
Sýklalyfjanotkun í landbúnaði getur ógnað heilsu fólks
– minnst notað af fúkalyfjum á Íslandi og í Noregi
Talsverð umræða hefur verið 
undanfarið um innflutning á 
erlendum landbúnaðarvörum til 
landsins og merkingar á þeim. 
Yfirlæknir Sýklafræðideildar 
Landspítalans segir hættu á að 
sýklalyfjaónæmar bakteríur geti 
borist til landsins með innfluttum 
landbúnaðarvörum og að 
upprunamerkingar búvara verði 
að vera í lagi svo að almenningur 
viti hvaðan maturinn sem hann er 
að borða komi. 

Lyf notuð sem vaxtarhvatar

Karl G. Kristinsson, prófessor 
í sýklafræði við læknadeild 
Háskóla Ísland og yfirlæknir 
Sýklafræðideildar Landspítalans, 
segir að víða erlendis séu sýklalyf 
notuð sem vaxtarhvatar í landbúnaði 
og komnar séu fram bakteríur sem 
séu ónæmar fyrir öllum sýklalyfjum 
á markaði í dag. Slíkt ógni heilsufari 
manna verulega.

Víða um heim eru sýklalyf 
notuð sem vaxtarhvetjandi meðul 
í landbúnaði með því að blanda 
þeim í fóður sláturdýra. Notkun 
sýklalyfja sem vaxtarhvata hefur 
alltaf verið bönnuð á Íslandi og 

skammt er síðan slíkt var bannað í 
löndum Evrópusambandsins. Þrátt 
fyrir bannið er talið að notkun 
efnanna sé enn talsverð í Evrópu en 
í Bandaríkjunum eru um 80% allra 
sýklalyfja notuð sem vaxtarhvatar 
við kjötframleiðslu. Í löndum sem 
nota sýklalyf til vaxtarörvunar 

er miklu af virkum sýklalyfjum 
dreift yfir stór svæði á hverju ári 
með húsdýraáburði og geta þau 
jafnvel blandast drykkjar- og 
vökvunarvatni.

Sýklalyf í vökvunarvatni

Samkvæmt því sem Karl segir er 
ástandið gott hvað varðar notkun á 
sýklalyfjum í landbúnaði á Íslandi og 
í Noregi. „Á Íslandi hugsum við lítið 
um hversu dýrmætt drykkjarvatn er 

enda höfum við mikið af því. Óvíða 
erlendis nota ræktendur drykkjarvatn 
til að brynna eða vökva með og nota 
þess í stað vatn sem hefur farið í 
gegnum hreinsistöðvar. Mælingar 
sýna að í grunn- og endurunnuvatni 
er oft að finna leifar af sýklalyfjum. 

Sé þannig vatn notað til að vökva 
til dæmis salat gætu mögulega 
fundist í því leifar af sýklalyfjum 
og/eða ónæmar bakteríur. Íslenskt 
grænmeti ætti því að vera mun 
hollara hvað þetta varðar en innflutt 
og meðal annars þess vegna kaupi 
ég alltaf innlent grænmeti sé þess 
nokkur kostur,“ segir Karl.

Sýklalyfjaónæmi vaxandi 
vandamál

Alþjóða heilbrigðisstofnunin, 
Evrópusambandið og Smit-
varnamiðstöð Bandaríkjanna hafa 
lýst því yfir að sýklalyfjaónæmi 
sé ein mesta ógnin við lýðheilsu í 
heiminum í dag og samkvæmt tölum 
Evrópumiðstöðvar sjúkdómavarna 
látast um 25.000 Evrópubúar árlega 
vegna sýklalyfjaónæmis. 
 /VH

Sjá viðtal við Karl G. Kristinsson 
á bls. 16-17.

Allt er betra 
með beikoni!
Sérblað 
í miðju
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Matur og mannlíf í Reykjavík. Götumatarmarkaðurinn Krás er nýbreytni í Fógetagarðinum í Reykjavík sem er komin til að vera á sumardögum ef marka má 
viðtökur. Síðustu laugardaga hafa þekktir veitingastaðir sett upp bása og selt gestum og gangandi einfalda rétti sem hægt er að borða á staðnum eða taka með 
sér. Fjölmargir höfuðborgarbúar hafa tekið Krás fagnandi, en að sögn veitingamanna hefur salan verið góð og ásókn meiri en menn reiknuðu með í upphafi.  Næsti 
Krásarmarkaður verður á laugardaginn kemur á sama stað og stendur gleðin frá kl. 13 til 18.  Mynd / TB

Réttardagar á 
komandi hausti
U n d a n f a r i n 
ár he fur 
Bændablaðið 
tekið saman og 
birt lista yfir 
réttardaga í 
helstu fjár- og 
stóðréttum landsins að hausti. 
Hafa upplýsingarnar notið 
vinsælda og verið mikið nýttar, 
ekki síst af aðilum í ferðaþjónustu, 
en réttarferðir hafa verið vaxandi 
hluti af þeirri afþreyingu sem þeir 
aðilar hafa boðið upp á að hausti.

Mikilvægt er að upplýsingar 
um réttardaga berist  sem fyrst 
til blaðsins. Eru fjallskilastjórar 
og forráðamenn sveitarfélaga, 
auk annarra sem hafa öruggar 
upplýsingar um réttahald í haust, 
því beðnir að senda þær upplýsingar 
til Freys Rögnvaldssonar, 
blaðamanns á Bændablaðinu á 
netfangið fr@bondi.is og til Ólafs 
R. Dýrmundssonar ráðunautar á 
netfangið ord@bondi.is. Réttalisti 
fyrir komandi haust mun svo birtast 
í næsta Bændablaði, sem kemur út 
28. ágúst.

Sveitasæla 
í Skagafirði
Landbúnaðarsýningin og 
bændahátíðin Sveitasæla 
í Skagafirði verður sett 
laugardaginn 23. ágúst 
næstkomandi klukkan 10.00. 

Á sýningunni koma saman 
vélasalar, landbúnaðarfyrirtæki, 
handverksfólk og bændur og kynna 
það nýjasta í vélageiranum og 
landbúnaði ásamt handverksvörum. 
Sunnudaginn 24. ágúst verða 
eftirfarandi bú opin almenningi til 
skoðunar: Loðdýrabúið Loðfeldur 
á Gránumóum, skógræktarbýlið 
Krithóll, kúabúið Glaumbær 2, 
ferðaþjónustubýlið Lýtingsstaðir 
og gróðurhúsin á Starrastöðum.

Karl G. Kristinsson.  Mynd / HKr.

Sýklalyf gefin dýrum geta endað á 
borðum neytenda.  
 Mynd / Microbe Wiki

Ungbændaefni teyma kálfa.

Bleikjueldi í sveitinni
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Nýja 
leikskóla-
peysan

31 

Árlegt Íslandsmót í hrútadómum 
verður haldið á Sauðfjársetrinu á 
Ströndum laugardaginn 16. ágúst 
kl. 14.00. Stórkostleg keppni í 
hrútadómum, þar sem bæði er keppt í 
flokki vanra og óvanra hrútaþuklara. 

Kjötsúpa, kaffihlaðborð 
og ný sögusýning opnuð um 
Brynjólf Sæmundsson og starf 
héraðsráðunauta.

Hrútaþukl um helgina
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Fréttir

Vilja byggja upp 
sæðisbanka
Veita þarf auknu fé til verndar 
geitastofnsins, byggja þarf upp 
sæðisbanka til ræktunarstarfs 
og sem öryggisnet, koma þarf 
á fót rafrænni ættbók íslenska 
geitastofnsins og auka þarf við 
rannsóknir. Þetta eru tillögur 
starfshóps um hvernig efla megi 
íslenska geitfjárstofninn. 

Í lok árs 
2012 voru 849 
vetrarfóðraðar 
geitur á landinu, 
í eigu 88 aðila. 
Einungis einn 

eigandi átti þá fleiri en 50 geitur, 185 
alls, en að meðaltali átti hver eigandi 
9,6 geitur. Stofninn hefur aldrei verið 
stór en árið 1960 fór hann niður í 100 
dýr. Þá hófst sérstök skráning á geitum 
og veittur var stofnverndarstyrkur á 
vetrarfóðraðar geitur.

Starfshópurinn leggur til að 
auknu fé verði veitt til stofnverndar 
með sérstöku framlagi ríkisins til 
erfðanefndar landbúnaðarins. Áætlað 
er að kostnaður við það verði um 2 
milljónir króna. Það er lagt til að 
sérstakt stuðningsform verði innleitt 
inni í búvörusamning sauðfjár þegar 
hann kemur til endurskoðunar, en 
hann rennur út árið 2017. Þar yrði 
meðal annars horft til hvata til að 
geitfjárbú yrðu af þeirri stærð að 
vinnsla afurða yrði möguleg. Þá sé 
mikilvægt að haldið verði áfram 
uppbyggingu á sæðisbanka, koma á 
fót rafrænni ættbók sambærilegri við 
þá sem til staðar er fyrir sauðfé og 
stuðlað verði að auknum rannsóknum 
á íslenska geitastofninum. /fr

Jónatan Hermannsson, til-
raunastjóri Landbúnaðarháskóla 
Íslands á Korpu, segir gott útlit í 
kornræktinni þetta sumarið.

„Af því sem ég hef heyrt lítur 
þetta vel út. En það sér svo sem 
ekkert fyrir endann á þessu ennþá. 
Útlitið er gott alls staðar þar sem ég 
hef heyrt, miðað við tíma sumars. 
Það er nú eitthvað lengra komið 
fyrir norðan, en útlitið fyrir sunnan 
er þó alls ekki slæmt. Kornið á 
Suðurlandi hefur sprottið vel en 
lokahnykkurinn er eftir – og þá 
snýst það um það hvort kornið nái 
þroska. 

Nú snýst þetta um næstu þrjár 
vikur. Ef það viðrar vel á þeim 
tíma getur þetta orðið afbragðsgott 
kornár.“

Vætutíðin ekki haft áhrif á vöxt

Að sögn Jónatans hefur vætutíðin á 
Suður- og Suðvesturlandi ekki haft 
sérstök áhrif á kornið á meðan það 
er að spretta. „Það væri hins vegar 
ekki gott ef áframhald yrði á þessari 
vætutíð því þá myndi skorta hita 
til að kornið næði þroska. Það vill 
svo til að korn sprettur ágætlega þó 
það sé 12 stiga hiti og rigning – því 
gengur ágætlega í slíku tíðarfari að 
safna grænmassa. En þegar breyta 
eigi honum í korn þá þarf meiri hita 
og sá hiti fæst ekki nema í sólskini.“

Jónatan telur að ekki hafi 
meiru verið sáð í vor en í fyrra – 
líklega um 4.500 hektarar. „Það 
er ákveðin stöðnun, menn halda 
að sér höndum. Í fyrra gekk þetta 

frekar illa; frekar seint var sáð 
fyrir norðan en hér fyrir sunnan 
var endalaus rigningartíð, þannig 
að korn þroskaðist illa. Það er þó 
tvímælalaust mikill hagur af því 

þegar vel gengur í kornræktinni. 
Bæði fá menn ódýrara sáðkorn 
en það sem keypt er og svo er 
hálmurinn dýrmæt aukaafurð. Það 
gæti orðið raunin núna.“  /smh

Gera þarf tugi landbóta-
áætlana fyrir áramót
– Landgræðslunni óheimilt að aðstoða bændur við gerð þeirra

Kúabændur svara kalli markaðarins um meiri mjólk:

Mjólkurframleiðslan jókst um tæp 13% í júní

Jónatan Hermannsson.  Mynd / smh

Gott útlit í kornræktinni

Búrið með sumarmarkað í Hörpu:

Sýningarsvæðið 

stækkað 
Ljúfmetisverslunin Búrið býður 
til sumarmarkaðar helgina 
30. og 31. ágúst næstkomandi 
í Hörpunni. Opið verður báða 
dagana frá 11-17. Matarmarkaðir 
Búrsins hafa notið gríðarlegra 
vinsælda á undanförnum 
misserum og er skemmst að 
minnast vetrarmarkaðarins í mars 
síðastliðnum þegar aðsóknarmet 
var slegið í Hörpu.

„Við gerðum samning við Hörpu 
um að við myndum halda þrjá 
markaði á þessu ári. Við héldum einn í 
mars, svo er það þessi í lok ágúst og sá 
síðasti verður í nóvember. Við héldum 
jólamarkað í Hörpu í desember og það 
komu 16.000 manns á hann. Síðan 
var tvöföldun á fjöldanum sem kom 
í mars – en þá var að vísu haldið 
Búnaðarþing á sama tíma og svo var 
lokadagur Food and fun-hátíðarinnar 
í gangi á sama tíma,“ segir Eirný 
Sigurðardóttir, eigandi Búrsins. 

Eirný segir að í það hafi komið á 
daginn að svæðið sem notað var undir 
markaðinn í mars hafi verið of lítið 
fyrir allan þennan mannfjölda. „Fólk 
verður að geta komist vandræðalaust 
á milli framleiðenda og því ætlum 
við núna að stækka svæðið til muna; 
þannig að nú nái það í raun meira og 
minna alla leið að inngangi Hörpu – 
og myndi þannig samfellt svæði með 
útisvæðinu.“ 

Eirný hvetur bændur – og 
aðra matvælaframleiðendur og 
matarhandverksfólk sem áhuga hafa á 
að taka þátt – til að setja sig í samband 
við sig. Símanúmerið í Búrinu er 551 
8400 og tölvupóstfangið burid@
burid.is. /smh

Eirný Sigurðardóttir og Hlédís 
Sveinsdóttir ánægðar á markaðnum 
í mars.

Kúabændur leggja allt kapp á 
að framleiða mjólk um þessar 
mundir þar sem markaðurinn 
kallar á aukið framleiðslumagn. 
Eftirspurnin er mikil og bændur fá 
greitt fullt afurðastöðvaverð fyrir 
alla mjólk sem þeir framleiða. 
Þessi staða hefur leitt til þess að 
framleiðslan hefur aukist jafnt og 
þétt síðustu mánuði. 

Innvigtun á mjólk í afurðastöð 
var 12,8% meiri í síðastliðnum 
júnímánuði en á sama tíma í fyrra. 
Aukningin var ekki eins mikil 
í júlí en þó 6% meiri en fyrir 
ári. Fyrstu 6 mánuði ársins var 
mjólkurframleiðslan í heild 6,6% 
meiri en á sama tímabili í fyrra. 
Á móti kemur þó að fituhlutfall 
mjólkur hefur verið ívið lægra að 
undanförnu en á sama tíma í fyrra. 

Hærra verð til bænda treystir 
framleiðsluna

Baldur Helgi Benjamínsson, 
framkvæmdastjóri Landssambands 
kúabænda, þakkar þessa auknu 
framleiðslu að bændur fá nú fullt 
afurðastöðvaverð, bæði á þessu ári 

og því næsta. „Það skiptir lykilmáli 
að nú geta bændur gert áætlanir til 
lengri tíma. Það er lífsspursmál 
fyrir greinina að markaðurinn hafi 
nóg hráefni og bændur líta á það 
sem meginmarkmið. Mér sýnist að 
kúabændur geti annað eftirspurninni 
næstu misserin. Það er ennþá mikil 
sala í viðbiti og rjóma og greinilega 
miklar neyslubreytingar í fituhluta 
mjólkurinnar. Þetta er mikil áskorun 

fyrir kúabændur og alveg ljóst að 
aukin þörf fyrir mjólkurvörur er 
ekki bóla,“ segir Baldur Helgi. 

Salan eykst á milli ára

Sala á mjólkurvörum er mikil en til 
dæmis hefur sala á rjóma aukist um 
tæp 14% á milli ára, viðbiti um 6,7% 
og á osti um rúm 4%. Umreiknað 
í prótein hefur árssala aukist um 

2,71% og um 7,8% á fitugrunni. 
Örlítill samdráttur var í sölu á skyri 
sem nemur 1,6%. 

Er neyslubreytingin til 
frambúðar?

Aukinn ferðamannafjöldi hefur sitt 
að segja vegna sölu á mjólkurvörum. 
Það skýrir hins vegar ekki að fullu 
aukna neyslu á fituríkari afurðum 
að sögn Baldurs Helga. Hann 
bendir á að kannanir sýni að sala í 
verslunum, þar sem ferðamenn eru 
lítið á ferðinni, er í engu frábrugðin 
sölu á öðrum stöðum. Hér sé því um 
neyslubreytingu að ræða sem skili 
sér í aukinni sölu heilt yfir. /TB
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Mánaðarleg innvigtun á mjólk árin 2012 til 2014
Innvigtun á mjólk er 6,6% meiri fyrstu sex mánuði ársins en á sama tíma í fyrra. 
Í júlí síðastliðnum var hún 11.387.179 lítrar.  Heimild: SAM

„Móttökurnar hafa verið frábærar 
og farið fram úr okkar björtustu 
vonum, þetta hefur gengið 
rosalega vel og fara allir ánægðir 
heim þegar þeir hafa verslað hjá 
okkur. Það er búið að vera mikið 
að gera í sumar en við fáum fólk 
alls staðar að úr heiminum til okkar, 
íslenska og erlenda ferðamenn,“ 
segir séra Sigrún Óskarsdóttir, en 
hún og mágkona hennar, Elín Una 
Jónsdóttir framhaldsskólakennari, 
eiga Fjallkonuna, Sælkerahús 

við Austurveg 21 á Selfossi, sem 
fagnaði eins árs afmæli föstudaginn 
18. júlí. Þær leggja fyrst og fremst 
áherslu á vörur úr héraði, eða beint 
frá býli, allt toppvörur frá bændum 
og búaliði á Suðurlandi. „Núna 
rýkur ferska og brakandi grænmetið 
út hjá okkar, sem bændur eru að taka 
upp úr görðum sínum, það slær í 
gegn og ekki síst grænmetisbarinn 
fyrir utan verslunina þar sem er t.d 
hægt að fá að smakka hnúðkál,“ 
segir Elín Una. /MHH

Ferskt og brakandi grænmeti rýkur út

Fjallkonurnar Elín Una Jónsdóttir og Sigrún Óskarsdóttir við grænmetisbar 
verslunarinnar á Selfossi.  Mynd / MHH

Landgræðsla ríkisins sendi 
fyrir skömmu tæplega þrjú 
hundruð bændum bréf þar 
sem fjallað er um nýja tilhögun 
landbótaáætlana. Samkvæmt 
nýrri reglugerð um gæðastýringu 
í sauðfjárframleiðslu verða þeir 
sem vilja halda áfram þátttöku 
í gæðastýringunni að endurnýja 
allar landbótaáætlanir fyrir lok 
þessa árs. 

Landgræðslan hefur í mörg 
ár aðstoðað bændur við gerð 
landbótaáætlana, en nú verður sú 
breyting á að henni er óheimilt að 
koma beint að gerð þeirra samkvæmt 
ákvæðum reglugerðarinnar. Engu 

að síður getur Landgræðslan 
látið bændum í té ýmsar 
upplýsingar til þess að unnt sé 
að gera landbótaáætlun og mun 
gera það áfram en þurfi bændur 
utanaðkomandi aðstoð við gerð 
landbótaáætlunarinnar verða þeir að 
leita annað en til Landgræðslunnar.

RML tekur að sér áætlanagerð

Að sögn Borgars Páls Bragasonar hjá 
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins 
(RML) gera starfsmenn þar á bæ ráð 
fyrir auknum verkefnum í tengslum 
við breytt fyrirkomulag. „Við höfum 
nú þegar fengið nokkrar fyrirspurnir 
varðandi það. Þetta er verkefni sem 
hentar okkur vel því við höfum 
þekkinguna til að sinna þessu,“ segir 
Borgar Páll. 

Hægt að óska eftir fresti skriflega

Frestur til að gera athugsemd 
við núgildandi landbótaætlun rann 
út 20. júlí síðastliðinn en hægt er 
að óska eftir lengri fresti skriflega 
til Landgræðslu ríkisins.  /VH

Sjá ítarlegri umfjöllun á bls. 18. Mynd / Landgræðslan
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Allar vörur á SPARIDÖGUM frá
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ORMSSON
KEFLAVÍK
SÍMI 421 1535

ORMSSON
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI
SÍMI 456 4751

KS
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR · BYGG
SIGLUFIRÐI
SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

ORMSSON
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK-EGILSSTÖÐUM
SÍMI 471 2038

ORMSSON
PAN-NESKAUPSTAÐ
SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI
SÍMI 480 1160

GEISLI
VESTMANNAEYJUM
SÍMI 481 3333

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800 · ormsson.is SÍÐUMÚLA 9 · SÍMI 530 2900 · samsungsetrid.is

SAMSUNG-SETRIÐ ER HLUTI  AF  ORMSSON EHF.

Það er at,
það er annríki

og það er gaman
á Ormsson lagernum

á SPARIDÖGUM
- allt í þína þágu.

kaffivélar, brauðristar, 
blandarar, töfrasprotar, 

hraðsuðukönnur, straujárn, 
espressovélar o.m.fl.

25%
AFSLÁTTUR

þvottatæki, kæliskápar, 
ofnar, helluborð, viftur, 
gufugleypar, ryksugur

 o.m.fl.

22%
AFSLÁTTUR

Treystu Samsung
til að framleiða
afburða
uppþvottavélar.
Verð frá
kr. 142.900

Úrval Samsung kæli- og frystiskápa á Sparidaga verði.
Dæmi: 178 cm hár hvítur skápur = Kr. 136.900

T
t
a
u
V
k

á Sparidögum: 119.900

á Sparidögum: 
119.900

Kr 136 900

kr. 142.900k

AEG
ofnar
og
helluborð

POTTAR&PÖNNURJamie Oliver

TÆR SNILLD!

Þvottavél
6 kg ·1200 sn/mín

LW60260

Þurrkari
8 kg ·barkalaus/rakaskynjara

T76280AC

106.000
T ILBOÐSVERÐ

116.900
T ILBOÐSVERÐ

135.900

149.900

TILBOÐSVERÐ
Á                          

KÆLI- OG 
FRYSTISKÁPUM

l S k l

Stilltu á hámarks gæði.

Þvottavélar frá: 71.920
Þurrkarar frá: 75.920
Uppþvottavélar frá: 71.920
Kæliskápar frá: 72.000
Eldavélar frá: 95.920

Topp vara á frábæru verði!

ÚrÚÚÚ
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Fréttir

Rússar hafa bannað innflutning 
á kjöti, fiski, ávöxtum, grænmeti, 
mjólk og mjólkurafurðum frá 
löndum Evrópusambandsins, 
Bandaríkjunum, Kanada, 
Ástralíu og Noregi í eitt ár. 
Ísland er ekki á bannlista Rússa.

Með innflutningsbanninu eru 
Rússar að sýna tennurnar og 
ögra Evrópusambandinu, Banda-
ríkjunum og fleiri vest rænum 
ríkjum vegna afskipta þeirra af 
framgöngu Rússa í Úkraínu. 

Fyrir skömmu var dóttur-
fyrirtæki Aeoroflot bannað að 
fljúga yfir Evrópu sem hluti af refsi-
aðgerðum Evrópusambandsins 
vegna stuðnings Rússa við 
uppreisnarmenn í Úkraínu.
Rússnesk yfirvöld íhuga að banna 
flug evrópskra flugfélaga til Asíu 
yfir lofthelgi Rússlands. 

Miklir hagsmunir í húfi  
fyrir ríki ESB

Landbúnaðarráðherra Rússlands 
segir að í stað þess að flytja inn 
matvæli frá ofangreindum löndum 
verði meðal annars flutt inn meira 
af matvælum frá löndum eins og 
Brasilíu og Nýja-Sjálandi.

Bannið mun hafa gríðarleg 
áhrif á útflutning matvæla frá 
löndum Evrópusambandsins 
en minn áhrif  Bandaríkjunum. 
Útflutningsverðmæti ESB-landa til 
Rússland nam á síðasta ári um 11,8 
milljörðum evra sem jafngildir 
um 1832 milljörðum íslenskra 
króna. Útflutningsverðmæti frá 
Bandaríkjunum eru mun lægri 
eða 1,3 milljarðar Bandaríkjadala 
eða um 150 milljarðar íslenskar 
krónur. 

Árið 2013 fluttu Danir land-
búnaðar vörur til Rússlands fyrir 
rúmlega 4,3 milljarða danskra 
króna, eða um 90 milljarða 
íslenskra. Norðmenn, sem einnig 
eru á bannlistanum selja um10% 
af fiskútflutningi sínum til 
Rússlands.

Þessa má geta að barnamatur 
og gæludýrafóður eru undanskilin 
banninu. 

Mikilvægt að halda 
viðskiptatengslum við Rússa

Ágúst Andrésson forstöðumaður 
kjötafurðasviðs Kaupfélags 
Skagfirðinga, segir mikilvægt að 
átta sig á því strax að Ísland sé ekki 
á lista Rússa yfir lönd sem bannað sé 
að flytja inn matvæli frá og gríðarlega 
mikilvægt sé að við höldum okkur 
utan við þann lista. „Okkar áætlanir 
gera ráð fyrir að Rússlandsmarkaður 
sé að taka milli 600 og 800 hundruð 
tonn af íslensku kjöti á ári og því er 
um mikilvægan markað að ræða. Að 
mínu mati er því nauðsynlegt fyrir 
okkur að halda góðum samskiptum 
við Rússa og ekki láta þessar deilur 
skaða viðskiptamöguleika okkar við 
þá.“

Að sögn Ágústs hefur hann verið 
í samskiptum við viðskiptavini 
Kaupfélags Skagfirðinga í Rússlandi 
frá því að viðskiptabannið var sett á. 
„Okkar á milli ríkir skilningur um að 
Ísland sé ekki á listanum og viðskiptin 
eiga því að geta haldið áfram eins 
og áður.“

Aukinn áhugi á íslenskum 
búvörum

Ágúst segist hafa orðið var við 
aukinn áhuga Rússa á íslenskum 
landbúnaðarvörum undanfarið. 

„Innflutningsbannið var ekki ákveðið 
á einni nóttu og það hefur smám saman 
verið að taka gildi. Samhliða því hefur 
áhugi Rússa á landbúnaðarvörum frá 
Íslandi verið að aukast og eftirspurnin 
er gríðarleg í dag.“

Kaupa talsvert af íslensku kjöti

Erlendur Garðarsson markaðs-
fræðingur hefur flutt út kjöt til 
Rússlands í mörg ár og þekkir því til 
matvælamarkaðarins þar. „Ísland er 
ekki hluti af þessu banni og vonandi 
lendum við ekki á þeim lista enda 
engin ástæða til. 

Samskipti Íslands og Rússlands 
eru mjög góð og hafa farið batnandi 
síðustu ár. Rússar kaupa mikið ær-, 
dilka- og hrossakjöt auk fisks frá 
Íslandi og markaðurinn þar er einn 
sá stærsti fyrir íslenskt kjöt. Rússland 
er því mjög góð viðskiptaþjóð fyrir 
Ísland.“

Sama verð og í Bandaríkjunum

Útflutningur á dilkakjöti frá 
Íslandi til Rússlands hefur aukist 
mikið undanfarin ár og að sögn 
Erlends fæst sama verð fyrir það 
og í Bandaríkjunum. „Millistéttin í 
Rússlandi fer ört vaxandi og hún gerir 
auknar kröfur um góðan mat.“

Erlendur segir óvíst hvort 
innflutningsbannið núna muni auka 
sölu á landbúnaðarvörum og fiski 
til Rússlands á meðan á því stendur 
en slíkt sé þó ekki ólíklegt. „Þrátt 
fyrir að magnið af matvælum sem 
við flytjum til Rússlands sé stórt á 
okkar mælikvarða vegur það ekki 
stórt í heildarinnflutningi Rússa á 
matvælum.“

Vonandi leysist deilan sem fyrst

„Ég vona allra vegna að þetta mál 
leysist sem allra fyrst því að staðan 
eins og hún er nú er ekki neinum til 
góðs. Innflutningsbann á matvælum 
frá ESB til Rússlands er verulegt 
áfall fyrir löndin sem tilheyra 
Evrópusambandinu og Rússar vita 
alveg hvað þeir eru að gera.“ 
 /VH

Rússar banna innflutning á matvælum frá ESB, Bandaríkjunum og víðar:

Miklir hagsmunir í húfi fyrir matvæla- 
framleiðendur víða um heim

Mynd / smh

Kartöfluvöxtur góður á Hornafirði þrátt fyrir votviðri: 

Uppskeran lofar góðu og lítið 
um skemmdir vegna bleytu 
Þrátt fyrir óvenju votviðrasamt 
sumar byrjuðu bændur í Nesjum 
að taka upp kartöflur snemma í 
júlí. Uppskeran lofar góðu og lítið 
er um skemmdir vegna bleytu. 
Seljavallabændur reikna með að 
taka allt upp fyrir lok ágúst ef tíð 
leyfir.

„Vorið var gott og ekki annað 
að sjá en að kartöfluuppskeran á 
Hornafirði verði góð,“ segir Hjalti 
Egilsson, bóndi á Seljavöllum í 
Nesjum. „Ég setti fyrstu kartöflurnar 
niður 9. apríl, sem er óvenju snemmt, 
og hef verið að taka upp frá því 
snemma í júlí og senda á markað í 
Reykjavík.“ 

Lítið um skemmdir vegna bleytu

„Fyrstu kartöflurnar sem ég tók upp 
voru premier en svo fylgdu gullauga 
og rauðar fljótlega á eftir. Júlí var 
reyndar óvenju votviðrasamur en við 
höfum sem betur fer að mestu sloppið 
við skemmdir vegna bleytunnar þrátt 
fyrir að hún hafi gert okkur erfitt 
fyrir fyrstu dagana í júlí. Við fluttum 

okkur því yfir í þurrari garða og 
gátum þannig þjónað markaðinum 
að mestu leyti.“

Góðar horfur

Hjalti segist kartöflurnar það góðar 
að hann sé þegar farinn að taka þær 
upp til geymslu. „Í fljótu bragði 
mundi ég áætla að við værum búnir 
að taka upp um 60 tonn af kartöflum. 
Ég er þó viss um að við hefðum getað 
verið búnir að taka upp meira ef tíðin 
hefði verið betri.“

Að sögn Hjalta ræktar hann 
kartöflur á um það bil 22 hekturum 
og þar af eru fimm undir plasti.

Rófur vaxa vel á Hornafirði

„Auk kartaflna ræktum við svolítið 
af rófum, sem við gætum örugglega 
gert meira af því að uppskeran er 
yfirleitt mjög góð. Hér er aftur á móti 
lítið um annars konar grænmeti og þá 
er það einungis til heimabrúks,“ segir 
Hjalti Egilsson bóndi á Seljavöllum. 
 /VH

Góð berjaspretta fyrir norðan 
og austan en lakari á Vesturlandi

Berjaspretta er mjög góð á 
Norður- og Austurlandi en 
minni á Vesturlandi, að sögn 
Sveins R. Haukssonar, læknis 
og áhugamanns um ber og 
berjatínslu.

„Berjatínsla er raunar hafin bæði 
fyrir norðan og austan og á það við 
um allar venjulegar tegundir sem 
flestir eru að sækjast eftir, eins og 
aðalbláber, bláber og krækiber.“

Þrátt fyrir að sprettan sé lakari á 

Vesturlandi en fyrir norðan og austan 
er samt víða ber að fá í nágrenni við 
höfuðborgina, eins og í Esjunni, í 
fjallendi uppi af Hvalfirði, í Svínadal 
og á Draghálsi. Ég ráðlegg fólki á 
Vesturlandi að bíða þar til um næstu 
mánaðamót með að fara í berjamó 
langi það að tína eitthvað að gagni.“

Sveinn segir að sólarleysið 
á Vesturlandi í sumar sé helsta 
ástæðan fyrir lakri berjasprettu í ár. 
„Berjaspretta fyrir sunnan og vestan 

var líka fremur léleg á síðasta ári. Maí 
á þessu ári var reyndar mjög góður og 
það er líklega helsta ástæða þess að 
þar vaxa á annað borð ber í ár. Þeim 
sem langar virkilega að komast í góð 
ber er því ráðlegast að fara austur eða 
norður og tína þar með öðrum sem 
tilheyra berjatínsluhreyfingunni.“

 /VH

Fyrstu verðskrár birtar

Vætutíð dregur úr uppskeru útiræktaðs grænmetis á Flúðum:

Grænkál kemur best út en verri 
horfur eru með geymsluhvítkál
Sólarleysi og rigningar það sem af 
er sumri gera það að verkum að 
jarðvegur er víða kaldur og erfiður 
í vinnslu. Uppskera útigrænmetis 
er með minna móti á Flúðum 
enda garðar sums staðar vatnsósa. 
Áframhaldið ræðst af tíðinni næstu 
vikur.

