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Mjólkursamsalan í útrás með skyr og hefur dreifingu og sölu í Sviss í september:

Stefnt að því að hefja skyrframleiðslu á
vegum MS í Bandaríkjunum á næsta ári
Reiknað er með að Mjólkursamsalan 
og samstarfsfyrirtæki hennar á 
Norðurlöndunum selji í ár um 10 
þúsund tonn af skyri á markaði 
ytra. Hluti skyrsins er framleiddur 
hér, en til að þjóna þessum 
markaði öllum þyrfti um þriðjung 
íslensku mjólkurframleiðslunnar, 
eða um 35 milljónir lítra af 
mjólk. Framleiðsla á skyri undir 
merki MS hefst væntanlega í 
Bandaríkjunum á næsta ári.

Einar Sigurðsson, forstjóri 
Mjólkursamsölunnar, sagði í samtali 
við Bændablaðið að eftirspurn 
eftir skyri væri mun meiri á 
Norðurlöndunum en útflutningskvóti 
Evrópusambandsins frá Íslandi leyfði 
og meiri en framleiðslugeta íslenskra 
bænda leyfði.

„Megnið af skyrinu sem við 
flytjum út fer á markað í Finnlandi en 
við erum í samvinnu við fyrirtæki í 
Danmörku sem heitir Thise og annað 
í Noregi og Svíþjóð sem heitir Kavli 
og þau framleiða skyr með sérleyfi 
frá okkur.“

Framleitt með leyfi og eftirliti MS

Fyrirtækin sem um ræðir framleiða 

skyr undir vörumerki MS, 
uppskriftin er íslensk og umbúðirnar 
eru sams konar þeim sem notaðar 
eru á Íslandi en mjólkin er dönsk 
eða sænsk. Einar segir að fyrirtækin 
framleiði skyrið eftir uppskrift, 
gæðaeftirliti og með tækni frá MS 
og greiði afgjald fyrir það. 

„Thise framleiðir skyr sem er selt 
í Danmörk og Finnlandi en Kavli 
hefur framleiðsluréttinn fyrir Noreg 

og Svíþjóð. Á þessu ári er gert ráð 
fyrir að heildarsalan í Skandinavíu 
verði um 10 þúsund tonn.“

Útflutningur til Sviss

Í september hefst dreifing og sala á 
skyri á vegum Mjólkursamsölunnar 
í Sviss.

„Sviss er utan Evrópu-
sambandsins og sérstakir samningar 

milli ríkjanna gera þennan útflutning 
hagkvæman ef tekst að skapa 
eftirspurn á markaði. Það kemur 
í ljós á næstunni. Víðast hvar er 
skyr í flokki dýrari mjólkurafurða. 
Það er mjög hagkvæmt að auka 
skyrsölu erlendis á kostnað sölu á 
undanrennudufti, sem er hrávara 
á iðnaðarmarkaði. Við eigum 
umframmagn af undanrennu í 
landinu vegna þess hve áhugasamir 
Íslendingar eru um fitumeiri 
mjólkurafurðir. Þá fellur til prótín 
sem hagkvæmt er að koma í verð 
með þessum hætti.“

Skyrframleiðsla í 
Bandaríkjunum

Mjólkursamsalan flytur út um 120 
tonn af skyri til Bandaríkjanna á ári 
en að sögn Einars er flutningsleiðin 
þangað erfið og ekki til þess fallin 
að þjóna nema litlum markaði. 

„Við teljum að markaðurinn í 
Bandaríkjunum taki við umtalsvert 
meira magni en við flytjum þangað 
og því erum við að skoða möguleika 
á að gera samninga við þarlenda 
aðila um framleiðslu á skyri sem 
selt yrði undir merki MS. Við höfum 

einnig verið að skoða möguleika á 
því  hvort hluti hráefnisins gæti verið 
íslenskur í formi undanrennudufts.“

Einar segir að í dag sé gert ráð 
fyrir að Mjólkursamsalan eigi hluta í 
fyrirtækinu sem muni markaðssetja 
og selja skyrið í Bandaríkjunum. 

„Fjárfestar sem koma að þessu 
með okkur hafa haft nokkur tengsl 
við Ísland í hartnær tvo áratugi í 
gegnum Íslenska erfðagreiningu.“

Gríðarlega stór markaður

„Bandaríkjamarkaður er gríðarlega 
stór; jógúrtmarkaðurinn einn 
og sér veltir um sjö milljörðum 
Bandaríkjadala á ári og brot af 
því er stórt fyrir okkur. MS hefur 
gert vinnuáætlanir um sölu í 
Bandaríkjunum en við höfum ekki 
opinberað þær tölur. Við förum af 
stað með ákveðna hugmynd um 
þann árangur sem hægt er að ná og 
reynum að ná þeim markmiðum 
með lágmarksáhættu.“

Einar gerir ráð fyrir að 
framleiðsla á skyri undir merki MS 
í Bandaríkjunum geti hafist á næsta 
ári ef allt gengur að óskum. 
 /VH
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Í landi Gunnarsholts á Rangár-
völlum hefur verið stunduð mikil 
kornrækt á undanförnum árum. 
Líklegt er að hún hafi einnig 
verið stunduð þar á fyrstu öldum 
eftir landnám en kornrækt í 
Gunnarsholti hófst á síðari tímum 
um 1960. Síðan lagðist hún af 
um alllangt skeið, einkum vegna 
óhagstæðs veðurfars. 

Nú eru þar tæplega 380 

hektarar lands undir korni, repju, 
og vetrarhveiti, sem er þó nær 
helmingi minna en á síðasta ári. 
Langmest er ræktað af byggi. 
Landgræðslan leigir land m.a. til 
svínabúsins í Laxárdal í Skeiða- og 
Gnúpverjahreppi og til fleiri aðila. 
Allt þetta land var á öldum áður 
skógi vaxið en sá skógur hvarf af 
ýmsum ástæðum. Þarna voru síðan 
svartir sandar og melar sem hafa 

verið græddir upp á undanförnum 
áratugum. Verulegur hluti þess var 
græddur upp með lúpínu en hún 
síðan plægð niður og korni sáð í 
landið. 

Sandauðnum víðar breitt í 
ræktarland

Víðar hefur korn verið ræktað í 
einhverjum mæli á uppgræddum 

sandauðnum, meðal annars 
í Landeyjum, á Skógasandi, 
Mýrdalssandi og Stjórnarsandi. 
Ekki er vitað hversu stór svæði er 
þar um að ræða en ekki er ólíklegt 
að alls sé kornrækt á uppgræddu 
landi um 10% af heildarkornrækt í 
landinu. Með uppgræðslu lands geta 
bændur því á margan hátt bætt jarðir 
sínar og búið í haginn fyrir sig og 
komandi kynslóðir. 

