.Hákonarson 
ehf. Uppl. í síma 892-4163, hak@
hak.is, www.hak.is

Vökvunarbúnaður fyrir ræktunarsvæði 
í mörgum útfærslum. Sjálfvirk 
slöngukefli eða lausar slöngur 
með kúplingum. Sjálfsogandi 
traktorsdrifnar dælur. Bensínknúnar 
dælur með Honda mótorum, allt 
að 4" díseldrifnar dælur í mörgum 
stærðum. Hákonarson ehf. Uppl. í 
síma 892-4163, hak@hak.is, www.
hak.is

 Vökvaknúnar vatnsdælur fyrir 
tankbíla og dráttarvélar. Sjálfsogandi 
dælur sem dæla allt að 120 tonnum 
á klst. Einnig Centrifugal dælur með 
mikinn þrýsting, allt að 10 BAR. 
Stuttur afgreiðslutími, hagstætt verð 
og örugg þjónusta. Hákonarson ehf. 
Uppl. í síma 892-4163, hak@hak.is, 
www.hak.is

Weckman sturtuvagnar 6,5 tonn. 
Verð kr. 1.300.000,- með vsk. 8,0 
tonn. Verð kr. 1.585.000,- með vsk. 
11 tonn. Verð kr. 1.785.000,- með 
vsk. 13 tonn. Verð kr. 2.085.000,- 
með vsk. H. Hauksson ehf., Sími 
588-1130.

Háþrýstiþvottadælur fyrir allan 
iðnað. Öflugar og vandaðar dælur 
á frábæru verði frá Comet, www.
comet-spa.com - Aflgjafar; rafmagn, 
Hondabensín, Yanmardísel, aflúrtak 
á traktor. Heitt og kalt vatn, mikið 
vatnsflæði og þrýstingur allt að 500 
bar. Hákonarson ehf. Uppl. í síma 
892-4163, hak@hak.is, www.hak.is

Háþrýstibúnaður fyrir stíflulosun í 
skolp og drenrörum. Getum útvegað 
þennan búnað í mörgum útfærslum 
og styrkleikum. Fyrir rör frá 30 mm 
upp í 900 mm. Háþrýstilöngur allt 
að 150 metrar á lengd, 3/8” , ½” , 
5/8” , ¾” . Bensín / diesel, vatnsflæði 
allt að:132 L / min @ 3000 Psi. 
Búnaður á sérsmíðuðum vagni 
með þrýstibremsum eða á stálgrind. 
Búnaðurinn hentar einnig vel fyrir 
öflugan háþrýstiþvott. Vandaður og 
hentugur búnaður, fyrir sveitafélög 
og verktaka. Hákonarson ehf. Uppl. 
í síma 892-4163, hak@hak.is, www.
hak.is

Til sölu traktorsgrafa New Holland 
LB-115 b. Árg.´06. Notkun 3420 vst. 
Uppl. í síma 892-5483.

Land og Fólk byggðasaga Norður-
þingeyinga til sölu á lækkuðu verði. 
Eldri útgáfan á kr. 2000,- Nýrri 
útgáfan á kr.5000.- Vönduð útgáfa 
sem inniheldur óhemju fróðleik um 
Norður-þingeyjarsýslu, myndir af 
öllum bæjum og ábúendum ásamt 
ábúendatali fyrir allar jarðir svo langt 
sem heimildir ná. Upplögð gjöf til 
allra sem temgjast þessu svæði og 
þeirra sem hafa gaman af að kynnast 
landinu betur. Bókin er send hvert á 
land sem er og er einnig til sölu hjá 
umboðsmönnum á nokkrum stöðum. 
Uppl. gefnar í símum 866-8365 og 
465-2235.

Til sölu Krone turbo 3200 
fjölhnífavagn um árg. '80. Einnig 
gamall sláttutraktor 12 he., þarfnast 
lagfæringa. Uppl. í síma 861-2859.

www.heimavik.is
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Def Blue/AdBlue er sérstaklega 
hannað fyrir díselvélar með SCR kerfi 
(Selective Catalytic Reduction). Því 
er dælt inn í útblásturinn til að minnka 
skaðvænleg nitrogen oxides (Nox) / 
köfnunarefnisoxíð og til að mæta 
EURO5 og EURO6 útblásturs- og 
mengunarstöðlunum. Kemi ehf. 
Tunguhálsi 10. 110 Reykjavík. Sími 
415-4000, www.kemi.is

Skov loftræstilausnir fyrir allar tegundir 
gripahúsa. Fáðu sérfræðiaðstoð við 
val á réttu lausninni fyrir þitt hús. 
Skov er einn fremsti framleiðandi 
loftræstikerfa í heimi. Kemi ehf. 
Tunguhálsi 10. Sími 415-4000, www.
kemi.is

Haugmelta XLG er náttúrulegt 
niðurbrotsefni í haughús. Dregur úr 
myndun ammóníaks og köfnunarefna. 
Einfaldar losun og minnkar þörf á að 
hræra í haugnum. Olíusparandi. Kemi 
ehf. Tunguhálsi 10. Sími 415-4000, 
www.kemi.is