„Við erum eingöngu með útiræktað 
grænmeti og sumarið er búið að vera 
ansi blautt það sem af er og útlitið með 
margar tegundir mætti vera betra,“ 
segir Sigrún Hrafnhildur Pálsdóttir, 
grænmetisbóndi á Flúðum.

Gengur best í sendnum jarðvegi

„Grænkál og sumarhvítkál er að koma 
best út og rauðkálið sleppur líklega 
fyrir horn en annað vex verr. Verst 
líst mér á horfurnar með blómkál 
og geymsluhvítkálið.“ Sigrún segir 
ástandið svipað hjá öðrum ræktendum 
á sínu svæði en þó misjafnt eftir 
jarðveginum sem ræktað er í. „Vætan 
hefur minni áhrif hjá þeim sem rækta 
í sendnum jarðvegi en meiri hjá þeim 
sem eru í mýrlendi eins og ég.“

Sigrún ræktar grænmeti á um 
það bil tíu hekturum og mest af 
því er hvítkál sem hún setur í 
kæligeymslu eftir uppskeru og selur 
yfir vetrartímann. „Ég rækta talsvert 
af rauðkáli, spergilkáli, kínakáli, 
blómkáli og grænkáli þannig að þetta 
er svona bland í poka. 

Ég á von á talsverðum afföllum 
af geymsluhvítkáli en á eftir að sjá 
hvað það verður mikið þegar upp er 
staðið enda seinsprottnara afbrigði 
en sumarhvítkálið.“

Vantar sól

Sigrún segir að júlí hafi verið 
einstakleg blautur í ár og uppskeran 
minni en á sama tíma í fyrra. 
„Lofthiti í ár er hærri en í fyrra en 
sólskinsstundir færi og sólarleysið 
er greinlega að draga úr vexti. Við 
plöntuðum út upp úr miðjum maí 
og aðeins farinn að taka grænkál, 
sumarhvítkál, kína- og spergilkál og 
núna allra síðast blómkál.“

Garðar víða á floti

„Ég á ekki von á öðru en að 
uppskeran bjargist að einhverju 
leiti ef það fer að þorna en garðarnir 
eru nánast á floti víða og plönturnar 
hreinlega að drukkna á köflum. 
Jarðvegurinn er kaldur í vætutíð og 
það dregur úr vexti en arfinn dafnar 
aftur á móti vel.

Við verðum bara að sjá hvað gerist 
á næstu vikum og vona að það rigni 
minna. Bleytan gerir alla vinnu við 
uppskeruna erfiðar, maður sekkur 
í hverju skrefi og traktorinn kemst 
varla áfram,“ segir Sigrún að lokum. 

 /VH

Sauðfjárslátrun hófst hjá 
sláturhúsi KVH á Hvammstanga 
síðastliðinn mánudag. Á sjöunda 
hundrað fjár var þá slátrað 
til að útvega kjöt í sendingar 
til Whole Foods-verslananna í 
Bandaríkjunum. Áfram verður 
slátrað næstu tvo mánudaga á 
Hvammstanga en regluleg slátrun 
hefst þar í fyrstu viku september. 

Þá gaf SKVH út verðskrá í gær 
fyrir slátrun haustsins. Fljótt á litið 
virðist verðskráin vera lítið breytt 
frá fyrra ári að viðbættri þeirri 15 

króna uppbót á kíló sem SKVH 
og KS greiddu út fyrr á þessu ári. 
Verðskráin mun einnig gilda fyrir 
KS, en þar hefst slátrun í fyrstu viku 
september. 

Aðrir sláturleyfishafar hafa 
ekki gefið út verðskrár en búast 
má við þeim öllum um eða eftir 
helgi. Í samtölum við forsvarsmenn 
sláturleyfishafa kemur fram að 
reikna má með því að verðskrár 
verði á svipuðu róli og sú sem 
SKVH kynnti í gær. Flestir hinna 
sláturleyfishafanna munu hefja 

slátrun strax upp úr mánaðamótum, 
utan SS sem hyggst slátra 20. ágúst, 
27. ágúst, 3. og 4. september og 
hefja svo reglulega slátrun 10. 
september.

 /fr
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Ný hönnun, ný tækni

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

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

fyrir ökumann og farþega

Stærri hurðir 
auðvelda 
umgengni í 
ökumannshúsi

24x24 kúplingsfrír 
gírkassi með 
milligír

New Holland stendur 
fyrir gæði, endingu og 
frábært endursöluverð

T5

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

www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is

Hættu að telja og skiptu yfir í ADSL með 
ótakmörkuðu gagnamagni fyrir aðeins 6.990 kr. 
Það er ekkert smátt letur bara endalaust gagnamagn.

537 7000 
www.hringdu.is

BANANI Í MORGUNMAT KAFFIBOLLAR YFIR DAGINN

SPAGHETTÍSTANGIR Í KVÖLDMATINN

ÓTAKMARKAÐ
GAGNAMAGN

ADSL
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LEIÐARINN

Í liðinni viku fór umræða um 
upprunamerkingar á kjöti eins og 
eldur í sinu um netheima. Rangar 
og villandi merkingar á kjöti urðu 
til þess að árvökulir neytendur 
tóku upp myndavélasímana sína 
og sendu myndir af umbúðunum á 
samfélagsmiðlana. Innan skamms 
voru almennir fréttamiðlar búnir 
að taka málið upp og allir voru að 
tala um uppruna nautahakks og 
grísakjötsspjóta, var hann spænskur 
eða íslenskur? Á sama sólarhringnum 
kom formaður Neytendasamtakanna 
fram í fjölmiðlum ásamt niður-
lútum forsvarsmönnum kjöt-
iðnaðarfyrirtækja og tjáði sig um 
hinn óljósa uppruna. Allt endaði 
vel að lokum og sú skýring sem 
hljómaði hvað víðast var sú að hér 
væru mannleg mistök á ferðinni. 
Kjötið hafði verið ranglega merkt 
og þeir sem báru ábyrgð báðust 
afsökunar. 

Athyglin og umtalið sem þetta 
mál fékk er hið besta mál. Það sýnir 
að neytendur vilja fá greinargóðar 
upplýsingar um þann mat sem við 
kaupum úti í búð eða annars staðar. 
Ef söluaðilar, framleiðendur eða 
aðrir standa sig ekki í stykkinu 
er þeim refsað. Neikvæð umræða 
spillir viðskiptum og letur fólk til að 
kaupa vörurnar. Orðsporið er fljótt 
að fara veg allrar veraldar ef menn 
verða uppvísir að því að blekkja eða 
villa um fyrir neytendum 

Eins og fram kemur í viðtali hér 
í blaðinu við Karl G. Kristinsson, 
prófessor í sýklafræði við Háskóla 
Íslands, skiptir máli hvað fólk lætur 
ofan í sig. Upplýstir neytendur vilja 
ekki kaupa köttinn í sekknum. Þeir 
vilja vörur sem hægt er að treysta. 
Þess vegna er rík ástæða til að kynna 
sér upprunann og framleiðsluhætti í 
viðkomandi framleiðslulandi. 

Á síðustu mánuðum hafa Samtök 
atvinnulífsins, Bændasamtök 
Íslands og Neytendasamtökin 
unnið sameiginlega að því að 
útbúa kynningar- og fræðsluefni 
um upprunamerkingar matvara. Í 
fyrsta lagi er ætlunin að standa fyrir 
kynningu inn á við til fyrirtækja 
og allra þeirra sem standa að 
framleiðslu matvara. Í öðru lagi 
verða neytendur hvattir til þess að 
kynna sér málin í hörgul og gera 
kröfur um að upprunamerkingar séu 
í lagi. Þegar nógu margir neytendur 
láta í sér heyra hljóta menn að hlusta 
– það á að vera hafið yfir vafa hvað 
er í kjötpakkanum.  /TB

Ég vil vita 
hvað er í 
pakkanum

LOKAORÐIN

Íslenska geitin
Undanfarnar vikur hafa fjölmiðlar fjallað 
talsvert um íslensku geitina. Það er vel þótt það 
komi ekki til af góðu. Stærsta geitabú landsins, 
sem hýsir tæplega fjórðung stofnsins, á í 
miklum rekstrarerfiðleikum.

Geitfjárstofninn hefur líklega aldrei verið 
stór og frá fyrstu áreiðanlegu talningu árið 1703 
hefur fjöldinn nær alltaf verið innan við 1.000 
gripi. Undantekning eru þó árin frá 1914 og fram 
undir 1940, en stofninn komst í nærri 3.000 gripi 
árið 1930. Stofnstærð fór lægst undir 100 gripi 
á síðustu áratugum 19. aldar og aftur árið 1960. 
Þá hófst sérstök skráning á geitum og komið var 
á stofnverndarstyrkjum í fyrsta sinn. Eftir það 
fór geitum að fjölga aftur og í lok árs 2012 voru 
849 vetrarfóðraðar geitur til í landinu. Fjölgunin 
hefur verið stöðug það sem af er 21. öldinni. 
Geitfjáreign er hins vegar afar dreifð. Hátt í 60% 
stofnsins samanstanda af 81 hjörð þar sem eru 
20 gripir eða færri. Aðeins sjö hjarðir eru með 
fleiri en 20 geitum og þar af er ein langstærst, 
eins og framan er nefnt. Meðalfjöldi gripa hvers 
eiganda er rétt undir 10 gripum.

Afurðir geitarinnar eru eftirsóttar

Geitabúskapur hefur því miður ekki náð þeirri 
stærð hérlendis að hann standi undir búrekstri 
einn og sér. Kjötframleiðsla árið 2013 var ríflega 
1,8 tonn alls en ekki liggur fyrir hversu mikið 
féll til af mjólk eða geitafiðu (þ.e. geitaull). 
Eftirspurn virðist þó allnokkur, sérstaklega eftir 
geitamjólk og afurðum úr henni. Framleiðsla 
er þó líklega enn of lítil til að hún standi undir 
því magni sem nauðsynlegt er til að þróa og 
markaðssetja vöru til almennrar sölu. Til þess 
þarf fleiri og stærri bú. Til samanburðar hefur 
Norðmönnum tekist ágætlega að byggja undir 
sína framleiðslu. Þar er lögð mest áhersla á 
mjólkurframleiðslu og meðalfjöldi gripa á hverju 
búi er ríflega 100, eða 10 sinnum meira en hér. Á 

sama tíma eru sauðfjárbú hérlendis að meðaltali 
meira en tvöfalt stærri en í Noregi.

Skylda okkar að varðveita búfjárstofna

Við Íslendingar höfum skyldu til þess að 
varðveita okkar einstöku búfjárstofna. Umfjöllun 
um geitina undanfarið sýnir að verulegur áhugi er 
fyrir því á meðal almennings og jafnvel erlendis. 

Rekstrarvandi einstakra búa er sérstakt 
úrlausnarefni en það skiptir jafnvel enn meira 
máli að byggja upp stuðning við geitfjárræktina 
til framtíðar litið. Starfshópur á vegum 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur 
skilað tillögum þess efnis. Bændasamtökin áttu 
aðild að þeirri vinnu. Í skýrslu hópsins má finna 
tillögur um aðgerðir bæði til skemmri og lengri 
tíma.

Byggjum upp sterkari undirstöður  
fyrir geitfjárræktina

Í fyrsta lagi er lagt til að auknu fé verði veitt 
til stofnverndar geitastofnsins með sérstöku 
framlagi ríkisins. Framlagið verði nýtt til að 
hækka verulega og afnema takmarkanir á því 
hversu margar geitur á hverju búi njóta stuðnings 
(nú er hámarkið 20). Þessi tillaga er hugsuð 
til að bregðast við bráðasta vandanum og til 
þess þarf aukið fjármagn. Opinber framlög til 
landbúnaðarins eru vissulega veruleg en um 
ráðstöfun allra þeirra fjármuna gilda reglur og 
ekki er hægt að ráðstafa þeim til verkefna sem 
ekki er gert ráð fyrir í búvörusamningum og þeim 
lögum sem þeir byggja á. Stjórnvöld verða því 
að útvega nýtt fjármagn til stuðnings geitinni ef 
bregðast á við strax.

Til lengri tíma litið leggur hópurinn til að 
við næstu endurskoðun sauðfjársamnings verði 
innleitt sérstakt stuðningsform fyrir geitfjárrækt, 
sambærilegt þeim stuðningi sem veittur verður í 

sauðfjárrækt. Í stuðningsaðgerðum þarf að vera 
hvati til þess að geitfjárræktarbú verði af þeirri 
stærð að vinnsla afurða sé möguleg. Þannig 
verði reynt að byggja upp styrkari undirstöður 
greinarinnar.

Þá eru í niðurstöðum hópsins nokkrar tillögur 
til stuðnings markvissara ræktunarstarfi, svo sem 
með skipulegri uppbyggingu á sæðisbanka með 
frystu hafrasæði, rafrænni ættbók og auknum 
rannsóknum á geitastofnunum og afurðum hans. 
Lagt er til að þær tillögur komi til skoðunar við 
næstu endurskoðun búnaðarlagasamnings.

Það skiptir máli að byggja upp sterkari 
undirstöður fyrir geitfjárræktina. Það er 
greinilegur áhugi fyrir því og hann er einnig 
fyrir hendi hjá samtökum bænda. En minna má 
á að það eru fleiri stofnar sem við þurfum að 
varðveita með skipulegum hætti, þó að þeir hafi 
ekki fengið jafn mikla athygli undanfarið og 
geitin. Íslenska kýrin, sauðkindin, forystuféð, 
hesturinn, hundurinn og landnámshænan eru 
allt erfðaauðlindir sem okkur er skylt að standa 
vörð um. Gleymum því ekki.  
 /SSS

Nýr og glæsilegur keppnisvöllur 
Hestamannafélagsins Trausta í 
Laugardal, Grímsnesi, Grafningi 
og Þingvallasveit var tekinn í 
notkun fimmtudaginn 31. júlí. 

Völlurinn er á móts við 
hjólhýsahverfið við Laugarvatn, 
hinum megin við veginn. Fjöldi 
sjálfboðaliða gaf vinnu sína við 
gerð vallarins, en heildarkostnaður 
við hann er um átta milljónir króna 
og er þá átt við efnis- og vélakaup. 
Skeiðbraut í fullri lengd er á vellinum, 
auk tilheyrandi hringvalla. „Draumur 
félagsmanna er að í nágrenni vallarins 
í framtíðinni rísi þar hesthúsahverfi 
samkvæmt skipulagi og fjarlægur 
draumur er auðvitað reiðhöll eða 
skemma þar sem hægt er að athafna 
sig við frumtamningar og þegar veður 
gerast válynd,“ segir Guðmundur 

Birkir Þorkelsson, formaður 
Trausta. Völlurinn fékk nafnið 
Þorkelsvöllur til heiðurs Þorkeli 
Bjarnasyni heitnum, fyrrverandi 
hrossaræktarráðunaut á Laugarvatni. 
 /MHH

Þorkelsvöllur á Laugarvatni
– nýr keppnisvöllur Hestamannafélagsins Trausta

Guðmundur Birkir, formaður Trausta, 
heldur ræðu við vígslu nýja 
vallarins. 

Bjarni Þorkelsson, hrossaræktandi 
á Þóroddsstöðum, og Sigurbjörn 
Bárðarson dást að nýja vellinum. 
Bjarni fagnaði einmitt 60 ára afmæli 
sínu þennan dag. 

Samhliða vígslunni fór fram gæðingamót Trausta, en hér er Sigurbjörn 
Bárðarson að keppa á vellinum og sýnir hér hægt tölt.  Myndir / MHH
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ð liðinni verslunar-
mannahelgi, þar sem 
bjór- og brennivíns-
neysla er hvað áköfust, 

er við hæfi að Bakkus beri uppi 
þennan vísnaþátt. Fjölmargar 
landfleygar vísur tengjast líka 
bræðralagi við Bakkus. Á dögunum 
hélt Pétur læknir Pétursson til 
útreiða með hópi vina. Þar voru 
engir andspyrnumenn alkóhóls. 
Ég óskaði honum fararheilla sem 
hann þakkaði með stöku:

Gleðifundum fagna ber
og fylla staup með hraði.
Góðar óskir þakka þér
og þyrstur renni úr hlaði.

Einhver hollasti lagsmaður 
Bakkusar, Haraldur Hjálmarsson 
frá Kambi í Deildardal, orti 
listilegar vísur til vinar síns:

Flaskan mörgum leggur lið,
læknar dýpstu sárin.
Hópur manna heldur við
hana gegnum árin.

Hjá mér stendur flaskan full,
fjörs ég drykkinn kenni.
Það er ekkert samlagssull
sem að er á henni.

Skagafjarðar fögur sýsla
fer að verða miður sín,
skelfur alveg eins og hrísla
ef ég smakka brennivín.

Svo ein að lokum eftir Harald:

Tölum fagurt tungumál,
teygjum stutta vöku.
Lyftum glasi, lyftum sál.
Látum fjúka stöku.

Símtal fékk ég fyrir skemmstu 
frá Ingólfi Ómari Ármannssyni. 
Hafði sá lagt hala á bak sitt og 
haldið til einhvers mannfagnaðar 
í Landmannalaugum. Engin var 
þar þó bindindishátíð að hans 
sögn, en þó var hann öllu öli 
sneyddur sjálfur. Mátti helst af 
símtalinu ráða að hann hefði slitið 
samvistum við Bakkus bróður 
sinn, a.m.k. í bili. Allsgáður orti 
hann því næstu fjórar vísur:

Bakkus gleði meinar mér,
mörg er ögurstundin,
píslargangan orðin er
erfiðleikum bundin.

Vínið leita löngum í
líkt og margir gera.
Oft á tíðum þurft hef því
þungan kross að bera.

Ég hef gengið grýtta slóð,
gegnum slarkið flotið.
Drukkið stíft og faðmað fljóð,
freistinganna notið.

Þó mig fjandinn fjötri í bönd
og fækki týndum sauðum,
veit ég Drottins hlýja hönd
hjálpar mér í nauðum.

Eftir  þennan fádæma 
brennivínsbarlóm í Ingólfi kemur 
vísa eftir þann leiftrandi hagyrðing 
Benedikt Valdimarsson frá Þröm. 
Vísuna orti Benedikt í veislu 
einhverri:

Ekki bresta vínsins völd,
veislan besta sýnir;
munu flestir fara í kvöld
fullir gestir þínir.

Það er talið trúanlegt að Pétur á 
Hallgilsstöðum hafi ort þessa vísu 
fyrir munn Haraldar á Kambi:

Hér er margt sem mætti laga,
mikil stendur til þess von.
Ég fullur verð í 4 daga,
fer síðan til Lissabon.

Umsjón:
Árni Geirhjörtur Jónsson

kotabyggd1@gmail.com

Líf og starf

MÆLT AF 
MUNNI FRAM

A

Umhverfisverðlaun Rangárþings ytra 2014
Umhverfisverðlaun Rangár þings 
ytra voru afhent þriðjudags-
kvöldið 29. júlí á Hellu. 

Umhverfisverðlaun Rangárþings 
ytra voru afhent þriðjudagskvöldið 
29. júlí á Hellu. Verðlaunin fóru á 
fimm staði í ár en umhverfisnefnd 
hafið í nógu að snúast við að skoða 
garða á Hellu, auk fyrirtækja og 
sveitabæja í sveitarfélaginu. 

Einstaklega snyrtileg býli

Hótel Rangá fékk verðlaun fyrir 
snyrtilegasta fyrirtækið, Hulda 
Gústafsdóttir og Hinrik Bragason 
á Árbakka fengu verðlaun fyrir 
snyrtilegasta lögbýlið, Guðný Rósa 
Tómasdóttir og Bjarni Jóhannsson, 
Heiðvangi 9 á Hellu fengu verðlaun 
fyrir snyrtilegasta garðinn og loks 
fengu bæirnir Nefsholt hjá Olgeiri 
Engilbertssyni og Guðnýju Finnu 
Benediktsdóttur og Nefsholt 
1 hjá Engilbert Olgeirssyni og 
Rán Jósepsdóttur verðlaun fyrir 
einstaklega snyrtileg býli. 

Á myndinni eru verðlauna-
hafarnir með blómin sín í 
steinkerjunum og viðurkenningar-
skjölin, frá vinstri, forsvarsmenn 

Hótel Rangár, þá Hulda og Hinrik, 
því næst Anna María Kristjánsdóttir, 
formaður umhverfisnefndar og við 
hlið hennar er Drífa Hjartardóttir 

sveitarstjóri. Þar við hliðina eru 
hjónin í Heiðvangi 9 og loks 
fjölskyldurnar í Nefsholti.

 /MHH

Umhverfisviðurkenningar í Húnaþingi vestra
Húnaþing vestra veitir árlega 
viðurkenningu þeim sem þótt 
hafa til fyrirmyndar við fegrun og 
hirðingu lóða eða landareigna sinna. 
Umhverfisviðurkenningar 2014 
voru veittar á fjölskylduhátíðinni 
Eldur í Húnaþingi.

Í flokki fyrirtækjalóða/atvinnu-
húsnæðis hlaut Leirhús Grétu – Litla 
Ósi viðurkenningu fyrir skemmtilegt 
samspil íbúðarhúsnæðis og gallerís/
vinnustofu, sem skapar fallega 
ásýnd og aðkomu viðskiptavina. 
Eigendur eru Gréta Jósefsdóttir og 
Gunnar Þorvaldsson. 

Snyrtileg aðkoma

Í flokki einkalóða var valin 
Hlíðarvegur 11, Hvammstanga, fyrir 
fallega, gróna og vel hirta einkalóð. 
Eigendur eru Björk Magnúsdóttir 
og Hallmundur Guðmundsson. Í 
flokki bændabýla varð fyrir valinu 
bærinn Miðhóp í Víðidal fyrir 
snyrtilega aðkomu, fallegan og gróin 
einkagarð við íbúðarhúsið. Mikil 
skjólbeltaræktun gerir umhverfið 
aðlaðandi og hlýlegt. Eigendur eru 
Elín Kristín Guðmundsdóttir og 
Ólafur Benediktsson.

Nefnd vegna umhverfis-
viðurkenninga er skipuð af 

sveitarstjórn og heldur nefndin 
utan um valið. Í nefndinni eru Ína 
Björk Ársælsdóttir umhverfisstjóri, 
Erla Björg Kristinsdóttir, Jóhannes 
Erlendsson og Sigríður Hjaltadóttir. 

Á vef Húnaþings vestra segir 
að allar þessar lóðir/landareignir 
beri eigendum sínum gott vitni um 
atorku og umhyggju fyrir fallegu 
og snyrtilegu umhverfi.

Unnur Valborg Hilmarsdóttir 
oddviti Húnaþings vestra, afhenti 
vinningshöfunum innrammað viður-
kenningarskjal og konfektkassa í 
viðurkenningarskyni.  /MÞÞ

 Mynd / af vef Húnaþings vestra

Handverkshátíð á Hrafnagili í 22. sinn:

Sérlega vandaðar vörur á boðstólum í ár
– Um 15 þúsund heimsóknir
Handverkshátíð 2014 var haldin 
á Hrafnagili í Eyjafjarðarsveit 
um liðna helgi og nú í 22. sinn. 
Að venju var mikið um dýrðir 
og lagði fjöldi fólks leið sína á 
Hrafnagil eins og undanfarin ár. 
Stjórnendur hátíðarinnar eru 
ánægðir með hvernig til tókst sem 
og með aðsókn, en áætlað er að um 
Handverkshátíð hafi fengið um 15 
þúsund heimsóknir.

Ester Stefánsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Handverkshátíðar, 
segir eftirtektarvert hversu vandaðar 
vörur voru á boðstólum í ár og eins 
hversu mikinn metnað sýnendur 
lögðu í sýningarbása sína.

Handverksmarkaður vakti lukku

Handverksmarkaður fór fram á 
föstudeginum og sunnudeginum 
með 20 þátttakendum hvorn daginn 
og vakti hann svo mikla lukku að 
búast má við að hann verði árlegur 

viðburður. Laugardeginum lauk með 
frábærri kvöldskemmtun og verðlaun 
hátíðarinnar voru veitt. Valið var erfitt 
og því var ákveðið að veita tvenn 

aukaverðlaun að þessu sinni. Ester 
segir ánægjulegt er að báðir aðilarnir 
sem hlutu aukaverðlaunin tóku nú þátt 
á hátíðinni í fyrsta sinn. 

Kristín handverksmaður ársins

Kristín Þórunn Helgadóttir, Fjöru-
perlum, var valin handverksmaður 
ársins 2014 en í umsögn valnefndar 
segir að Kristín nýti efnivið úr 
náttúrunni á frumlegan og áhugaverðan 
hátt og að hún hafi þróað aðferðir til 
að vinna úr honum svo afraksturinn 
verður falleg vara þar sem litir, munstur 
og form náttúrunnar fá að njóta sín í 
einfaldleika sínum en í nýju samhengi. 

Sölubás ársins var Hespa, en að 
honum stendur Guðrún Bjarnadóttir 
og sagði valnefnd um bás Guðrúnar að 
margbreytileiki og látleysi hafi skapað 
fallega heild.

Hildur Harðardóttir, Hildur H. 
List-Hönnun hlaut hvatningar verðlaun 
ársins, en verk hennar lýsa miklum 
sköpunarkrafti að sögn valnefndar. 
Erling Andersen – Módelbátar hlaut 
einnig hvatningarverðlaun ársins fyrir 
vandað handverk sem greinilega er 
unnið af mikilli natni.  /MÞÞ
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Fréttir

Greiðsluyfirlit 
beingreiðslna á vefnum
Bændasamtökin senda ekki lengur 
út mánaðarleg greiðsluyfirlit 
á pappír vegna beingreiðslna. 
Yfirlitin eru aðgengileg á 
Bændatorginu, þar sem hægt er 
að skrá sig inn með sama lykilorði 
og á vefnum island.is. Bændur eru 
hvattir til að skoða yfirlitin þar og 
hafa samband við BÍ ef þeir hafa 
athugasemdir. Á Bændatorginu 
eru fleiri upplýsingar sem viðkoma 
búrekstrinum. Þar er t.d. hægt að 
skrá tjón af völdum álfta og gæsa.

Innskráning á Bændatorgið er 
í hægra horninu uppi á vefnum 
bondi.is. Þegar smellt er á hann 
birtist innskráningargluggi inn á 
Bændatorgið. Með Bændatorginu 
þurfa bændur eingöngu að nota 
eitt lykilorð í stað þess að skrá sig 
inn í mörg kerfi eins og áður var. 
Lykilorð og notendanafn er það 
sama og á vefnum island.is. Nánari 
upplýsingar um beingreiðslur eru 
veittar í gegnum netfangið gss@
bondi.is og oj@bondi.is

Úr rektorsstólnum 
í sveitarstjórastólinn
Ágúst Sigurðsson, fráfarandi 
rektor Landbúnaðarháskóla 
Íslands, tók við stöðu sveitarstjóra 
í Rangárþingi ytra föstudaginn 1. 
ágúst.

Oddviti sjálfstæðismanna

Hann tekur við starfinu af Drífu 
Hjartardóttur en hún mun þó verða 
honum innan handar við að komast 
inn í nýja starfið í ágústmánuði.

Ágúst er nýr oddviti sjálfstæðis-
manna í Rangárþingi ytra. Hann er 
búsettur á Hvolsvelli með fjölskyldu 
sinni.  /MHH Ágúst Sigurðsson. 

og auglýsingavörum.  Þjónusta okkar er persónuleg 
og skilvirk.  Við seljum vöru og þjónustu sem á erindi 
í öll fyrirtæki landsins.

eykjavík
.bros.is

Reikningar frá BÍ á rafrænu formi
Fyrr á árinu var ákveðið hjá 
Bændasamtökunum að senda 
einungis út reikninga fyrir seldar 
vörur og þjónustu í rafrænu formi. 
Um er að ræða reikninga fyrir forrit 
BÍ, auglýsingar í Bændablaðinu, 
hestavegabréf, ýmsar áskriftir og 
fleira. Þetta er áréttað nú þar sem 
bændur og fleiri viðskiptavinir 
samtakanna hafa spurst fyrir um 
nýja tilhögun.

R a f r æ n i r 
reikningar verða 
a ð g e n g i l e g i r 
viðskiptavinum 
undir rafrænum 
s k j ö l u m  í 

heimabönkum. Þeir sem óska eftir 
að fá senda reikninga útprentaða 
með gamla laginu þurfa að hafa 
samband við Bændasamtökin með 
tölvupósti á netfangið jl@bondi.is. 

Nýr blaðamaður á Bændablaðinu
Í júlíbyrjun tók Vilmundur 
Hansen til starfa á Bændablaðinu. 
Vilmundur er lesendum blaðsins að 
góðu kunnur, en um árabil hefur 
hann skrifað pistla um gróður og 
garðrækt við miklar vinsældir. 

Áður starfaði hann meðal annars 
hjá Fiskifréttum og Viðskiptablaðinu. 
Vilmundur mun sinna almennri 
blaðamennsku bæði fyrir vefinn bbl.

is og prentútgáfuna. 
Vilmundur er 
b ú f r æ ð i n g u r , 
garðyrkju fræðingur 
og kennari að mennt 
auk þess sem hann 

er með háskólagráðu í þjóðfræði og 
meistaragráðu í sögu gróðurnytja. 
Netfangið er vilmundur@bondi.is 

 /TB

Fuglavarnir á íslenskum kornökrum
– ný lausn í boði fyrir bændur þar sem notast er við aðvörunarhljóð fugla

Á Bretlandseyjum hefur ákveðin 
hljóðtækni verið í notkun og þróun 
í 20 ár, sem hefur það að markmiði 
að halda fuglum frá tilteknum 
svæðum þar sem þeirra er ekki 
óskað. Um er að ræða búnað sem 
spilar sérútbúin aðvörunarhljóð 
þeirra fugla sem ætlunin er að fæla 
frá svæðunum. 

Að sögn Jónasar Björgvinssonar, 
sem er umboðsaðili hljóðkerfanna 
(Scarecrow Bio Acoustic) á Íslandi, 
byggist hljóðtæknin á því að spiluð 
eru séraðlöguð aðvörunarhljóð 
fuglategunda eftir ákveðnu kerfi. 
„Fuglinn skynjar hættu og treystir 
ávallt á eðlisávísun sína og forðar 
sér í burtu frá hljóðunum. Reynslan 
sýnir að fuglar venjast hvorki né læra 
á þennan búnað eins og gerist með 
hefðbundnar fælur. Með þessum 
búnaði er hægt að losna við fugl á 
mannúðlegan og vistvænan hátt. 
Tæknin gagnast vel í landbúnaði 
gegn ýmsum vandamálum; gæsum 
og álftum sem éta korn og nýrækt í 
stórum stíl, en einnig gegn mávum 
og hröfnum sem gata og skemma 
heyrúllur. Einnig getur þessi tækni 
hjálpað mikið við að losna við 
vargfugl úr æðavarpi.“

Búnaðurinn lagaður að 
íslenskum aðstæðum 

„Við erum búinn að laga búnaðinn 
að íslenskum aðstæðum vegna 
álftaplágunnar, sem á sér enga 
hliðstæðu í heiminum. Það kom 
mikið á óvart eftir vangaveltur við 
framleiðandann að álftin virðist ekki 
vera til vandræða annars staðar í 
heiminum en á Íslandi. Við höfum 
því unnið náið með framleiðandanum 
í Bretlandi; gert rannsóknir og unnið 
hljóðupptökur á aðvörunarhljóðum 
álfta hér á landi til að laga búnaðinn 
að íslenskum aðstæðum. Ég rek líka 
hljóðver og hef því reynslu og búnað 
til hljóðvinnslu. Ég vann álftahljóðin 
í hljóðverinu og sendi síðan til 
Bretlands. Síðan hafa farið fram 
prófanir á tækjunum með íslenska 
álftakerfinu. Það var í prófunum 
fyrri part sumars meðan álftin var 
enn á túnum og þær prófanir lofuðu 
góðu. Álftin lét sig hverfa af þeim 
túnum þar sem búnaðurinn var virkur 
á. Álftin kemur svo gjarnan aftur í 
sveitir síðsumars, þá mun reyna vel 
á nýja kerfið.“

Fékk áhuga á vandamálinu í 
gegnum tengdaföðurinn

Jónas segir að hann hafi alltaf 
haft brennandi áhuga á ýmsum 
tæknibúnaði – sérstaklega 
hljóðbúnaði – þegar hann er spurður 

út í áhuga hans á þessari tækni 
og forsöguna fyrir því að hann 
lætur fuglavarnir í löndum bænda 
sig varða. „Tengdafaðir minn er 
kúabóndi á Suðurlandi og því hafði 
ég fylgst mikið með fréttum af 
vandamálum í landbúnaði vegna 
ágangs álfta og gæsa í ræktalönd. 
Hefðbundnar fuglafælur hafa lítið 
virkað í gegnum árin og vandamálið 
vex sífellt. Mávar sækja líka lengra 
og lengra inn í land með tilheyrandi 
vandamálum. Kornrækt á Íslandi er 
að aukast og vandamál frá gæsum 
og álftum sömuleiðis. Ég fór að 
leita að raunhæfum lausnum og fann 
þetta fyrirtæki í Bretlandi. Ég fór og 
heimsótti þá og varð þá sannfærður 
um að þetta væri lausnin sem ég 
væri að leita að, enda er Scarecrow 
Bio Acoustic leiðandi í heiminum í 
þessum lausnum.“

Sex tegundir í einu hljóðkerfi

Lausnirnar sem Jónas býður bændum 
kosta annars vegar 145 þúsund 
krónur – sem er grunnverð fyrir 
tæki – og hins vegar 230 þúsund 
krónur fyrir tæki sem nær 360 gráðu 
dreifingu. Innifaldar í verðinu eru 

varnir fyrir sex fuglategundir og er 
búnaðurinn einfaldur í uppsetningu, 
sem bændur sjá að mestu um sjálfir.