Fréttir

Fyrirlestur 
um verndun 
búfjárkynja
Bændasamtök Íslands bjóða til 
hádegisfyrirlesturs um verndun 
erfðaauðlinda búfjár í Norræna 
húsinu þriðjudaginn 9. september 
næstkomandi kl. 11.30-13.00. 

B a n d a r í s k i 
vísinda- og 
fræðimaðurinn 
d r.  Ph i l l ip 
Sponenberg mun 
þar fjalla um 
verndun innlendra 
og staðbundinna 
b ú f j á r k y n j a . 
Sponenberg er 

einn þekktasti 
litaerfðafræðingur 

búfjár í heiminum, en hann 
lauk dýralæknisprófi frá Texas 
A&M University árið 1976 og 
doktorsprófi frá Cornell University 
árið 1979. Hann er prófessor 
við dýralæknadeildina í Virginia 
Tech. Þar kennir hann og stundar 
rannsóknir í sjúkdómafræði, 
erfðafræði og erfðaauðlindum. 
Síðan 1977 hefur Sponenberg verið 
ráðgjafi um verndun erfðaefnis 
hjá Livestock Conservancy í 
Bandaríkjunum, en sú starfsemi 
hefur skipt miklu máli við verndun 
búfjárkynja í útrýmingarhættu. Þá 
hefur Sponenberg tekið virkan þátt í 
slíku verndunarstarfi á alþjóðlegum 
vettvangi og hefur skrifað mikið 
um verndun erfðaauðlinda búfjár. 
Hann er aðalhöfundur bókarinnar 
An Introduction to Heritage Breeds, 
sem kom út í Bandaríkjunum fyrr á 
þessu ári. 

Fyrirlestur Sponenberg verður 
sem fyrr segir haldinn í Norræna 
húsinu í Reykjavík þriðjudaginn 9. 
september og hefst hann kl. 11.30. 
Á eftir erindi Sponenberg verða 
umræður. Áætluð fundarlok eru 
kl. 13.00. Aðgangur er ókeypis og 
fundurinn fer fram á ensku.

Atvinnuleysi 
var 3,3% í júlí
Samkvæmt Vinnumarkaðs-
rannsókn Hagstofu Íslands voru í 
júlí 2014 að jafnaði 195.500 manns 
á vinnumarkaði. Af þeim voru 
189.200 starfandi og 6.400 án vinnu 
og í atvinnuleit. Atvinnuþátttaka 
mældist 84,9%, hlutfall starfandi 
82,1% og atvinnuleysi var 3,3%. 

Fjöldi atvinnulausra í júlí 
var 8.300 og fækkaði um 1.400 
manns frá því í júní 2014. Hlutfall 
atvinnulausra var 4,4% í júlí en var 
5,2% í júní. Fjöldi starfandi fólks 
í júlí var 179.000, eða 78,6%, en 
var 178.400 í júní. Samkvæmt 
árstíðaleiðréttingu minnkaði 
atvinnuleysi um 0,7 prósentustig á 
milli mánaða og hlutfall starfandi 
jókst um 0,4 prósentustig.

Samanburður mælinga í júlí 2013 
og 2014 sýnir að atvinnuþátttaka 
jókst um 0,9 prósentustig og hlutfall 
starfandi jókst um 1,1 stig. Hlutfall 
atvinnulausra minnkaði á sama tíma 
um 0,4 prósentustig. Í júlí 2014 var 
atvinnuleysi á meðal 16-24 ára 4,6% 
á meðan það var 3% hjá 25 ára og 
eldri.

Landgræðslan leigir uppgræðsluland til kornræktar:

Þar sem áður voru svartir 
sandar eru nú bleikir akrar
– Lúpínu beitt til að ryðja brautina en hún síðan plægð niður fyrir kornræktina

Feðgarnir Björgvin Þór Harðarson og Hörður Harðarson, svínabændur í Laxárdal, ásamt Sveini Runólfssyni landgræðslustjóra á stórum kornakri í Skeiða- 
og Gnúpverjahreppi. Landgræðslan leigir þeim feðgum akurinn þar sem áður var svartur sandur.  Mynd / Áskell Þórisson

Vegurinn um Teigsskóg í Þorskafirði:

Ný tillaga um veglínu sem kölluð er Þ-H
Vegagerðin hefur sent 
Skipulagsstofnun tillögu að 
matsáætlun fyrir framkvæmd 
á Vestfjarðavegi milli Bjarka-
lundar og Melaness. Ný veglína 
um Teigsskóg er í mats-
áætluninni, en fyrri veglínu var 
hafnað í umhverfismati. 

Nýja línan, sem er kölluð 
lína Þ-H, er milli Þórisstaða og 

Hallsteinsness í Þorskafirði. 
Skipulagsstofnun hefur til þessa 
lagst gegn vegagerð í Teigsskógi 
og hafa deilur um vegagerð þar 
farið til Hæstaréttar. Í greinargerð 
með veglínu Þ-H segir að 
nýja veglínan sé sett fram sem 
málamiðlun sem kæmi til móts 
við verndun Teigsskógar. Vegurinn 
færi fyrir ofan skóginn og svo í 

gegnum hann á stuttum kafla og 
loks neðan við skóglendið.

 Vegurinn yrði lagður á um 2,15 
kílómetra kafla í gegnum skóginn, 
en fyrri veglínur lágu í gegnum 
hann á 6 km löngum kafla. Engin 
efnistaka yrði í skóglendinu 
utan vegstæðisins og segir í 
greinargerðinni að svo hafi verið 
háttað í vegagerð í friðlandinu 

í Vatnsfirði. Vegagerðin segir 
að veglína Þ-H sé til þess fallin 
að halda raski skóglendis í 
lágmarki án þess að það bitni á 
umferðaröryggi.

Samkvæmt mati Vegagerð ar-
innar myndu um 0,9% af skóglendi 
í vestanverðum Þorskafirði raskast, 
að teknu tilliti til mótvægisaðgerða.

 /VH

Enn ein tillaga um vegagerð á milli Þorskafjarðar og Kollafjarðar (Þ-H leið merkt með bláum lit) hefur nú verið lögð fram af Vegagerðinni. 

Dr. Phillip 
Sponenberg

Bændablaðið
Kemur næst út

11.
september 
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LÉTTGRINDUR

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

hagkvæm og góð lausn

...meira fyrir bændur!

Húsasmiðjan selur tvær gerðir af léttgrindum, bæði með stand andi 
pílárum úr röri og með gegnheilum teinum. 