Úrval af hreinsiefnum fyrir öll 
helstu mjaltakerfi og róbóta á 
Íslandi. Novadan efnin eru leiðandi 
í framleiðslu á hreinsiefnum fyrir 
mjólkuriðnaðinn. Fáðu ráðgjöf um 
réttu vöruna og blöndun fyrir þig. 
Kemi ehf. Tunguhálsi 10. Sími 415-
4000, www.kemi.is

Dan Milk kálfa- og grísamjólk. 
Hágæða þurrmjólk, unnin úr fyrsta 
flokks hráefnum, hentar fyrir bæði 
kálfa og grísi. Inniheldur 50% 
mjólkurduft ásamt nauðsynlegum 
vítamínum og steinefnum. Kemi ehf 
Tunguhálsi 10. Sími 415-4000, www.
kemi.is

Fly Stop Flugusnúrusett. Öflug sænsk 
gæðavara. Hvert sett drepur allt að 
150.000 flugur. Einföld, vistvæn 
leið að halda flugum í skefjum í 
gripahúsum, án eiturefna. Kemi ehf. 
Tunguhálsi 10. Sími 415-4000, www.
kemi.is

Til sölu Fibo Intercon færanleg 
steypustöð B1200, sjálfvirk, 
framleiðslugeta 16 m3 á klst. Lítið 
notuð og vel með farin. Uppl. í símum 
821-4548, Sveinn og 693-2900, 
Kristján.

Rafmagnsreiðhjól,ekkert próf, aðeins 
skynsemi. Verð frá 149.800, Bindir 
& stál ehf, Hvaleyrarbraut 39, 220 
Hafnarfjörður. Uppl. í síma 864-9265 
og á www.el-bike.is

Rafmagnsminiskutlur. Verð 88.800, 
25% afsláttur af síðustu hjólunum. 
50% af sýningarhjólum. Bindir & 
stál ehf. Hvaleyrarbraut 39, 220 
Hafnarfjörður. Uppl. í síma 864-9265 
og á www.el-bike.is

Gashitari/lampi á pallinn, hæð 220cm. 
Verð 74.600. Bindir & stál ehf, 
Hvaleyrarbraut 39, 220 Hafnarfjörður. 
Uppl. í síma 864-9265 og á www.
el-bike.is

Úrval af girðingarefni til sölu. Tunnet 
er frá kr. 9.990,- stk. ÍsBú Síðumúla 
31, 108 Reykjavík. Sími 562-9018 
- isbu@isbutrade.com eða á www.
isbutrade.com

Þetta fjögurra manna far úr krossviði 
er nú til sölu. Verð: 70.000. Vél og 
vagn geta fylgt en eru verðlögð sér. 
Uppl. í síma 859-9930.

Afgreiðsluborð og tæki úr bakarí til sölu. 
Um er að ræða bakarísafgreiðsluborð, 
brauðskurðarvél, súpupottar, 
brauðgrind, stólar, borð og fleira. 
Tilboð óskast. Óskast sótt. Er á 
höfuðborgarsvæðinu. Áhugasamir 
hafi samband við Örn í síma 821-
3494.

Til sölu sumarhús 40 m2, með 
eldhúsinnr. og parketi, rafl. og pípul. 
Hagstætt verð. Uppl. í síma 896-
7008, Eggert.

Til sölu Boechann kerra. Burðargeta 
1.440 kg. Heildarþyngd 2.000 kg. 
Verð kr 560 þús. Uppl. í síma 892-
3024, Ingi.

DAF FA 55.230 Krókheysi. Árg. '99, 
ek. 292.340 km. Bíll í góðu standi. 
Verð án vsk: 2.300.000. Uppl. í síma 
575-2400 eða á hh@velafl.is og á 
www.facebook.com/velafl

Til sölu Man10.224 LLC, árg. '98. Ek: 
339.000 km, bsk, fastur pallur. Uppl. 
í síma 575-2400 eða á hh@velafl.is 
og www.facebook.com/velafl

Til sölu Kawasaki á kerru, vélarlaus. 
Verð 120 þús. Uppl. í sími 898-2128.

Til sölu kerra, heildarþyngd 1500 kg. 
Léttskemmd, lengd 3m, breidd 1.60m, 
hæð 1.90m. Verð 350 þús. Uppl. í 
síma 898-2128.

Sama verð á helluskeifum og í fyrra, 
sléttur gangur 1600 kr., pottaður 
gangur 1880 kr., einnig takmarkað 
magn af pottuðum uppsláttarskeifum, 
stærð 120, verð: 1880 kr. gangurinn, 
sendum um allt land, Helluskeifur 
Stykkishólmi, sími 893-7050.

 Mjög góð sambyggð trésmíðavél 
frá Felder Heitir 740 220 sleði með 
kúttlandi (plötuland), fræsari 30mm 
með hallandi spindli hægt að setja 
í hana spindil fyrir handfræsitennur. 
Sög, hefill og afréttari 30 cm. Hægt 
er að tengja við hana hulsuborvél 
frá Felder. Hún kemur á hjólum og 
lítið mál að færa hana til. Góð vél í 
alla staði. Ásett verð 900.000 + vsk. 
Skoða öll tilboð. Uppl. í síma 891-
8982, Alli.