„Við erum einnig með lausnir 
fyrir sveitarfélög og útgerðir til 
að losna við máva og fleira frá 
löndunarsvæðum, sorpurðun, 
golfvöllum og fleira og líka þann 
áhugaverða möguleika að geta 
stuðlað að fuglavernd og verndað 
fuglavarp fyrir ágangi máva. Enda 
fæla okkar lausnir aðeins frá þann fugl 
sem búnaðurinn er stilltur á. Einnig 
stendur til að skoða lausnir okkar til 
að vernda fuglalífið og varpið við 
Vatnsmýrina og einnig losna við 
pláguna við Reykjavíkurtjörn. 

Við höfum til dæmis þegar sett 
upp búnað fyrir höfnina í Reykjavík, 
við Grandagarð, hjá öðrum 
sjávarútvegsfyrirtækjum og mörgum 
bændum með mjög góðum árangri.“

Á vefnum fuglavarnir.is má 
sjá ýmis áhugaverð myndbönd 
um virkni kerfanna; til dæmis 
frá Reykjavíkurhöfn, tjörninni í 
Hafnarfirði og á sorpurðunarsvæði. 
Á þeim sést vel hvernig mávarnir 
flykkjast í burtu þegar búnaðurinn er 
stilltur á þá en aðrir fuglar una áfram 
við sitt.  /smh

Jónas Björgvinsson býður bændum upp á nýjan valkost í baráttunni við álft 
og gæs. Hann stendur hér við eitt hljóðkerfa sinna. 

Landsskipulagsstefna kynnt
Um þessar mundir er unnið að 
landsskipulagsstefnu fyrir árin 
2015 til 2026 en sú vinna er í 
samræmi við ákvæði skipulagslaga 
sem öðluðust gildi 1. janúar 2011. Í 
dag verður haldinn kynningar- og 
samráðsfundur þar sem greining 
faghópa Skipulagsstofnunar á 
mögulegum valkostum verður 
kynnt og leitað verður eftir 
ábendingum og sjónarmiðum. 

Upphaf málsins má rekja til 
setningu umræddra skipulagslaga 
en í þeim voru í fyrsta skipti sett 
ákvæði um landsskipulag hér á 
landi. 

Markmið landsskipulagsstefnu er 
setja fram leiðarljós um landnotkun, 
nýtingu lands og landgæða sem 
tryggi öryggi og heildarhagsmuni 
við gerð skipulagsáætlana. 
Landsskipulagsstefna skal þá stuðla 
að sjálfbærri þróun, samræmingu í 

stefnumótun ríkis og sveitarfélaga 
og skilvirkri áætlanagerð. Með 
landsskipulagsstefnu verða því 
samþættar áætlanir opinberra 
aðila um samgöngur, byggðamál, 
náttúruvernd, orkunýtingu, 
fjarskipti og aðra málaflokka sem 
varða landnotkun. 

Sveitarfélög skulu taka mið 
af landsskipulagsstefnu við gerð 
svæðis- og aðalskipulagsáætlana 
og samræma þær stefnunni inna 
fjögurra ára frá samþykkt hennar. Þá 
getur landsskipulagsstefna varðað 
byggðaþróun, búsetumynstur 
og landnotkun, gæði umhverfis, 
náttúru- og menningarminjar, 
náttúruauðlindir og nýtingu þeirra, 
samgöngur og veitur, náttúruvá og 
loftslagsmál með sjálfbæra þróun 
að leiðarljósi, auk annarra þátta.

Við samþykkt lands skipulags-
stefnu fellur svæðisskipulag 

miðhálendis Íslands úr gildi en 
í stað þess skal ávallt setja fram 
stefnu um skipulagsmál hálendisins 
landsskipulagsstefnu. Þar til 
landsskipulagsstefna hefur verið 
samþykkt skal Skipulagsstofnun 
gæta þess að aðalskipulag 
sveitarfélaga sé í samræmi við 
svæðisskipulag miðhálendis Íslands 
og þá stefnumörkun sem þar kemur 
fram. 

Eins og áður segir verður greining 
faghópa Skipulagsstofnunar 
kynnt á fundi í dag. Um er að 
ræða fjóra faghópa sem fjalla um 
skipulag á miðhálendi Íslands, 
um búsetumynstur og dreifingu 
byggðar, um skipulag á haf- og 
strandsvæðum og um skipulag 
landnotkunar í dreifbýli. Kynningin 
fer fram á Hótel Reykjavík Natura 
og hefst klukkan 14.00.  

 /fr
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RAFGIRÐINGAR EFNI 
SEM ENDIST

FÆST Á AKUREYRI OG SELFOSSI

GIRÐINGAR EFNI Í ÚRVALI

1.385kr.1.995kr.

14.780kr.
319.995kr.

22.000kr. 7.500kr.34.900kr.

475kr.

Vnr. 0291300 
Girðingarstaur, 
járn, 1800 mm.

Vnr. 0291200
Girðingarstaur, gagnvarinn, 
yddaður, 120/2400 mm.

Vnr. 0293106
Túngirðingarnet, 90 cm, 
100 m rúllur, 6 strengja, 
galvanhúðað.

Vnr. 53322839
Sláttutraktor
M125-97T, 6,0kw.

Vnr. 2862661042
DP151 djúpsogsdæla.

Vnr. 2862661080
JEKTOR 30m.

Vnr. 286876302
HD EBS 800 SUPER SILENT 
sjálfvirk sogþrýstiauka dæla, af-
köst 60 l/mín. við 20 m lyftihæð. 
Hámarksþrýstingur 3,5 bör.        

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

5.990kr.

Vnr. 0293110
Motto gaddavír 
1,7 mm 250 m.

nr. 286876302

Ein sú hljóðlátasta
á markaðnum

VERÐLÆKKUN Á 
BORHOLUDÆLUM

FULLT VERÐ: 419.995 kr.

ÞÚ SPARAR
100.000 KR.

89.995kr.

Verð frá:
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Radisson Blu hótelunum á Íslandi, 
Hótel Sögu og 1919, hlotnuðust 
þrenn verðlaun á World Travel 
Awards sem haldið var í Aþenu, 
í Grikklandi þann 2. ágúst 
síðastliðinn.

Ingibjörg Ólafsdóttir, hótelstýra 
á Hótel Sögu, segir að verðlaunin 
staðfesti gæði Yes I Can – 
þjónustunnar sem hótelin leggi sinn 
metnað í að veita gestum.

„World Travel Awards hafa 
verið veitt árlega frá árinu 1993 en 
tilgangur þeirra er að viðurkenna 
og verðlauna framúrskarandi gæði 
á öllum sviðum ferðaþjónustunnar 
og WTA er í dag heimsþekkt 
merki hótela, flugvalla og annarra 
fyrirtækja í greininni. 

Radisson Blu 1919 er að vinna 
„Iceland´s Leading Hotel“ í sjötta 
sinn en Radisson Blu Hótel Saga fékk 

verðlaun sem „Iceland´s Leading 
Business Hotel“ og „Iceland´s 
Leading Resort“. Hótelin sem voru 
tilnefnd til verðlaunanna í ár eru öll 
mjög glæsileg og viðkenningin því 
kærkomin og sigurinn sætur,“ segir 
Ingibjörg.  /VH

Fréttir

Radisson Blu á Íslandi hlýtur þrenn 
World Travel Awards-verðlaun

Radisson Blu Hotel Saga.

Kokkalandslið Íslands hefur borið hróður íslenskrar matargerðar og 
matvæla víða um lönd. Formlegur samstarfssamningur við Íslandsstofu 
er nú í höfn.  Mynd / Rafn Rafnsson

Kokkalandsliðið kynnir 
íslenskan mat og matargerð
Íslandsstofa og kokkalandsliðið 
hafa tekið höndum saman 
og gert með sér samning um 
að efla kynningu á Íslandi 
sem áfangastað og íslenskum 
matvælum á erlendum 
mörkuðum. Samstarfið mun 
tengjast markaðsverkefninu 
„Ísland – allt árið“ og almennri 
markaðsvinnu fyrir íslenska 
ferðaþjónustu, segir á vef 
Íslandsstofu.

Samkvæmt samningnum 
mun kokklandsliðið taka þátt í 

verkefnum tengdum komu erlendra 
blaðamanna til Íslands sem og 
einstökum verkefnum Íslandsstofu 
á erlendum mörkuðum, líkt 
og vöru- og sölusýningum. 
Þá munu matreiðslumeistarar 
kokkalandsliðsins veita aðgang 
að uppskriftum til notkunar 
í þematengdum verkefnum 
tengdum Íslandi, til dæmis á 
samfélagsmiðlum. Samkvæmt 
samningi verður merki Inspired by 
Iceland á öllu kynningarefni og á 
fatnaði kokkalandsliðsins.

Ferðaþjónusta bænda:

80 til 90% nýting yfir háannatímann
Nýting á gistirýmum hjá Ferða-
þjónustu bænda hefur verið 
mjög góð það sem af er árinu 
enda hefur metfjöldi ferðamanna 
heimsótt landið. Pöntunum á 
gistinóttum beint til bænda 
hefur fjölgað talsvert auk 
þess sem einstaklingar bóka í 
auknum mæli sjálfir í gegnum 
ferðaþjónustuna.

„Bókanir hafa verið mjög góðar 
í sumar og nýtingin milli 80 og 90% 
yfir háannatímann,“ segir Sævar 
Skaptason, framkvæmdastjóri 
Ferðaþjónustu bænda. „Í dag 
bjóðum við upp á 5.000 uppbúin 
rúm hjá 185 aðilum um allt land 
auk margs konar möguleika á 
afþreyingu.“

Norðurljósin trekkja

„Nýtingin hefur verið mest frá 
seinni hluta júní og út ágúst en 
undanfarið höfum við orðið vör 
við talsverða aukningu á haustin 
og tímabilið er því að lengjast. 
Á ákveðnum svæðum eins og til 
dæmis í kringum Jökulsárlón er 
nýtingin einnig góð á veturna og þá 
sérstaklega yfir norðurljósatímann 
frá áramótum og fram í apríl.“

Aukin sala á netinu

Ferðaþjónusta bænda er 
hlutafélag í eigu bænda og starfar 
að markaðssetningu og sölu 
á þjónustu fyrir þá. Hlutverk 
ferðaskrifstofunnar er einkum að 
bóka gistingu fyrir einstaklinga og 
hópa ásamt heildarskipulagningu á 
bílaleigupökkum. Ferðaskrifstofan 
er í viðskiptum við um 150 
ferðaskrifstofur og ferðaheildsala 
um allan heim.

Sævar segist verða var við 

aukningu á því að bændur bjóði 
sjálfir gistingu á netinu og að 
ferðamenn bóki hana þannig. „Netið 
býður upp á óþrjótandi möguleika 
og auk þess sem bændur eru sjálfir 
að selja gistingu í gegnum það 
hefur salan hjá okkur einnig aukist 
verulega. Það er enginn bundinn 
af því að selja eingöngu í gegnum 
okkur og margir eru í samvinnu við 
fleiri en eina ferðaþjónustu. 

Kosturinn við að vera hluti af 
Ferðaþjónustu bænda felst meðal 
annars í því að við gerum úttekt á 
þjónustunni á tveggja ára fresti og 
tryggjum því ákveðin gæði. Við 
ábyrgjumst einnig greiðslur á öllum 
bókunum sem fara í gegnum okkur 
og borgum stundum fyrir fram á 
vorin fyrir gistingu á komandi 
sumri ef lítið er í kassanum hjá 
gistisölum eftir veturinn.“

Aukin afþreying í boði

Sævar segir Ferðaþjónustu bænda 
sífellt stefna að því að bæta 
þjónustuna. „Viðskiptavinir okkar 
koma alls staðar að og ég verð 
ekki var við að þeir komi meira frá 
ákveðnum löndum en öðrum. 

Undanfarið hefur til dæmis orðið 
mikil aukning í sölu á afþreyingu 
samhliða gistingu. Göngu- 
og skoðunarferðir í nágrenni 
gististaðanna eru mjög vinsælar. 
Við bjóðum einnig upp á pakka með 
gistingu og bílaleigubíl og vinsældir 
slíkra ferða hafa aukist mikið. 

Auk einstaklingsbókana erum 
við með stóra hópadeild sem selur 
erlendum ferðaskrifstofum ferðir og 
skipuleggur skoðunarferðir og aðra 
afþreyingu fyrir þær,“ segir Sævar.  

 /VH

Sala á afþreyingu hefur aukist samhliða gistingu. Göngu- og skoðunar-
ferðir í nágrenni gististaðanna eru mjög vinsælar.

Norðurland vestra:

Unnið að gerð Fuglastígs 
Undanfarnar vikur hefur 
Selasetrið á Hvammstanga leitt 
verkefni um gerð fuglastígs á 
Norðurlandi vestra fyrir hönd 
Ferðamálasamtaka Norðurlands 
vestra. 

Markmið verkefnisins er að 
undirbúa uppbyggingu fugla-
skoðunarstíga á Norðurlandi 
vestra þar sem ferðamönnum er 
auðveldað aðgengi að hinum ýmsu 
fuglaskoðunarstöðum víðs vegar um 
landshlutann.

Ellen Magnúsdóttir líffræðingur 
var ráðin til verksins og hefur frá 
því í byrjun júní skoðað vænlega 
fuglaskoðunarstaði í landshlutanum 
og kortlagt tegundir á hverjum stað. 
Á vef Selasetursins segir að verki 
hennar sé við það að ljúka og í 

framhaldinu muni 
verða gert kort af 
stöðunum ásamt 
því að sett verði 
upp heimasíða fyrir 
stíginn. 

V e r k e f n i ð 
er liður í eflingu náttúrutengdrar 
ferðaþjónustu á svæðinu og er það 
samstarfsverkefni Selasetursins, 
Ferðamálafélags V-Hún., 
Ferðamálafélags A-Hún., Félags 
ferðaþjónustunnar í Skagafirði, 
Ferðamáladeildar Háskólans á 
Hólum og Náttúrustofu Norðurlands 
vestra. Verkefnið hófst formlega í 
lok síðasta árs og verður fyrsta 
áfanga lokið í lok árs. 

Verkefnið hlaut styrk frá 
Vaxtarsamningi Norðurlands vestra.

Landeigendur í Vogum í Mývatnssveit takmarka aðgengi að Grjótagjá:

Hætta á grjóthruni og slæm 
umgengni ferðafólks
Fyrirhugað er að hefja fram-
kvæmdir til að bæta mjög aðstöðu 
á svæðinu við Grjótagjá í landi 
Voga í Mývatnssveit. 

Landeigendur gripu til þess ráðs 
nýverið að banna böðun og loka hluta 
svæðisins fyrir almennri umferð. Það 
var, að sögn Jóhanns F. Kristjánssonar 
formanns Landeigendafélags Voga, 
gert annars vegar vegna hættu á 
grjóthruni í gjánni og hins vegar var 
umgengni á svæðinu mjög slæm. 
Hann segir landeigendur telja sig í 
fullum rétti til að takmarka aðgengi að 
gjánni, en vonandi sé um tímabundna 
aðgerð að ræða.

„Fólk hefur sótt í Grjótagjá í marga 
áratugi og við landeigendur höfum 
ekki haft neitt við það að athuga,“ segir 
hann. Til aðgerða var hins vegar gripið 
vegna hættu á grjóthruni og talið að 
baðgestir væru í hættu af þeim sökum. 
Borið hefur á því að menn hamist ofan 
á gjánni og því fylgir hætta á að grjót 
hrynji ofan í hana og yfir baðgesti. 
Ekki hafa þó enn orðið slys á fólki af 
þeim sökum. 

Landeigendur hafa brugðist við 
þessu ástandi með því að setja upp 
skilti þar sem takmarkanir eru lagðar 
á umferð um svæðið og baðferðir í 
Grjótagjá. „Það hefur skilað árangri, 
átroðningur hefur snarminnkað.“

Aukin umferð fylgir verri 
umgengni

Getið er um Grjótagjá í landi Voga 
á vefsíðum eins og Trip Advisor 

og eðlilega hafa ferðalangar áhuga 
á að skoða hana. Aukinni umferð 
hefur fylgt slæmur umgangur og 
segir Jóhann að mjög hafi borið á 
bjórdósum og brotnum flöskum, 
pappír sem og öðru almennu rusli. 
„Það segir okkur að fólk er að fara 
ofan í á kvöldin og um nætur og hefur 
þá gjarnan áfengi um hönd. Það kann 
ekki góðri lukku að stýra, menn þurfa 
að vera allsgáðir þarna ofan í og sýna 
fyllstu aðgát,“ segir hann.

Önnur náttúrugjá er einnig á 
svæðinu, Vogagjá, og hefur fólk sótt 
töluvert í hana. „Það hefur aldrei 
staðið til að almenningur væri að baða 
sig í þeirri gjá, aðgengi að henni er 
stórhættulegt, snarbratt ofan í hana 
og ekki á allra færi að fikra sig þar 
niður. Við höfum reynt að setja þar 
upp girðingar síðustu vikur en þær 
eru rifnar upp jafnóðum og bannskilti 
fjarlægð,“ segir Jóhann. „Við höfum 
grun um hverjir hafa verið þar að verki 
en getum ekki annað en vonast til að 

þeir sjái að sér og virði tilraunir okkar 
til að koma í veg fyrir slys.“

Framkvæmdir fyrirhugaðar í haust

Landeigendur bættu aðstöðu á svæðinu 
síðasta sumar, en á komandi hausti 
er ætlunin að halda framkvæmdum 
áfram, svo það beri þann fjölda sem 
inn á það sækir. Fyrst þarf þó að klára 
og fá samþykkt deiliskipulag. Óljóst 
er að sögn Jóhanns hvort sótt verður 
um styrki vegna framkvæmda eða 
tekin upp gjaldtaka í einhverju formi.
Raunar hugnist mönnum sú leið ekki, 
en vera megi að það sé eina færa 
leiðina til að standa undir aukinni 
ásókn og kostnaði sem fylgir. 

Ólíkir hagsmunir togast á

„Það getur farið svo að við neyðumst 
til að taka upp gjaldtöku inn á 
svæðið, ef við t.d. verðum að koma 
upp eftirliti eða vakt,“ segir Jóhann. 
Aðilar að Landeigendafélagi Voga 
í Mývatnssveit eru fimm lögbýli 
og einstaklingar, blandaður hópur, 
bændur sem stunda búskap eða 
ferðaþjónustu og eins aðilar sem 
hvorki stunda búskap á jörð sinni né 
ferðaþjónustu. „Þarna togast á ólíkir 
hagsmunir og því eru mismunandi 
sjónarmið uppi. Vandi af þessu tagi á 
að mínu mati eftir að aukast á næstu 
misserum og bændur, landeigendur 
og sveitarfélög verða að ræða 
hvernig best er að bregðast við,“ 
segir hann.  /MÞÞ
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Hefði ekki trúað því að 
Femarelle virkar svona vel 

nema prófa það sjálf 

Ég var aðeins rétt um 40 ára þegar 
einkenni breytingaskeiðsins hófust 
hjá mér. Ótrúlegt að vera svo ung og 

upp lifa einkenni sem 50 ára konur eru að 
upp lifa. En vinnufélagar mínir fengu helst að 
finna fyrir því að ég var alltaf í hitakófi og 
opnaði alla glugga upp á gátt þegar ég var 
á skrifstofunni. 

En ég hef alltaf verið skapgóð og kát, 
þannig að breytingaskeiðið var ekki alveg 
týpískt hjá mér. Helst voru það svefntruflanir 
og hitakófin sem voru að angra mig, ég var 
alltaf kafrjóð í framan, sveitt og að kafna úr 
hita. 

Þegar mér bauðst að prófa Femarelle í 
mánuð, þá tók ég því með mátulega mikilli 
alvöru, ég prófaði og vildi sjá til. Ég byrjaði, 
hætti, byrjaði aftur, fann góðan mun, og svo 
þegar ég byrjaði aftur á þriðja pakkanum 
á nokkurra mánaða tímabili, þá fann ég 
það fyrir alvöru hve vel Femarelle virkaði 
á mig. Ég vildi bara ekki trúa því fyrst. Ég 
fann líka mikinn mun á því hvað ég náði að 
sofa betur, þar sem ég átti ekki Femarelle í 
nokkra daga, þá gat ég merkt muninn. 
En núna finn ég hvað það gerir mér gott og 
ætla því að halda áfram. 

Takk fyrir
Björk Femarelle nýtt útlit

Allt annað líf með  
Femarelle undraefninu 
 er loksins verkjalaus! 

Mér hafði ekki liðið nógu vel í svo-
lítinn tíma, ég er á lyfjum við sykur-
sýki og vegna veikinda í skjald kirtli. 
Ég hafði þyngst vegna lyfjanna og 
hef ég einnig verið með gigt og 
haft verki vegna þess. Mér fannst 
óþægilegt að vera of mikið innan 
um fólk. Mér fannst ekki gott að vera 
innan um hávaða og var því mjög 
mikið að einangrast frá félagslífi. 
Vegna sykursýkinnar og skjald-
kirtils  sjúkdómsins, þá hef ég svitn-
að mjög mikið þó ég hafi ekki verið 
í áreynslu. Það var þannig að ég 
þurfti að skipta um bol þrisvar á 
dag, og var ég líka alltaf sveitt á 
höfðinu. 
Ég er 71 árs og var ekki sátt við 
hvernig mér leið. Ég las umfjöllun í 
blað inu um Femarelle, og leist vel á 
að prófa náttúrulega og hormóna-
lausa meðferð sérstaklega þar sem 
ég sá að þau geta linað verki. 
Ég hef núna notað Femarelle undan-
farna mánuði og hef endurheimt 
mitt fyrra líf! 
Mér líður svo vel að nú get ég farið 
dagl ega út að ganga með hundinn og í sund og sæki félagsvistina og fer í 
bingó vikulega. 
Mér er hætt að verkja um allan líkamann og ég nota Femarelle sem náttúru lega 
verkjameðferð. En eftir að ég hafði verið á Femarelle í um það bil 6 mánuði þá 
fann ég að ég var hætt að svitna eins og ég gerði daglega, og get núna verið í 
sama bolnum allan daginn. 
Núna segja börnin mín og tengdabörn að ég sé orðin svo lífleg og hress og ég 
get veitt þeim betri athygli. Ég hef að auki misst 11 kíló án þess að reyna það, 
vegna þess og ég get hreyft mig óhindrað. 
Ég er svo ánægð með Femarelle hylkin, mér líður svo vel af þeim og ég mæli 
með þeim við allar vinkonur mínar. 

Takk fyrir kærlega, 
Eva Ólöf Hjaltadóttir

Eva Ólöf Hjaltadóttir

Eva Ólöf Hjaltadóttir

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

þú þarft til að viðhalda góðum 
og endurnærðum svefni. Einstök 
sam setning – með náttúrulegum 
efnum og vítamínum.

Takið 2 töflur 1 klst. fyrir svefn.

Þvílíkur léttir eftir öll þessi ár!
Mig langar að deila með ykkur 
reynslu minni af Bio Kult Pro 
Cyan sem vinnur gegn þvag-
færa sýkingu. 

Árið 2001 þá varð ég mjög 
veik af gigt og öll heilsan fór úr 
skorðum. Vegna aukaverkana 
af lyfjunum þá átti ég það til 
að fá endurteknar þvag-
færa sýkingar og þá þurfti 
ég alltaf að fara mjög 
reglulega á sýkla lyf. 

Ég hafði í mörg ár reynt 
að nota náttúrulegar leiðir 
til að losna við sýklalyfin, 
en ekkert virkaði. Ég hafði 
breytt matar æðinu, breytt líf stíl, próf að ýmsar vörur sem áttu að virka á 
þvag færasýkingar, en allt kom fyrir ekki, ég fékk alltaf endur teknar þvag-
færa sýkingar. 

Vinkona mín sem er læknir, benti mér á að nota Bio Kult Pro Cyan gegn 
þvagfærasýkingunni, og það var alveg ótrúlegt að upplifa loksins eitthvað 
sem virkaði á vandamálið og án þess að nota sýklalyf! 

Þvílíkur léttir eftir öll þessi ár. 
Ef ég óvart gleymi að taka Bio Kult hylkin þá finn ég að þvagfærasýk ing in 

lætur fyrir sér finna, þannig að ég passa vel upp á að það gerist ekki. Ég 
tek 2 hylki á dag alla daga. 

Ég hef líka notað Bio Kult Original þetta gula með til að styrkja magaflóruna 
enn betur og það hefur einnig hjálpað mér til að styrkja meltinguna. 

Takk fyrir að bjóða upp á Bio Kult það hefur hjálpað mér 

Kveðja
Birgitta Sveinbjörnsdóttir

Birgitta Sveinbjörnsdóttir

Brizo fyrir bununa
Þekkirðu þessi vandamál?
 þvagbuna

 stöðva þvaglát

 þvaglát

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

Skúli Sigurðsson

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

 Fæst í apótekum, heilsuverslunum og heilsuhillum stórmarkaðanna - einngi á netverslun www.icecare.is

 



12 Bændablaðið  |  Fimmtudagur 14. ágúst 2014

Fréttir

Endurnýjun véla og tækja:

Sala á dráttarvélum að aukast
Fyrstu sex mánuði þessa árs er 
búið að selja 72 nýjar dráttarvélar 
hér á landi miðað við 55 vélar á 
sama tíma á seinasta ári og er 
því um 31% aukning að ræða. 
Árið 2013 seldust alls 108 nýjar 
dráttavélar. 

Endurnýjunarþörf  fyr ir 
dráttarvélar og önnur landbúnaðar-
tæki er sambærileg því sem á við 
um bíla og vinnuvélar og þörfin 
orðin talsverð. Eðlileg endurnýjun 
er á bilinu 150 til 250 dráttarvélar 
á ári en salan heftur verið talsvert 
undir því frá hruni. 

31% aukning  
fyrstu sex mánuði ársins

Oddur Einarsson, framkvæmda-
stjóri hjá Þór hf., segir að árið 2009 
hafi fjöldi seldra dráttarvéla farið 
niður í 20 og 26 árið 2010. Fjöldinn 
hefur smám saman verið að aukast 
og var 47 vélar 2011. „Miðað við 
að á síðasta ári hafi heildarsalan 
verð 108 vélar og aukningin 31% 
á fyrstu sex mánuðum þessa árs má 
búast við að heildarsalan fari í 140 
til 150 og snerti þannig neðri mörk 
þess sem eðlilegt getur talist.“

Aflminni vélar en fyrir hrun

Að sögn Odds eru dráttarvélarnar 
sem keyptar hafa verið eftir hrun 
og til dagsins í dag mikið í kringum 
100 til 150 hestöfl að afli sem er 
nokkru minna en vélarnar sem voru 
að seljast árin fyrir hrun. „Á þeim 
árum var algeng að bændur væru 
að kaupa mikið af stórum og dýrum 
vélum og uppundir 300 hestöfl að 

afli og mest fór salan í rúmlega 350 
vélar árið 2007.“

Sala á stærri 
landbúnaðartækjum eykst

„Sala á landbúnaðartækjum 
hefur verið ágæt það sem af er 
árinu og þá sérstaklega þegar 
kemur að stærri tækjum eftir 
talsverða deyfð undanfarin ár, 
til dæmis rúllubindivélar og 
rúlluvélasamstæður. Ég held að 
á salan á þessum vélum í ár sé 
sú mesta eftir hrun og að nálgast 
eðlileg mörk. Í hruninu var aftur á 
móti talsvert af þeim selt úr landi. 

Hvað sölu á minni vélum eins og 
snúnings- og rakstravélum varðar 

þá er hún dræm og eins og menn 
haldi enn að sér höndunum með 
endurnýjun á þeim.“

Gamlar vél notaðar  
sem varahlutir

Oddur segir að þrátt fyrir samdrátt í 
sölu á landbúnaðarvélum eftir hrun 
hafi sala á varahlutum verið minni 
en búast hefði mátt við. „Bændum 
hefur fækkað undanfarin ár og 
margir keypt notaðar vélar af þeim 
sem hafa hætt búskap eða öðrum og 
nýtt þær í varahluti. Við verðum líka 
varir við að þeir sem eru að kaupa 
varahluti á annað borð eru að kaupa 
hluti í mjög gamlar vélar.“
 /VH

Oddur Einarsson, framkvæmdastjóri Þórs hf., segir sölu á dráttarvélum vera 
að nálgast það sem geti talist eðlileg neðri mörk eðlilegrar endurnýjunar.

Ný brú yfir Múlakvísl
Brúargólfið er tveimur metrum hærra en á eldri brúnni

Ný brú yfir Múlakvísl var formlega 
opnuð 6. ágúst síðastliðinn þegar 
Hanna Birna Kristjánsdóttir 
innanríkisráðherra klippti á borða 
með aðstoð Hreins Haraldssonar 
vegamálastjóra.

Nýja brúin er 162 metra löng 
eftirspennt bitabrú í sex höfum og 
10 metrar að breidd. Nýr vegur er 
um 2,2 kílómetrar að lengd og er 
breidd hans átta metrar.

Brúargólfið á nýju brúnni er 
tveimur metrum hærra en á eldri 
brúnni og lágpunktar eru hafðir í 
veginum sitthvoru megin brúar til 
þess að flóð af þeirri stærðargráðu 
sem varð í júlí 2011 taki ekki af 
brúna en rjúfi þess í stað veginn. 
Í austanverðum farveginum ofan 
brúar voru byggðir um 5,6 kílómetra 
langir varnargarðar upp með ánni, 
þar af er 2,5 kílómetra ógrjótvarinn 
bakgarður með 11 grjótvörðum 
leiðigörðum. Tilgangur þessara 
garða er að beina ánni undir brúna og 
varna miklu jarðvegsrofi. Auk þessa 

eru tveir grjótvarðir varnargarðar 
ofar til að verjast rofi á bakkanum, 
sem er þar allt að 10 metra hár og er 
eingöngu úr vikri frá Kötlu.

Hlaup varð í Múlakvísl undir 
morgun laugardaginn 9. júlí 2011 og 
eyðilagði 130 metra langa brú sem 
byggð var árið 1990 og rauf þar með 
Hringveginn. Samdægurs var hafist 
handa við undirbúning að smíði 
bráðabirgðabrúar, en Vegagerðin á 
ávallt til reiðu efni í slíkar brýr. Á 
sjö dögum var byggð 156 metra löng 
einbreið bráðabirgðabrú. Opnað var 
fyrir umferð á hádegi laugardaginn 
16. júlí.  /VH

Hæsta tré á Íslandi
Eitt sinn ógnaði sandfok byggðinni 
á Kirkjubæjarklaustri en nú vex 
þar myndarlegur skógur sem státar 
af hæsta tré á Íslandi, sitkagreni sem 
var ríflega 25 metra hátt sumarið 
2012. Annað sitkagrenitré í sama 
skógi er 70 cm svert í brjósthæð 
manns og inniheldur líklega um tvo 
rúmmetra af trjáviði. Þetta kemur 
fram á vef Skógræktar ríkisins, 
skogur.is.