Stærðir frá 208 cm upp í 608 cm. Seljum einnig alla fylgihluti t.d. staura, 

lokur, lamir, lása og keðjur.

Nánari upplýsingar veita sölumenn okkar í Húsasmiðjunni um land allt.

Léttgrindur henta sérstaklega vel sem hlið ÍS
LENSK F

RAMLEIÐ
SLA

F
A

GMANN
A

KLÚBBUR

ALLT FYRIR BÆNDUR
Í HÚSASMIÐJUNNI

GIRÐINGAREFNI Í ÚRVALI

FYRIR BÆNDUR

25%
AFSLÁTTUR

Í SEPTEMBER

Tæki og tól á 
verði

Zipper trésmíðavélar,  

Sýningarvélar á staðnum.
Einnig lamir, höldur, lím og 

aðrar vörur fyrir smíðar.
 Borðsög 
250 mm blað

 31.776 kr.

 Pokasog
100 mm barki 

29.026 kr.

 Bútsög 
210 mm blað

 28.091 kr.

210 mm   breidd

 50.110 kr.

5 stöðvar 

178.448 kr.

 32.335 kr.

 

 17.382 kr.

| | | | |

Bændablaðið Smáauglýsingar 56-30-300 
Næsta blað kemur út 11. september

Vantar þig yleiningar, 
límtré eða 

stálgrindarhús?

STYRKUR

TRAUST

REYNSLA

ÚTSJÓNARSEMI

KUNNÁTTA

ÚRRÆÐI

RAUNSÆI

TRYGGÐ

Strúktur ehf    www.struktur.is    struktur@struktur.is    
Hraðastöðum IV, 271 Mosfellsbæ    sími: 860 0264    
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Fréttir

Ný lög um velferð dýra tóku sem 
kunnugt er gildi hinn 1. janúar 
síðastliðinn. Ljóst var að uppfæra 
þurfti reglugerðir um aðbúnað og 
velferð dýra – til samræmis við 
hin nýju lög. Skipaðir voru sjö 
starfshópar til að vinna tillögur 
til ráðuneytisins fyrir allt búfé 
og gæludýr. Í byrjun júní var 
frá því greint í Bændablaðinu að 
umsagnarferlum um tillögurnar 
væri lokið, en þá var einnig 
upplýst úr atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytinu að 
ákveðið hefði að skrifa inn nýtt 
ákvæði um leyfilegan þéttleika 
alifugla í alifuglaeldi – og senda 
drögin svo aftur út til umsagnar. 
Nú, tæpum þremur mánuðum 
síðar, liggja þessi drög ekki enn 
fyrir.

Í drögunum, sem síðan voru dregin 
til baka, var gert ráð fyrir heimild 
fyrir enn þéttbærari alifuglaeldi en 
tíðkast hefur hingað til. Þau mættu 
mikilli andstöðu, meðal annars 
frá Dýraverndarsambandinu og 
samtökunum Velbú. Í umsögn frá 
Dýraverndarsambandinu um drögin 
sagði meðal annars að engan veginn 
væri réttlætanlegt að auka enn á 
þrengsli alifugla með því að leyfa 
allt að 39 eða 42 kg á fermetra, þótt 
með skilyrðum sé. Það væri ekki 
samrýmanlegt laga né reglugerðar 
um dýravelferð. 

Unnið að öflun upplýsinga

Þá hefur heldur ekki verið unnið 

úr öðrum reglugerðadrögum 
um velferð búfjár og gæludýra. 
Rebekka  Hi lmarsdót t i r, 
lögfræðingur í atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytinu, segir að 
frekari upplýsingar um vinnslu 
reglugerðanna liggi ekki fyrir að 
svo stöddu. „Varðandi reglugerð 
um velferð alifugla er verið að 
afla upplýsinga og gagna vegna 
athugasemda umsagnaraðila. 

Það fer eftir umfangi og efni 

reglugerðar hversu langan tíma 
tekur að vinna reglugerð eftir að 
umsagnaferli lýkur. Þá fer það einnig 
eftir efni og umfangi athugasemda 
hversu hratt er unnt að vinna úr 
athugasemdunum. Það er því mjög 
misjafnt hversu langur tími líður 
frá því að umsagnaferli lýkur þar 
til reglugerð er birt. Hafa þarf 
einnig í huga að hér er um að ræða 
sjö reglugerðir sem sækja lagastoð 
sína í nýjan lagabálk.“  /smh

Verður þrívíddarprentun á mat næsta æðið í heimilishaldinu? Mynd / NUI Galway

Matur prentaður í þrívídd
Hópur vísinda- og tæknimanna 
við Háskólann í Galway á Írlandi 
hefur undanfarið unnið að smíði 
þrívíddarprentara sem prentar 
mat. 

„Blekið“ í prentarann er unnið 
úr þurrkuðu og muldu sjávarþangi 
og skordýrum. Talsmaður teymisins 
segir að skili prentarinn tilætluðum 
árangri sé um byltingu að ræða og 
að með honum verið hægt að veita 

neyðaraðstoð mun fyrr en með 
matarsendingum þar sem hennar 
er þörf. Auk þess kæmu prentarar 
sem þessir að gagni í löngum 
geimferðum. 

Við prentun er duftinu blandað 
saman við bindiefni, til dæmis 
hnetusmjör eða súkkulaði. þannig 
að úr verður næringarrík blanda sem 
móta má að vild. 

 /VH

Íslenski bærinn – 
Fegurð og útsjónarsemi
Sýningin Íslenski bærinn –Fegurð 
og útsjónarsemi verður opnuð í 
húsakynnum Íslenska bæjarins 
að Austur-Meðalholtum, 
Flóahreppi, laugardaginn 30. 
ágúst. Þessi sýning markar 
upphaf formlegrar starfsemi 
stofnunar sem verið hefur í 
uppbyggingu mörg undanfarin 
ár.

Menningarsetrið Íslenski bærinn 
er húsaþorp, sýningarstaður, 
samkomustaður og leikvöllur sem 
hverfist um íslenska torfbæinn og 
græna byggingarlist. Þar munu 
gestir upplifa einstakan staðaranda, 
jafnframt því að skoða sýningar 
sem útskýra samhengi, þróun 
og tilbrigði íslenskra torfbæja 
með það að leiðarljósi að túlka 
aldagamlan og einstakan arf inn 
í samtímann með samþættingu, 
fræðimennsku, listrænni nálgun og 
varðveislu verkmenningar. www.
islenskibaerinn.is.