Kranabíll með palli Iveco Euro 
Cargo, árg. '95, ek. 119.000 km. 
Atlas 50.1 krani, árg. '94. Bíllinn er 
nýskoðaður og í toppstandi. Verð án 
vsk: 2.300.000. Uppl. í síma 575-
2400 eða á hh@velafl.is og www.
facebook.com/velafl

Komatsu PC220LC-3, árg. '88, 22.800 
vst. Hraðtengi og skófla. Tilbúinn í 
vinnu, verð án vsk: 2.800.000. Uppl. 
í síma 575-2400 eða á hh@velafl.is 
og www.facebook.com/velafl

Tilboð óskast í tvo vinnupalla sem 
eru til sölu, annar hefur 5-6 metra 
vinnuhæð, hinn 4-5 metra. Báðir 
pallarnir eru notaðir en vel með farnir, 
og líta mjög vel út. Uppl. í síma 896-
2443 eða á melteigur@simnet.is 

Stórt sumarhús í Grímsnesi til leigu. 
Gistiaðstaða fyrir 12-14 manns, 
30.000 nóttin, lágmark 2 nætur, sjá 
myndir á heimasíðunni www.summer-
house.weebly.com nánari uppl. í síma 
898-1598, Valli.

Sumarhús og geymsla til sölu, 35m2 
sumarhús, verð 6.490 og 25 m2 
geymsla, verð 3.490, til flutnings frá 
Selfossi. Steyptar undirstöður fylgja 
með. Skipti á bíl eða hjólhýsi sem 
hluta af greiðslu. Uppl. í síma 898-
1598, Valli.

Toyota, 4x4, langur dísel og ýmis 
verkfæri fyrir járnsmíði ofl. t.d. 
gasslöngur, kaplar, sverðsagir, 
slípirokkar og ýmis handverkfæri,dísel 
rafsuða 400 amp með 8kw rafstöð. 
Uppl. í síma 892-5602.

Til sölu Hyundai Getz, árg. '08, 
ekinn 106.000 km. Ný tímareim og 
nýskoðaður. Bíll í toppstandi. Verð 
kr 1.200.000. Óska eftir Toyota 
Landcruiser 90, árg. '99-'03. Uppl. í 
síma 866-9942.

Til sölu Welger RP 12 rúlluvél, árg. 
'90. Verð kr. 420.000 án vsk. Uppl. í 
síma 864-2484.

Til sölu Samasz tromlusláttuvél, 
árg. '13, vinnslubreidd 2.10. Verð kr. 
450.000 án vsk. Uppl. í síma 864-
2484.

Til sölu árg. '05 Ford F-250 Lariat 
Super Duty, 6.0L dísel, ssk. Ek. 
um 142.200 mílur og 30.000 mílur 
á vél, tölvukubbur, 38'' dekk. Allt 
nýtt í bremsum að framan, aftan og 
handbremsum, nýjar spindilkúlur v/
megin og stýrisendar. Nýtt 4'' púst 
með tveimur 5'' strompum, krómgrind 
að framan. Nýskoðaður. Uppl. í síma 
898-4414.
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Polaris Sportsman 800 Touring árg. 
´08. Eitt m/öllum aukabúnaði, einn 
eigandi, lítur út sem nýtt. Ekið 5100 
km, götuskráð. Verð 1750 en fæst 
m/góðum stgr afslætti. Uppl. í síma 
896-2899.

Til sölu Deutz-Fahr MP 125 
rúllubindivél, árg.´06. Netbinding, 
breið sópvinda, 14 hnífar. Mjög góð 
vél í topplagi. Alltaf geymd inni. Verð 
kr. 1.550 án vsk. Er á Suðurlandi. 
Uppl. í síma 894-4566.

Til sölu baggabindivél New Holland 
274 og færanleg smákálfastía á 
hjólum. Uppl. hjá Gulla í síma 892-
1624.

Til sölu New Holland 6010, árg. ´10. 
Toppeintak. Ekinn aðeins 435 vst. 
Einnig Krone sláttuvél með knosara, 
árg. ´05 og Amazon áburðardreifari, 
árg. ´07. Uppl. í síma 844-4426.

Til sölu Ford Transit húsbíll, árg.´03. 
Vél 2000, bsk. Ekinn 70 þús. Topplúga, 
markísa, olíumiðstöð, svefnpláss fyrir 
tvo, ísskápur, vaskur, tvær hellur, 
ferðaklósett. Bensínrafstöð 12V220V. 
Verð 3.000.000. Uppl. í síma 898-
2128.

Til afgreiðslu strax: Reck mykjuhrærur 
með 50-60-65 cm. skrúfuspaða 
fyrir 60-200 hö. Traktora, 6-stjörnu 
lyftutengdarheytætlur 6,5m. 9 hjóla 
dragtengdar rakstravélar 6m. Uppl. í 
símum 587-6065 og 892-0016.

Á hagstæðu verði: Maschio 
jarðtætarar 235-260-285cm. Einnig 
pinnatætarar 300cm. Ódýrir 800L 
áburðardreifarar, Flagjafna 3m, 
ávinnsluherfi 4m. Uppl. í símum 587-
6065 og 892-0016.