Hreinn Óskarsson, skógarvörður 
á Suðurlandi, fjallar um skóginn á 
Kirkjubæjarklaustri í nýútkomnu 
Ársriti Skógræktar ríkisins 2013. 
Hann rekur stuttlega þá sögu að eitt 
sinn hafi sandfok ógnað byggðinni og 
þess vegna hafi Klausturbærinn verið 
fluttur til árið 1822 og kirkjan 1859. 
Með merkilegu uppgræðslustarfi á 
Stjórnarsandi hafi dæminu verið snúið 
við. Þar var vatni veitt úr ánni Stjórn 
yfir sandinn til að flýta uppgræðslunni. 
Á ýmsu gekk við uppgræðsluna þar 
til mestallur sandurinn var friðaður 
fyrir beit á 8. áratugnum. Nú er 
Stjórnarsandur að mestu gróinn og 
hefur Skógræktarfélagið Mörk ræktað 
skóg norðan þjóðvegar en sunnan hans 
er skjólbeltatilraun frá Rannsóknastöð 
skógræktar, Mógilsá.

25 metra hátt sitkagreni

Í grein sinni rekur Hreinn upphaf 
skógarins til þess að bændur á 

Kirkjubæjarklaustri girtu af skóglausar 
og á köflum gróðurlitlar brekkurnar 
ofan við bæinn. Lengi var þessi skógur 
einn stærsti einkaskógur á landinu en 
frá árinu 1966 hefur Skógrækt ríkisins 
séð um hann. Skógurinn beggja vegna 
Systrafoss er aðallega vaxinn birki og 
sitkagreni en einnig má finna reynivið 
og fleiri reynitegundir, blæösp, 
stafafuru, elritegundir, garðahlyn, álm, 
þöll og fleiri sjaldgæfari trjátegundir. 
Hæsta tréð í skóginum er rúmlega 25 
metra hátt sitkagreni, sem fyrr segir.

Síðustu árin hefur aðstaða fyrir 
gesti skógarins verið bætt mjög með 
stígum, bekkjum og merkingum. Nú 
er stefnt að því að setja upp nýjan 
útsýnisstað neðan við Systrafoss til 
að auka öryggi þeirra fjöldamörgu 
ferðamanna sem þarna koma ár 
hvert.

 /MÞÞ

Lengi var skógurinn við Kirkjubæjar-
klaustur einn stærsti einkaskógur 
hér á landi en frá árinu 1966 hefur 
Skógrækt ríkisins séð um hann.
 Mynd / Hreinn Óskarsson

Alþjóðleg ráðstefna um þjálfunarlífeðlisfræði hesta:

Kynnti líkamlegt álag á hross í kynbótasýningum
– fulltrúi Hólaskóla meðal þátttakenda
Alþjóðleg ráðstefna um 
þjálfunarlífeðlisfræði hesta 
(ICEEP = International 
Conference on Equine Exercise 
Physiology) fór fram í Chester 
á Englandi fyrr í sumar. Á 
ráðstefnuna komu vísindamenn 
víðsvegar að úr heiminum, s.s. 
frá Evrópu, Asíu, Norður- og 
Suður-Ameríku og Ástralíu. 
Á ráðstefnunni er fjallað 
um allt það nýjasta á sviði 
þjálfunarlífeðlisfræðirannsókna 
á hestum á heimsvísu. 
 
Fjögur veggspjöld frá Hólaskóla

Guðrún Stefánsdóttir, doktorsnemi 
í þjálfunarlífeðlisfræði hesta 
og kennari við Hólaskóla, fór á 
ráðstefnuna og var með stutta 
kynningu á rannsóknaniðurstöðum 

á líkamlegu álagi íslenskra hesta 
á kynbótasýningum. Fjögur 
veggspjöld frá Hólaskóla voru á 
ráðstefnunni, um frumrannsókn á 
líkamlegri svörun hjá íslenskum 
hrossum í kynbótasýningu, um fylgni 
milli merkinga (krossa) við skeið 

á dómblaði og styrks mjólkursýru 
í blóðvökva í íslenskum hrossum 
á kynbótasýningu, um könnun á 
þjálfun á íslenskum skeiðhrossum 
og um huglægt mat á vöðvabyggingu 
hrossa sem eru skeiðþjálfuð og þeirra 
sem ekki eruð það.
 

Mikill heiður

Anna Jansson sem er leiðbeinandi 
Guðrúnar við doktorsverkefni hennar, 
var valin í undirbúningsnefnd fyrir 
næstu ICEEP-ráðstefnu sem verður 
haldin í Ástralíu árið 2018. Þetta 
þykir mikill heiður því aðeins 
fremstu einstaklingar á sviði 
þjálfunarlífeðlisfræðirannsókna á 
hestum á heimsvísu komast í þennan 
undirbúningshóp. Þetta kemur fram 
á vefsíðu Háskólans á Hólum. 
 /MÞÞ

Fjögur veggspjöld frá Hólaskóla 
voru á ráðstefnunni. Hér má sjá eitt 
þeirra. Mynd / Háskólinn á Hólum

Engin fuglaflensa á Rifi
Í maí og júní á þessu ári varð 
æðarbóndi á Rifi var við aukin 
dauðsföll meðal æðarfugla á hans 
svæði. Einnig voru óeðlileg afföll 
hjá ritum á sama svæði. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
Matvælastofnun sá Rannsóknarsetur 
Háskóla Íslands á Snæfellsnesi ástæðu 
til að samband við Matvælastofnun 
vegna þessa máls. Í samræmi við 
viðbragðsáætlun stofnunarinnar 
um fuglaflensu og þegar um aukin 
óútskýrð dauðsföll í villtum fuglum er 
að ræða voru fjögur æðarfuglahræ send 
til Tilraunastöðvar HÍ í meinafræði 
að Keldum og rannsökuð með tilliti 
til fuglaflensu. Á Keldum voru tekin 
stroksýni úr fuglunum og þau send 
til greiningar erlendis. Niðurstöður 
hafa nú borist Matvælastofnun. Ekki 

greindust fuglaflensuveirur í sýnunum 
og er fuglaflensa því ekki talin hafa 
valdið dauða fuglanna.

Auk sýnatökunnar voru allir 
fuglarnir krufðir á Keldum. Í 
þeim öllum fundust ummerki um 
blóðsýkingu og gaf krufningin 
ekki til kynna að um bótulisma 
væri að ræða. Bótulismi er af 
völdum bakteríunnar Clostridium 

botulinum, en erlendis koma af og 
til upp tilfelli um aukin dauðsföll 
í villtum fuglum vegna bótulisma. 
Orsök aukinna dauðsfalla þessara 
villtu fugla er því enn óþekkt, en 
Rannsóknarsetur Háskóla Íslands 
á Snæfellsnesi er í samstarfi við 
sérfræðinga í Bandaríkjunum sem 
rannsaka málið nánar. 
 /VH
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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

Umsjón með 
ú t h l u t u n 
s tyrkja  t i l 
þróunarverkefna 
í sauðfjárrækt og nautgriparækt 
verða flutt frá Bændasamtökum 
Íslands til Framleiðnisjóðs 
landbúnaðarins. Er þetta hluti 
af tilfærslu stjórnsýsluverkefna 
l a n d b ú n a ð a r m á l a  f r á 
Bændasamtökunum t i l 
ríkisins með hliðsjón af áliti 
Ríkisendurskoðunar varðandi 
útvistun slíkra verkefna.

Framleiðnisjóður mun því 
framvegis auglýsa eftir umsóknum 
um styrkina. Fagráð í sauðfjárrækt 
og nautgriparækt munu eftir sem 
áður veita umsögn um þær umsóknir 
sem berast. Eftirleiðis þarf að skila 
öllum skýrslum til Framleiðnisjóðs. 
Umsýsla með verkefnum sem eru 
yfirstandandi mun einnig flytjast til 
sjóðsins og ber því að hafa samband 
við hann vegna þeirra.

 /fr

Framleiðnisjóður tekur 
við þróunarverkefnum

Sauðfjárskoðun 2014:

Pantið tímanlega
Sauðfjárbændur er minntir 
á að panta lambaskoðanir 
tímanlega, því það auðveldar alla 
skipulagsvinnu. Nú styttist í 15. 
ágúst, en pantanir sem berast fyrir 
þann tíma eru forgangspantanir 
og út frá þeim verða frumdrög að 
skipulagi haustsins unnin. Þegar 
hafa borist vel á annað hundrað 
pantanir. 

Hægt er að panta í gegnum 
heimasíðuna, www.rml.is, eða 
hafa samband símleiðis í númerið 
516-5000. Á heimasíðunni má 
finna upplýsingar um gjaldskrá 
og fleira. Tímagjaldið er 5.000 kr. 
pr. ráðunaut og komugjald er kr. 
5.000. Skoðunartímabilið er frá 1. 
september til 17. október.  /RML

Kvótamarkaður 
1. september
Með breytingu á reglugerð 
um markaðsfyrirkomulagi við 
aðilaskipti að greiðslumarki 
mjólkur á lögbýlum, sem gefin 
var út með reglugerð 239/2014 
hinn 6. mars síðastliðinn, var 
kvótamarkaðsdögum fjölgað í þrjá. 
Verður tilboðsmarkaðurinn eftirleiðis 
haldinn 1. apríl og 1. september fyrir 
greiðslumark yfirstandandi árs, en 
1. nóvember fyrir greiðslumark 
næsta árs á eftir. Allt frá því að 
núverandi fyrirkomulagi með 
greiðslumarksviðskipti var komið 
á árið 2010 hefur Landssamband 
kúabænda hvatt til fjölgunar 
markaðsdaga og gekk það loksins 
eftir síðastliðið vor. Þeir sem hyggjast 
eiga viðskipti með greiðslumark 
þurfa að koma tilboðum um kaup 
eða sölu, ásamt nauðsynlegum 
fylgigögnum, til Matvælastofnunar 
hið fyrsta. Gögnin þurfa að hafa 
borist til stofnunarinnar eigi síðar 
en 25. ágúst næstkomandi.  /BHB
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Heilsuefni úr greniberki
Mikið er af resveratróli í grenitegundum sem ræktaðar eru á Íslandi

Líftækni notast við lífverur eða 
hluta þeirra til að framleiða 
afurðir eða til að hraða eða breyta 
náttúrlegum ferlum. Tæknin snýst 
um að hagnýta þekkingu í líffræði 
og lífefnafræði til framleiðslu 
meðal annars í matvælaiðnað og 
til framleiðslu á fæðubótarefnum, 
snyrti- og heilsuvörum.

Hannes Þór Hafsteinsson 
garðyrkju- og náttúrufræðingur og 
nemi í matvælafræði við Háskóla 
Íslands vinnur að meistaraverkefni 
á sviði líftækni sem felst í að skoða 
hvort mögulegt og fýsilegt sé að 
framleiða andoxunarefnið resveratról 
úr íslenskum greniberki. 

Náttúrlegt fjölfenól

Resveratról er náttúrulegt fjölfenól 
sem finnst í ýmsum plöntum, 
meðal annars í fræjum og skinni 
vínberja, rótum japanssúru og í litlu 
magni í bláberjum. Fjölfenól eru 
andoxunarefni sem gegna mikilvægu 
hlutverki við að draga úr oxun í 
frumum. Margar jurtir framleiða 
resveratról ef þær sýkjast af völdum 
baktería eða sveppa. Efnið er enn 
nánast eingöngu framleitt úr rótum 
japanssúru.

Finnst greni hér á landi

Hannes segir tiltölulega stutt síðan 
menn komust að því að resveratról er 
að finna í greni-, lerki- og furutrjám. 
„Eins og gefur að skilja er helst 
að finna efni í sýktum plöntum. 
Meðan sýkingar voru algengar í 
vínviðarplöntum var hlutfall efnisins 
um 30 milligrömm í hverjum lítra 
af rauðvíni en í dag fer það sjaldan 
yfir 3 til 4 milligrömm. Úr einu kílói 
af þurrkaðri rót japanssúru fást um 
187 milligrömm af resveratróli en úr 
einu kílói af þurrkuðum greniberki 
má fá allt að 460 milligrömm. 
Grenitegundir sem gefa mest magn af 
efninu eru einmitt þær sem helst eru 
ræktaðar á Íslandi eins og til dæmis 
sitkagreni. 

Efnið finnst aðallega í innri berki 
trjánna og bestu trén til framleiðslu 
resveratróls eru óheilbrigð tré sem 

ekki henta til timburframleiðslu. 
Vinnsla resveratróls þarf því ekki 
að skarast við viðarframleiðslu úr 
íslenskum skógum.“

Talsvert vantar upp á að áhrif 
resveratróls á heilsu manna séu 
nægilega rannsökuð að sögn 
Hannesar. „Ekki hefur verið sýnt 
fram á með óyggjandi hætti að 
efnið veiti vörn gegn sjúkdómum 
en vísbendingar í þá átt hafa 
fengist á rannsóknarstofum og 
með tilraunum á dýrum. Ýmislegt 

bendir til að efnið hamli öldrun, 
styrki hjarta og blóðrásarkerfið, 
vinni gegn krabbameini, auki 
frjósemi karla, verndi húðina, vinni 
gegn heilarýrnun og veiti vörn 
gegn sykursýki og offitu. Ekki er 
en búið að gera klínískar tilraunir 
á mönnum og því hvorki hægt að 
segja neitt um skammtímaáhrif né 
langtímaáhrif efnisins á fólk.“

Resveratról í rauðvíni

„Resveratról var fyrst einangrað 
árið 1939 en efnið vakti litla 
athygli í fyrstu og ekki fyrr en árið 
1992 þegar talið var að resveratról 
í rauðvíni hefði hjartabætandi 
áhrif. Rannsóknir hafa sýnt að 
rauðvínsdrykkja verndar hjartað 
betur samanborið við aðra áfenga 
drykki og er það tengt fjölfenólum 
í vínberjum og þá aðallega 
resveratróli. Hvítvín hefur til dæmis 
ekki þessi áhrif en í hvítvíni er ekki 
notuð vínberjaskinn en þau eru sá 
hluti vínberjanna sem inniheldur 
mest af resveratróli,“ segir Hannes. 

Notað í fæðubótaefni og 
heilsufæði

Í iðnaði er resveratról notað í 

fæðubótarefni og heilsufæði, í húð- 
og snyrtivörur, gæludýravörur og 
í fyllingu tímans gæti það nýst í 
lyfjaiðnaði.

Í verkefninu mun Hannes mæla 
resveratról innihald í berki nokkurra 
grenitegunda hér á landi. „Ég 
mun mæla bæði heilbrigð og sýkt 
tré á öllum árstímum og í öllum 
landshlutum. 

Resveratról er unnið úr 
greniberki þannig að börkurinn 
er fyrst hreinsaður og þurrkaður. 
Vinnsluferlið getur verið 
mismunandi og fer hreinleiki 
efnisins eftir því og resveratról sem 

selt er til iðnaðar hefur hreinleika 
frá 2% og upp í 99%. Til að fá 
99% hreinleika er beitt flóknu 
vinnsluferli sem er í 36 þrepum. 

Markmiðið er að framleiða 
einkaleyfishæfa vöru en ég hef 
fengið til liðs við mig tvo menn, 
annar er viðskiptafræðingur og 
hinn er verkfræðingur og munum 
við meta hagkvæmni hugsanlegrar 
framleiðslu á resveratróli hér á landi. 
Innflutningsverð á kílói af hágæða 
resveratróli frá Bandaríkjunum 
er um 200.000 krónur og því eftir 
talsverðu að slægjast,“ segir Hannes 
Þór Hafsteinsson.  /VH

Börkur á sitkagreni.

Grenilundur Höfðaskógi.

Hannes Þór Hafsteinsson, nemi í matvælafræði við Háskóla Íslands, vinnur 
að meistaraverkefni á sviði líftækni sem felst í að skoða hvort mögulegt og 
fýsilegt sé að framleiða andoxunarefni úr íslenskum greniberki. 

Íslensk hönnun

Stóllinn Skata
Gróska í hönnun á sér talsverða 
sögu hér á landi og er stóllinn 
Skata gott dæmi um slíkt. 
Stóllinn, sem eins og nafnið gefur 
til kynna líkist fisknum skötu í 
laginu, var hannaður af Halldóri 
Hjálmarssyni húsgagnaarkitekt 
árið 1959. 

Örn Þór Halldórsson, sonur 
hönnuðarins, hóf nýlega framleiðslu 
á stólunum aftur eftir að hún hafði 
legið niðri í nokkur ár. „Skata var 
upphaflega framleidd frá 1959 til 
1973 en þá lagðist framleiðslan af. 
Því miður mun mótið hafa glatast.“

Stólinn gekk í endurnýjun 
lífdaga þegar Sólóhúsgögn hófu 
smíði hans aftur árið 2007 í 
samstarfi við Örn, sem nú hefur 
alfarið tekið yfir framleiðslu og 
sölu á stólunum.

Framleiddir í bílskúr

Örn segir að Skata sé elsti íslenski 
stóllinn sem enn sé í framleiðslu. 
„Það má segja að ferlið sé komið í 
hring því í dag framleiði ég stólana 
í sama bílskúr í Vesturbænum og 
við svipaðar aðstæður og pabbi 
gamli. Þetta hefur gengið svolítið 
brösuglega til að byrja með og 
verður að viðurkennast að fyrstu 
stólarnir voru hreinlega gallaðir. 
En vonandi reynist það bara fall til 
fararheillar. 

Formbeygðir stólar kunna að 
virðast einfaldir en svo er ekki því 
það tók hönnuði og verkfræðinga 
mörg ár að þróa aðferð til að gera 
formbeygðan stól með góðu móti. 
Fyrstu slíku stólarnir litu dagsins 
ljós í Bandaríkjunum á fimmta 
áratugnum og svo má ekki gleyma 
Maurnum, sem hannaður var 1953 
og er í raun fyrirmynd Skötunnar,“ 
segir Örn.

Hann segir í raun aðdáunarvert 
að Íslendingar hafi byrjað 
framleiðslu á slíkum stólum örfáum 
árum eftir að þeir litu fyrst dagsins 
ljós. „Þetta segir ýmislegt um þá 
verkþekkingu sem við höfðum, 
enda var íslenskur húsgagnaiðnaður 
blómlegur á þessum tíma. Bara það 
að búa til mótið fyrir stólinn krafðist 
mikillar útsjónarsemi en þar naut 
pabbi dyggrar aðstoðar bróður 
síns, Harðar Hjálmarssonar, sem 
var mikill völundur og listamaður.“

Einstakar festingar

Þó að Skatan sverji sig mjög í ætt 
við Maurinn eftir Arne Jacobsen fól 
hún í sér byltingarkennda nýjung. 
„Festingin á fótum við skelina á sér 
sennilega enga hliðstæðu frá þeim 
tíma. Engin skrúfa er í festingum 
og engar hlífar til að hylja þær. 
Einungis er ein festing úr mjúku 
gúmmíi sem minnir á egg.“

Langar að búa eitthvað til með 
höndunum

Ákvörðun um að hefja 
framleiðslu á stólunum aftur er 
persónuleg, margbrotin og kannski 
dálítið klikk að sögn Arnar. „Mér 
hefur alltaf fundist grátlegt að 
ekkert af húsgögnum föður míns 
væru enn í framleiðslu. Sama má 
reyndar segja um húsgögn margra 
annarra íslenskra hönnuða frá 
þessum tíma, sem sannarlega var 
gullaldarár. Að sama skapi brennur 
í mér sú löngun að búa eitthvað til 
með höndunum enda afkomandi 

margra kynslóða handverksmanna. 
Ég álpaðist til að læra arkitektúr 

og brann að lokum inni og sat níu 
klukkutíma á dag fyrir framan 
tölvuskjá. Draumurinn er sá að 
geta staðið uppréttur í vinnunni 
og kallað mig húsgagnasmið eða 
að minnsta kosti eitthvað annað en 
skrifstofublók.

Stóri draumurinn er náttúrulega 
sá að sígild íslensk hönnun verði 
með tímanum jafnsjálfsögð á 
íslenskum heimilum og sígild 
dönsk hönnun er Danmörku. Verði 
sá draumur að veruleika getur fjöldi 
manns starfað með stolti við þessa 
fornu og gefandi iðngrein hér á 
landi og byggt framtíðina á grunni 
góðrar fortíðar,“ segir Örn. 

Lærði hönnun í Kaupmannahöfn

Halldór Hjálmarsson, 1927-2010, 
lærði húsgagnasmíði hjá föður 
sínum Hjálmari Þorsteinssyni, 
sem rak trésmíðaverkstæði í 
Reykjavík um áraraðir. Halldór 
nam húsgagnahönnun við list-
iðnaðarskólann í Kaupmannahöfn 
frá 1953 til 1956 og stofnaði síðan 
fyrirtæki sem framleiddi meðal annars 
Skötu og annan stól sem kallaður var 
Þórshamar og verður brátt fáanlegur 
að nýju. Þekktasta verk hans sem 
enn stendur er væntanlega kaffihúsið 
Mokka við Skólavörðustíg.

Fyrst um sinn verður Skötustóllinn 
einungis fáanlegur „beint frá býli“, 
eða í bílskúrnum hjá Erni.  /VH

Örn Þór Halldórsson með skötustóla 
sem hann framleiðir.

Skata raðast vel.
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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

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!

Gott útsýni af svölum 
úr pottinum af pallinum

 

SÍ A 1969

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

SKJÓLVEGGIR MEÐ GLERI 
                                    

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

Jason ehf.
Hafnarstræti 88 

Akureyri

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

Tryggva Aðalbjörnsson 896-4124
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Ótrúlegt er hve mörgum er illa 
við smádýr, hvaða nafni sem 
þau nefnast. 

Köngulær, geitungar, blaðlýs, 
ranabjöllur og humlur, svo ég tali 
nú ekki um snigla. Öll þessi dýr 
virðast í huga marga vera hræðileg 
óargakvikindi sem ekki mega sjást 
í görðum, hvað þá inni í húsum.

Á hverju einasta sumri hefst 
hatrömm barátta við að drepa þessi 
dýr hvar sem til þeirra næst. Öllum 
brögðum er beitt og ekkert eitur er 
svo eitrað að ekki megi nota það í 
baráttunni við þessa óværu. Þetta 
gerist þrátt fyrir að flestir viti að öll 
þessi dýr þjóna tilgangi í náttúrunni, 
hvort sem hann er að frjóvga blóm 
eða er fæða fyrir önnur dýr. 

Afleiðing einsleitrar ræktunar

Smádýrin sem spretta upp á 
sumrin laðast flest að plöntum 
og eru fylgidýr aukins áhuga á 
garðrækt og hækkandi lofthita. 
Einsleitt plöntuval í ræktun veldur 
því að ákveðnar tegundir smádýra 
geta fjölgað sér mikið á skömmum 
tíma enda framboð á fæðu mikið. 

Yfirleitt ganga þessi blómaskeið 
smádýranna yfir á nokkrum vikum 
og plönturnar jafna sig í flestum 
tilfellum aftur. 

Humlur og ánamaðkar eru 
líklega allra gagnlegustu dýrin sem 
finnast í garðinum. Ánamaðkar flýta 
rotnun og grafa göng í jarðveginum 
sem vatn og næringarefni streyma 
um. Fæstum er illa við ánamaðka, 
enda fer lítið fyrir þeim og þeir 
sjást sjaldan nema í rigningu, þegar 
þeir koma upp á yfirborðið til að 
drukkna ekki. 

Annað mál gildir um humlur 
og eru margir hreinlega hræddir 
við þær þótt sárasaklausar séu. 
Á Íslandi finnast fjórar eða fimm 
tegundir af humlum og ættum við 
að fagna hverri tegund. 

Víða um heim hefur býflugum 
fækkað gríðarlega og það mikið að 
til vandræða horfir í ávaxtaræktun. 
Býflugur finnast ekki villtar á 
Íslandi og margir rugla þeim saman 
við humlur enda skyldar tegundir 
og sinna báðar frjóvgun blóma. 
Haldi býflugum áfram að fækka 
vegna notkunar á skordýraeitri 
er raunveruleg hætta á að margar 
ávaxtategundir hverfi að markaði. 

Sniglar eru merkileg kvikindi

Af öllum smádýrum sem 
heimsækja garðinn eru stórir 
sniglar alla jafna óvinsælastir. 
Sniglar eru hægfara og værukær 
dýr sem halda sig í skugganum og 
líður best í röku loftslagi. Eins og 
börnunum finnst þeim jarðarber 
og ferskt salat gott og kunna sér 
ekki magamál komist þeir í slíkt 
sælgæti. Þeir eru einnig sólgnir í 
bjór og hefur það orðið mörgum 
þeirra að falli.

Séu sniglar skoðaðir nánar sést 
að þeir eru ótrúlega fallegir og þá 
sérstaklega þegar þeir líða áfram 
á kviðlægum fætinum og teygja 
augnfálmarana rannsakandi út í 
loftið. Ólíkar tegundir lifa á landi, 
í sjó og ferskvatni og þeir eru til 
með og án kuðungs. Sumar tegundir 
eru tvíkynja, sem þýðir að hittist 
tveir sniglar undir salatinu geta þeir 
frjóvgað hvor annan eða sjálfan sig 
séu þeir einir á ferð. 

Að lokum vil ég biðja fólk 
að hætta að traðka niður sveppi. 
Þeir eru æxlunarfæri sem koma 
upp á yfirborðið til að mynda 
gró. Stærstur hluti sveppa er 
neðanjarðar og vinnur nauðsynlegt 
niðurbrotsstarf við að umbreyta 
lífrænu efni í ólífrænt sem plöntur 
nýta sér til vaxtar. Sveppir í 
garðinum eru merki um grósku 
og þeim skal taka fagnandi.  /VH

STEKKUR 
Til varnar 
smádýrunum

Alþjóða heilbrigðisstofnunin, 
Evrópusambandið og Smitvarna-
miðstöð Banda ríkjanna hafa lýst 
því yfir að sýklalyfjaónæmi sé 
ein mesta ógnin við lýðheilsu 
í heiminum í dag. Þrátt fyrir 
það eru sýklalyf víða notuð sem 
vaxtarhvati í landbúnaði og fram 
eru komnar ofurbakteríur sem 
geta borist í menn og eru ónæmar 
fyrir öllum sýklalyfjum sem eru 
á markaði í dag.

Karl G. Kristinsson, prófessor 
í sýklafræði við læknadeild 
Háskóla Ísland og yfirlæknir 
Sýklafræðideildar Landspítalans, 
segir að þrátt fyrir að í starfi sínu 
fáist hann mest við sýkla í mönnum 
sé ekki hægt að að skilja menn 
frá dýrum. Karl er einnig fulltrúi 
Íslands í nokkrum nefndum hjá 
Evrópsku sóttvarnarmiðstöðinni. 

„Notkun á sýklalyfjum í mönnum 
á Íslandi er svipuð meðaltalinu í 
Evrópu en við notum mest af þeim 
af öllum Norðurlandaþjóðunum. 
Hins vegar nota Íslendingar minnst 
af sýklalyfjum í dýrum af öllum 
löndum í Evrópu og svipað magn 
hlutfallslega og Norðmenn. 

Ástæður fyrir því eru margar 
en meginástæðan er sú að það 
hefur alltaf verið bannað að nota 
sýklalyf í fóður sem vaxtarörvandi 
lyf hér og í Noregi. Þetta var gert 
víða í Evrópu til skamms tíma en 
búið að banna og sýklalyf eru því 
ekki notuð þar sem vaxtarörvandi 
lyf í dag. Sumir bændur nota þó 
önnur sýklahemjandi efni sem 
vaxtarhvata, eins og til dæmis sink.

Notkunin á sýklalyfjum er mest 
í verksmiðjubúgörðum og við 
þekkjum þá nánast ekki hér nema 
í kjúklinga- og svínarækt.“

Stærstur hluti sýklalyfja  
notaður í landbúnaði

Í dag nota verksmiðjubú í Banda-
ríkjunum verulegt magn af sýkla-
lyfjum sem vaxtarhvata og er 
merkilegt að líta til þess að bæði 
í Evrópu og Bandaríkjunum er 
notað meira af sýklalyfjum í land-
búnaði en fyrir mannfólk. Í Banda-
ríkjunum eru til dæmis 80% af 
öllum sýklalyfjum sem notuð eru 
notuð í landbúnaði. Lang stærstur 
hluti þessara lyfja er settur í fóður 
til vaxtarörvunar. 

Karl segir að ekki sé vitað 
nákvæmlega hvernig lyfin virki 
hvetjandi á vöxt en séu þarmar 
dýra á sýklalyfjum skoðaðir sjáist 
að þeir breytist þannig að virkt 
yfirborð þeirra aukist og nýting 
fæðunnar verði meiri. „Á síðustu 

árum hafa menn líka verið að 
sjá breytingu á sýklaflórunni í 
þörmum dýranna og það getur vel 
verið að samsetning hennar valdi 
því að dýrin vaxa hraðar og meira. 
Nýlega birtist grein í vísindariti 
sem sýnir fram á að einstaklingar 
sem voru lengi á sýklalyfi sem 
heitir tetrasýklín þyngdust meira 
en samanburðarhópurinn sem ekki 
tók lyfið. Tetrasýklín er eitt af þeim 
lyfjum sem notuð eru í landbúnaði 
sem vaxtarhvati.“

Vaxandi lyfjaónæmi

„Sýklalyf eru í dag alveg jafn 

mikilvæg í landbúnaði til að 
koma í veg fyrir og meðhöndla 
sýkingar eins og í mönnum. 
Vandinn er sá að með því að nota 
þau sem vaxtarhvata er hætta á að 
bakteríurnar verði ónæmar fyrir 
lyfjunum og þau virki ekki eins og 
þau eiga að gera. 

Bakteríur hafa gríðarlega 
aðlögunarhæfni. Þær hafa einn 
litning og geta fjölgað sér mjög 
hratt. Aðlögunarhæfnin felst meðal 
annars í því að þær geta flutt gen á 
milli sín. Ef ónæmi þróast í einni 
bakteríu getur það auðveldlega flust 
yfir í aðra og í dag eru komnar fram 
bakteríur sem eru ónæmar fyrir 

nánast öllum sýklalyfjum sem eru 
á markaði.

Á sama tíma eru lyfja-
framleiðendur ekki að þróa ný 
sýklalyf og ekki hafa komið alveg 
ný lyf á markað í langan tíma. 
Lyfjaframleiðendur sjá ekki hag í að 
þróa og setja á markað ný sýklalyf, 
þar sem kostnaðurinn er svipaður 
og við til dæmis blóðfitulækkandi 
eða stinningarlyf en tekjurnar mikið 
minni þar sem notkun þeirra er fyrir 
skammtíma- en ekki langtímanotkun. 
Hér eru því fjárhagslegir hagsmunir 
teknir fram yfir heilsu fólks.

Í dag eru reglurnar þannig að 
það mega ekki finnast leifar af 
sýklalyfjum í kjöti sem fer á markað 
og verða framleiðendur því að hætta 
lyfjagjöfinni tímanlega áður en 
dýrununum er slátrað.“

Verksmiðjubúum fjölgar

„Mannkynið er komið yfir sjö 
milljarða og neysla á kjöti er alltaf að 
aukast. Til að anna þessari eftirspurn 
hefur verksmiðjubúskapur aukist og 
hlutfall hans af allri kjötframleiðslu í 
heiminum er langt yfir 2/3. Um 80% 
af öllum kjúklingum, 50% af svínum 
og tæp 50% af nautgripum eru alin 
á verksmiðjubúum.

Dæmi um stærðargráðu þessara 
búa er að einn kjúklingaframleiðandi 
slátrar fjögurhundruð þúsund 
fuglum á dag sem samsvara um 
800 tonnum af kjöti.“ Það tæki 
stórbú sem slíkt einungis 10 daga að 
framleiða ársframleiðslu íslenskra 
kjúklingabænda, sem var 7.800 tonn 
árið 2012.

Sýklalyfjum dreift  
yfir stór svæði

„Verksmiðjubú eru oft nálægt 
þéttbýli þar sem er aðgangur að 
vinnuafli og stutt á markað. Þar er 
líka notkun á sýklalyfjum mest af 
heildarframleiðslunni, enda mikið 
í húfi komi upp sýking.

Á hverju ári verða til um 70 
milljón tonnum af lífrænum áburði 
í Bretlandi og megninu af honum 
er dreift yfir ræktað land. Í löndum 
þar sem verið er að nota sýklalyf 
til vaxtarörvunar er þannig verið 
að setja mikið magn af virkum 
sýklalyfjum út í náttúruna á hverju 
ári með húsdýraáburði sem er dreift 
yfir stór svæði og geta þau jafnvel 
blandast í drykkjarvatn.

Sum af þessum lyfjum eru 
mjög breiðvirk og brotna seint 
niður og geta því verið virk í 
umhverfinu lengi. Með þessu erum 
við hreinlega að ala upp ónæmar 
bakteríur í þörmum dýranna sem 
við dreifum út í náttúruna ásamt 
sýklalyfjum með saurnum,“ segir 
Karl.