Opið hús verður milli kl. 14 og 
17 laugardaginn 30. ágúst 2014. 
Þar verður boðið verður upp á léttar 
veitingar.

Kjúklingabúið Litla gula hænan í Gunnarshólma við Suðurlandsveg:

Kjúklingaeldi stundað samkvæmt 
sjónarmiðum um dýravelferð
Um miðjan ágústmánuð bárust 
fyrstu kjúklingaafurðirnar í 
verslanir frá kjúklingabúinu Litlu 
gulu hænunni, í Gunnarshólma 
við Suðurlandsveg, en þar eru 
sjónarmið dýravelferðar höfð að 
leiðarljósi við eldið.

Það eru lögfræðingarnir Margrét 
Gunnarsdóttir og Elva Björk 
Barkardóttir sem eiga og reka Litlu 
gulu hænuna ásamt móður Elvu, 
Jónu Margréti Kristinsdóttur, sem 
fyrir var bóndi í Gunnarshólma. 
„Hugmyndin kviknaði síðasta vetur 
og fórum við fljótlega á fullt að 
hrinda henni í framkvæmd. Víðast 
hvar erlendis hafa neytendur val um 
það hvort þeir kaupi kjúkling sem 
alinn er í hefðbundinni framleiðslu, 
lífrænan eða vistvænan kjúkling. 
Okkur fannst spennandi að geta 
boðið neytendum á Íslandi upp á 
annan valkost. Það lá beinast við 
að notast við gömlu útihúsin á 
Gunnarshólma en ein af stofnendum 
Litlu gulu hænunnar, Jóna Margrét, 
er jafnframt eigandi og ábúandi 
þar,“ segir Margrét.

Áhersla á velferð kjúklinganna

„Í upphafi skoðuðum við mögu-
leikann á að fara út í lífræna framleiðslu 
á kjúkling en sáum fljótlega að það 
yrði mjög erfitt og dýrt. Til þess að 
fá lífræna vottun hefðu við þurft að 
flytja inn nýjan stofn þar sem sú krafa 
er gerð að foreldrafuglinn sé lífrænn 
auk þess sem við hefðum þurft að 
vera með eigið stofnbú. Slíkt hefði 
verið gríðarlega kostnaðarsamt. Við 
ákváðum því fljótlega að áherslan 
skyldi vera á velferð kjúklinganna 
en auk þess förum við aðrar leiðir í 
fóðrun en hefur tíðkast. Við eigum svo 
eftir að skoða það þegar fram í sækir 

hvort við sækjumst eftir vistvænni 
vottun á vöruna okkar.

Við erum að prófa okkur áfram 
varðandi fóður. Allt tilbúið fóður 
sem við kaupum er óerfðabreytt og 
sérblandað fyrir okkur af Líflandi. 
Þá höfum við verið að prófa okkur 
áfram með að gefa þeim einnig bygg. 
Slíkt getur hentað okkur einkar vel þar 
sem að við erum ekki að leitast eftir 
því að hámarka vaxtahraða fuglanna. 
Ætlunin er síðan að rækta hluta 
fóðursins sjálfar með það fyrir augum 
að gera framleiðsluna sjálfbærari og 
íslenskari en nú þekkist. Næsta vor 
munum við setja niður bygg og það 
verður spennandi að sjá hvernig það 
gengur.“

Kaupa dagsgamla unga  
frá Reykjagarði

Margrét segir að þær kaupi dagsgamla 
unga frá Reykjagarði og ali þá svo 
í tveimur samliggjandi húsum; 
samtals um 2.000 fugla. Fyrirhugað 
sé að taka fleiri hús í gegn til að geta 
aukið framleiðsluna „Eins og staðan 
er núna tekur það okkur svipaðan 

tíma og aðra að ala kjúklinginn í 
sláturþyngd. Líklegt er að hægjast 
muni á vaxtarhraðanum þegar bygg 
verður orðið góður hluti af fóðrinu.

Við miðum við að ekki séu fleiri en 
í kringum 12 fuglar á hvern fermetra 
og við höfum útbúið útisvæði fyrir 
fuglana. Þeir hafa mjög gaman af því 
að fara út og kroppa í gras og sand,“ 
segir Margrét. Þess má geta að í 
núgildandi aðbúnaðarreglugerðum 
er gert ráð fyrir að ekki séu fleiri en 
19 fuglar á hvern fermetra gólfflatar.

Kjúklingurinn, er að sögn 
Margrétar, aðeins dýrari en annar 
kjúklingur út í búð. „Við höfum þó 
reynt að halda verðinu í lágmarki svo 
að þetta sé ekki einhver munaðarvara 
sem fáir hafi efni á að kaupa. Það er 
þó óhjákvæmilegt að varan sé dýrari, 
fóðrið sem við kaupum er dýrara og 
framleiðsla í svona smáum einingum 
eins og við erum með verður alltaf 
kostnaðarsamari.“

Kjúklingarnir frá Litlu gulu 
hænunni fást í eftirtöldum 
verslunum: Hagkaupum, Frú Laugu, 
Fjarðarkaupum, Melabúðinni og 
Fjölvali Patreksfirði.  /smh

Ekki bólar á nýjum reglugerðardrögum 
um velferð alifugla
– né öðrum reglugerðum um velferð búfjár eða gæludýra

 Mynd / smh

Útivist kjúklinganna í Gunnarshólma.
iðað er við að ekki s u eiri en 12 

kjúklingar á hvern fermetra.

Dagana 4.-8. september nk. verður 
haldin á Blönduósi 4. ráðstefnan 
um stuttrófukyn sauðfjár í Norður-
Evrópu. Aðild að henni eiga auk 
Íslands, Noregur, Færeyjar, 
Grænland, Hjaltlandseyjar, 
Orkneyjar og Suðureyjar. 

Ráðstefnan samanstendur 
af fyrirlestrum fyrir hádegi en 
ferðalögum og heimsóknum eftir 
hádegi. Hægt er að kaupa sig inn á 
einstaka daga eða jafnvel hálfa daga. 

Laugardaginn 6. september 
verður sölusýning í Félagsheimilinu, 
opin fyrir almenning, á handverki 
frá aðildarlöndunum. Í tilefni af 
ráðstefnunni verður einnig opið í 
Heimilisiðnaðarsafninu á Blönduósi 
og Kvennaskólanum, þar sem m.a. 
er að finna Vatnsdælu á refli. Sjá 
dagskrá á heimasíðunni textilsetur.
com

Nánari upplýsingar á 
woolconfrence2014@gmail.com 
og textílsetur@simnet.is. Skráning 
á ráðstefnuna fer fram í gegnum 
vefsíðuna www.textilsetur.com.