Til sölu: CAT 924 hjólaskófla 2007, 
2300 vst. með hraðtengi, 1,9 m3 
jarðvegsskóflu og 5,0 m3 snjóskóflu 
góð dekk. Uppl. í síma 892-0016.   

Sumarhús til sölu, 46 fm, hús í 
toppstandi að innan sem utan, tilbúið 
til flutnings og notkunar. Staðsett í 
Kópavogi. Verð 7.900.000. Uppl. í 
síma 822-1717.

Claas 630. Árg. ´12. Notkun: 920. 
Verð án vsk: 10.500.000 kr.

Valtra T151. Árg. ´08. Notkun: 5300. 
Verð án vsk: 7.990.000 kr. 

 Zetor 7341. Árg. ´98. Notkun: 6400. 
Verð án vsk: 2.150.000 kr.

Valtra A95. Árg. ´05. Notkun: 2200. 
Verð án vsk: 3.600.000 kr. 

McCormick CX 105. Árg. ́ 04. Notkun: 
2450. Verð án vsk: 3.890.000 kr

Case MXM 155. Árg. ´05. Notkun: 
3800. Verð án vsk: 5.600.000 kr. 

Hi-Spec 2000. Árg. ́ 09. Verð án vsk: 
1,790.000 kr. 

Vélboða tankur 12000L. Árg ́ 03. Verð 
án vsk: 1.990.000 kr. 

Komatsu CK25. Árg. ´07. Notkun: 
240. Verð án vsk: 3.490.000 kr.

Airman. Árg. ´07. Notkun: 800. Verð 
án vsk: 3.490.000 kr. 

Claas 255. Árg. ´06. Verð án vsk: 
2.490.000 kr.

Vicon 122. Notkun: 17000. Verð 
án vsk: 890.000 kr. Jötunn Vélar 
ehf. Sími 480-0400, www.jotunn.
is Austurvegi 69 800 Selfoss og 
Lónsbakka 601 Akureyri

 Til sölu Zetor 6911, árg. ́ 89, þarfnast 
aðhlynningar og Welger RP12, var 
í notkun í fyrra, er orðin lúin, tilboð 
óskast. Uppl. í síma 893-7050.

Yuchai yc 18-2 grafa, árg.´07 til sölu. 
Vst. 807. Staurabor + 4 skóflur og 
tveggja hásinga kerra fylgir. Verð 
3.200.000 kr. Nánari uppl. í síma 
869-1724.

Til sölu Toyota Corolla, árg.'73. 1600 
vél. Hedd nýlega yfirfarið. Skoðaður 
2015. Ágæt dekk. Verð 450 þús. stgr. 
Uppl. í síma 820-1132.

Til sölu 26 ruslagámar í þremur 
stærðum. Tilboð óskast. Uppl. í síma 
893-1229.

Til sölu PVC plötur til klæðninga og 
smíði í miklu úrvali. Ýmsar þykktir 
og stærðir fyrirliggjandi. 3mm, 5mm, 
10mm, og 19mm þykkar. 1,25m x 
2,50m - 1,25m x 3,05m og 1,56m x 
3,05m. Gunnar Eggertsson hf. Opið 
frá kl. 8:00 – 16:00 Uppl. veitir Gestur 
í síma 525-3800.

Til sölu Fiat Dethlefs, frambyggður 
húsbíll, árg. ´01. Ek. 76 þ.km. Ssk., 
8 manna með skyggni, sólarsellu, 
loftneti, bakkmyndavél o.fl. V. 4.9 m. 
Uppl. í síma 557-7720. Víkurverk.

Til sölu Huyndai H1, 4x4, dísel, 7 
manna, árg. 2003, ekinn 160 þús.
km. Ásett verð 1.150 þús. Skoðum 
önnur tilboð. Skipti koma til greina á 
Skoda Octavia 4x4. Uppl. í símum 
899-7109 og 897-9682. 

Ford Hobby Siesta 65 húsbíll, 
árg.´12., Ek. 10 þ.km. Með skyggni, 
sólarsellu, loftneti, sjónvarpi, 
dráttarbeisli ofl. V. 11.9 m. Uppl. í 
síma 557-7720. Víkurverk.

Til sölu Man strætó. Verð kr. 700 þús. 
Einnig farþegafjöldaspjald. Uppl. í 
síma 893-1058.

Til sölu rúlluvagn 840 x 240 cm. Verð 
um 880 þ. + vsk. Uppl. í síma 893-
3890.

Til sölu Benz 1626, 4x4, árg. ´81. 
Keyrður um 360 þús. Getur selst án 
krana. Uppl. í einkaskilaboðum. Verð 
1,2 + vsk. Uppl. í síma 894-1217.

Til sölu Man 6 hjóla vörubifreið, árg. 
´95. Keyrður 330 þús. Nýskoðaður 
með fulla skoðun. Einnig vélavagn. 
Selst helst saman. Verð 2,2 + vsk. 
Uppl. í síma 894-1217.