Sýklalyfjanotkun í landbúnaði á Íslandi og í Noregi sú minnsta í Evrópu:

Notkun sýklalyfja í landbúnaði tengist einu
alvarlegasta lýðheilsuvandamáli samtímans

Notkun sýklalyfja í búfénaði í 25 Evrópulöndum árið 2011, mælt í mg/PCU 
sem er lyfjanotkun í milligrömmum miðað við áætlaða þyngd búfjárstofns 
í hverju landi í tonnum. Upplýsingarnar eru fengnar úr væntanlegri skýrslu 

dýrum árið 2013. 
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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

Sýklalyf í vökvunarvatni

Karl segir ástandið gott varðandi 
notkun á sýklalyfjum í landbúnaði á 
Íslandi og í Noregi. „Á Íslandi hugsum 
við lítið um hversu drykkjarvatn er 
dýrmæt enda höfum við mikið af 
því. Óvíða erlendis nota ræktendur 
drykkjarvatn til að brynna eða vökva 
með, heldur vatn sem hefur farið í 
gegnum hreinsistöðvar. Mælingar 
sýna að í grunn- og endurunnuvatni 
eru oft leifar af sýklalyfjum. 

Sé þannig vatn notað til að vökva 
til dæmis salat gætu mögulega fundist 
í því leifar af sýklalyfjum og/eða 
ónæmar bakteríur. Íslenskt grænmeti 
ætti því að vera mun hollara hvað þetta 
varðar en innflutt og meðal annars 
þess vegna kaupi ég alltaf innlent 
grænmeti sé þess nokkur kostur.“

Örveruflóran í hættu

„Ég hef stundum verið spurður hvort 

þetta skipti einhverju máli og hvort 
menn geti smitast af sömu bakteríum 
og dýr og svarið er já og dæmi um 
slíkar bakteríur eru salmónella og 
kampýlóbakter. Rannsóknir sýna 
að þeir sem sýkjast af salmónellu 
eða kampýlóbakter á Íslandi fá í 
sig stofna sem eru langoftast næmir 
fyrir sýklalyfjum en þeir sem sýkjast 
erlendis fá mun oftar í sig stofna sem 
eru ónæmir fyrir mörgum þeirra. 

Eðlileg örveruflóra manna og dýra 
veldur að jafnaði ekki sýkingum en 
stóri vandinn í dag er sá að það eru 
að breiðast út örvörur sem tilheyra 
eðlilegu flórunni og eru ónæmar 
fyrir sýklalyfjum og geta við 
ákveðnar aðstæður valdið alvarlegum 
sýkingum.

Margir sem ferðast á framandi 
slóðir taka með sér breiðvirk sýklalyf 
til að komast hjá sýkingum en ég hef 
efasemdir um að slíkt sé af hinu góða. 
Stór hluti baktería sem fólk fær í sig 
á svæðum eins og Kína, Indlandi og 
Afríku er ónæmur fyrir sýklalyfinu. 
Fólk sem tekur þessi lyf til dæmis 

við ferðamannaniðurgangi er því 
líklegra til að bera hingað fjölónæmar 
bakteríur en þeir sem gera það ekki,“ 
segir Karl.

Mest framleitt af sýklalyfjum  
í Kína og Indlandi

Fjölónæmar bakteríur er mjög 
algengar í Kína og Indlandi þar 
sem verksmiðjuræktun á kjöti er 
mikil og þaðan hafa þær verið að 
breiðast út um heiminn. Í þessum 
löndum er einnig framleitt mest 
af sýklalyfjum í heiminum í dag. 
Kröfur um umhverfisvernd eru 

víða slakari þar en víðast hvar 
á Vesturlöndum og því meiri 
hætta á að sýklalyfin berist út 
í umhverfið.

„Mælingar sýna að magn 
sýklalyfja í umhverfi margra 
þessara búa og verksmiðja sem 
framleiða þau getur verið hátt og 
í dag er áætlað að ríflega milljón 
Indverja sé sýkt af fjölónæmum 
bakteríum.

Ef einhver kemur veikur inn 
á Landspítalann frá sjúkrahúsum 
í útlöndum er viðkomandi settur 
í einangrun og hafður þar þar til 
búið er að sýna fram á að hann 
sé ekki smitaður af fjölónæmum 
bakteríum.

Eftirlitið í landbúnaði er 
aftur á móti mun minna hvað 
varðar sýklalyfjaónæmi og eftir 
því sem ég best veit er einungis 
leitað að sýklalyfjaónæmi hjá 
salmónellu og kampýlóbakter. 
Æskilegt væri að kanna slíkt í 

innfluttu dýrafóðri og ferskri 
matvöru,“ segir Karl.

Ónæmar bakteríur 
sjaldgæfar hér

„Ónæmar bakteríur geta hæglega 
borist til landsins með innfluttum 
matvælum og líkurnar eru meiri sé 
um að ræða kjöt frá verksmiðjubúum 
þar sem notuð eru sýklalyf til að 
örva vaxtarhraðann eða græn meti 
sem vökvað eða skolað er með 
bakteríusmituðu vatni. Sýklalyfja-
ónæmi í búfé er nánast óþekkt hér 
á landi og við ættum því að reyna 
að koma í veg fyrir að fjölónæmar 
bakteríur berist til landsins í lengstu 
lög. Komi slík tilfelli upp getur reynst 
erfitt að losna við þau aftur. 

Gallinn við innflutning á matvælum 
felst að hluta til í því að hann er ekki 
alltaf merktur upprunalandinu og því 
getur verið erfitt að forðast mat frá 
löndum þar sem sýklalyfjanotkun er 
mikil. 

Sem dæmi má nefna að árið 2011 

kom upp hópsýking í Þýskalandi 
sem olli dauða nokkra einstaklinga 
vegna nýrnabilunar sem var að lokum 
rakin til fjölónæmrar E.coli-bakteríu 
í baunaspírum sem voru ræktaðar í 
Evrópu upp af fræjum frá Egyptalandi. 
Hér á landi er þekkt dæmi um 
hópsýkingu af völdum fjölónæmrar 
salmonellu sem var rakin til innflutts 
salats. 

Þrátt fyrir að hættan sé fyrir hendi er 
ég ekki að segja að við eigum að hætta 
innflutningi á matvælum aftur á móti 
verður eftirlitið að vera meira. Það er 
nokkuð ljóst að hingað munu berast 
fjölónæmir bakteríustofnar með tíð 
og tíma og þá skiptir mestu að fólk sé 
meðvitað um hættuna sem getur stafað 
af þeim og geti gert þær ráðstafanir sem 
það kýs til að koma í veg fyrir smit,“ 
segir Karl G. Kristinsson prófessor 
í sýklafræði við læknadeild Háskóla 
Ísland og yfirlæknir sýklafræðideildar 
Landspítalans að lokum.  /VH
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Gera þarf 60 til 80 landbótaáætlanir fyrir áramót
– Mikilvægt að bændur geri athugasemdir sem fyrst

Samkvæmt nýrri reglugerð um 
gæðastýringu í sauðfjárframleiðslu 
verða þeir sem vilja halda áfram 
þátttöku í gæðastýringunni að 
endurnýja allar landbótaáætlanir 
fyrir lok þessa árs. 

Landgræðsla ríkisins sendi fyrir 
skömmu öllum bændum, tæplega þrjú 
hundruð talsins, sem talið er að þurfi 
að gera nýjar landbótaáætlanir, bréf og 
gögn vegna þessa máls. Landgræðslan 
hefur í mörg ár aðstoðað bændur 
við gerð landbótaáætlana, en nú 
verður sú breyting á að henni er 
ekki heimilt að koma beint að 
gerð landbótaáætlunar samkvæmt 
ákvæðum reglugerðar. Engu að síður 
getur Landgræðslan látið bændum í té 
ýmsar upplýsingar til þess að unnt sé 
að gera landbótaáætlun og mun gera 
það. Þurfi bændur hér eftir aðstoð við 
gerð landbótaáætlunarinnar verða þeir 
að leita annað en til Landgræðslunnar.

Margir telja frestinn of skamman

Með fyrrnefndu bréfi fylgdi kort 
af því svæði sem viðkomandi 
landbótaáætlun mun væntanlega ná til 
og á kortinu er landið ástandsflokkað 
samkvæmt nýju kerfi sem kveðið er á 
um í reglugerðinni. Við gerð kortsins 
er stuðst við fyrri ástandsflokkun og 
önnur fyrirliggjandi gögn og hún 
aðlöguð nýju kerfi. 

Endurnýjun landbótaáætlana

Bændablaðið spurði Guðmund 

Stefánsson, sviðstjóra hjá 
Landgræðslunni, um umrætt bréf. 
„Í flestum tilvikum er um að ræða 
endurnýjun landbótaáætlana sem 
í gildi hafa verið en þær þarf þó 
að aðlaga nýrri ástandsflokkun 
beitarlandsins. Við erum búin að 

endurflokka alla afrétti og önnur 
beitarlönd sem talið er að gera þurfi 
landbótaáætlanir fyrir og höfum sent 
niðurstöðurnar til allra bænda sem 
talið er að komi að þessu máli.

Ekki er ætlunin að bændurnir 
geri ný kort eða láti fara fram 

sérstaka vinnu við þetta verkefni. 
Við erum aðeins að óska eftir að 
þeir geri athugasemdir við kortið 
og flokkunina, telji þeir eitthvað 
ekki rétt eða þarfnist skýringa. 
Við munum síðan fara yfir 
athugasemdirnar, hugsanlega fara 

og skoða viðkomandi beitarland og 
komi í ljós að einhverjar skekkjur 
séu í kortunum munum við í samráði 
við viðkomandi aðila leiðrétta þær. 

Það er því nægjanlegt fyrir 
bændur að senda okkur skriflegar 
athugasemdir, í tölvupósti eða bréfi, 
og tiltaka hvaða annmarka þeir telji 
á kortinu. Það þarf ekkert að útfæra 
það mjög nákvæmlega. Við munum 
hafa samband við viðkomandi síðar.“

Fjallskilastjórn getur gert 
athugasemdir

Aðspurður um hvort allir þeir 
sem fengu umrætt bréf þyrftu að 
gera athugasemdir, hver fyrir sig 
og jafnvel gera hver fyrir sig nýja 
landbótaáætlun, sagði Guðmundur 
að svo væri ekki. „Rétt eins og verið 
hefur geta upprekstrar- eða önnur 
félög bænda, staðið sameiginlega að 
landbótaáætlun fyrir afrétti og önnur 
sameiginleg beitarlönd. Nægilegt er 
að fjallskilastjórn geri athugasemdir 
fyrir viðkomandi afrétt og eðlilegt 
að sameiginleg landbótaáætlun sé 
gerð við slíkar aðstæður eins og 
verið hefur. Hins vegar hefur einnig 
þurft að gera landbótaáætlanir 
fyrir einstakar jarðir og þá er það í 
höndum viðkomandi bónda.“

Varðandi frestinn sem rann út 20. 
júlí síðastliðinn sagði Guðmundur 
að ef menn hefðu ekki getað gert 
athugasemdir fyrir þann tíma gætu 
þeir óskað eftir lengri fresti skriflega. 
 /VH

SEPT O AID eru þurrfrystar örverur tilbúnar til 
að brjóta niður allan lífrænan úrgang í rotþróm.

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.

KOMDU ROTÞRÓNNI
Í LAG MEÐ
SEPT-O-AID

UMHVERFISVÆN

VARA FRÁ KEMI

Samsetning 13 mismunandi örvera hjálpar til að vinna á og minnka fastan úrgang 
og breyta í fljótandi form ásamt því að eyða allri ólykt frá rotþrónni. Einfalt í notkun; 
sett í klósett skálina og beðið í 20 mínútur, því næst er efninu skolað niður.

Á Menningarnótt hinn 23. 
ágúst næstkomandi mun 
Matís standa fyrir kynningu á 
matvælum, sem er afrakstur 
nýsköpunar- og vöruþróunar 
verkefnisins „Nýsköpun í norræna 
lífhagkerfinu“. Verkefnið er eitt 
af meginverkefnum „Nordbio“, 
sem er hluti af formennskuáætlun 
Íslands, en Ísland gegnir 
nú formennsku í Norrænu 
ráðherranefndinni. 

Verkefnið fjallar um 
nýsköpun í líf hagkerfinu þ.m.t. 
matvælaframleiðslu og fram leiðslu á 
lífmassa með sjálfbærni að leiðarljósi. 
Fyrsti hluti verk efnisins fólst í að 
aðstoða matvælaframleiðendur við 
þróun á nýjum matvörum. Matís 
auglýsti í vor eftir hugmyndum 
að nýsköpun í matvælavinnslu á 
Íslandi, Grænlandi og í Færeyjum. 
Mikill áhugi skilaði sér í að tæplega 
80 frumkvöðlar sóttu um aðstoð og 
fengu um 40 þeirra sérfræðiaðstoð 
m.a. frá Matís við vöruþróun. 

Á Menningarnótt gefst gestum 
og gangandi tækifæri til að smakka 
á framleiðslu tveggja íslenskra 
frumkvöðla og kynna sér norrænt 
samstarf, sem utanríkisráðuneytið 
kynnir. Annars vegar Perlubygg 
(úrvalsbygg í fína matseld) frá 
Móður Jörð á Vallanesi. Sveinn 
Kjartansson matreiðslumeistari 
ætlar að matbúa girnilegan rétt úr 
perlubygginu. Hins vegar er það BE 
juicy (lífrænt vottað duft úr káli til 
safagerðar), hægt verður að smakka 
BE juicy boozt. 

Kynningin verður haldin í 
utanríkisráðuneytinu, Rauðarárstíg 
25, 4. hæð, milli klukkan 14.00 og 
17.00.  /smh

Matís kynnir matvæli 
á Menningarnótt

Sveinn Kjartansson mun elda Perlu-
bygg frá Vallanesi.



SKÓLAVÖRÐUSTÍG



 



Reykjavík Bacon 
Festival 

  

Hinn árlegi beikondagur í fjórða sinn á Skólavörðustíg

  



Þröstur Sigurðsson matarbloggari.
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Alþjóðleg ráðstefna – 4th North Atlantic Native Sheep and Wool Conference:

Ráðstefna á Blönduósi um sauðfé og ull
Dagana 4.-8. september 
næstkomandi verður haldin á 
Blönduósi fjórða ráðstefnan um 
norður-evrópskt sauðfé, ull og 
ullarvinnslu. Aðild að henni eiga, 
auk Íslands, Færeyjar, Grænland, 
Hjaltlandseyjar, Noregur, 
Orkneyjar og Suðureyjar. 

Fyrirlesarar koma víða að en 
flestir erlendu þátttakendurnir verða 
frá Norður-Evrópu. Jafnframt verður 
lista- og handverkssýning með 
munum úr ull o.fl. Þá verður farið í 
kynnisferðir til að skoða sauðfé og 
skilyrði til sauðfjárræktar hér á landi.

Sameiginleg arfleifð sauðfjárkynja

Íbúar í löndum og eyjum Norður-
Atlantshafs eiga mjög sterka, 

sauðfjárkynjum sem heyra til norður-
evrópsku stuttrófufé (dindilfé). Þar er 
einnig sterk hefð fyrir nýtingu ullar 
og skinna í ýmsum tilgangi og ber 
þar hæst nýting til klæða en síðar 
í handverki og list. Fyrir nokkrum 
árum fóru Helga Tulloch í Orkn-
eyjum, Karin F. Svarstad í Noregi, 
og Ólafur R. Dýrmundsson á Íslandi 
af stað með þá hugmynd að mynda 
tengslanet þess fólks sem býr í þessum 
löndum og vinnur við sauðkindina 
og úr afurðum hennar. Niðurstaðan 
var að halda ráðstefnu til þess að 
skoða þessar hefðir. North Atlantic 
Native Sheep and Wool Conference 
var haldin í fyrsta skipti á Orkneyjum 
vorið 2011, árið 2012 var hún haldin á 
Hörðalandi í Noregi og Hjaltland varð 
fyrir valinu haustið 2013. 

Haustið 2014 verður ráðstefnan 
haldin á Íslandi, og varð Blönduós 
fyrir valinu. Húnavatnssýsla er þekkt 
fyrir hefðir í textíl, og á Blönduósi 
eru Kvennaskólinn á Blönduósi, 
Heimilisiðnaðarsafnið sem er eina 
sinnar tegundar hér á landi og 
Ullarþvottastöð Ístex. Einnig er 
norðvesturland fjárflesta svæði 
landsins og því var valið að halda 
ráðstefnuna á réttatíma snemma hausts.

Stuttrófu sauðfé til umræðu

Markmið ráðstefnunnar er að fólk 
sem tengist stuttrófukynjum sauðfjár 
á einn eða annan hátt hittist og miðli 
reynslu og menningu í sambandi 
við fjárkynin, ullina og menningar-
landslagið í kringum umhirðuna. 
Hefur það verið gríðarlega lærdóms-
ríkt. Því var ákveðið að þessi ráð stefna 

á rannsóknarverkefnum sem kæmi 
fólkinu í þessum löndum vel.

Þetta er meira en bara ráðstefna. 
Hún er orðinn vettvangur þar 

sem þátttakendur frá Íslandi, 
Færeyjum, Grænlandi, Hjaltlandi, 
Orkneyjum, Suðureyjum, Mön (á 
Írlandshafi) og Noregi miðla reynslu 
sinni innan sauðfjárræktar, sögu, 
ullarframleiðslu, textílhandverki og 
menningarlandslags. 

Komið hefur í ljós að víðtæk 
þekking, bæði vísindaleg, fagleg 
svo og almenn þekking, leynist 
í þeim hópi sem hefur sótt 
ráðstefnuna á undanförnum árum. 
Markmiðið með þessari ráðstefnu 
er að draga þekkinguna saman og 
nýta upplýsingarnar til rannsókna. 
Einnig leita eftir hugmyndum að 
rannsóknarverkefnum sem nýtist 
fólkinu sem býr við stuttrófufé.

Ráðstefnan færist á milli landa til 
að allir geti átt þess kost að kynnast 
störfum, menningu og vinnslu 
sauðfjárafurða hvers lands fyrir sig. 
Bændur og textíl handverks fólk í 
þessum löndum hafa sömu markmið 
en veðurfar og landslag þeirra er mjög 
ólíkt. Ekki er vafi á að ráðstefnurnar 
hafa verið lærdómsríkar, bæði með 
fyrirlestrum og heimsóknum, á 
hverjum stað fyrir sig.

Ráðstefnan á Blönduósi saman-
stendur af fyrirlestrum fyrir 
hádegi, kynningum á handverki og 
vinnuaðferðum í sauðfjárbúskap. 
Eftir hádegi eru m.a. heimsóknir 
í réttir og til bænda. Fyrirtæki svo 
sem Ístex, Ullarselið á Hvanneyri, 
Þingborg í Flóa og Gestastofa sútarans 
í Skagafirði verða heimsótt, sem og 
Þingeyrakirkja, en þar er talið að 
Orkneyinga saga hafi verið skrifuð. 
Einnig verða sýningar á handverki, 
þjóðbúningum og miðaldabúningum. 

Sauðfé skoðað í réttum

Í ferðalögum verður keyrt norður 
um Mosfellsbæ, Hvanneyri, Þing, 
Vatnsdal, Svínadal, Skagafjörð og 

yfir Kjöl þar sem sýnd verða beitilönd 
og menningarlandslag þess fjár sem 
gestirnir sjá í ferð sinni í réttum.

Allt þetta gefur gestum 
frábært tækifæri til að kynnast 
sauðfjárræktinni, úrvinnslunni, 
menningarlandslagi okkar og ekki síst 
búháttum á svæðinu. Allt uppfyllir 
það með sínum hætti markmið 
ráðstefnunnar og gefur þátttakendum 
ógleymanlegar minningar héðan 
frá Íslandi. Aldrei má vanmeta 
þær hefðir og menningu sem hafa 
þróast á þessum stöðum og er það 
mjög verðmætt fyrir þátttakendur að 
upplifa slíkt hvor hjá öðrum.

Í undirbúningsnefnd eru fulltrúar 
frá eftirfarandi aðilum:

• Textílsetur Íslands tók að 
sér verkefnið 2012 og hefur 

• Þekkingarsetrið á Blönduósi 
kemur að skipulagi og um sóknum 
um styrki. Þekkingarsetur og 
Textílsetur Íslands hafa nýlega 
undirrituð samstarfssamning 
um framkvæmd verkefna á 
sviði textíls og fellur undir-
búningsstarf við ráðstefnuna 
undir þann samning. 

• Bændasamtök Íslands hafa 
faglega umsjón og annast 
leiðsögn, þýðingar, textaskrif 
og ritstjórn ráðstefnugagna. 

• Ullarselið á Hvanneyri kemur 
að skipulagi, faglegri umsjón og 
móttöku gesta.

Ýmsir aðrir aðilar styðja einnig 
við ráðstefnuna, svo sem Ístex 
hf, Landssamtök sauðfjárbænda, 
Landbúnaðarháskóli Íslands, 
Gestastofa sútarans og Þingborg.

Nánari upplýsingar fást á 
woolconference2014@gmail.com 
og textilsetur@simnet.is.

Aðalskrifstofa - Borgarbraut 74 - 310 Borgarnes
Söluskrifstofa - Vesturvör 29 - 200 Kópavogur

Netfang - sala@limtrevirnet.is

Aðalnúmer: 412 5300  |  Söludeild: 412 5350

limtrevirnet.is

Yleiningar fyrir
íslenska veðráttu
Hjá Límtré Vírnet færðu léttar stálsamlokueiningar 
með polyúreþan- eða steinullareinangrun á milli.
Henta í útveggi og þök, milliveggi og loft, kæli- og frystiklefa, fyrir heimili 
og fyrirtæki. Raka- og vindþéttar, einangra vel, auðþrifnar, iIltendranlegar, 
gæðaprófaðar, léttar, fljótuppsettar, þaulreyndar og hagkvæmar.
                                                      Kynntu þér Yleiningar á limtrevirnet.is.

Amma mús – handavinnuhús
Ármúla 18, 108 Reykjavík • Sími 511 3388
Opið mán - fös 9 - 18, Lokað er á laugardögum til 31. ágúst.

Hannyrða-
vörur
í úrvali

Bragaþing 2014, landsmót 
hagyrðinga, verður haldið á 
Hótel Heklu á Brjánsstöðum á 
Skeiðum laugardagskvöldið 20. 
september næstkomandi og hefst 
með borðhaldi kl. 19.00. 

Verð fyrir matinn (forrétt, aðalrétt 
og eftirrétt) verður um 7.000 krónur 
á mann.

Verð fyrir gistingu með 
morgunverði  á tvíbýli er 7.300 
krónur á mann á og aukanótt  5.000 
kr. en á einbýli 11.100 kr. á mann og 
aukanótt 5.500 kr. á mann.

Þátttaka tilkynnist Guðmundi 
Stefánssyni á netpóstfangið 
gummiste@hive.is  fyrir 
miðvikudags kvöldið 27. ágúst 
næstkomandi. Taka skal fram fjölda 
þátttakenda í mat og í gistingu ásamt 
fjölda gistinátta. Frekari upplýsingar 
eru gefnar í síma 899-9623.

Bragaþing 2014: 

Landsmót 
hagyrðinga
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Að Hallkelshólum í Grímsnesi 
er rekið bleikjueldi þar sem eru 
framleidd seiði og matfiskur. Í 
stöðinni eru framleidd 250 til 400 
þúsund seiði og um 100 tonn af 
matfiski á ári.

„Upphaflega stóð til að hér 
yrðu framleidd laxaseiði fyrir 
laxeldisstöðvar í Noregi, segir 
Guðmundur Adolfsson, sem á og rekur 
Fjallableikju til hálfs á móti Jónasi 
Stefánssyni. „Gísli Hendriksson 
bóndi á Hallgerðishólum átti 51% 
í stöðinni á móti 49% hlut norskra 
aðila. Stöðin var byggð 1986 með 
það í huga að framleiða 1,5 milljón 
laxaseiði á ári sem átti að flytja til 
Noregs til áframeldis. 

Framleiðslan gekk vel, búið 
var að framleiða 1,3 milljónir 
laxaseiða og skip var 70 mílur frá 
landi á leiðinni hingað til að flytja 
þau út þegar Norðmenn breyttu 
lögum þannig að ekki mátti flytja 
laxaseiðin þangað lengur. Skellurinn 
var því rosalegur og Fjallalax, eins 
og stöðin hét þá, fór á hausinn.“

Matfiskur og seiði

Tilraun var gerð til að endurreisa 
reksturinn en hann fór aftur í þrot 
nokkrum árum seinna. Stofnfiskur 
var með seiðaeldi á Hallkelsstöðum 
um tíma en síðan stóð stöðin tóm í 
tvö ár. Guðmundur og Jónas hófu 
bleikjueldi í húsnæðinu árið 2009 
undir heitinu Fjallableikja.

Í dag ræktar Fjallableikja matfisk 
og seiði fyrir aðrar eldisstöðvar. 
„Stærstur hluti framleiðslunnar er 
matfiskur sem er blóðgaður og ísaður 
hér en unninn á höfuðborgarsvæðinu 
eins og er.“

Hundrað tonn af matfiski  
á þessu ári

Halldór Arinbjarnar, fisk eldis-
fræðingur og stöðvarstjóri, segir 
að framleiðsla á matfiski verði um 
hundrað tonn á þessu ári en hafi 
verið um áttatíu tonn á því síðasta. 
„Auk matfisks framleiðum við seiði 
fyrir eldisstöðvar vestur á fjörðum 
og Klausturbleikju, svo dæmi séu 

tekin. Þrátt fyrir að framleiðslan sé 
milli 250 til 400 þúsund seiði á ári 
er seiðaeldi einungis 10–20% af 
starfseminni.“

Afurðir matfiskframleiðslunnar 
eru seldar bæði innanlands og 
utan. „Á síðasta ári seldist rúmur 
helmingur afurðanna innan lands 
en annað var flutt út. 

Guðmundur segir að út -
flutningurinn sé í gegnum þrjá 
söluaðila og mestur til Þýskalands, 
Frakklands og Hollands. Eitthvað 
fari á markað í Noregi enda sé 
stefna fyrirtækisins að vera á 
blönduðum markaði. Stærstur hluti 
framleiðslunnar er sendur út frosinn, 
annaðhvort sem heill fiskur eða 
flök. Útflutningur á ferskri bleikju 
með flugi kemur einnig fyrir. 

Að sögn Halldórs eru hundrað 
tonn af matfiski ágæt tala en 

að sjálfsögðu væri hann til í að 
framleiða meira enda hafi þeir 
aðstöðu til þess. „Stefna hjá okkur er 
aftur á móti að framleiða líka seiði.“

Seiðin ekki geymd uppi í hillu

„Vandamálið við seiðaframleiðsluna 
er oft að fá kaupendur til að standa 
við gerða samninga. Menn panta hjá 
okkur seiði og leysa þau svo ekki út 
eða taka ekki við sendingum. Við 
höfum lent í því að pöntum upp á 100 
þúsund fiska hafi ekki verið leyst út 
og þetta er ekki vara sem hægt er að 
geyma uppi í hillu. 

Það er merkilega erfitt í sumum 
tilfellum að fá menn til að taka þátt 
í kostnaðinum við að ala seiðin og 
hreinlega standa við gerða samninga. 
Ef slíkt gerist fara seiðin í refafóður,“ 
segir Guðmundur.

Lausir við sníkjudýr 

Fjallableikja fær hrogn frá 
kynbótastöðinni á Hólum og klekur 
þau út í seiðasal stöðvarinnar. Á 
Hólum er unnið mikið kynbótastarf 
á bleikju og Halldór segir það 
undirstöðu þess hversu góður 
eldisfiskur bleikja er. 

„Eftir klak eru seiðin flutt yfir í 
eldissalinn og að lokum í eldisker 
utandyra. Hrognin berast okkur í 
janúar eða febrúar og seiðin eru 
orðin um fimm grömm í ágúst eða 
september, en sölustærðin á þeim er frá 
tveimur og upp í 100 grömm. Hitastig 
vatnsins sem við höfum aðgang að 
er 6–8 °C og því fremur kalt og ekki 
hægt að hraða framleiðslunni með því 
að hækka hitann, sem væri kostur á 
meðan á seiðaeldisstiginu stendur.“

Halldór segir að Fjallableikja sé 

einstök stöð að því leyti í seiðaeldi 
að ekki sé notað formalín, þar sem 
stöðin sé laus við sníkjudýr. „Við 
notum eingöngu borholuvatn eða 
vatn sem kemur sjálfrennandi undan 
yfirborðinu en ekki yfirborðsvatn.“

Bleikja þolir vel kalt vatn

„Eldi í köldu vatni er ákveðinn kostur 
vegna minni sýkingarhættu. Bleikja 
þolir kalt vatn mun betur en lax og vex 
ótrúlega hratt þrátt fyrir lágt hitastig. 
Þegar stöðin var byggð var meira 
af heitu vatni en er í dag. Í dag fer 
mest af heita vatninu í önnur hús hér 
í nágrenninu,“ segir Halldór.

Guðmundur segir að frá því 
að framleiðsla á matbleikju 
hófst hjá Fjallableikju hafi aldrei 
borist kvörtun vegna afurðanna. 
„Dýralæknisembættið hefur nokkrum 
sinnum tekið stöðina út og við höfum 
alltaf fegið mjög góða umsögn. Ég tel 
því að við séum að sinna eldinu vel og 
að fagmennsku. 

Auk þess að vera laus við sníkjudýr 
er stöðin laus við alla sjúkdóma og við 
höfum aldrei þurft að nota sýklalyf 
eða önnur lyf. Fyrsta seiðasendingin 
sem við fengum 2009 var að vísu 
sótthreinsuð í formalíni en það er líka 
í fyrsta og eina skiptið sem við höfum 
notað það. Þetta er að sjálfsögðu mikill 
kostur bæði hvað varðar kostnað við 
framleiðsluna og ekki síst orðspor 
okkar út á við.“

Guðmundur vill ekki gefa upp 
hver velta Fjallableikju sé en segir 
að talsverð upphæð hafi verið lögð 
í að fjárfesta í tækjum og búnaði 
undanfarinn ár. 

Vinnslan á hrakhólum

„Helsta vandamál fyrirtækisins í dag 
snýr að vinnslunni og við höfum 
nánast verið á hrakhólum með 
flökunina frá upphafi. Það er góðæri 
í fiskvinnslu og þar sem handflökun 
á bleikju er seinunnin taka fáir hana 
að sér. Vinnslan var um tíma í 
Keflavík, svo í Sandgerði og síðan í 
Njarðvíkum og er því á talsverðum 
þvælingi. Í dag erum við komnir á 
höfuðborgarsvæðið.“ 

Myndir / HKr.
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Af þessum sökum erum við komnir 
með okkar eigin flökunarvél og annan 
búnað í vinnslu sem við útvegum 
vinnsluaðila á höfuðborgarsvæðinu. 
Draumurinn er samt að komast með 
vinnsluna í húsnæði sem við eigum á 
Steinhellu í Hafnarfirði en er skilgreint 
sem iðnaðarsvæði. Húsnæði er innan 
núverandi þynningasvæðis álversins 
sem var sett upp vegna skepnuhalds 
árið 1966 og staði til að breyta í mörg 
ár,“ segir Guðmundur. 

Uppgangur í bleikjueldi

Talsverður uppgangur er í bleikjueldi 
í dag og framleiðslan á Íslandi sú 
mesta í heimi. Guðmundur áætlar 
að heildarframleiðsla á bleikju 
í heiminum sé um 6.000 tonn 
og að Íslendingar framleiði um 
60% af því með Íslandsbleikju í 
broddi fylkingar og hátt í helming 
heimsframleiðslunnar.

Halldór segir bleikju góðan fisk 
í eldi og mun auðveldari en lax. 
„Bleikja þolir mun meiri þéttleika en 
lax og er mun þægilegri í umgengni. 
Lax er ofvirkur en bleikja er ofurróleg 
og hæg. Það fer til dæmis ekki allt á 
annan endann þótt rafmagnið fari af 
því að bleikja leggst bara á botninn 
en laxinn fer allur af stað og með 
talsverðum afföllum.“

Góð aukabúgrein

„Bleikja er kjörinn eldisfiskur,“ segir 
Guðmundur, „fyrir bændur sem hafa 
aðgang að góðu vatni og ég hvet þá 
endilega til að prófa sem aukabúgrein. 
Ég sé líka fyrir mér að bændur með 
veitingasölu eða sem selja beint frá 
býli gætu alið sinn eigin silung. Eldið 
er enginn galdur og nóg að byrja með 
eitt eða tvö lítil ker og láta vatn renna 
í gegnum þau. Í Hala í Suðursveit er 
til dæmis einvörðungu seld heimaalin 
bleikja á Þórbergssetrinu.