Ráðstefna á Blönduósi 
um sauðfé, ull og textíl
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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

Brátt kemur fé af fjalli

Sími 540 1100
Brúarvogur 1-3

Lynghálsi, Reykjavík
Lónsbakka, Akureyri
Efstubraut, Blönduósi

Hjá Líflandi færðu girðingarefni í miklu úrvali á góðu verði. 
Girðingarstaurar, net, gaddavír, þanvír, hliðgrindur og allt til rafgirðinga.

Við bjóðum ráðgjöf og persónulega þjónustu. 
Skoðaðu úrvalið á lifland.is eða hafðu samband við sölumenn í síma 540 1100.

Nú er tími til að huga að girðingum
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LEIÐARINN

Það þarf ekki að aka lengi um 
sveitir Íslands til að sjá að ómæld 
tækifæri liggja í frekari nýtingu 
landsins. Möguleikarnir til 
nýtingar eru margvíslegir, eins 
og matvælaframleiðslu sem 
og til skógræktar og jafnvel 
eldsneytisframleiðslu. Með því 
mætti spara enn meiri gjaldeyri 
en gert er í dag með land-
búnaðar framleiðslu okkar.

Á Suðurlandi, Vesturlandi og 
víða á Norðurlandi eru feiknamikil 
landflæmi sem ekki eru nýtt svo 
neinu nemi. Í gegnum tíðina hafa 
menn svo gagnrýnt að fé sé beitt á 
graslítil heiðarlönd. Sú gagnrýni á 
vissulega rétt á sér, hvað sem líður 
þeim „rétti“ sem menn telja sig hafa 
til nýtingar ákveðinna landsvæða. 
Á meðan almenningur hefur fyrir 
augunum stór gróskumikil en ónýtt 
landflæmi á láglendi hljóta menn að 
spyrja sig hvers vegna sé verið að 
þrautpína gróðurrýrt land til fjalla 
með ærinni fyrirhöfn. Bændur 
mega aldrei vera svo blindir á eigið 
ágæti að þeir láti allar ábendingar 
og skoðanir almennings um slíkt 
sem vind um eyru þjóta. Þegar 
litið er yfir nýtingu landsins í dag 
sýnist manni líka algjör óþarfi að 
skipa málum þannig að fólk telji 
sig knúið til að skipa sér í fylkingar 
með og á móti bændum. Þarna á 
skynsemin auðvitað að ráða för. 

Talandi um oftrú á eigið ágæti, 
þá verður stöðugt furðulegra 
að fylgjast með skrifum ágæts 
hagfræðiprófessors um land-
búnað. Ekki veit ég hvaða speki 
hann kennir sínum nemendum í 
hagfræði, en allavega ætti hann 
að forðast að nefna landbúnað í 
þeim tímum nema kynna sér hann 
dálítið betur. Maður sem hamrar 
á því í hverjum pistlinum á fætur 
öðrum að skyr sé framleitt til 
útflutnings úr hreinum rjóma og 
þess vegna fáist aldrei rjómi fyrir 
jólin mætti að ósekju hringja í 
einhvern kúabóndann og fá betri 
upplýsingar um skyrgerð.

Sami prófessor og meðreiðar-
sveinar hans hafa á undanförnum 
árum hallmælt „ríkisstyrktum“ 
sauðfjárbændum fyrir að standa sig 
ekki í kjötframleiðslunni. Þannig 
var í nokkur sumur stöðugt fullyrt 
að kjötskortur væri í landinu vegna 
óskilvirkni í greininni. Svo þegar 
kjötframboðið verður örlítið meira 
en eftirspurnin, eins og í sumar, 
kvarta sömu menn yfir að það 
sé líka ómögulegt. Það er ekki 
heil brú í slíkum málflutningi og 
engu líkara en óskiljanleg heift 
út í bændur ráði þar för, fremur 
en sérstök væntumþykja um 
neytendur.   /HKr.

Skynsemin ráði

LOKAORÐIN

Birgðastaða kindakjöts og verðlagsmál
Undanfarið hefur nokkuð verið fjallað 
um kindakjötsframleiðsluna í landinu. Í 
ljós hefur komið að birgðir af kindakjöti 
eru tæplega 13% meiri en í fyrra og 
heildarsala er 2% minni fyrstu sjö 
mánuði ársins en árið 2013. 

Kindakjötsframleiðsla lýtur nokkuð 
öðrum lögmálum en önnur kjötframleiðsla. 
Eins og flestir þekkja fellur hún að 
mestu til á tveimur mánuðum ársins, 
sláturtíðarmánuðunum september og 
október. Það sem ekki selst strax er fryst 
og síðan selt smám saman fram til næstu 
sláturtíðar. Birgða- og heildsölutölur 
eru teknar saman mánaðarlega og birtar 
opinberlega. Alltaf er því hægt að fletta 
upp hve mikið er til og hve mikið hefur 
selst í heildsölu. Það vekur stundum athygli 
fjölmiðla. Önnur kjötframleiðsla er jafnari 
yfir árið. Verðlagning kindakjöts eins og alls 
annars innlends kjöts er frjáls á öllum stigum, bæði 
verð til bænda, heildsöluverð og smásöluverð. 
Samtök sauðfjárbænda hafa þó lagaheimild til að 
gefa út viðmiðunarverð, en sú heimild var ekki 
nýtt í ár frekar en í fyrra. Sú verðskrá er heldur 
ekki bindandi fyrir afurðastöðvar.

Afurðaverð til bænda áþekkt og í Póllandi

Sauðfjárbændur settu eins og áður segir ekki 
fram viðmiðunarverð í ár. Nú þegar afurðastöðvar 
hafa gefið út sína verðlista er ljóst að verðið er 
nær óbreytt frá fyrra ári. Þá eru uppbætur sem 
afurðastöðvar greiddu á innlegg 2013 taldar 
með afurðaverðinu. Meðalverð til bænda fyrir 
lambakjöt er nú tæpar 600 kr./kg og 175 kr./kg fyrir 
annað kindakjöt. Sauðfjárbændur lýstu óánægju 
með þá niðurstöðu og bentu m.a. á að afurðaverð 
hérlendis væri orðið mjög lágt í alþjóðlegum 
samanburði, eða áþekkt og í Póllandi. Þeir hvöttu 
afurðastöðvar til að sækja betur fram í markaðs- og 
sölustarfi fyrir lambakjöt m.a. með því að koma 
því betur á framfæri við erlenda ferðamenn. Til að 
byggja greinina upp til framtíðar þarf að styrkja 

markaðssókn verulega bæði heima og erlendis. 
Undir þau orð skal tekið hér. 