Til sölu Case 695 Super-R, árg. '06, 
notkun 2.980. Verð án vsk. 5.900.000. 
Uppl. í síma 891-9181.

Til sölu Man 26.364 með Copma 1365 
krana og föstum palli. Verð 1,5 m. 
Uppl. í síma 692-2697.

Til sölu tromluharpa á CAT 966c 
hjólaskóflu. Hentar í moldar- og 
steinefnavinnslu. Verð 1,5 m. Uppl. 
í síma 692-2697.

Til sölu malarvagn (fjaðrir), góð 
skúffa. Verð 500 þús. Uppl. í síma 
692 2697

Til sölu Massey Ferguson 165 
multipower, árg. '74, uppgerður, 
ámoksturstæki, skófla og rúllugreip. 
Verð 1650 þúsund. Uppl. í síma 892-
0330.   
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Heildarlausnir í fjósinnréttingum. 
Básabogar Lífland Sími 540-1100.

Drykkjartrog veltanleg á fótum og fest 
á vegg. Lífland Sími 540-1100.

Átgrindur fyrir gripi á öllum aldri. 
Lífland Sími 540-1100.

 Kraiburg básamottur og mottur á flóra 
og steinbita. Lífland Sími 540-1100. 

Allium hvítlauksolían getur haft 
hemjandi áhrif á júgurbólgu á 
byrjunarstigum, en hún er auðug 
af Al l isíni ,  bakteríueyðandi 
efnasambandi sem finnst í hvítlauk. 
Hvítlauksolían hefur einnig jákvæð 
áhrif á heilsufar gripa með veiklað 
ónæmiskerfi. Lífland S. 540-1100. 

Til sölu Deutz 11hö, árg. ´56. 
Gangfær vél og mjög heil en þarfnast 
aðhlynningar. Tilboð óskast. Uppl. í 
síma 894-2436, eftir kl.19:00 á virkum 
dögum.

Til sölu New Holland TVT195. Árg.´08. 
Notkun 7.400. Stiglaus skipting. Uppl. 
í síma 895-5899.

Farmit bensínúðadæla með 50 l 
gegnsæum tanki úr plasti, 18 metra 
slöngu og slönguvindu. Streymi 
heildverslun ehf. sími 588-2544, www.
streymi.is

Til sölu Toyota Hilux, árg.´99. Ekinn 
305 þ. km. Gott eintak. Tilboðsverð 
780 þús. Uppl. í síma 862-8551.

Til sölu
Rotþrær-heildarlausnir, vatnsgeymar, 
lindarbrunnar, heitir pottar, lífrænar 
skolphreinsistöðvar, jarðgerðarílát, 
einangrunarplast, frauðplastkassar, 
olíu- og fituskiljur, olíugeymar, 
f ráve i tubrunnar,  sand föng , 
vatnslásabrunnar, fráveiturör, 
tengibrunnar fyrir ljósleiðara og lagnir 
í jörð, línubalar, fiskiker, sérsmíði. Allt 
íslensk framleiðsla. Borgarplast, sími 
561-2211 eða á borgarplast.is

Til sölu mjög góður tölvustýrður AlPro 
Delaval láglínu mjaltabás, 2x4, árg. 
´01. Básinn verður laus til niðurtöku 
í ágúst/september nk. Uppl. gefur 
Sverrir hjá VB-Landbúnaði í síma 
896-2866.

Nú er tími til að ná sér í 4 íslenskar 
hænur á mann skv. leyfi borgarráðs. 
Einnig á sama stað endur og gæsir 
á fæti. Hafið fljótlega samband við 
hanasetrið í Fljótshlíð í símum 846-
0418 og 899-4600.

Til sölu Skoda Octavia, árg. ́ 99. Uppl. 
í símum 867-0762 og 892-5575.

Vönduð eldsmiðja til sölu. Uppl. í 
símum 896-0663 og 565-6669.

Dráttavélar til sölu: Zetor 7745, 4x4, 
árg. '87, tækjalaus, dekk 60%, góð 
vél. MF 135 árg. '74, ný afturdekk, vél 
í góðu standi. Uppl. í síma 840-8896.

Til sölu Massey Ferguson 135 í 
varahluti, verð 100 þús. Rúlluvagn 
ónotaður, verð 350 þús. Kuhn 
diskasláttuvél 280 cm án drifskafts, 
verð 185 þús. Toyota Corolla 
nýskoðuð, ssk. árg.´93, verð 150 
þús. Nissan Almera, árg.´98, verð 
185 þús. Land Cruiser, árg.´84, verð 
250 þús. Tvær lyftutengdar Chrone 
stjörnumúgavélar, lítilsháttar bilaðar, 
verð 50 þús. stk. Volvo vörubíll með 
6 m. palli, verð 285 þús. Uppl. í síma 
865-6560.

Hross til sölu, gráskjóttur hágengur 
taminn Klettssonur 8v IS2006158860 
og rauð 4v Vafadóttir bandvön 
IS2010158860 til sölu. Uppl. í síma 
895-3395.

Til sölu MF 135, mjög góð vél, verð: 
500 þús. Uppl. í síma 892-3742.