Við sköffum landeiganda í 
nágrenni stöðvarinnar nokkur 
hundruð bleikjur á ári sem sleppt 
er í vatn hér skammt frá og sumar-
húsaeigendur geta rennt fyrir fisk 
þar. Ég sé fyrir mér að bændur víða 
um land gætu gert eitthvað svipað og 
selt veiðileyfi.“

Góður aðgangur að vatni

Fjallableikja hefur gott aðgengi að 

vatni, hátt í 300 sekúndulítra við 
bestu skilyrði, og nægt húsnæði og 
gæti því aukið framleiðsluna talsvert. 

„Við reynum að fylgja þörfum 
markaðarins og að okkar mati er 
sígandi lukka besta leiðin til að ná 

árangri en ekki að hegða sér eins og 
svín í hveiti og yfirkeyra sig,“ segir 
Guðmundur.  /VH

Seiða- og eldishús Fjallableikju heimsótt:

Vætutíð er okkur hagkvæm
Á hlaðinu við húsnæði Fjallableikju 
eru átta 120 rúmmetra eldisker 
sem hvert um sig getur tekið 10 til 
15 þúsund fullvaxnar bleikjur og 
leyfi fyrir tólf kerum til viðbótar. 
Fjögur af þessum átta kerum eru 
í notkun.

Ýtrasta hreinlætis er gætt áður en 
farið er inn í klakhúsið hjá Fjallableikju, 
enda er stöðin sjúkdómalaus. Gestir og 
starfsfólk þvo á sér hendurnar, fara 
í sérstaka skó og hlífðarslopp. Tveir 
startseiðasalir eru í stöðinni en aðeins 
annar er í notkun. Hvor um sig er um 
500 fermetrar og í eldissölunum eru 
100 þriggja rúmmetra eldisker ásamt 
klakrennum. Aðeins annar salurinn 
er í notkun en hinn er notaður sem 
geymsla. Áframeldissalurinn er um 
1.500 fermetrar og í honum eru 36 
tuttugu fermetra eldisker. 

Lágt birtustig allan sólarhringinn

Halldór segir hrognin koma frá 
Hólum í janúar eða febrúar á 
þroskastigi sem kallist augnhrogn. 
„Hrognin klekjast sem kviðpokaseiði 
í mars, en einum til tveimur mánuði 
síðar förum við að gefa þeim fóður 
reglulega. 

Fyrstu vikurnar eru seiðin alin 
í hrognabökkum sem vatn rennur í 
gegnum. Kviðpokaseiðin eru ljósfælin 
og því er höfð plata yfir bökkunum 
og þau alin í myrkri. Annars erum við 
með lágt birtustig í eldishúsinu allan 
sólarhringinn vegna þess að það fælir 
fiskinn að vera sífellt að slökkva og 
kveikja ljósin. Ef rafmagnið fer tekur 
við varabatterí í ljósunum sem halda 
20% af vanalegu birtustigi.

Til að framleiða 100 tonn af 
matbleikju þarf um 120 tonn af 
fóðri, eða 1,2 kíló af fóðri á móti 
hverju kílói af fiski. Af því er tæpur 
helmingur fiskimjöl og svo jurtaolía 
og maís. Grófleiki fóðursins er frá 
örfínu ryki startseiðafóðursins, um 
1,6 millimetrar og upp í 6 millimetra 
fóður fyrir matfiskinn.

Seiði sem við ölum áfram í 
matfisk eru á bilinu 10 til 20 grömm 
að þyngd þegar við flytjum þau í 
eldissalinn.“

Slátra einu sinni til þrisvar í viku

Guðmundur segir að þeir slátri einu 
til einu og hálfu tonni af bleikju 
tvisvar til þrisvar í viku. „Hér 

eru tveir starfsmenn sem sinna 
daglegum störfum í stöðinni en svo 
bætast tveir við, eigendurnir, þegar 
er verið að flokka eða slátra. Það 
má því segja að hér séu tveir fastir 
starfsmenn og tveir lausamenn. 

Fiskurinn er um 400 grömm 
þegar við flytjum hann í útiker og 
600 til 1.500 grömm þegar honum 

er slátrað og hefur þá verið í eldi í 
eitt og hálft til tvö ár.“

Mikið vatn í rigningartíð

Guðmundur segir að þrátt fyrir að 
hafa góðan aðgang að vatni hafi 
þeir gert tilraunir með endurnýtingu 
í einu keri og að það hafi gengið 

þokkalega. „Vatnið sem kemur úr 
hlíðunum hér fyrir ofan er gríðarlega 
mikið í rigningartíð eins og í ár og 
því engin ástæða til að endurnýta það. 
Vætutíð eins og núna er okkur mjög 
hagkvæm. Við viljum samt skoða 
þann möguleika að geta endurnýtt 
vatnið og geta gert það gerist þess 
þörf.“ /VH

Myndir / HKr.



22 Bændablaðið  |  Fimmtudagur 14. ágúst 2014

Fróðleiksbásinn
Vilmundur Hansen þjóðfræðingur og garðyrkjufræðingur

Í íslensku flórunni er að finna 
nokkrar fallegar trjá- og runna-
tegundir sem rækta má í görðum 
og við sumarbústaðinn. Tré og 
runnar sem vaxa af sjálfsdáðum 
í náttúrunni þola yfirleitt illa að 
vera flutt í garða og því borgar 
sig sjaldnast að taka plöntur úr 
náttúrunni þar sem þær vaxa. 

Auk þess eru sumar plöntur 
friðaðar og óheimilt að raska þeim, 
skemma eða flytja úr stað. Þeir sem 
vilja íslenskar tegundir í garðinn 
ættu að leita til gróðrarstöðva, taka 
græðlinga eða rækta þær upp af fræi.

Birki Vaxtarlag birkisins er 
breytilegt, allt frá jarðlægum og 
kræklóttum runnum til beinvaxinna 
trjáa sem hafa náð um 15 metra 
hæð. Birkið verður 70 til 80 ára og 
er nægjusamt en sólelskt tré sem 
nær bestum þroska í frjósömum 
jarðvegi og skjóli. Blöðin eru góð 
í te, gefa gulan lit og fá fallegan 
haustlit. Birkivendir þóttu ágætir 
til að hýða óþekk börn.

Úr birki má tappa birkisafa og 
brugga úr honum birkivín. Tré sem 
tappa skal safa af verða að vera um 
20 sentímetrar í þvermál. Bora skal 
10 til 12 sentímetra djúpa holu í 
tréð, stinga trekt eða röri í gatið og 
safna safanum í ílát. Til að brugga 
20 lítra af birkivíni þarf til að byrja 
með 18 lítra af safa, 2 kíló af sykri 
og ger sem blandað er saman. Þetta 
er látið standa í tæpa viku. Því 
næst er 2 lítrum af birkisafa og 2 
kílóum af sykri bætt út í. Blandan 
er látin gerjast í þrjár vikur áður 
en gerstoppari er settur út í. Eftir 
um það bil viku hefur vínið fallið 
og óhætt er að setja það á flöskur.

Blæösp Hægvaxta, einstofna 
tré sem getur náð 10 til 15 metra 
hæð. Harðgert, sólelskt tré sem 
þolir samt nokkurn skugga og þrífst 
best á skjólsælum stað. Blæöspin 
er meðal annars skemmtileg fyrir 
þær sakir að lauf hennar skrjáfar 
í vindi. Fremur fágæt á landinu, 
aðeins fimm vaxtarstaðir þekktir. 
Á hverjum stað vex aðeins einn 
einstaklingur, klónn, og af því að 
blæöspin er sérbýlistré, annaðhvort 
karltré eða kventré, eru litlar líkur á 
að hún geti fjölgað sér með fræfalli 
hérlendis nema að mannshöndin 
komi þar til hjálpar. Blæösp er aftur 
á móti dugleg að breiðast út með 

rótarskotum, sem auðvelt er að 
stinga upp og gera að sjálfstæðum 
trjám.

Einir Íslenski einirinn er 
eina barrtréð sem vex villt 
í íslenskri náttúru. Hann er 
seinvaxinn, sígrænn, jarðlægur 
eða hálfuppréttur runni. Einir er 
sólelskur og kann illa við sig í 
skugga en er nægjusamur á jarðveg. 
Hentar vel í ker. Könglarnir eða 
berin dökkblá. Þurrkuð og mulin 
eru berin sæt á bragðið og þykja 
gott krydd með villibráð.

Fjallavíðir Jarðlægur runni, 10 
til 20 sentímetrar á hæð. Algengur 
um allt land og afar lífseigur. Aldin 
kvenblómanna eru gráloðin og 
þekkjast á því frá loðvíði sem hefur 
snoðin aldin. Tilvalin þekjuplanta 
innan um grjót.

Fjalldrapi Algengur um allt um 
land. Hann líkist smávöxnu birki, 
enda ættingi þess. Fjalldrapi er 

hægvaxta, jarðlægur og lágvaxinn 
runni, 10 til 60 sentímetrar á 
hæð. Blöðin fá á sig fallegan 
koparrauðan haustlit. Vex gjarnan 
í fjallshlíðum eða samfelldum 
fjalldrapamóum á láglendi og 
hentar vel í steinhæðir. Harðgerð 
og nægjusöm planta. Áður fyrr var 
fjalldrapi notaður sem tróð undir 
torf í þökum torfbæja því börkur 
hans fúnar seint og hlífði viðnum 
undir torfinu.

Blendingur af birki og fjalldrapa 
nefnist skógarviðarbróðir.

Glitrós 50 til 150 sentímetrar 
á hæð. Greinarnar bogsveigðar 
eða slútandi. Blómin bleik. Aldinið 
er kringlótt og rauðleitt. Glitrós 
vex villt í Kvískerjum í Öræfasveit, 
sú eina á landinu og er alfriðuð 
samkvæmt náttúruverndarlögum. 
En græðlingaplöntur af henni eru af 
og til fáanlegar í garðplöntustöðvum.

Gulvíðir Breytilegur í útliti, ýmist 

lágvaxinn runni eða margstofna 
lítið tré. Fær gullgulan haustlit. Þarf 
nokkra umhirðu til að vera falleg 
garðplanta. Seyði af víðilaufi eða 
víðiberki er gott verkjalyf sem þykir 
styrkja ónæmiskerfið. 

Strandavíðir er ræktunar afbrigði 
sem komið er út frá gulvíðitré sem 
óx í heimilisgarðinum í Tröllatungu 
við Steingrímsfjörð um 1960. Hann 
er þéttvaxinn, með glansandi, fremur 
smáum og mjóslegnum laufum. 
Fínlegur og mjög harðgerður. 

Brekkuvíðir er blaðfallegt 
afbrigði af gulvíði, kræklóttur runni 
eða lítið tré. Fremur skuggþolinn 
og auðveldur í ræktun. Hentar vel í 
limgerði en er nokkuð maðksækinn, 
einkanlega sé mikið á hann borið.

Grasvíðir/smjörlauf Smávaxinn 
og jarðlægur runni, 1 til 10 sentímetrar 
á hæð. Kvenreklarnir og reklahýðin 
rauð og áberandi á vorin. Harðgerður 

og algengur í holtum og móum um 
allt land. Fallegur í steinhæðir.

Þessi lágvaxni runni hefur 
gengið undir mörgum nöfnum og 
eiga þau flest það sameiginlegt að 
lúta að vaxtarlagi hans og því að 
þetta þótti afbragðs beitarplanta. 
Nöfnin dvergvíðir og grasvíðir lúta 
að vaxtarlaginu en nöfn eins og 
geldingalauf, sauðkvistur, smjörlauf 
og kostvíðir benda á gildi plöntunnar 
til beitar. Einnig eru þekkt nöfnin 
kotúnslauf og kotungslauf.

Hreggstaðavíðir Blendingur 
milli viðju og brekkuvíðis. 
Ársprotarnir eru gulbrúnir og 
laufið fagurgrænt. Harðgerður, 
vindþolinn, hraðvaxta og hentar 
í skjólbelti. Síðustu ár hefur mjög 
borið á ásókn ryðsvepps, sem gerir 
runnana fremur ljóta og leiðinlega 
síðsumars.

Loðvíðir Allt frá því að vera 
jarðlægur og upp í 1,5 til 2 metrar 
á hæð. Blómstrar snemma á vorin, 
karlreklarnir með skærgulum og 
áberandi frjóhirslum. Blöðin loðin 
á efra og neðra borði. Harðgerður, 
vind- og seltuþolinn.

Inúítar notuðu loðvíði til að lina 
tannverk, stöðva blæðingar og lina 
niðurgang.

Reyniviður Ýmist einstofna 
eða margstofna tré, allt að 15 metra 
hátt með sléttum berki. Þrífst best 
í frjóum jarðvegi og ekki of rökum 
eða þéttum. Blöðin fjöðruð og fá 
rauðan haustlit. Blómgast hvítum 
blómum í júní og fær falleg rauð ber 
á haustin. Þolir ágætlega skugga en 
er viðkvæmur fyrir reyniátu. Varast 
ber að gras nái að vaxa að stofni 
ungra plantna vegna þess að slíkt 
truflar vöxt þeirra og getur valdið 
rótarhálsfúa. Verður 60 til140 ára. 
Berin þóttu góð við þvagblöðrusteini 
og saft af þeim er sögð þvaglosandi 
og hægðadrífandi.

Þyrnirós Þyrnóttur runni, 
jarðlægur en getur orðið allt að 
einn metri á hæð. Sjaldgæfur 
en finnst á nokkrum stöðum á 
landinu. Blómin hvít, blómstrar 
í júlí. Aldinið hnöttótt og dökkt. 
Harðgerð og seltuþolin. Fjölgar 
sér með neðanjarðarrenglum. Vex 
í gras- og lyngbrekkum og grýttum 
fjallshlíðum. Er alfriðuð samkvæmt 
náttúruverndarlögum.

Tré og runnar í íslenskri flóru

|  Fimmtudagur 14. ágúst 2014

Ber á ilmreyni.

Blæösp.
Birki með reklum.

 H a u s t i ð  n á l g a s t  

 www.velfang.is  velfang@velfang.is
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Kuhn taðdreifarar Brandt haughrærur og mykjudælurKverneland plógar Thaler liðléttingar

Tanco rúlluskerar og rúllugreipar

BvL V-Mix heilfóðurblandarar

Redrock haugsugur og mykjudælur
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– FULLT HÚS ÆVINTÝRA
REYKJAVÍK • Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16 

AKUREYRI • Tryggvabraut 1-3 • Sími 460 3630 • mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16 •  ellingsen.is 

Leitaðu ráða hjá okkur. Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega 
og vandaða ráðgjöf og finnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarfir. Við seljum eingöngu 
þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir íslenskar aðstæður.  
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KRAFTMIKIL 
OG FJÖLHÆF SEXHJÓL

CAN-AM Outlander 
6x6 1000 XT
2014 árgerð

Can-Am Outlander sexhjólin eru ríkulega 

útbúin. Á meðal staðalútbúnaðar er stillanlegt 

rafmagnsstýri, stuðaragrind að framan, spil að 

framan, handhlífar og sturtanlegur pallur.

3.990.000 KR.

Verð frá

Vél: 976 CC, sohc 8-valve 

Borvídd: 82 x 47t mm 

Sílindrar: 2

Startkerfi: Rafstart 

Bensíntankur: 20,5 l

Framfjöðrun:  Double A-arm

Framfj. slaglengd:  229 mm 

Grind: SST G2 6x6

Afturfjöðrun:   TTI sjálfstæð 

Afturfj. slaglengd:  236 mm

Can-Am Outlander 6x6 henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Hjólin fást í staðlaðri útfærslu 

og hægt er að bæta við mismunandi aukapökkum eftir þörfum hvers og eins.

• Framlenging á pallinn
• Hliðar og gafl
• LinQ festingar  
 og 6“ farangursgrind
• Farangursnet
• Dráttarspil að aftan
• Hlífðarpanna

• Drumbagrindur
• 6“ LinQ farangursgrind
• Dráttarspil að aftan
• Hlífðarpanna

• LinQ Deluxe ferðatöskur
• Harðplastlok
• Hliðar á pallinn
• Verkfærahólf

• Hliðar á pallinn
• Há vindhlíf á stýrið
• Hiti á handföngum og bensíngjöf
• Harðplastlok
• 12V úttak fyrir hita í hjálmgler

• Hliðar á pallinn

LANDBÚNAÐARPAKKINN SKÓGARHÖGGSPAKKINN VETRARPAKKINNFARANGURSPAKKINN HLIÐARPAKKINN

AUKAPAKKAR Can-Am Outlander 6x6
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Aldrei hefur verið meiri uppskera 
af lerkifræi í fræhöllinni á Vöglum 
í Fnjóskadal, þar sem frjóvgað er 
saman rússalerki og evrópulerki 
svo út kemur blendingsyrkið 
Hrymur. Helmingi fræsins var 
dreift til gróðrarstöðva í vor 
en hinn helmingurinn geymdur 
til næsta árs. Því ætti talsvert 
að verða tiltækt af Hrym til 
gróðursetningar bæði árin 2015 
og 2016 að því er fram kemur á 
vef Skógræktar ríkisins.

Í grein sem Þröstur Eysteinsson 
ritaði í Ársrit Skógræktar ríkisins 
kemur fram að Hrymur hafi 
komið vel út í tilraunum víða 
um land,vaxið umtalsvert hraðar 
en rússalerki og auk þess þolað 
vorfrost mun betur. Lerkikynbætur 
hafa verið stundaðar hérlendis frá 
árinu 1992 og í því starfi kom fram 
þessi öflugi blendingur. 

„Í fræframleiðslu núna eru 
klónar tæps helmings trjánna sem 
valin voru á upphafsárunum. Því 
er þetta fyrstu kynslóðar frægarður 
sem hefur verið grisjaður, m.t.t. 
frammistöðu trjánna sem fræmæðra. 
Sá Hrymur sem nú er framleiddur 

ætti því að vera ögn betri en sá 
sem er í afkvæmatilraununum og 
smáreitum frá árunum 1999-2002.

Með öðrum orðum megum við 
eiga von á að þau tré sem vaxa upp 
af því mikla fræi sem uppskorið var 
í fyrra verði enn öflugri en fyrstu 
Hrymtrén. Um 20.000 plöntur voru 
afhent úr gróðrarstöðvum 2012 af 
fræi úr fyrstu uppskeru þessa nýja 
Hryms og svipað magn 2013. Lítið 
var hins vegar afhent nú í vor sem 
helgast af lélegri blómgun vorið 
2012,“ segir í grein Þrastar. 

Fyllt af lerkitrjám

Fræhöllin á Vöglum verður fyllt 
af lerkitrjám á næstu árum og 
birki sem þar hefur verið ræktað 
fjarlægt. Birkifræið selst illa, 
meðal annars vegna þess hversu 
lágt spírunarhlutfallið hefur reynst 
vera. Í staðinn verður ræktað lerki 
og vonir standa til þess að reisa 
megi aðra fræhöll til að ná megi 
því markmiði að tryggja nægilegt 
framboð af þessu úrvalsgóða 
lerkifræi fyrir skógrækt á Íslandi.
 /MÞÞ

Fræhöllin að Vöglum í Fnjóskadal:

Metuppskera 
á Hrymsfræi

Lerkiblóm í fræhúsinu á Vöglum.

Þekkingarnet Þingeyinga 
hefur nú gefið út frumlegt og 
skemmtilegt afþreyingarkort 
fyrir alla fjölskylduna, en það 
heitir Ævintýrakort barnanna 
– Bakkafjörður, Langanes og 
Þistilfjörður. Kortið er uppfullt af 
fróðleik um dýr, plöntur, skeljar, 
fjörur, vita og áhugaverða staði 
og miðar að því að mestalla 
afþreyingu sé hægt að finna í 
náttúrunni á svæðinu. 

Gréta Bergrún Jóhannesdóttir, 
verkefnastjóri hjá Menntasetrinu á 
Þórshöfn, segir að aðalatriðið sé að 
börnin taki þátt í Garpakeppninni, en 
þar eru garpastig tengd við þau atriði 
sem finna má í máli og myndum í 
kortinu. Til dæmis fást garpastig 
fyrir að vaða berfættur í sjónum, 
fyrir að finna og þekkja vallhumal, 
syngja fyrir selina, þekkja dýraskít, 
tína rusl og fullt af stigum fyrir að 
finna flöskuskeyti. „Þegar ákafur 
keppandi hefur náð 30 garpastigum 
fæst viðurkenningarskjal hjá helstu 

ferðaþjónustuaðilum sem staðfestir 
að viðkomandi sé Ævintýragarpur,“ 
segir hún. 

Áhersla á að bera virðingu  
fyrir náttúrunni

Gréta Bergrún segir að mikil áhersla 
sé lögð á að bera virðingu fyrir 
náttúrunni, skilja ekki eftir rusl og 
hrófla ekki við dýralífi eða taka 
fuglaegg. „Ævintýrakortið hafði 
vinnuheitið Litlir landkönnuðir og 
er hugmynd sem rannsóknarsvið 
ÞÞ sendi inn til Nýsköpunarsjóðs 
námsmanna fyrir sumarið 2013,“ 

segir hún. Styrkur fékkst til að vinna 
upplýsingavinnu í kortið og var 
Bryndís Þórðardóttir, háskólanemi 
af svæðinu, fengin í verkið. Í haust 
styrkti Vaxtasamningur Norðaustur-
lands áframhaldandi vinnu við 
verkefnið til að hægt væri að framleiða 
kortið. Allar þær fínu teikningar sem 
tilheyra kortinu gerði Margrét Brá 
Jónasdóttir, 16 ára listamaður. „Við 
vonumst til að þetta hafi hvetjandi 
áhrif á alla fjölskylduna til útivistar 
og samveru úti í náttúrunni,“ segir 
Gréta Bergrún, en kortið má kaupa 
hjá flestum ferðaþjónustuaðilum á 
umræddu svæði.  /MÞÞ

Þekkingarnet Þingeyinga:

Gefur út Ævintýrakort barnanna

Berghildur Ösp Júlíusdóttir og Ás-
gerður Ólöf Júlíusdóttir skoðuðu 
Ævintýrakortið og höfðu gaman af. 

kort sem heitir Ævintýrakort barnanna.  Myndir / Gréta Bergrún

Tilboð óskast í ríkisjörðina 

Litla Kamb í Snæfellsbæ
15684 – Litli Kambur í Snæfellsbæ

Um er að ræða ríkisjörðina Litla Kamb í Snæfellsbæ í hinni fögru sveit 
Breiðuvík. Jörðin er talin vera u.þ.b. 190 ha að stærð, þar af u.þ.b. 80 ha neðan 
við þjóðveginn. Gömul tún eru skráð 16,2 ha. 
Fasteignir jarðarinnar eru gamlar, byggðar á árunum 1940 – 1979. Um er að 
ræða íbúðarhús sem þarfnast endurbóta og fimm nýtanleg útihús. Ástand 
tveggja útihúsa telst þokkalegt og ástand þriggja útihúsa lélegt. Auk þess 
er eitt ónýtt útihús.
Samkvæmt upplýsingum úr Þjóðskrá Íslands – fasteignaskrá er brunabótamat 
samtals kr. 56.990.000,- og fasteignamat fasteigna er kr. 16.287.000,- 
Réttur til efnistöku umfram búsþarfir, sem og öll vatns- og jarðhitaréttindi 
eru undanskilin við söluna, sbr. 40. gr. jarðalaga nr. 81/2004. 
Jörðin er til sýnis í samráði við Hjört Sigurðsson, Stóra Kambi,  í síma 894 7028 
virka daga milli kl. 16 og 18. 
Nánari upplýsingar er hægt að fá hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík í síma 530 1400.
Tilboðseyðublöð liggja frammi á sama stað ásamt reglum um frágang og 
útfyllingu á tilboðseyðublaði.  Sjá einnig nánari upplýsingar á heimasíðu 
Ríkiskaupa http://www.rikiskaup.is
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík fyrir kl. 10.00 
þann 9. september 2014 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er 
þess óska.
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Bonito ehf. • Friendtex • Praxis 

Faxafen 10 • 108 Reykjavík • sími 568 2870 • www.friendtex.is •www.praxis.is
Opið mánudag - föstudag 11:00-17:00, lokað laugardaga

Stærðir: S-M-L-XL-XXL-3XL

Þriggja laga softshell 
í mörgum litum fyrir dömur og herra 

Softshell jakkar

Friendtex á Íslandi

Pantið vörulista hjá okkur  praxis@praxis.is

Aðeins 
18.900 kr.

Sími 544 4222 • girding@girding.is

BÓMUHLIÐ

• Tilvalin lausn fyrir stjórn vega og bílastæða 
 hjá fyrirtækjum, sumarhúsaeigendum o.fl.

• Hannað fyrir allt að 12 m opnun

Sjá nánar á 
girding.is

• Símaopnun
• Aðgangskort
• Fjarstýring
• Talnalás

Einnig fáanleg
með sólarrafhlöðu

Tilboð óskast í ríkisjörðina 
Iðunnarstaði í Borgarbyggð, 

Lundarreykjadal

Um er að ræða ríkisjörðina Iðunnarstaði í Borgarbyggð, 
Lundarreykjadal. Jörðin er talin vera 980 ha að stærð skv. 
Þjóðskrá Íslands – fasteignaskrá. Ekki er annað vitað en að 
landamerki séu ágreiningslaus. 
Gömul tún eru skráð 8,4  ha. Þá fylgir með í sölunni 70,9 
ærgilda greiðslumark.
Fasteignir jarðarinnar eru gamlar og illa farnar og íbúðarhúsið 
ónýtt

Jörðin á aðild að Veiðifélagi Grímsár og Tunguár. Fasteignamat 
veiðiréttinda er kr. 9.830.000,-
Samkvæmt upplýsingum úr Þjóðskrá Íslands – fasteignaskrá 
er brunabótamat samtals kr. 29.474.000,- og fasteignamat 
fasteigna er kr. 9.338.000,-. 
Réttur til efnistöku umfram búsþarfir, sem og öll vatns- 
og jarðhitaréttindi eru undanskilin við söluna, sbr. 40. gr. 
jarðalaga nr. 81/2004. 
Nánari upplýsingar er hægt að fá hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 
7c, 105 Reykjavík í síma 530 1400.
Tilboðseyðublöð liggja frammi á sama stað ásamt reglum um 
frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði.  Sjá einnig nánari 
upplýsingar á heimasíðu Ríkiskaupa http://www.rikiskaup.is
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík 
fyrir kl. 10.00 þann 9. september 2014 þar sem þau verða 
opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska.
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Slysavarnir á fjórhjólum
Í síðustu forvarnarpistlum 
hef ég meðal annars skrifað 
um forvarnarstarf á erlendri 
grundu. Í sumar ferðaðist ég með 
Ástrala sem rekur verkstæði á 
landbúnaðarsvæði og vinnur mikið 
fyrir bændur í nágrenninu. Þessi 
maður fræddi mig um að síðustu ár 
hefur banaslysum þar sem fjórhjól 
koma við sögu fjölgað mikið í 
Ástralíu og á Nýja-Sjálandi. Vegna 
þess efndu yfirvöld til samkeppni 
um hönnun á veltigrindum sem 
ætlaðar eru til varnar slysum. Í 
fyrsta sæti lenti hönnun frá Nýja-
Sjálandi sem er veltibogi sem 
gerður er úr sveigjanlegu efni. 
Ef ökumaðurinn lendir undir 
boganum á hann ekki að meiðast 
alvarlega.

Um tuttugu banaslys árlega 
á fjórhjólum í áströlskum 

landbúnaði

Til eru nákvæmar tölur um slys við 
landbúnaðarstörf í Ástralíu. Árið 
2012 urðu fleiri banaslys þar sem 
fjórhjól komu við sögu en dráttarvélar, 
alls 20. Í miklum meirihluta valt 

fjórhjólið yfir ökumanninn svo að 
hann kramdist til dauða. Fyrir vikið 
hafa verið hannaðar veltigrindur sem 
eiga að minnka líkurnar á alvarlegum 
slysum. Þessi ferðafélagi minn frá 
í sumar sagðist hafa sett svona 
veltigrindur á fjórhjól, en hann sagði 
mér að það stæði til að setja það í lög 
að ekki mætti selja fjórhjól í Ástralíu 
nema með veltigrind.

Hönnunarsamkeppni um 
hentugar veltigrindur

Á Nýja-Sjálandi eru líka mörg 
fjórhjólaslys eins og í Ástralíu. Þar 
stendur til að setja veltigrindarlög 
þar sem bannað verði að nota 

fjórhjól við landbúnaðarstörf 
nema að á hjólinu sé veltibúr. 
Efnt var til hönnunarsamkeppni 
um bestu veltigrindina. Fyrstu 
verðlaun hlaut Matthew Tiplady, 
nýsjálenskur verkfræðingur, sem 
hannaði veltigrind úr sveigjanlegu 
efni. Við fyrstu prófanir virðist hún 
vera hreinasta snilld. Þessi hönnun 
er þannig að ef ökumaðurinn 
veltir fjórhjólinu og lendir undir 
veltigrindinni gefur veltigrindin eftir 
og á ekki að skaða ökumanninn. Þessi 
hönnun er komin á markað í Nýja-
Sjálandi og má sjá myndir af þessu 
á vefsíðunni www.atvlifeguard.co.nz. 

Íslendingar umgangast bæði 
mótorhjól og fjórhjól  
af of miklu kæruleysi

Sjálfur hef ég verið kringum 
mótorhjól í um 40 ár og er búinn 
að missa allt of marga vini og 
félaga í mótorhjólaslysum. Of 
mörg fjórhjólaslys verða því miður 
á Íslandi, en helsta orsök bæði 
mótorhjólaslysa og fjórhjólaslysa 
er of mikið kæruleysi þeirra sem 
umgangast hjólin.  /HLJ

liklegur@internet.isnet.is

Hjörtur L. JónssonÖRYGGI – HEILSA – UMHVERFI

Myndin sýnir veltibogann frá Nýja-
Sjálandi.

Á verð á greiðslumarki að vera hærra 
en 100 krónur á lítra?
Fyrir nokkru skrifaði ég grein þar 
sem ég sagði að verð á mjólkurkvóta 
ætti að vera undir 100 krónum. 
Þetta hreyfði við lesendum og 
óskuðu þeir eftir forsendum fyrir 
þessum fullyrðingum. 

Kvótaverðið síðustu ár hefur 
ekki miðast við rekstur búanna 
sem á að styrkja heldur hefur 
kvótaverðið fengið sjálfstætt líf óháð 
rekstrarafkomu. Menn treysta því að 
eftir að búið er að kaupa kvótann 
haldi hann verðgildi sínu. Með þeirri 
aðferð er hægt að horfa á kvótann sem 
fjárfestingu sem heldur sér og þannig 
réttlætt verðið. Bankar hafa ýtt undir 
þessa trú með því að lána mönnum 
fyrir kvótakaupum til 30 ára en ekki 
til 2-5 ára eins og eðlilegt væri. 

Á vef Hagstofunnar má sjá 
upplýsingar um afkomu búa. Nýjustu 
tölurnar eru frá 2012. Þessar tölur eru 
byggðar á búreikningum 132 búa. Til 
einföldunar eru inni í tekjum búanna 
tekjur af annarri starfsemi, og auðvitað 
kostnaður. Að auki eru bændur á stærri 
búum að reikna sér hærri laun en það 
eitt breytir ekki útkomunni. Því er 
útkoma útreikninga heldur betri í 
þessari greiningu minni en hún er í 
raun. Búin sem ég skoða eru skilgreind 
sem kúabú.

Skv. þessu á meðalbúið 91% af 
beingreiðslunum eftir þegar búið er 
að greiða allan kostnað og laun. Þá 
á eftir að greiða vexti og afborganir 
lána. Stærðarhagkvæmni skilar sér 
enda sést það á þessum tölum að það 
verður meira eftir af beingreiðslum 
að meðaltali eftir því sem búin 
eru stærri. Stærstu búin eiga allar 
beingreiðslurnar inni og meira til 

(110% og 103%). Vaxtagreiðslur 
búanna hækka eftir því sem þau 
stækka og í samræmi við vextina 
hækka afborganir lána þannig að 
miðað við að lánin séu greidd til baka 
á 25 árum eru stærstu búin með minna 
eftir til endurfjárfestinga í krónutölu 
en önnur bú. Það getur ekki gengið 
upp, þar sem endurnýjun á vélum og 
öðrum varanlegum rekstarfjármunum 
eykst eftir því sem eignir búanna eru 
meiri og þau stærri. 