Góður árangur í ræktun og rekstri

Það skiptir verulegu máli fyrir sauðfjárræktina 
að hún geti sótt fram áfram. Framleiðsla hefur 
aukist undanfarin ár, ekki þó vegna þess að sauðfé 
hafi fjölgað heldur vegna þess að meiri afurðir 
hafa fengist eftir hvern grip. Framleiðsluaukning 
síðustu fjögur ár hefur verið tæp 12% en 
fjölgun sauðfjár á sama tíma er innan við 2%. 
Þetta er eftirtektarverður árangur ræktunar- og 
rekstrarlega en þýðir líka að finna verður nýja 
markaði eða styrkja þá sem eru þegar fyrir hendi. 
Vaxtarmöguleikarnir eru fyrst og fremst erlendis. 
Aukin eftirspurn er eftir matvælum á heimsvísu 
og þó að framleiðslan hér á Íslandi sé ekki mikil 
í samanburði við stórþjóðir eru líka tækifæri fyrir 
hana.

Smásöluverð á lambakjöti hefur
farið lækkandi

Verð til bænda hefur undanfarin ár ekki þróast á 

sama hátt og smásöluverð hér innanlands. 
Síðustu 12 mánuði hefur smásöluverð 
lambakjöts lækkað um 2,7% samkvæmt 
mælingu Hagstofu Íslands, en verðbólga 
nú er 2,2%. Lækkun raunverðs er því nærri 
fimm prósent síðasta árið. Ef litið er til 
síðustu ára hafa bændur hins vegar fengið 
raunhækkun. Það hefur verið mögulegt fyrst 
og fremst af þremur ástæðum. Í fyrsta lagi 
hefur útflutningur gengið ágætlega frá því 
að krónan veiktist eftir bankahrun. Það 
gerði útflutning sauðfjárafurða hagstæðari, 
sem og allan annan útflutning. Greinin 
skilaði þremur og hálfum milljarði króna í 
gjaldeyristekjur á síðasta ári og þær tekjur 
hafa sjöfaldast frá 2007. Í öðru lagi hefur 
tekist að gera verðmæti úr mörgum afurðum 
sem áður var hent. Þá er átt við ýmsan 
innmat sem ekki er hefur verið markaður 

fyrir hérlendis og aðrar hliðarafurðir. Í þriðja lagi 
hefur orðið veruleg hagræðing í sláturiðnaði. Af 
þessum ástæðum hafa bændur fengið hærra verð 
meðan verð til íslenskra neytenda hefur lækkað. 
Þarna eru fleiri tækifæri.

Með hliðsjón af því er ástæða til að minna á 
að í stefnuyfirlýsingu sitjandi ríkisstjórnar segir 
meðal annars: 

„Til að bregðast við aukinni eftirspurn eftir 
matvælum og hækkandi verðlagi verður skipaður 
starfshópur til að móta tillögur um hvernig auka 
megi matvælaframleiðslu á Íslandi og tryggja 
að ávinningur af aukinni eftirspurn og sókn á 
nýja markaði skili sér í bættum kjörum bænda. 
Starfshópurinn mun fara yfir alla lagaumgjörð 
landbúnaðar, vinnslu matvæla og nýtingar lands. 
Mótaðar verði tillögur um breytingar á lögum og 
reglugerðum sem ráðast þarf í til að ná settum 
markmiðum. Nýsköpun, markaðs- og sölumál 
verða einnig endurskoðuð. Starfshópurinn mun 
leita samráðs við fulltrúa þeirra sem starfa í 
greininni.“

Nú þegar liðið er á annað ár kjörtímabilsins 
er þetta verkefni ekki enn komið af stað. Því er 
spurt: Eftir hverju er beðið?  /SSS

Það var mikið um dýrðir í Kjósinni 
laugardaginn 19. júlí þar sem 
keppnin um Unga bónda ársins 
var haldin með pompi og prakt 
meðfram sveitahátíðinni Kátt í 
Kjós. 

Að sögn Ástvaldar Lárussonar, 
formanns FUBVV, stóð lið Félags 
ungra bænda á Vesturlandi og 
Vestfjörðum (FUBVV) uppi sem 
sigurvegari eftir jafna og spennandi 

keppni. Einn meðlimur þess liðs, 
Hjalti Freyr Guðmundsson frá 
Miðdal í Kjós, var jafnframt með 
flest stig einstaklinga og hlaut því 
titilinn Ungi bóndi ársins 2014. 

Stjórn FUBVV vill óska 
sigurvegurum innilega til hamingju 
og um leið þakka öllum þeim 
sem hjálpuðu til að gera daginn 
eftirminnilegan. 

Félag ungra bænda á Vesturlandi og Vestfjörðum:

Hjalti Freyr Guðmundsson er Ungi bóndi ársins 2014

Félag ungra bænda á Vesturlandi og Vestfjörðum (FUBVV) stóð uppi sem sigurvegari í liðakeppninni. Hér 
sjást liðsmenn með verðlaunafeng sinn. Á myndinni eru Elín Eyjólfsdóttir, Steinunn Harpa Einarsdóttir, 
Orri Jónsson og Hjalti Freyr Guðmundsson, sem fékk líka titilinn Ungi bóndi ársins 2014.  
 Myndir / FUBVV

Keppendur liða Félags ungra bænda á Norðurlandi (FUBN) og Félags ungra bænda á 

Suðurlandi (FUBS) etja kappi í rúlluspyrnu.

Mynd / TB
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Meðan færustu fræðimenn 
núlifandi spá og spekú-
lera um framvindu 
jarðhræringanna í 

Bárðar bungu seilist hraunkvikan 
í Öskjuátt. Margt virðist óvænt 
í atburðarásinni efra þar. Áður 
óþekkt ættartengsl gosstöðva 
birtast fræðimönnum okkar. Það 
leiðir huga hóflega vitiborins 
umsjónarmanns þessa þáttar 
að því hvort ef til vill sé Krafla 
gamla eitt af afkvæmum þessa 
eldstöðvakerfis. Kröflueldar 
stóðu yfir frá desember 1975 til 
septembermánaðar 1984 með 
viðvarandi kvikuhlaupi og eldgosi. 
Fræðimenn fylgdust vel með 
framvindunni, enda var á sama 
tíma verið að virkja við Kröflu. 
Þorgrímur Starri Björgvinsson, 
bóndi og hagyrðingur í Garði 
í Mývatnssveit, orti á þessum 
árum eitursnjalla samantekt af 
atburðarásinni er hann nefndi 
„Rímu af kölska og Kröflungum“. 
Hér birtist brot úr rímunni, sem 
annars telur 25 erindi:

Á því var ei vafi neinn,
verður ei talinn galli,
að Kölski byggði áður einn
undir Kröflufjalli.