Til sölu hurðir og gluggar úr áli og 
plasti. Hurðirnar eru bæði hægri og 
vinstri opnun. Uppl. í síma 899-9360.

Til sölu ryðfríar stálhurðir sem einnig 
nýtast sem eldvarnarhurðir. Uppl. í 
síma 899-9360.

Til sölu mikið úrval af fánum 90 x 150 
cm. Yfir 90 gerðir af fánum í fullri stærð 
til að flagga, verð kr. 1990. Einnig eru 
til íslenskir fánar á priki í stærð 30 
x 47 cm. Seljum líka í heildsölu ef 
fjöldi fer yfir 10 stk. Hægt að versla í 
netverslun okkar og í verslun okkar í 
Kolaportinu um helgar. Army.is

Lokuð Erdé kerra til sölu. Fjölnota, 
vatnsheld, með sturtu, hliðum sem 
hægt er að hækka, lækka og taka 
af. Nýtt nefhjól og nýleg ljós. Smá 
sprunga í plastloki. Burðargeta 750 
kg. Uppl. í síma 697-7853. Verð 250 
þús.

Til sölu olíuofn hentar vel í 
sumarbústað notar, 12v rafmagn, 
hráolíu, steinolíu. Eyðir mjög litlu og 
ódýr í rekstri. Uppl. í símum 438-1497 
og 893-8014.

Til sölu 2 stk. notaðar "flekahurðir" 
stærðir: H.248, B.341 og 248x484. 
Uppl. í síma 862-8330.

Til sölu innkeyrsluhurð með körmum, 
b261 og h260. Uppl. í síma 533-5060.

Til sölu 2 Border Collie-tíkur, fæddar 
1. apríl, verð; 20 þús. stk. Einnig 
ýmsar tegundir af páfagaukum, 
geymið auglýsinguna. Uppl. í síma 
895-5154.

Til sölu 300 l garðúðunartæki til 
að úða varnarefnum. Kúturinn og 
dælubúnaðurinn eru á kerru 150 x 300 
cm frá Víkurverki. Allt í toppstandi. 
Verðhugmynd 570.000. Uppl. í síma 
777-2341.

Til sölu fjórhjól Can Am Outlander 
Max 650, tveggja manna, árg. '08. 
Taska, 2 bensínbrúsar, stærri dekk. 
Verð 1.600.000 stgr. Uppl. í síma 
861-2736.

Til sölu Massey Ferguson 35X árg. 
'65. Vélin er í Borgarfirði. Uppl. í sími 
861-7620.

Til sölu jörð fyrir ferðaþjónustu, 78 ha 
úr landi Hóla í Helgafellssveit með 
Hóley 5 ha. Spildan er deiliskipulögð 
að hluta (12 ha) ferðaþjónustusvæði 
sem gerir ráð fyrir íbúðarhúsi/gistihúsi, 
sex sumarhúsum, þjónustuhúsi, 
tjaldsvæði ofl. Hólar er 10 km. frá 
Stykkishólmi. Á landinu er 25 fm. 
bjálkahús. Uppl. í síma 587-3755 
eftir kl. 17:00.

Til sölu tvöföld rafm.rennihurð með 
vindfangi, kælipressu, blásara og 
rafm.töflu fyrir um 20 fm. klefa, um 
15 deka innihurðir með öllu, vegg þ 
9 cm. Kerfisgólf frá Þ. Þorgrímssyni. 
Nokkrar slár 3.4 m í vörurekka, 
loftalampar 60x60 fást á mjög góðu 
verði. Fyrstur kemur fyrstur fær. Uppl. 
síma 692-6896.

Til sölu Nissan Navara 2,5, dísel, 
árg. ´06, ekinn 46.000 km. Ódýr 
þurrkublaðagúmmí fyrir flestar gerðir 
ökutækja. Uppl. í síma 892-0016.

Til sölu ný SAME dráttarvél, 87 hö. 
með ámoksturtækjum. Einnig 135 
hö SAME dráttarvél, árg. ´05, notuð 
aðeins 750vst. Uppl. í síma 892-0016.

Til sölu 4 stk. lítið slitin 33" BFGoodrich 
MT, negld, á 15" 6 gata krómfelgum, 
var undir Musso, kr 110.000, engin 
skipti takk. Uppl. í síma 864-6238.

Til sölu Polaris fjórhjól 800, árg.´06. 
Einnig hurðir fyrir geymslur eða 
hlöður, stærð 3,02 m x 3,32 m. 1 stk. 
2,44 x 2,90. Uppl. í síma 846-3552.

Til sölu Ford 6640, 4x4, árg. ´96, 
ekinn 6418, einnig Case 895, 4x4 
með tækjum, árg. ´92 og Scania 
142, árg. ´85 m. stól og malarvagni. 
Einnig rakstrarvél, 8 hjóla, notuð dekk 
16928 og 4207024 og 4807038 og 
Kuhn hrd 302d pinnatætari, árg. ´13 
sem nýr, Artic Cat mud fjórhjól, 1000 
kúbik, ekið 600 km. Nýskráð 3/11, 
lán á pinnatætara og hjóli. Get sent 
myndir. Uppl. í síma 894-3367 eða á 
fremstafell@simnet.is

Til sölu Ford 4100, árg.´79, 54 hö. 
með tvívirkum ámoksturstækjum. 
Uppl. í síma 893-5350.