Ályktunin sem ég dreg af þessu er 
sú að það þeir sem hafa verið að stækka 
búin sín undanfarin ár hafa í raun verið 
að tapa á því. Stærstu búin hafa ekki 
getu til að bæta við sig framleiðslu 
nema að framleiða fyrir utan kvóta. 
Þau einfaldlega þola ekki frekari 
skuldsetningu. Fjármagnskostnaður 
og kvótaverð koma í veg fyrir að 
stækkun á búum sé hagkvæm. Öll 
bú geta bætt afkomu sína með því 
að framleiða umfram kvóta, þar sem 
framleiðslukostnaður utan laun er 
lægri en afurðarstöðvarverð. Stór bú 
hafa því ekki svigrúm til að kaupa 
kvóta, og þau hagnast ekki á að kaupa 
kvóta nema verðið á kvótanum sé 
mjög lágt og það borgi sig upp á 
2-4 árum á beingreiðslum. Þau 
mega alls ekki fjárfesta til að stækka 
reksturinn. Sé kvótaverð 100 krónur 
eru beingreiðslurnar um 3 ár að greiða 
upp kaupverðið. 

Annað gildir um bú sem eru 
undir 261 þúsund lítrum. Þau bú 
standa ekki undir sér nema að 
nota hluta af beingreiðslum til að 
borga rekstarkostnað og laun, að 
undanteknum búum sem eru með 
kvóta upp á 191-209 þúsund lítra. 

Vissulega hagnast þessir aðilar á 
að framleiða mjólk utan kvóta að 
því gefnu að laun verði óbreytt. Þá 
borgar sig að framleiða utan kvóta án 
fjárfestinga. En það borgar sig ekki 
að kaupa greiðslumark nema það 
borgi sig hratt upp og laun verði ekki 
hækkuð. Það er enginn tilgangur í að 
kaupa kvóta og stækka bú nema að 
bændur geti hækkað laun sín í leiðinni 
– eða hvað? Þessi bú bera heldur ekki 
hátt kvótaverð, því að þau í raun tapa á 
því að stækka þar sem greiðslumarkið 
er of dýrt. 

Bankarnir reiknuðu kvótakaupin 
sem einstaka fjárfestingu og horfðu 
bara á beingreiðslurnar. Vissulega 
fundu menn fyrir jákvæðum áhrifum 
í rekstrinum ef þeir settu kvótakaupin 
í 20-30 ára lán en þá sitja þeir líka 
uppi með lánin langt inn í framtíðina 
og verðmæti kvótans löngu farið. 
Þeir treystu á að kvótaverð héldist 
hátt um ókomin ár og að landverð 
hækkaði. Bændur tóku lán til 30 ára 
til kvótakaupa í kerfi sem enginn veit 
hvernig verður eftir nokkur ár. Myndi 
einhver vilja taka lán til 40 ára til að 
kaupa sér jeppa?

Það sem ég er að benda á að það 
getur ekki gengið að hafa kvótaverð 
það hátt að bóndinn tapi á að 
framleiða mjólk upp í kvótann eins 
og raunin virðist vegna hárra vaxta 
og dýrra fjárfestinga í fasteignum, 
tækjum og greiðslumarki. Í framhaldi 
af þessari greiningu má spyrja: Hvers 
vegna ætti kvótaverð að vera hærra 
en 100 krónur á lítrann?

Jón Þór Helgason
burekstur.blog.is

Fjöldi reikninga 132 6 4 10 7 7 15 17 11 13 15 17 10

Mjólkurframleiðsla kg Meðaltal <87 87-104 104-122 122-139 139-157 157-174 174-191 191-209 209-226 226-261 261-348 >348

Beingreiðslur 9.639 3.219 4.047 5.225 5.875 7.283 7.717 8.477 9.348 9.958 11.484 14.131 18.790

Hagnaður fyrir vexti, afskriftir 

og óreglulega liði 8.729 1.996 2.379 2.584 2.917 6.392 6.150 6.492 9.815 9.120 10.131 15.613 19.323

Eftir af beingreiðslunum 91% 62% 59% 49% 50% 88% 80% 77% 105% 92% 88% 110% 103%

Vextir -2.878 -651 -489 -472 -1.236 -1.885 -2.158 -2.614 187 -430 -1.212 -7.275 -12.530

Til ráðstöfunar í afborganir  

og endurfjárfestingar
5.851 1.345 1.890 2.112 1.681 4.507 3.992 3.878 10.002 8.690 8.919 8.338 6.793

Afborg. langtímalána á ári 25 ára lán -2.112 -224 -38 -507 -561 -997 -1.119 -1.483 -2.074 -2.075 -2.837 -4.181 -5.585

Til ráðstöfunar til endurfjárfestinga 3.739 1.121 1.852 1.605 1.120 3.510 2.873 2.395 7.928 6.615 6.082 4.157 1.208

Upplýsingar um afkomu kúabúa. Tölur í þúsundum.  

Tækið sem alla iðnaðarmenn
dreymir um:

Trésmiðinn, píparann, 
rafvirkjann, bílasmiðinn, 
flísalagningamanninn, 
dúkarann, málarann 

F A G M E N N S K A  A L L A  L E I Ð

FJÖLNOTAVÉL
SuperCut

FM 14-180
Steinskurðarvél
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Landbúnaðarsýning og bændahátíð 
    23. ágúst í Reiðhöllinni Svaðastaðir, Skagafirði 
Sýningin er opin frá 10:00-17:30 og er aðgangur ókeypis – Kvöldvaka frá kl. 19:30

N
Ý
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EN

T 
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f

Dagskrá sýningarinnar
10:00 Sýningarsvæðið opnar
11:00 Setning
 Tónlistaratriði
 Ásta Björg Pálmadóttir sveitarstjóri Sveitafélagsins Skagafjarðar 
 Þórólfur Gíslason, kaupfélagsstjóri Kaupfélags Skagfirðinga
 Baldur Helgi Benjaminsson, Landssambandi kúabænda
11:30 Sýning á stórvirkum landbúnaðartækjum
11:45 Smalahundasýning 
12:30 Hrútasýning
13:15 Hæfileikakeppni vélamannsins. 
 Skráning á staðnum.
14:00 Kálfasýning
14:30 Rúningur og ullarvinnsla
15:00 Smalahundasýning 
15:30 Leitin að nálinni í heystakknum
 Hver er fljótastur að finna heklunál í heystakk,  
 keppni á tíma fyrir 13 ára og yngri. Skráning á staðnum.
16:00 Klaufskurður á kúm
16:30 Smalahundasýning –
17:00 Sýning á stórvirkum landbúnaðartækjum

Kvöldvaka í Reiðhöllinni Svaðastaðir
19:30 Kvöldvaka
 - Ingimar Jónsson og Íris Olga Lúðvíksdóttir stjórna skemmtidagskrá
 - Bændafitness
 - Keppni á milli búgreinafélaga
 - Fjölbreytt söng- og skemmtiatriði
 - Lifandi tónlist

Opin bú í Skagafirði sunnudaginn 24. ágúst kl. 11–16
 -Loðdýrabúið Loðfeldur á Gránumóum ofan Sauðárkróks
 -Skógræktarbýlið Krithóll við Efribyggðarveg
 -Kúabúið Glaumbær 2 á Langholti
 -Ferðaþjónustubýlið Lýtingsstaðir í Tungusveit
 -Gróðurhúsin á Starrastöðum í Tungusveit

Jafnframt verður opið hús hjá Mjólkursamlagi KS á Sauðárkróki 
sunnudaginn 24. ágúst frá kl. 11-16. Þá er Sögusetur íslenska 
hestsins á Hólum í Hjaltadal opið frá kl. 13-17 laugard. 23. ágúst.

Það er enn hægt að vera með á Sveitasælu 
Þeir sem hafa áhuga á að taka þátt í SveitaSælu 2014 er bent á 
að hægt er að fá nánari upplýsingar og skrá sig hjá Söru Reykdal í 
síma 895-6417 eða á netfangið sveitasaela@svadastadir.is

Stór-skemmtilegkvöldvaka að hætti skagfirskra bænda

 Sveita-
markaður og 
handverks-

salaassala
Opið hús hjá Mjólkur-samlagi KS

Sýning 
vélasala 

-Allt það nýjasta og flottasta í 
vélageiranum

pið

Bænda-
fitness

Opin bú 
hjá bændum

eiranum

Húsdýra-
garður

gi KSS

Gæðingkeppni – félagsmót Stíganda og Léttfeta

Veitingasala (kaffihús og matsala) er allan daginn meðan á sýningu stendur. Að sýningu lokinni verður kvöldvaka í 
Reiðhöllinni þar sem m.a. verður boðið upp á skemmtilega dagskrá og hægt að kaupa veitingar á hagstæðu verði. 
Fjölbreytt atriði eru í gangi allan daginn til hliðar við tímasetta dagskrá, m.a. verður opinn húsdýragarður, 
sveitamarkaður og handverkssala, geitur kembdar, unnið úr geitafiðu, fjölbreyttar vörur kynntar 
og til sölu frá fjölmörgum rekstrarvöruverslunum landbúnaðarvara o.fl. o.fl.

Búgreinafélögin 
í Skagafirði

Búnaðarsamband 
Skagafjarðar

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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liklegur@internet.is

Hjörtur L. Jónsson

t.is

son

Can-Am sexhjól með magnaða 
sjálfstæða fjöðrun á hverju hjóli
Allt frá því að ég sá kynningar-
myndband á YouTube af Can-Am 
sexhjóli fara yfir stórgrýtisurð 
hef ég beðið eftir að fá að prófa 
gripinn. Biðinni er nú lokið, 
þar sem mér gafst kostur á að 
prufuaka tækinu fyrir skömmu í 
boði Ellingsen. Í stuttu máli varð 
ég alveg heillaður af fjöðruninni 
við þær aðstæður sem ég prófaði 
hjólið.

 Ótrúlega kraftmikil  
V2 1000 cc vél

Við Bláfjallaafleggjara er gömul 
mótorkrossbraut sem er virkilega 
óslétt, grýtt og með kröppum 
beygjum þar sem ég reynsluók 
hjólinu fyrir skemmstu. Það sem 
mótorkrossmenn kalla „vúbsa“ 
eru mjög stór þvottabretti sem 
eru allt að metra djúpar öldur 
hver á eftir annarri og þarna ók 
ég hring á hjólinu og varð hreint 
hissa á hversu vel fjöðrunin var 
að fara vel með mig. Næst var 
það hliðarhalli. Í slíkum halla er 
fjórhjólum og sexhjólum gjarnt 
að leita mikið undan hallanum, en 
þetta hjól leitaði merkilega lítið 
undan hallanum. Næst var það 
krafturinn, en upp brattan kant var 
magnað að finna hvernig öll sex 
hjólin gáfu grip til að komast upp 
á brúnina.

Sjálfstæð fjöðrun hjólanna sex 
virkaði vel í grjótinu

Næst var að fara yfir klappir 
með stórum steinum og mjög 
hrjúfu yfirborði. Þarna kom vel 
í ljós munurinn á hefðbundnum 
sexhjólum sem ég hef prófað, en 
þessi mikla fjöðrun gaf alltaf grip 
og var ég ekki var við nema einu 
sinni að hjól í öftustu röð fór á loft, 
en ef ég hefði tekið úr splitti sem 
hægt er að fjarlægja hefði ég líklega 
ekki séð það hjól fara á loft. Splitti 
þessi eru undir pallinum og með því 
að fjarlægja þau geta öftustu hjólin 

farið enn neðar við mjög torfærar 
aðstæður. Miðað við þessa góðu 
fjöðrun ætti þetta sexhjól að fara 
betur með gróið land þar sem að 
öll hjólin eru að taka jafnt á og 
þar af leiðandi ætti það að jafna 
betur út þunga hjólsins á hvern 
fersentimetra. Þar sem sexhjól fara 
yfir gróið land hafa öftustu hjólin 
verið að særa gróður þegar beygt 
er, en á Can-Am 1000 er drifið ekki 

eins þvingað og mun auðveldara er 
að beygja (sérstaklega ef miðað er 
við gömlu 500 Polaris-sexhjólin 
sem eru keðjudrifin sem eru svo 
klossuð að erfitt er að beygja þeim).

Greinilega framleitt vestanhafs 
miðað við fjölda varúðarmiða

Það á ekki að þurfa að minna 
neinn á að nota aldrei fjórhjól eða 
sexhjól nema klæðast viðeigandi 
hlífðarbúnaði. Sjálfur hef ég það 
fyrir reglu að fara ekki á fjórhjól, 
mótorhjól eða sexhjól nema með 
hjálm og í brynju. Brynju tel ég 
vera mikilvægasta öryggisbúnað 
sem nota ætti á fjórhjóli og sexhjóli 
og væri ég beðinn um að flokka 
öryggisbúnað fjór- og sexhjóla 
væri það eftirfarandi: 1. Brynja. 2. 
Hjálmur.  3. Góðir skór.  Á Can-Am 
sexhjólinu sem prófað var eru um 10 
varúðarmiðar sem eru skyldulesning 
áður en ekið er af stað, þessir miðar 
eru ekki til skrauts þeir eru þarna af 
gefnu tilefni.   

Hentar við erfiðar aðstæður

Miðað við þennan stutta 
prufuakstur tel ég þetta sexhjól 
mikla framþróun fyrir þá sem búa 
við erfiðar aðstæður og þurfa að 
sinna vinnu eins og girðingarvinnu 
þar sem er jafnan mikið þýfi, grýtt 
landslag og blautt land. Einnig tel 
ég þetta sexhjól henta vel fyrir 
hreindýraveiðimenn sem þurfa að 
sækja bráð sína en vilja valda sem 
minnstum gróðurskemmdum, þar 
sem flotið í hjólinu er mjög gott. 

Það eina sem ég get sett út á 
varðandi hjólið er að það vantar 
sárlega á það flautu, svo mætti 
alveg vera spegill á hjólinu. Can-
Am Outlander 1000 er torfæruskráð 
hjól og kostar frá 3.990.000 án 
nokkurra aukahluta nema hvað að 
öll sexhjól koma með dráttarspili. 
Allar nánari upplýsingar um 
hjólið má finna á vefsíðunni www.
ellingsen.is.

Allir svona miðar á hjólinu eru þar af 

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

Tilboð óskast í ríkis- og eyðijörðina 

Hofstaði í Reykhólahreppi
Jörðin Hofstaðir er talin vera 387,5 ha 
samkvæmt ósamþykktri endurskoðaðri 
loftmynd Nytjalands. Samkvæmt 
Þjóðskrá Íslands – fasteignaskrá eru 
skráð þrjú hús (fjárhús, geymsla og 
rafstöð) á jörðinni en þau munu vera 
ónýt. Þá eru gömul tún 10,9 ha en skv. 
túnakorti eru þau 3,61 ha. 
Innan landamerkja Hofstaða er hluti Skálanesfjalls. Undirlendið er landræma með 
Gufufirði sem hallar til austurs. Náttúrufegurð er þarna mikil.
Samkvæmt upplýsingum úr Þjóðskrá Íslands – fasteignaskrá er brunabótamat samtals 
kr. 6.120.000,- og fasteignamat fasteigna er kr. 1.279.000,-. 
Réttur til efnistöku umfram búsþarfir, sem og öll vatns- og jarðhitaréttindi eru 
undanskilin við söluna, sbr. 40. gr. jarðalaga nr. 81/2004. 
Nánari upplýsingar er hægt að fá hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík í síma 
530 1400. Tilboðseyðublöð liggja frammi á sama stað ásamt reglum um frágang og 
útfyllingu á tilboðseyðublaði.  Sjá einnig nánari upplýsingar á heimasíðu Ríkiskaupa 
http://www.rikiskaup.is. Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík 
fyrir kl. 10.00 þann 9. september 2014 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda 
er þess óska. 

Vélabásinn
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Prófaðu heilsurúmin 
í Rúmfatalagernum
Þú sefur betur á Gold heilsurúmi frá okkur, bæði vegna þægind-
anna og verðsins. Þú átt það skilið! Komdu og prófaðu úrvalið hjá 
okkur og láttu gæðin koma þér þægilega á óvart!

www.rumfatalagerinn.is

Láttu gæðin koma þér 
þægilega á óvart

Rafmagsnrúm – verð frá 99.950 kr.

Rúm á mynd 
Höie rafmagnsrúm 

verð pr. stk. 299.950

Gerið gæða- 
og verðsamanburð!

SUPERCART
RAFDRIFNIR GJAFAVAGNAR GJAFABÖND

AFRÚLLARI MEÐ
SAMBYGGÐU LYFTUBANDI

HEILFÓÐURBLANDARAR
RAFKNÚNIR

RÚLLUTÆTARI LÓÐRÉTTIR
BLÖNDUNARSNIGLAR

Úrval gjafabúnaðar frá

NAR

R

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

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



30 Bændablaðið  |  Fimmtudagur 14. ágúst 2014

Eygló Gunnlaugsdóttir og 
maður hennar Reynir Ásberg 
Jómundsson tóku formlega við 
búskap á jörðinni Ásthildarholti 
áramótin 2014. Þá keyptu þau 
af foreldrum Eyglóar, þeim 
Gunnlaugi Vilhjálmssyni og 
Sigrúnu Sigurðardóttir.

Áður höfðu þau þó verið 
með í allri ákvörðunartöku um 
rekstur búsins og séð alfarið um 
kynbótastarfið í sauðfjárræktinni 
síðustu fimm árin.

Býli:  Áshildarholt.

Staðsett í sveit: Skarðshreppi 
hinum forna í Skagafirði.

Ábúendur: Reynir Ásberg 
Jómundsson og Eygló Gunn-
laugsdóttir ásamt heimasætunni 
Sigrúnu Sunnu. Á jörðinni búa 
einnig Gunnlaugur Vilhjálmsson 
fyrrum bóndi jarðarinnar og 
kona hans Sigrún Sigurðardóttir 
hjúkrunarfræðingur. Einnig býr 
systir Eyglóar, Lilja, maður 
hennar Valur Valsson og dóttir 
Ásrún (2011) á landareigninni en 
þau hafa nýlokið uppgerð á gamla 
íbúðarhúsi jarðarinnar.

Fjölskyldustærð (og gæludýra): 
Þriggja ára dóttir okkar og bústýra 
hún Sigrún Sunna. Hundarnir 
Sunna, íslenskur blendingur, 
og Lappi, Border Collie og 
fjárhundur með meiru. Svo eru 
kettirnir Moli og Snælda.

Stærð jarðar? 406 hektarar.

Gerð bús? 
Sauðfjárbú.
 
Fjöldi búfjár og tegundir? 
320 vetrarfóðraðar kindur og um 

20 hross til að smala lopapeysunum 
(eins og bóndinn kallar það). 

Hvernig gengur hefðbundinn 
vinnudagur fyrir sig á bænum?
Mjög misjafnt eftir árstíðum. Nú er 
heyskapur aðalmálið, ásamt öðru 
tilfallandi eins og girðingarvinnu 
og tiltekt. Á veturna er farið í 
fjárhúsin kvölds og morgna til 
gegninga, en bæði Reynir og Eygló 
vinna fulla vinnu utan búsins og því 
geta dagarnir verið langir. 

Skemmtilegustu/leiðinlegustu 
bústörfin? 
Sauðburðurinn er tvímælalaust 
skemmtilegasta bústarfið þegar 
vel gengur og eins að sjá lömbin 
þegar þau koma af fjalli, en 
þau leiðinlegustu eru almennar 
gegningar á snjóþungum vetrum og 
þegar illa gengur, til dæmis vegna 
vélabilana. 

Hvernig sjáið þið búskapinn 
fyrir ykkur á jörðinni eftir 5 ár? 
Áframhaldandi uppbygging húsa 
með bættri vinnuaðstöðu og vonandi 
búið að fjölga búpeningnum. 

Hvaða skoðun hafið þið á 
félagsmálum bænda? Þau eru í 
réttum farvegi, en eins og annars 
staðar er alltaf pláss fyrir úrbætur 
og þarf ávallt að hafa vakandi auga 
fyrir nýjum og betri lausnum. Þarf 
m.a. að tryggja og auðvelda nýliðun 

bænda sem eru að reyna að komast 
inn í greinarnar. 

Hvernig mun íslenskum 
landbúnaði vegna í framtíðinni? 
Íslenskur landbúnaður mun blómstra 
ef rétt er haldið á spilunum, svo 
framarlega að við göngum ekki inn 
í ESB.

Hvar teljið þið að helstu 
tækifærin séu í útflutningi 
íslenskra búvara? Á flytja út 

á litla en dýra markaði þar sem 
íslenskar vörur geta haldið sinni 
sérstöðu og íslensk framleiðsla 
ræður við. 

Hvað er alltaf til í ísskápnum? 
Smjör, skagfirskur Sveitabiti, lýsi, 
mjólk, egg og AB súrmjólk. 

Hver er vinsælasti maturinn á 
heimilinu? 
Svar heimasætunnar er tvímælalaust 
grjónagrautur og skyr, en ætli 
fullorðna fólkið taki ekki grillaða 
folaldakjötið með öllu tilheyrandi 
fram yfir það. 

Eftirminnilegasta atvikið við 
bústörfin? 
Þegar maður sá loks árangur 
áralangrar vinnu í kynbótastarfinu 
þegar fyrstu lömbin skiluðu sér í 
efsta gæðaflokk í haustslátrun. 
Einnig þegar við tókum formlega 
við rekstrinum.

Líf og lyst
BÆRINN OKKAR

Ærinnralæri með íslenskum jurtum 
Gott ærkjöt stendur alltaf fyrir 
sínu. Það er bragðmikið og með 
réttri eldun vekur það alltaf góða 
lukku í veislum. Nú er um að 
gera að nýta sér þær fjölbreyttu 
kryddjurtir sem vaxa í íslenskri 
náttúru og leyfa hugmyndafluginu 
að ráða við kryddun kjötsins. Með 
kjötinu er síðan kjörið að útbúa 
bragðgóða sósu. 

Fyrir 4

 › 800 g ærinnralæri

 › 1 dós maltöl (soðið niður um ¾)

 › 2 msk. hunang 

 › Krydd:  
 Blóðberg, hvönn, birkilauf, te 

 › 1 stk. ristuð sellerírót

 › safi úr 1 sítrónu

 › 2 marin hvítlauksrif  
 og 50 ml ólífuolía

Aðferð
Innralæri kryddað. Kryddið 
með íslensku te sem inniheldur, 
birki, hvönn og blóðberg eða 
öðru kryddi, helst kvöldið áður. 
Fyrirtækið Íslensk hollusta er með 
tilbúið bragðgott te sem er tilvalið 
sem krydd. Það er líka hægt að tína 
fersk krydd úti í náttúrunni eða 
nota það sem ræktað er heima við. 
Grillið á vel heitu grilli í tvær 
mínútur á hvorri hlið eða þar 
til kjötið er orðið fallega brúnt. 
Kryddið með salti og pipar og ögn 
af hvítlauk í ólífuolíu.
Lækkið þá hitann á grillinu eða 

hækkið grillgrindina og grillið 
í 8-10 mín. í viðbót. Passið að 
snúa kjötinu reglulega á meðan. 
Penslið með niðursoðnu maltöli 
með ögn af hunangi, látið hvíla. 
Setjið á fat með kartöflum að eigin 
vali eða jafnvel grillaðri sellerírót 
sem er búið að pensla með olíu. 
Hana þarf að grilla þar til hún er 
hálfelduð í gegn, þá er hún skorin 
í þunna strimla og borðuð eins og 
hrásalat með ögn af salti og sítrónu 
og hvítlauksolíunni góðu.

Vorlauks engifer-  
og sveppasósa

 › 150 g sveppir

 › 1 lítið knippi vorlaukur 

 › 250 ml rjómi

 › 1 msk. smjör

 › 1 cm engifer

 ›  salt og pipar

 › ferskur graslaukur

Stilkur af vorlauk og sveppir 
saxaðir smátt. Steikt á pönnu 
með smjöri í nokkrar mínútur. 

Rjóma bætt við og þegar suða 
kemur upp er slökkt undir og 
hrært í sósunni. Saltað og piprað 
eftir smekk. Rífið ferskan 
engifer og fínsaxaðan graslauk í 
sósuna (best er að taka hýðið af 
engifernum áður með skeið, það 
er auðveldlega skafið af).

MATARKRÓKURINN – BJARNI GUNNAR KRISTINSSON MATREIÐSLUMEISTARI

Sigrún Sunna á hestinum Hilmari. Eygló, Reynir og Sigrún Sunna.

Ásthildarholt
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Stærð: 1-2 (3-4) ára.

Yfirvídd: 61 cm (68 cm).

Lengd á bol: 22 cm (26 cm).

Ermalengd: 24 cm (28 cm).

Efni: Zara merino ull nr. 1494 5 dokkur.

Zara merino ull nr. 1792 2 dokkur getur líka 
verið fallegt að hafa rauðan nr. 1493.

Eða Basak nr. 1001 ljósgrár 3 dokkur og 122 
rauður 1 dokka. Eða sú litasamsetning sem 
ykkur finnst fallegust.

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

Basak fæst víða um land sjá www.garn.is.

Prjónar nr. 4, 40 cm og 60 cm
Sokkaprjónar nr. 4.

Prjónfesta: 10x10xcm = 20 L og 27 umf. slétt 
prjón .

Aðferð:
Bolur og ermar eru prjónuð í hring.

Við axlarstykki eru lykkjur af ermum og bol 
sameinaðar á einn prjón og axlarstykkið prjónað 
í hring.

Bolur:
Fitjað upp 118 
L (128 L) á 
prjóna nr. 4, 
60 cm langa 
með ljósgráa 
litnum. Prjóna 
5 cm stroff 1 sl 
og 1 br.

Prjónið nú 1 
umf. slétt með 
ljósgráum.

Að henni lokinni 
er aukið út í 
næstu umferð 

um 6 L jafnt yfir með 21 L millibili.

Prjónið nú mynstur nr. 1 og þegar mynstrinu 
lýkur er prjónað slétt þar til bolur mælist 22 
(26) cm.

Geymið bol og prjónið ermar. 

Ermar:
Fitjið upp 36 (40) L með ljósgráa litnum á 
sokkaprjóna nr. 4, prjónið stroff 1 sl og 1 
br 4 cm.

Prjónið 1 umferð með ljósgráum lit, í næstu 
umf. er aukið út um 6 (8) L með jöfnu 
millibili.

Prjónið síðan 
mynstur nr. 1. 
Þegar mynstri 
l ý k u r  e r 
prjónað áfram 
með ljósgráum 
lit og aukið út 
um 2 lykkjur 
á  m i ð r i 
undirermi (1 
L eftir fyrstu 
lykkju og 1 L 
fyrir síðustu 
lykkju) í 7 
hverri umferð 
alls 5 sinnum. 
Þá eiga að vera 
alls 52-58 L á 

prjónunum og ermin að mælast 24-28 cm.

Setjið 6-8 lykkjur undir miðermi á 
hjálparnælu eða band. Prjónið seinni ermi 
á sama hátt.

Axlarstykki:
Sameinið bol og ermar á hringprjón nr. 4. Setjið 
6-8 lykkjur á hjálparnælu undir hvorri hendi, það 
er fyrstu 3-4 L og síðustu 3-4 L í umferðinni.

Prjónið 59 (64) L af bolnum slétt og setjið þá 6 (8) 
L á bolnum á hjálparnælu og prjónið jafnframt 

ermina við, prjónið síðan aðrar 59(64) L af 
bolnum og prjónið þá hina ermina við.

Nú eiga að vera á prjóninum alls 210-228 L.

Prjónið nú 2 umferðir slétt með ljósgráu, prjónið 
síðan mynstur nr. 2.

Takið úr samkvæmt skýringarmynd.

Hálslíning:
Skiptið yfir á sokkaprjóna nr. 4 og prjónið stroff, 
1 sl og 1 br 10 umferðir og fellið laust af.

Frágangur:
Lykkið saman undir höndum og gangið frá 
öllum endum. Skolið flíkina og leggið til 
þerris.

FÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐ

Nýja leikskólapeysan

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

1 8 4 2 6

8 7 1

4 3

4 3 1 7

5 9 2

9 4 5

7 2 1

6 9

8 7 1

1 6 3 4

3 2

6 9

9 7 8 5

5 3 4

3 5

7 2 9 8

1

1 9 6 2

9 7 6

9 3 7 8

3 9 7

6 1 2 9

8 3 9

2 8 1 4

Forðast leiðinlega hluti
Eymundur Ás er 12 ára Skag-
firðingur sem hlustar á Kaleo. 
Hann veit ekki hvað hann ætlar 
að verða þegar hann verður stór 
því svo margt heillar, enda þykir 
honum flest allt skemmtilegt sem 
kennt er í skólanum. 

Nafn: Eymundur Ás Þórarinsson.

Aldur: 12 ára.

Stjörnumerki: Vog. 

Búseta: Barmahlíð 7 á Sauðárkróki.

Skóli: Árskóli.

Hvað finnst þér skemmtilegast í 

skólanum? Mest allt.

Hvert er uppáhaldsdýrið þitt? 
Háhyrningur.

Uppáhaldsmatur: Burritos.

Uppáhaldshljómsveit: Kaleo. 

Uppáhaldskvikmynd: The Return 
of the King, þriðja Lord of the 
Rings-myndin.

Fyrsta minningin þín? Að hafa 
hrint systur minni af stórum 
leikfangabíl.

Æfir þú íþróttir eða spilarðu á 
hljóðfæri? Nei og nei. 

Hvað ætlar þú að verða þegar þú 
verður stór? Mig langar að verða 
allt of margt.

Hvað er það klikkaðasta sem þú 
hefur gert? Að leyfa pabba að fara 
með mig í lárétta rennibraut. 

Hvað er það leiðinlegasta sem þú 
hefur gert? Ég forðast leiðinlega 
hluti. 

Gerðir þú eitthvað sérstakt 
í sumar? Fór í sumarbúðir í 
Reykjadal.

PRJÓNAHORNIÐ  garn@garn.is

VIÐ LEITUM AÐ  
GÓÐU FÓLKI 

Starfskraftar óskast til starfa  
í endurvinnslu stöð Kubbs í Vestmannaeyjum.

Starfið felur í sér almenna sorphirðu og móttöku í endur-
vinnslu stöð Kubbs. Æskilegt er að við komandi hafi lyftara próf 
og meirapróf er einnig kostur. Góð laun og húsnæði í boði 
fyrir réttu aðilana. 

At vinnu umsóknir sendist á kubbur@kubbur.is. Nánari 
upplýsingar um starfið í síma 456-4166

Umsóknarfrestur er til 15. ágúst 2014

Kubbur ehf. er endurvinnslufyrirtæki með starfssemi á Ísafirði,  
Vest manna eyjum og Hafnarfirði.
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Tilboð óskast í Isuzu Crew Cab, árg. 
'00, ekinn tæpl. 300 þús., 3,1 dísel, 
ssk, ónýt heddpakkning. Uppl. í síma 
893-4560.

Nissan double cab, árg. '06 ekinn 
76 þús., sumar- og vetrardekk, 
dráttarkúla, húðaður pallur. Verð 
1.350 þús. Uppl. veitir Benedikt í 
síma 893-3490.

Humbaur vélavagnar 2.5-3.5 tonna. 
L:3.0 m x B:1.6 m. Ný hönnun 
frá stærsta kerruframleiðanda 
Þýskalands. Eigum einnig varahluti og 
hluti til kerrusmíða. www.Topplausnir.
is. Smiðjuvegi 40, gul gata.

Farmall cub, Farmall A og Ferguson 
dísel, allir uppgerðir. Uppl. í síma 
692-0330.

Til sölu Ford Escape, árg.´05, 
skoðaður mars ´14. Bíll í toppstandi 
og mikið yfirfarinn. Ekinn 157 þús. 
Dráttarkúla fylgir. Umboðið setur á 
hann 950 þús. Öll tilboð skoðuð. Uppl. 
í síma 698-1781. Netfang gudlaugo@
internet.is

Móturhjóla- og vélsleðagalli til sölu, 
ónotaður. Verð 50.000. Uppl. í síma 
820-2179.

Loftræstihjálmur fyrir mötuneyti, 2 síur 
og úrtak fyrir gufu. Mál 95x149 - hæð 
60, 101x160 - hæð 60. Tilboð óskast. 
Uppl. í síma 820-2179 og 692-2323.