Ekki er hann á eldinn spar,
áfram liðu stundir,
löngum kynti karlinn þar
kötlum sínum undir.

Girntust þennan kynngikraft
kappar auðs og valda.
Ágirndar með opinn kjaft
upp að Kröflu halda.

Verkfræðinga hrópaði her:
„Hérna er orkulindin“!
Potuðu þar og potuðu hér
og pissuðu upp í vindinn. 

Verkfræðinga viskan stinn,
víða mun hún svamla.
Ætluðu bara að brjótast inn
í bæinn hjá þeim Gamla.

Svo hófust ákafar boranir eftir 
gufu:

Ráku gaur í gegn um þak,
grönduðu þessu og hinu.
Kölski heyrði brauk og brak,
bölvaði ónæðinu.

Heldri mönnum býsna brá,
búnir klæðum fínum,
er upp um gatið Skolli á ská
skvetti úr koppnum sínum.

Fram þá sóttu Sólnesar,
sömuleiðis Ragnarar,
okkar fremstu Ingvarar,
öruggir til framkvæmdar.
Sólnes hatar hik og töf,
hörð er lund í karli.
Ætlar að storka á ystu nöf
undirheimajarli.

Þeir eru knáir Kröflungar,
kraftasmáir eigi.
Ekki að lágu lúta þar
ljón þó sjái í vegi.

Kölski býr sig brátt í stríð,
bruggar ráð í leyni.
Ætlar að hella yfir lýð
eldi og brennisteini.

Til varnar rafstöðvarhúsum voru í 
snatri reistir öflugir varnargarðar:

Rísa garðar himin hátt,
í húmi gráu svamla,
svo að renni í enga átt
eldurinn frá þeim gamla.

Umsjón:
Árni Geirhjörtur Jónsson

kotabyggd1@gmail.com

Líf og starf

MÆLT AF 
MUNNI FRAM

Í

Lífrænn dagur á Sólheimum
Íbúar Sólheima fögnuðu lífræna 
deginum hinn 9. ágúst síðastliðinn 
í sól og sumaryl. Lífræni dagurinn 
hefur verið haldinn hátíðlegur 
á Sólheimum um árabil, en 
markmið hans er að vekja athygli 
á lífrænt ræktuðum og lífrænt 
vottuðum vörum. 

Dagurinn markaði jafnframt 
lok menningarveislu Sólheima, 
sem hefur staðið frá júníbyrjun. 
Á menningarveislunni bjóða íbúar 
Sólheima almenningi að koma 
og kynnast samfélaginu. Boðið 
er upp á tónleika, listasýningar 
og fræðslufyrirlestra, en gestum 
er einnig velkomið að ganga um 
svæðið og njóta þess afslappaða 
andrúmslofts sem einkennir 
staðinn. Dagurinn hófst með 
tónleikum Ragga Bjarna og Þorgeiri 
Ástvaldssyni í Sólheimakirkju, 
en þeir félagar fóru á kostum. 
Eftir tónleikana færðu þær 
Guðlaug Jónatansdóttir og Helga 
Alfreðsdóttir þeim körfur fullar af 
lífrænu grænmeti og smákökum frá 
Sólheimum. 

Hápunktur lífræna dagsins var 
svo í Tröllagarðinum, sem er í hjarta 
Sólheima. Þar tók Valgeir Backman 
á móti gestum og bauð upp á lífræna 
súpu og brauð og fræddi gesti 
um lífræna og lífeflda ræktun. Í 
tilkynningu frá Sólheimum senda 

íbúar þakkir til allra þeirra sem 
hafa lagt leið sína austur í sumar 
á Menningarveislu Sólheima. Þeir 
vonast til að sjá sem flesta að ári. 

Það var glatt á hjalla á lífrænum degi sem haldinn var á Sólheimum fyrir skömmu.  Myndir / Sólheimar

Tónlistarmennirnir Þorgeir Ástvalds-
son og Ragnar Bjarnason létu sitt 
ekki eftir liggja við að gleðja íbúa 
Sólheima. 
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Fréttir

Leitað að tilnefningum 
vegna Fjöreggs MNÍ
Matvæladagur Matvæla- og 
næringarfræðafélags Ísland 
(MNÍ) verður haldinn í 22. 
sinn í október næstkomandi. Á 
Matvæladeginum verða veitt árleg 
verðlaun, „Fjöregg MNÍ,“ fyrir 
lofsvert framtak á matvæla og 
eða næringarsviði. MNÍ leitar nú 
eftir tilnefningum vegna þessarar 
viðurkenningar.

Fjöreggið, sem er íslenskt 
glerlistaverk, hannað og framleitt 
hjá Gleri í Bergvík, hefur frá 
upphafi verið veitt með stuðningi 
frá Samtökum iðnaðarins. 

Félagsmenn og aðrir eru hvattir 
til að benda á vörur eða gott framtak 
sprotafyrirtækja, stofnana eða 

fyrirtækja sem sýnt hafa frumkvæði 
og skarað fram úr á matvæla- og eða 
næringarsviði og eru þess verðug að 
keppa til verðlaunanna. 

Mikilvægt er að setja fram 
rökstuðning með ábendingunni.

Tilnefningar á að senda á netfang 
Matvæla- og næringarfræðafélags 
Íslands, mni@mni.is fyrir 9. 
september næstkomandi.

Fjöreggsnefndina skipa; 
Baldvin Valgarðsson (baldvin@ 
adfong.is), Guðjón Gunnarsson 
(gudjon.gunnarsson at gmail.
com), Hrafnhildur Sverrisdóttir 
(hrafnhildursv18@gmail.com), 
Hrólfur Sigurðsson (hrolfur.
sigurdsson@matis.is)

Hádegisfyrirlestur

Verndun 
erfðaauðlinda búfjár

Bandaríski vísinda- og fræðimaðurinn D. Phillip 
Sponenberg heldur fyrirlestur í Norræna húsinu um 
verndun innlendra og staðbundinna búfjárkynja. Dr. 
Sponenberg er einn þekktasti litaerfðafræðingur 
búfjár í heiminum. Hann sinnir kennslu ásamt því að 
stunda rannsóknir í sjúkdómafræði, erfðafræði og 
erfðaauðlindum við dýralæknadeild Virginia Tech.

Norræna húsið, fyrirlestrarsalur.
þriðjudagur 9. september kl. 11.30 til 13.00

Allir áhugasamir eru velkomnir.  
Fundurinn fer fram á ensku. 