Til sölu brýningarvélar með 
vatnskælingu. Nýinnfluttar vélar og 
hægt að fá ýmsa aukahluti með, 
einnig trérennib., tifsagir, slípiv., 
súluborv. ofl. Uppl. í síma 893-2470 
eða á smarar@simnet.is til að fá 
myndir.

Til sölu Coma vökvakrani. 4 dekk 
13/22/5. Malarvagn með loftfjöðrun. 
Heyhleðsluvagn og blásari. Uppl. í 
síma 891-7300.

Til sölu Subaru Legacy skutbill. 
Árg,´00, blár, ekinn 289 þús. ssk. 
Rafmagn í rúðum og speglum. 
Dráttarbeisli. Bíllinn er í góðu ástandi. 
Verð 295 þús. Uppl. í síma 863-1575.

Til sölu Hobby hjólhýsi Ufe 540., 
árg.´08. Vel búið hús. Verð 2.890.000 
þús. Uppl. í síma 894-2460.

Til sölu Promax sjónvarpsmælir. Verð 
125 þús. Einnig fjórar stálburðarfelgur 
undir Toyota Hiace, lítið notaðar. Verð 
45 þús. Uppl. í síma 894-2460.

Pajero Sport dísel, árg. '04, til sölu, 
ekinn 150 þús. km. Sami þjónustuaðili 
hefur sinnt bílnum frá upphafi. Verð 
1390 þús. Uppl. í síma 694-1198.

Til Sölu JF Stoll múgsöxunarvagn 42 
rúmmetrar, árg. '07 og einnig John 
Deere rúllusamstæða, árg. '06, notuð 
18.000 rúllur. Ýmis skipti koma til 
greina. Uppl. í síma 898-8164.

Til sölu Land Rover Disco II, TD5, 
mjög góður bíll, árg. '00, ekinn 
206.000, ssk, leðuráklæði, fín dekk. 
Tilboðsverð 800.000. Uppl. í síma 
691-5251 eða á torfif@yahoo.com

Til sölu Toyota Corolla, árg. '97, 
1300cc vél bsk., ekinn 300.000km í 
fínu standi með skoðun 2015 og á 
harðskeljadekkjum. Brennir ekki olíu 
og gengur eins og klukka. Bíll að 
norðan og óryðgaður. Verð: 150.000 
kr. Uppl. í síma 865-5032 eða á 
slinnkur@gmail.com 

Óska eftir
Kaupi allar tegundir af vínylplötum. 
Borga toppverð. Sérstaklega íslenskar. 
Vantar 45 snúninga íslenskar. 
Staðgreiði líka vínylplötusöfn. Uppl. 
gefur Óli í síma 822-3710 eða á 
netfangið olisigur@gmail.com.

Óska eftir litlu ávinnsluherfi sem hægt 
er að draga með hesti eða fjórhjóli. 
Uppl. í síma 897-7233.

Óska eftir vatnstúrbínu fyrir 8-10 kw. 
rafal. Uppl. í síma 699-6970.

Óska eftir skiptum á sumarbústað 
í skiptum fyrir tveggja hæða hús á 
Hellu, byggt árið 1947 með góðri lóð. 
Uppl. í síma 431-2216. Þóra

Óska eftir heyþyrlu KH 500 Deutz 
Fahr 4ra stjörnur 6 arma. Má þarfnast 
lagfæringa. Uppl. í síma 866-5869.

Óska eftir notuðum utanborðsmótor. 
Aðeins mótor í góðu lagi kemur til 
greina. Hentug stærð væri um 7-10 
hestöfl. Uppl. í síma 660-9065, eða á 
hannes.kristjansson@gmail.com - Ég 
er á Akureyri.

Óska eftir fóðrurum fyrir silung, helst 
12.volt,en skoða allt. Uppl. í síma 
864-6484.

Óska eftir hitatúpu, 6 kw. með 
þenslukeri og dælu, enn fremur hitakút 
120-150 l. Uppl. í síma 696-9899.

Óska eftir notuðum minkabúrum fyrir 
lítið eða ókeypis. Uppl. í síma 848-
3857.

Óskum eftir að ráða vanan 
meiraprófsbílstjóra til starfa. Frekari 
uppl. veitir Þórður í síma 893-1255.

Vantar gírkassa fyrir Case 4230 og 
Deutz Fahr gp 2.30 rúlluvél í varahluti 
einhver sem á svona og vill láta 
það fyrir lítið fé. Endilega hafið þá 
samband við mig í síma 843-7634, 
Benedikt.

Atvinna
Ég er 21 árs námsmaður sem 
vantar vinnu í sumar. Hef unnið við 
málaravinnu og ferðaþjónustu úti á 
landi. Þýska er mitt móðurmál en ég 
tala ágæta íslensku og ensku. Öll 
störf koma til greina, get byrjað strax. 
Uppl. á oskar.g.petzet@googlemail.
com eða í símum 894-7175 og 661-
0146.