Tilboð óskast í Suzuki Jimny árg. 
´12, ekinn 31.000 km. Sumar- og 
nagladekk. Uppl. í síma 896-2866

Fjórhjóladrifin og mjög fjölhæf 
dráttarvél. Fljót að moka, lítill 
beygjuradíus og kemst alls staðar 
að. Dongfeng 30 hestöfl. Fjórhjóladrif 
með driflæsingu. Þyngd 2,2 tonn 
m. tækjum. Shuttle shift vendigír, 
Vökvastýri. Tvívirk tæki sem stjórnað 
er með einu handfangi. Aflúttak 
540/1000 sn/mín. Tvö vökvaúttök. 
Dekk 24" aftan og 16" framan. Verð 
aðeins 1950 þús + vsk. Uppl. í síma 
562-8000.

Ljúfmetisverslunin Búrið í Reykjavík 
leitar eftir ostaóðum aðilum í 100% 
starf og hlutastarf. Við leitum eftir 
ábyrgum, hamingjusömum og 
hörkuduglegu og hressu fólki sem 
hefur ástríðu fyrir góðum mat og 
gaman af samskiptum við aðra. 
Ferilskrá óskast send á burid@burid.
is eða hringið í Eirný í síma 551 8400. 
Vinnutími frá kl. 10:30 til 18:30..

Til sölu Can-am fjórhjól árgerð 3008 
ekið 480 km. kr. 1.290.000.- Búvís 
ehf. Sími 462-1332

Til sölu IMT m/ tækjum, notuð aðeins 
2600 t. Ný máluð. Önnur fylgir með í 
varahl. Góð dekk verð 1,2 m. Uppl. í 
s: 893-4165 771-4165 og hordure@
gmail.com

Frábær bátur til sölu. Arvor 215, lengri 
gerðin, með 100 hestafla VW dísel. 
Aðeins ekinn 640 tíma. Er með beinu 
drifi. Er á góðum vagni sem fylgir með 
í kaupum. Umboð er Vélasalan. Er 
með GPS og fisksjá. Uppl. í síma 
661-9777. Skoða einhver skipti að 
hluta, t.d.jeppi hugsanlega. Verð 
6.500.000 kr.

Glæsilegur, upphækkaður Subaru 
Legacy, árg. ´06, ekinn 112 þús. 
Ný tímareim. Ný heilsársdekk. 
Sjálfskiptur. Kr. 1.790 þús. Uppl. í 
síma 772-5559.

Súðbyrðingur 7,8 m. Saab 30 hö 
gangfær vél. Bátur þarfnast viðgerðar. 
Góður vagn. Var gerður út fyrir 3 
árum. Verð 380.000 kr. Uppl. í síma 
690-8478.

Fjalla- og tryggðatröllið okkar, þessi 
Toyota Land Cruiser, árg.´97, er til 
sölu. Ef þú hefur áhuga, hafðu þá 
samband í síma 772-6026.

Til sölu Case grafa, 4x4, árg. í 
kringum´80, án turbo. Ný yfirfarin 
skipting og converter. Önnur fylgir 
með í parta á sæmilegum dekkjum. 
Þarfnast lokafrágangs, verð kr. 
600.000 ásett. Uppl. í síma 421-3773.

Til sölu JCB-4CX traktorsgrafa á 60 
cm breiðum flotdekkjum. Ekin um 
8.800 vst. Er í góðu ástandi. Verð: 4 
milljón + vsk. Skipti á dýrari koma til 
greina. Uppl. í síma 892-5554.

Feishen 550 fjórhjól til sölu. Nánari 
uppl. má finna inn á www.icelandatv.
is/tilsolu.html eða hjá hjol.is 577-
4565.

Til sölu Travel Lite 890 SBRX pallhýsi 
2007. Lúxus gisting hvar sem er kr. 
2,1m. Möguleiki að kaupa Ford 350 
extracab árg.´06 með, kr. 5,5 millj. 
allur pakkinn. Uppl. og myndir www.
sij.is/camper og í síma 777-1777.

Til sölu FH Faresin 11.35, árg.´08. 
Aðeins 180 vst. Skófla + gafflar, ný 
skoðaður. Verð tilboð. Uppl. á bygg@
internet.is eða í síma 892-0566.

Til sölu Komatsu WH 714, árg. '06, 
aðeins 940 vinnustundir. Lyftigeta 4,5 
t, skotbóma 14 m, nýskoðaður. Verð 
tilboð. Uppl. í síma 892-0566 eða 
bygg@internet.is.

Til sölu Bobcat 3571 árg. 2006 
lyftigeta 3.5 t skotbóma 7 m, 3.200 
vinnustundir. Skófla og gaflar. 
Nýskoðaður. Verð: Tilboð. Uppl. í 
síma 892-0566 eða bygg@internet.is

Til sölu 2007 CanAm tveggja manna 
fjórhjól, götuskráð. Outlander 400. 
Hjólið fór gegnum skoðun í síðustu 
viku. Verð kr. 800 þús. stgr. Uppl. 
gefur Jón í síma 696-0033.

Til sölu mikið endurnýjaður Ferguson 
TEA 20, árg.´53. Verð 1.200.000. 
Uppl. í síma 897-3518.

Framleiðum og eigum oftast á 
lager krókheysisgrindur með eða 
án gámalása. Grunnaðar og/eða 
málaðar. Gott verð. vagnasmidjan.is 
- Eldshöfða 21, Rvk. Uppl. í símum 
898-4500 og 894-6000.
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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

www.heimavik.is

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI
SÍMI 568 6411 · WWW.RAFVORUR.IS

· Tekur heitt vatn > sparneytin
· Stórt op > auðvelt að hlaða
· Þvotta og orkuklassi A
· Engin kol í mótor

12 kg
Þvottavél

Amerísk
gæðavara
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Liebherr L507 Speeder 

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

Nýr Thwaites 1 t. Hi-Tip 

„dumper“ 
Burðargeta 1 tonn
2014 árg.
Upplýsingar í síma 660-6051

Ný Yanmar SV17Ex 

smágrafa
2014 árg.
1,9 tonn
Lehnhoff hraðtengi og skóflur
Upplýsingar í síma 660-6051.

Ný Yanmar Vio38  

2014 árg.
4 tonn
Steelwrist rótortilt og skóflur.
Upplýsingar í síma 660-6051.

Weber jarðvegsþjöppur 

og hopparar til á lager
Upplýsingar í síma 660-6051.

Tsurumi dælur í miklu 

úrvali
Upplýsingar í síma 660-6050.

merkur.is

Uppl. í síma 660-6051.

Cherokee Liberty árg. ´06, dísel, 
ssk., skoðaður ´15. Ekinn 80.000, 
dráttarbeisli. Verð 1.450.000. Uppl í 
síma 898-2128.

Chevrolet Venture árg. '03, 7 manna 
ekinn 200.000, ssk, vél 3,8, skoðaður 
'15. Verð 750.000. Uppl. í síma 898-
2128.

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 12V 
220V. Vatnabátur 3,8 úr gúmmí og 
rafmótor fylgir. Verð 3.000.000. Uppl. 
í síma: 898-2128.

Trimble SPS 930 alstöð til sölu. 
Mjög góð og nákvæm stöð sem 
hentar bæði fyrir jarðvinnu- og 
byggingaframkvæmdir. Töluvert af 
aukahlutum fylgja með. Nánari uppl. 
í síma 896-5745 eða sigurjon@
geotaekni.is

Til sölu vel með farið Polaris 
Sportsman 800 sexhjól árg.´11. 
Ekið 2976 km. Hiti í handföngum, 
geymslutaska og spil. Verð 2.100.000 
m. vsk. Uppl. í síma 893-3360.

Til sölu 4 hesta kerra vel búin létt 
kerra rúmgóð hnakkageymsla. Uppl. 
í síma 899-2794 og 451-2934.

Kanadískur 6 manna rafmagnspottur 
til sölu. Hefur alltaf verið inni og er í 
góðu ástandi. Verð 550.000 kr. Uppl. 
í síma 897-0214.

Hyundai Terracan, árg. '06, til sölu. 
Góður bíll, ssk. aðeins upphækkaður, 
7 manna, dráttarkúla. Staðgr. 1.950 
þús. Uppl. í síma 864-4635.

Til sölu 6-hjól, árg.´06. Er staðsett á 
Vesturlandi. Verð 1.245.000.  Uppl. í 
síma 894-2030.

Myndir og fróðleikur um bújarðir og 
ábúendur í Eyjafjarðarsýslu. Bókin er 
til sölu í Búgarði, Óseyri 2, Akureyri. 
Uppl. í síma 460-4477.

Vörubíll Volvo LZ 958, árg. '91. Í 
þokkalegu standi. Verð 2.000.000 + 
vsk. Uppl. í síma 840-6100.

Til sölu 30 t. krani í toppstandi. Verð 
9.000.000 + vsk. Uppl. í síma 840-
6100.

Nissan Patrol árg. '06 gott lakk, 
glæsilegur dekurbíll, ekinn 104 þ. 
km. Einn eig. 7 manna, ssk, góð 
dekk. Verð 2.990.000 Uppl. í síma 
892-9694, Hilmar.

Til sölu Scania 111 vörubíll, árg. '79, 
með Hiab 1165 krana, ekinn 305 
þús. km. Karfa og grabbi fylgja með. 
Ásett verð 1.200 þús. Uppl. í síma: 
893-5832.

Toyota Corolla 1,3 bsk, 4 dyra , árg. 
'98 ekinn 212.000 km næsta skoðun 
2015. Í góðu standi verð 450 þús. 
Uppl. í síma  840-3033.

Til sölu skófla b: 1.50 m og H: 80 
cm, ágætt ástand, verð 130.000 + 
vsk einnig blað/tönn, beint,ónotað B: 
2.00 m og H: 60 cm. Verð 170.000 
+vsk. Uppl. Í síma 892-3042 Björn.

Til sölu sementskúla í ágætu ástandi, 
hentar ágætlega sem vatnstankur 
eða fyrir kornflutninga. Verðtilboð. Til 
sýnis og sölu hjá Bíla- og vélasölunni 
Borgarnesi. Uppl. í síma 437-1200.

Til sölu MultiOne vinnuvél GT50D 
með fylgihlutum- grafa,tvenns konar 
skóflur og skafari, allt glussastýrt.
Diesel, 2200 CC, 49 hestöfl 4WD, 
vegur 1600 kg með 1800 kg 
burðargetu.Aðeins 120 klst. notkun. 
Til sýnis í Skagafirði. Tilboð óskast og 
frekari upplýsingar í síma 897-5118 
og 897-2972.

Til sölu kerra, heildarþyngd 1500 kg. 
Léttskemmd, lengd 3 m. br. 1,60 m, 
hæð 1,90 m. Verð kr. 550 þús. Uppl. 
í síma 892-2221.

Sumarhúsalóð í Öldubyggð í 
Grímsnesi til sölu. Uppl. í síma 892-
4761.

Mitsubishi L200 4x4 árg. '08 ssk. 
Verð 2.100.000 + vsk. Uppl. í síma 
893-5214.

Avant 420 árg. '11. Fylgihlutir, skófla, 
lyftaragafflar og aukaþynging að 
aftan. Notuð aðeins í 25 vinnustundir. 
Verð kr. 2.500.000 án vsk. Hægt að 
skoða í Garðabæ. Uppl. í síma 564-
5040, Sara.

Esk Muckboot vinnustígvél. Tilboð kr. 
10.900 (fullt verð kr. 20.900). Sterk, 
hlý og þægileg. http://fjalli.is/product/
muckboot-esk-stigvel. Hirzlan ehf. / 
fjalli.is, sími 564-5040.

Til sölu Benz Sprinter 413 með kassa, 
vörulyftu og kæli. Ekinn 112 þús, 
bssk, árg.´03. Verð 2.450 þús + vsk. 
Uppl. veitir Viktor í síma 898-3523. 
www.kraftvelar.is

Til sölu Gabions. Ýmsar stærðir á 
lager. Hýsi – Merkúr hf , sími 534-
6050

Þarft þú tryggt lán á 3% vöxtum til 
að borga skuldir þínar eða víxla eða 
til að geta rekið fyrirtæki? Ef já, þá 
hafðu samband við okkur í dag með 
tölvupósti: bodmanmortgage@gmail.
com með hér fyrir neðan upplýsingar: 
Fullt nafn: Lánsfjárhæð Needed: Lán 
Duration: Starfsfólk Símanúmer: 
Land: mánaðarlegar tekjur: Takk, 
BMF Team.

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, t.d. 
mjólkurþjónum, tölvubúnaði, nýlegum 
rafsuðum o.fl. 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 / dísel, 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

Næsta 
Bændablað kemur 

út 28. ágúst
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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

Úrval af girðingaefni til sölu. Tunnet 
er frá kr. 9.990,- stk. ÍsBú Síðumúla 
31, 108 Reykjavík. Sími 562-9018 
- isbu@isbutrade.com  / www.
isbutrade.com

Ódýrar lambheldar hliðgrindur. Breidd 
4.27 m, hæð 1.10 m. Verð kr. 24.900 
án vsk.  Ef keyptar eru fimm eða fleiri 
kr. 19.900 án vsk. Uppl. í síma 899-
1776 eða á elvar@gmail.com og í 
síma 669-1336 eða á om@mo.is

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 betra verði. Afsláttur ef 
keypt er í magni. Sendum um land 
allt. Brimco ehf. Flugumýri 8, Mos. 
Sími 894-5111. Opið frá kl.13.00 
-16.30 www.brimco.is

Skóbursti fyrir heimil ið og 
vinnustaðinn.  Galv.grind með góðum 
burstum. Verðið er aðeins kr.7.500 - 
m. vsk.  Sendum um land allt. Brimco 
ehf. Flugumýri 8, Mos. Sími 894-5111. 
Opið frá kl.13.00-16.30.  www.brimco.
is 

Hliðgrindur. Vandaðar stækkanlegar 
hliðgrindur frá 1,0-6,0mtr. í tveimur 
þéttleikum. Einnig fáanlegar í föstum 
lengdum. Allar lokur og lamir fylgja. 
Brimco ehf. www.brimco.is Flugumýri 
8, Mos. Sími 894-5111. Opið kl.13.00-
16.30.

Def  Blue/AdBlue er sérstaklega 
hannað fyrir díselvélar með SCR kerfi 
(Selective Catalytic Reduction). Því 
er dælt inn í útblásturinn til að minnka 
skaðvænleg köfnunarefnisoxíð (e. 
nitrogen oxides) 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 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

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

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

 Kranzle þýskar háþrýstidælur í úrvali. 
Búvís. Uppl. í sími 465-1332.

Dieci Dedalus skotbómulyftari árg '06, 
ekinn 1.500 klst. Búvís. Uppl. í síma 
465-1332.

Case MX90c, árg. 1999, notkun 7900, 
verð 2.980.000+vsk. Uppl. á jotunn.is

NewHolland, TL100A, árg. 2006, 
notkun 4800, verð 4.990.000+vsk.

Valtra A95, árg. 2006, notkun 4700, 
4.590.000+vsk. Uppl. á jotunn.is

Joskin KTP 22/50 Malarvagn, árg. 
2008, verð 4.800.000+vsk. jotunn.is

MF 5460, árg. 2006, verð 
4.190.000+vsk. Uppl. á jotunn.is

Landini Vison 105, árg. 2006, verð 
4.890.000+vsk, Tilboð 4.490.000+vsk

Claas Rollant 455, Rúllusamstæða, 
árg. 2012, verð 7.890.000+vsk. 

Case MXM155, árg. 2005, verð 
5.600.000+vsk. Uppl. á jotunn.is

Goldoni Star Q100, árg. 2011, verð 
3.490.000+vsk. Uppl. á jotunn.is

Airman (Hitatchi) grafa, 3,5 t, árg 
2007, verð 3.490.000+vsk. jotunn.is

JCB 3CX, árg. 2008, 590 tímar, mikið 
af aukabúnaði, verð 10.500.000+vsk

Hitatchi  5 tonna grafa, árg. 2009, 
verð 4.900.000+vsk. Uppl. á jotunn.is

Valtra 6850 Hitec, árg. 2006, verð 
5.990.000+vsk. Uppl. á jotunn.is

 

Lífland býður heildarlausnir í 
fjósinnréttingum

Básabogar Lífland S. 540-1100.

 Drykkjartrog veltanleg á fótum og fest 
á vegg. Lífland S. 540-1100.

Átgrindur fyrir gripi á öllum aldri. 
Lífland S. 540-1100.

 Kraiburg básamottur og mottur á flóra 
og steinbita. Lífland S. 540-1100.



35Bændablaðið  |  Fimmtudagur 14. ágúst 2014

Taðklær. Breidd 150 cm  kr. 239.900.- 
án vsk. Breidd 180 cm  kr. 269.000.- 
án vsk. Búvís ehf. Sími 465-1332.

Haughrærur galvaníseraðar með 
eikarlegum. Búvís ehf. Sími 465-
1332.

Lemigo stígvél. Létt, stöðug og 
slitsterk. Tilvalin í göngur og 
haustverkin. kr. 7.990.- með vsk.
Verslunin Skógar Egilsstöðum, Búval 
Kirkjubæjarklaustri, Búvís ehf. Sími 
465-1332.

Samasz sláttuvélar, verð frá kr. 
275.000 án vsk. Búvís ehf. Sími 
465-1332.

Palmse malarvagn Dumper 1200. 
Burðargeta 12 tonn. Hardox pallur. 
Verð kr. 1.990.000.- án vsk. Búvís. 
Sími 465-1332.

Til sölu
Weckman 6,5 tonna sturtuvagn. Verð 
kr. 1.300.000 með vsk. mínus kr. 
90.000 afsl. H. Hauksson ehf. Uppl. 
í síma 588-1130. 

Humbaur álkerra 750 kg létt og sterk. 
Verð kr. 175.000. Lás á kúlutengi 
fylgir. www.topplausnir.is Smiðjuveg 
40 gul gata. Uppl. í síma 517-7718.

Timbur í fjárhúsgólf 32 x 100 mm. 
Verð kr. 250 lm með vsk. H. Hauksson 
ehf. Uppl. í síma 588-1130.

Fjárhúsmottur, tilboð. Verð kr. 9.500 
stk. með vsk. H. Hauksson ehf. Uppl. 
í síma 588-1130.

Case 695, árg. ́ 91, mikið endurnýjuð 
og vel útlítandi vél. Tilboð. Skipti á 
4wd. dráttarvél m. tækjum. Tilbúinn 
að greiða kr. 1,5 milljónir á milli. Hef 
einnig mjög gott hey til sölu í rúllum af 
ábornu landi. Er á Suðurlandi. Uppl. 
í síma 892-9191.

Yuko kartöfluupptökuvél til sölu. Mjög 
lítið notuð, í fullkomnu lagi. Uppl. í 
síma 896-1138.

Til sölu 2 stk. Skoda Felicia, árg.´99, 
með bilaða heddpakningu og 2000 
árg. með bilaðan gírkassa. Annars í 
ágætis standi kr. 50.000. stk. Uppl. í 
síma 898-1114.

Suzuki Baleno, árg. '99, 4x4, bssk 
5 gíra., 1600 cc. Ekinn 227.þús km. 
Skoðaður út mars ́ 15. Verð 100 þús. 
eða tilboð. Uppl. í síma 860-5508, 
Kristján.

Toyota Hiace, árg.´06. Ekinn 215 þ. 
km, með hillum, krók. Nýskoðaður. 
Verð 1.400.000. Uppl. í síma 899-
7735.

Til sölu JCB-grafa, ekin 8.400 tíma, 
þarfnast lagfæringar. Einnig snittvél 
fyrir pípara. Uppl. í síma 772-5600.

Kamína/Eldstæði. Fallegt innbyggt 
Jotul eldstæði til sölu. Stórt gler. 
Sambærilegt kostar um 300 þ. Verð 
150 þ. Uppl. hjá Alla í síma 840-3712.

Til sölu er MMC. Pajero árg.´97, 2,5l. 
dísel. Ekinn um 180.000 km. Bíllinn 
er með bilaða vél. Uppl. í síma 892-
9396.

Rafstöðvar, bílalyftur, dekkjavélar, 
sprautuklefar,  rafsuðuvélar, 
r a f suðuh já lmar,  bá tavé la r 
vatnstúrbínur. Uppl. á netfangi www.
holt1.is Sími 435-6662.

Til sölu heyþyrla Deutz Fahr kh 252, 
4ra sjörnu. Þarfnast smá viðgerðar. 
Uppl. í síma 867-5984.

Til sölu Zetor 4718, árg.´74. Nýlega 
yfirfarin. Uppl. í síma 844-6899.

Til sölu fjórhjóladekk 4 stk. original 
dekk fyrir Suzuki 700. Uppl. í síma 
863-1194

Suzuki Intruder til sölu, árg. '91. Gott 
eintak, lítið keyrt og í toppstandi. 
hefur alltaf verið inni. Uppl. í síma 
486-6031 og 893-6031

7 manna Toyota Highlander til sölu, 
gylltur, árg. '04. Ekinn 180.000 km. 
Dráttarkúla. Verð 1.490.000. Uppl. í 
síma 693-9080.

Múrara. Til sölu 2 múrdælur, PFT og 
Putmaster í góðu standi á góðu verði. 
Uppl. í síma 840-6100.

Til sölu flekamót fyrir krana. Mótin eru 
3,05 m á hæð og í nokkrum lengdum 
upp í 12 m. Mótin eru auðveld í notkun 
og skila góðum árangri. Auðvelt að 
hækka upp þegar steypt er 2 eða 
3 hæða hús. Áfastir vinnupallar. 
Magn 100 lm í tvöföldu með öllum 
fylgihlutum. Hægt að útbú þannig 
pakka að mótin passi fyrir ákveðið 
verkefni. Uppl. í síma 840-6100.

Sumarhús. Vegna forfalla í ágúst 
er laust til leigu mjög gott 5 stjörnu 
sumarhús á Snæfellsnesi. Pláss fyrir 
10 manns. Uppl. í síma 840 -6100.

Steypubíll til sölu. Gamall en góður 
steypubíll í ágætis standi verð kr. 
1.500.000. Uppl. í síma 840-6100.

Til sölu fjórhjól, Suzuki King Quad 
700, árg. 10.´07. Ekið 4800. Spil, 
hiti í handföngum, álhlífðarpönnur. 
Topphjól. Uppl. í síma 863-1194.

Til sölu Suzuki Jimny, árg.´13, ekinn 
6.600 km. Uppl. í síma 864-0302.

Til sölu notaðir steyptir rimlar úr 
svínahúsum 675 stk., klæðir ca. 
500 fm. Stærð 190x40 cm 10 cm 
þykkir og 2ja cm rauf. Ástand gott. 
Gæti hentað ágætlega t.d. í fjárhús. 
Staðsetn. Borgarfjörður. Uppl. í síma 
892-3042.

Innkeyrsluhurð. Hvít, ný og óuppsett. 
Brautir eru fyrir lofthæð 2,8 og yfir. 
Ein gluggaröð, 4 gluggar. BxH: 4,00 
x 2,55 m. Uppl. í síma 770-4321.

Til sölu er 5 kW ljósavél keyrð 1.120 
tíma, verð 240 þús. án vsk. Sími 
893-1986.

109 fm Siglufjarðarhús til sölu á 
Raufarhöfn. Flutningur mögulegur. 
Uppl. í síma 431-2216, Þóra.

Sjarmerandi eldra hús til sölu. Byggt 
1947 á Hólavangi, Hellu. Skipti koma 
til greina. Uppl. í síma 431-2216, 
Árný.

Krone sláttuvél 4m. Kemper 
heyhleðsluvagn 28 rúmmetrar og 
tvö notuð dekk undan haugsugu 
600/50x22,5. Uppl. í síma 894-2595.

Til sölu Steyr 8130 árg. ´91, með 
bilaða vél. Er á mjög góðum 
dekkjum og góð vél að öðru leyti, 
t.d. nýuppgerð framhásing o.fl. Uppl. 
í síma 693-7362.

40 heyrúllur til sölu, kr. 6000 + vsk. 
stk. Er í Borgarfirði. Uppl. í síma 863-
3733.

Til sölu góðir ofnar fyrir veturinn. 12 
notaðir rafmagnsofnar af ýmsum 
stærðum, auk 300 l hitatúbu, 5 ára 
gömul. Tilboð óskast. Uppl. í síma 
898-6930 eða susymagg@simnet.is

Rotþrær-heildarlausnir, vatnsgeymar, 
lindarbrunnar, heitir pottar, lífrænar 
skolphreinsistöðvar, jarðgerðarílát, 
einangrunarplast, frauðplastkassar, 
olíu- og fituskiljur, olíugeymar, 
f ráve i tubrunnar,  sandföng, 
vatnslásabrunnar, fráveiturör, 
tengibrunnar fyrir ljósleiðara og lagnir 
í jörð, línubalar, fiskiker, sérsmíði. Allt 
íslensk framleiðsa.

Óska eftir
Óska eftir að kaupa Massey 
Ferguson 390, 375 og 362. Uppl. í 
síma 864-2484.

Kaupi allar tegundir af vínylplötum. 
Borga toppverð. Sérstaklega 
íslenskar. Vantar 45 snúninga 
ís lenskar.  S taðgre ið i  l í ka 
vínylplötusöfn.  Uppl. gefur Óli í síma 
822-3710 eða á netfangið olisigur@
gmail.com.

Óska eftir notaðri overlockvél, 
fjögurra þráða. Helst Husqvarna eða 
Pfaff. Þarf að vera í góðu lagi. Uppl. 
í síma 468-1261 eða 893-1261.

Er einhver til í að þjálfa 4 hesta fyrir 
smalamennsku sem er um miðjan 
september? Er 50 km frá Reykjavík. 
Uppl. í síma 862-3428.

Óska eftir þvottapotti, helst Rafha. 
Uppl. í síma 861-2463.

Tekk borðstofusett. Óska eftir að 
kaupa borðstofuborð og 4-6 stóla úr 
tekki frá því í kringum 1960. Stólarnir 
séu með áklæði á setu en ekki á baki 
og mega þarfnast bólstrunar. Uppl. 
veitir Jónína í síma 898-2555.

Óska eftir jörð til leigu á Suðurlandi, 
S u ð a u s t u r l a n d i .  Ö r u g g a r 
mánaðargreiðslur. Uppl. í síma 775-
0145.

Óska eftir dekkjum (225/80r 17,5) 
og varahlutum í Benz vörubíl 914 8. 
Uppl. í síma 856-6321.

Vil kaupa meðfærilega hjólsög, 
einfasa, með hallanlegu blaði, til 
notkunar á byggingarvinnustað. 
Uppl. í síma 896-1138.

Óska eftir að kaupa 4 felgur 17-18 
tommur fyrir Dodge Ram, stálfelgur 
til zinkhúðunar. Uppl. í síma 861-
3017.

Óska eftir 40 feta gám til kaups. 
Uppl. í síma 864-5227.

Ég, Valur Friðvinsson, er að 
safna gömlum mótorhjólum og 
skellinöðrum árg. 1900-1990 Jafnvel 
bara einhverjum pörtum úr gömlu 
hjólum (vél, felgur, grind)? Má vera 
óskráð, ljótt og bilað. Skoða allt 
hvar sem þú ert á landinu. Allar 
ábendingar vel þegnar. Hafðu 
samband á valur@heimsnet.is eða 
í síma 659-5848.

Atvinna
Matráðskona/kokkur óskast í lítið 
sveitahótel frá 1. sept. nk. eða eftir 
nánara samkomulagi. Ráðningartími 
a.m.k. 2 mánuðir. Áhugasamir 
vinsamlega sendið upplýsingar um 
símanúmer og fleira á netfangið 
evasig@snerpa.is

Áhugasamur starfsmaður óskast á 
kúabú á Suðurlandi, einnig kemur til 
greina að um par sé að ræða. Nánari 
uppl. í síma 892-8548.

Húsnæði
Óska eftir húsi til leigu eða kaups í 
301 eða húsi til flutnings. Stærð u.þ.b. 
50 til 120 fm. Sendið upplýsingar á 
67dagny@gmail.com

Fyrir nema - Snyrtileg herbergi til 
leigu nálægt miðbæ Hafnarfjarðar 
með aðgangi að eldhúsi, baði m. 
þvottaaðstöðu og stofu. Leiga 65 þ. 
kr./mán. Innif. net, sjónv. og húsg. og 
áh. í sameiginlegum rýmum. Íbúðin 
er á jarðhæð og eigendur búa á einni 
hæð. Uppl. hjá Lilju í síma 822-0041.

Jarðir
Fjölskylda óskar eftir að taka á leigu 
jörð með húsakosti á Suður- eða 
Vesturlandi til langs tíma. Allt skoðað. 
Uppl. í síma 777-1000, Egill.

Ung hjón með mikla reynslu og 
menntun á sviði landbúnaðar óska 
eftir kúa/blönduðu búi í rekstri til 
kaups/leigu. Hafið samband í síma 
866-7483. Kveðja, Jóhann Rúnar og 
Heiðbrá.

Leiga
Óska eftir að leigja geymsluhúsnæði 
fyrir 10 m rútu og einn Unimog. 
Má vera óupphitað, þarf bara vera 
þokkalega þurrt. Uppl. í síma 840-
2170 eða 565-9027.

Veiði
Átt þú veiðilendur sem þú hefur 
áhuga á að leigja út? Skoða leigu 
á veiðisvæði fyrir gæs, önd, rjúpu, 
skarf o.fl. Hafðu samband í s. 690-
0154 eða sendu tölvupóst á netfangið 
thorisstadir@thorisstadir.is

Óska eftir að leigja gæsaveiði á 
Vestur- eða Suðurlandi. Vinsamlegast 
hafið samband í síma 856-1049 eða 
á netfangið gpjonsson@gmail.com

Þjónusta
Dyslexia. is - lesbl indulausnir 
Suðurlandsbraut 32, Reykjavík

Bændur, nú líður að skilum á 
virðisaukaskatti. Tek að mér alla 
almenna bókhaldsvinnu. Hef nokkurra 
ára reynslu. Erla Björk Jónsdóttir, 
viðskiptafræðingur, sími 892-7897, 
eb.bokhald@gmail.com

Hótel Grásteinn Reykjanesbæ býður 
landsmönnum öllum úrvalsgistingu 
og geymslu á bíl meðan ferðast er 
erlendis. Pantanir í síma 421-5200, 
hotelgrasteinn.is

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 s.431-3336 
og 861-3336.

Nýtt. Fiskeldi bænda. Samskiptasíða 
á Fésbókinni, „Fiskeldisþjónustan“. 
Senda má inn spurningar á síðuna 
um eldismál. Uppl. gefur Jón G. í 
síma 551-2005.

Kletthálsi 3
110 Reykjavík

sími 540 4900
www.yamaha.is

Vinnuþjarkur

GRIZZLY fjórhjól skilar góðu dagsverki - því getur þú treyst! 
Grizzly er létt, kraftmikið og öruggt. Á því verður vinnan hrein 
ánægja, þökk sé EPS rafmagnsstýri og einstakri hönnun sem hefur 
þægindi notandans að leiðarljósi.  

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.

TURBOCHEF BAKAR OG GRILLAR

Þrjár breiddir 16“= 40cm;  20“ = 50cm og 26“ = 65cm.

Farðu á slóðina

https://m.youtube.com/watch?v=gJSQmX9Iafw
 
OG ÞÚ SÉRÐ ELDUN Í TURBOCHEF HhC 2020, 
SEM ER 20“ BREIÐUR FÆRIBANDAOFN.

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

ÁLEINANGRUN
EINFÖLD UPPSETNING

Stærðir
91,5 x 38,25   35m2

122 x 38,25    46,7m2

183 x 38,25    70 m2

244 x 38,25    93,3m2

8 mm áleinangrun með lím borða á 
öðr um kanti. Hátt ein angrunar gildi 
og þolir vel vatn og óhrein indi auk 
þess að endur varpa birtu mjög vel.

Verð frá 
850 kr. m2

án vsk.
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Taktu þátt í að framleiða vinsælustu 
kjötvörur landsins 

Óskum eftir afurðaviðskiptum við bændur til að framleiða meira af úrvals kjötvörum

Frá árinu 1907 hefur SS fært á borð 
landsmanna gæða kjötvörur unnar úr 
gripum sem notið hafa gæða náttúru 

landsins og metnaðar bænda til að skapa 
úrvals hráefni.

Við leggjum áherslu á góða þjónustu við bændur og vönduð flutningstæki. 
Nánari upplýsingar og sláturpantanir eru í stöð félagsins á Selfossi í síma 480 4100

SS var stofnað árið 1907 og er samvinnufélag búvöruframleiðenda. Það er markmið SS að vinna úr afurðum bænda úrvals vörur með 
hagkvæmum hætti neytendum til hagsbóta en með því stuðlum  við að samkeppnishæfi innlendrar búvöruframleiðslu og hag bænda.