Ég er 17 ára strákur og langar 
rosalega að fá vinnu í sveit. Hvort 
sem það er bara í sumar eða 
áframhaldandi. Ég hef verið að vinna í 
sauðburði og bjó í sveit í 2 ár. Sendið 
póst á diw@vefpostur.is eða hringið í 
síma 777-5963.

Óska eftir 2 unglingum, 14-15 ára í 
sveit. Létt sveitastörf á skemmtilegu 
búi á Vestfjörðum. Uppl. í síma 618-
5414.

Fjallmyndarleg 53 ára kona 
með geðvondan kött óskar eftir 
ráðskonustöðu með haustinu. Er óvön 
sveitastörfum en óskadraumurinn 
er að losna við bæjarstressið og 
gera eitthvað allt annað við líf mitt. 
"Áhugasamir" hafi samband á 
birnasigbj@gmail.com

Vania, 29 ára, frá Portúgal óskar eftir 
vinnu á sveitabæ á Íslandi í sumar. 
Talar portúgölsku, ensku og frönsku. 
Uppl. á vaniaksmonteiro@gmail.com

Hörkuduglegan dreng á 14 ári 
langar að komast í sveit. Vanur að 
umgangast sauðfé og hross. Hefur 
verið að slá garða fyrir fólk sl. 2 
sumur. Uppl. í síma 696-1367. 

Ég er 14 ára stelpa og vantar 
sumarvinnu í sveit. Er vön 
sveitastörfum og öllum dýrum sem 
tengist því. Uppl. í síma 456-3825.

Starfsmann vantar á blandað bú á 
Suðurlandi. Einhver reynsla æskileg. 
Uppl. í síma 844-7795.

Dan, 25 ára Spánverji óskar eftir 
sumarvinnu á Íslandi. Hann hefur áður 
starfað á sveitabæ nálægt Flúðum. 
Getur hafið störf í byrjun júlí og fram 
í nóvember. Hefur áhuga á að vinna 
í kringum hesta eða ferðaþjónustu. 
Uppl. á dcmitre@gmail.com

Óskum eftir barngóðri, ábyrgri og 
duglegri stúlku til að hjálpa til við létt 
verk og líta eftir þriggja ára dóttur 
okkur. Uppl. í síma 862-4323, Inga 
eða 897-2531, Kalli.

Ráðskona/Karl óskast á sveitaheimili 
á Vestfjörðum í sumar. Tímabil 15.júni 
til 31. ágúst. Við leitum eftir góðri 
manneskju með góðan samstarfsvilja. 
Þarf að geta talað íslensku, eldað 
mat og hafa bílpróf. Um er að 
ræða fámennt heimili. Áhugasamir 
hafi samb. í síma 847-0285 eða á 
netfangið s@vidfjordinn.is

Einkamál
Myndarleg kona á góðum aldri, 
óskar eftir að kynnast heiðarlegum 
og góðum manni. Áhugamál, útivist, 
ferðalög, eldamennska ofl. Uppl. í 
síma 666-0467.

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

Til sölu jörð í Flóahreppi 112 ha 40% 
ræktað land. Á jörðinni er 147 fm2 
íbúðarhús m/bílskúr, fjós, véla- og 
verkfærageymsla. Uppl. í síma 899-
5863.

Veiði
Hörðudalsá. Enn eru nokkur holl laus 
í Hörðudalsá sem er þriggja stanga 
silungs -og laxveiðiá í Hörðudal 
í Dalasýslu. Veiðileyfi eru seld í 
Seljalandi. Nánari uppl. á www.
seljaland.is, seljaland@seljaland.is 
eða í síma 894-2194.

Þjónusta
GB Bókhald.Tek að mér að færa 
bókhald - skila vsk.skýrslu - 
geri ársreikninga - geri og skila 
skattaskýrslu - er með dk+dkBúbót. 
Gerða Bjarnadóttir. Netfang 
gbbokhald@gmail.com eða í símum 
431-3336 og 861-3336.

Getum tekið að okkur nokkur hross í 
hagabeit. Erum staðsett í Grímsnesi, 
um klukkutímaakstur frá Rvk. Góð 
aðstaða fyrir hestamenn og ágætar 
útreiðaleiðir. Uppl. í síma 699-5905.
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Silotite 
er fi mm laga hágæða 

heyrúlluplast

Sendum um 
allt land

Hafðu samband   
570 9800

FB Verslun Selfossi 
Austurvegi 64a  
570 9840

FB Verslun Hvolsvelli 
Hlíðarvegi 2-4  
570 9850

FB Verslun Egilsstöðum 
Kaupvangi 11  
570 9860

Sterkt heyrúlluplast sem þolir 
meðhöndlun og er með mikla 
mótstöðu gegn súrefni. 

Eigum einnig fyrirliggjandi 
bindigarn og heyrúllunet.

Góð UV vörn

Mikið rif- og stunguþol

Hentar bæði fyrir rúllur 
og bagga

Mjög góð viðloðun

Hentugt til vinnslu bæði 
dag og nótt

100% endurvinnanlegt

ÁRATUGA REYNSLA Á ÍSLANDI

kr. 11.995 verð án vsk, 
boðið er upp á greiðslukjör. 