Nánari upplýsingar á www.bondi.is

Framkvæmdastjórn Svæðis-
garðsins  Snæfel lsness 
hefur ákveðið að ráða 
Ragnhildi Sigurðardóttur 
umhverfisfræðing fram-
kvæmdastjóra hins nýstofnaða 
Svæðisgarðs. Alls bárust 23 
umsóknir um starfið. 

Ragnhildur býr á Álftavatni 
í Staðarsveit, Snæfellsbæ, með 
eiginmanni og þremur börnum 
þar sem þau starfrækja sauðfjárbú. 
Hún er umhverfisfræðingur frá 
Landbúnaðarháskóla Noregs 
og hefur sl. 14 ár gegnt starfi 
lektors við umhverfisdeild 
Landbúnaðarháskóla Íslands. 
Ragnhildur hefur stýrt 
margvíslegum þróunar- og 
nýsköpunarverkefnum í erlendu 
sem innlendu samstarfi, tengdum 
fræðslu- og umhverfismálum, 

atvinnuuppbyggingu í dreifbýli, 
menningarlandslagi o.fl.

Svæðisgarðurinn Snæfellsnes 
var stofnaður hinn 4. apríl 2014 af 
sveitarfélögum og félagasamtökum í 
atvinnulífi á Snæfellsnesi. Hlutverk 
hans er að vera vettvangur fjölþætts 
samstarfs með áherslu á að nýta 
sérstöðu svæðisins við uppbyggingu 
fjölbreyttara atvinnulífs og þjónustu. 

Svæðisgarður Snæfellsness:

Ragnhildur Sigurðardóttir 
ráðin framkvæmdastjóri 

Ragnhildur Sigurðardóttir

Væta og hiti hafa góð áhrif á vöxt rabarbara á Skeiðunum:

Níu tonn af rabarbara 
af tæpum hektara
„Rabarbarinn hefur sprottið vel í 
sumar enda tíðin honum hliðholl, 
væta og hlýindi,“ segir Kjartan 
Ágústsson á Löngumýri á 
Skeiðum, sem ræktar rabarbara 
á tæpum hektara. 

„Uppskeran af þessum tæpa 
hektara er tæp níu tonn þegar allt 
gengur vel og ég á ekki von á öðru 
en að það magn náist fyrir haustið. 
Ég er búinn að uppskera einu sinni 
en seinni uppskeran er eftir.“ 

Yrkið sem Kjartan ræktar kallast 
Queen Victoria, kemur upphaflega 
frá Bretlandi og er kennt við 
Victoriu, dóttur hertogans af Kent, 
sem síðar var krýnd drottning. 
Yrkið er stórvaxið með græna 
stöngla og gefur mikla uppskeru 
en þykir súrt.

Fyrri uppskera um miðjan júní

Kjartan segir að í venjulegu árferði 
hefjist vöxtur á rabarbara í seinni 
hluta apríl og sé kominn vel af stað 
um miðjan maí. „Fyrri uppskera í ár 
var upp úr miðjum júní og sú seinni 
verður fljótlega. Ég tek yfirleitt 
upp mikið magn af rabarbara í 
einu og því er mikil vinna meðan 
á uppskeru og frágangi stendur. 

Fyrst þarf að taka hann upp 
og brjóta blöðkuna af og eftir að 
rabarbarinn kemur í hús er hællinn 
eða hófurinn skorinn af. Því næst 
er hann þveginn og stærstur hluti 
hans brytjaður í tveggja sentímetra 
bita auk þess sem ég sel lítinn hluta 
hans í heilum stilkum.

Kjarnavörur kaupa stóran hluta 
uppskerunnar en annað nota ég í 
sultur.“

Freistandi sultur

Sultan sem Kjartan býr til er 
tvenns konar og fljótlega mun sú 
þriðja bætast við. „Ég framleiði 
rabarbarasultu með aðalbláberjum 
og rabarbarasultu með jarðarberjum 
og engifer auk þess sem ég hef verið 
að þreifa mig áfram með rabarbara 
og hvönn en sú sulta er ekki kominn 
á markað.“

Lífræn ræktun 

Kjartan segir að ræktunin hjá sér sé 
lífræn og að hann noti ekki skordýra- 
né illgresiseitur. „Blaðkan er brotin 

af stilkunum í garðinum og hún 
lögð á jarðveginn til að halda niðri 
illgresi. Ég hef verið blessunarlega 
laus við snigla og aðrar afætur að 
því undanskildu að grasmaðkur 
hefur verið að leggjast á blöðkurnar 

undanfarin sumur. Þegar verst lætur 
étur hann blöðkuna hreinlega upp 
þannig að ekkert er eftir nema 
grófustu trefjarnar,“ segir Kjartan 
Ágústsson, rabarbararæktandi á 
Skeiðum.  /VH

Kjartan Ágústsson, rabarbararæktandi á Skeiðum.  Myndir / TB

Langamýri á Skeiðum.

Jarðræktarstyrkir
Bændur eru minntir á að 
umsóknarfrestur um jarðræktar-
styrki vegna framkvæmda á árinu 
2014 rennur út hinn 10. september 
næstkomandi. 

Það er opið fyrir rafrænar 
umsóknir í Bændatorginu. 
Upplýsingar um skráðar spildur og 
stafræn túnkort eru sóttar sjálfvirkt 
í JÖRÐ.IS. Skriflegum umsóknum 
er einnig hægt að skila á skrifstofu 
Bændasamtaka Íslands en mælt 

er með að 
u m s ó k n u m 
sé skilað 
í gegnum 
Bændatorgið 
til að tryggja 
áreiðanleika 
og örugga 
úrvinnslu. Í 

Bændatorginu má nálgast frekari 
upplýsingar um verklagsreglur um 
framlög og úttektir.  /JBL
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Bærinn Ölkelda í Staðarsveit er 
kennd við uppsprettu við bæinn 
sem í er ölkelduvatn. Jón Svavar 
Þórðarson bóndi og Kristján 
bróðir hans létu fyrir allmörgum 
árum bora fyrir heitu vatni á 
hlaðinu við bæinn en í stað heits 
vatns kom upp ölkelduvatn. 

„Á 30 metra dýpi var komið 

niður á æð en stað þess að fá upp 
heitt vatn kom upp kalt ölkelduvatn. 
Við settum krana á holuna og í dag 
er stanslaus straumur hingað til 
að smakka á vatninu, einkabílar 
og rútur fullar af ferðafólki. Ég 
hef ekki tekið nákvæmlega saman 
hversu margir ferðamenn heimsækja 
staðinn en heimilisfólkið hér giskar 

á að hingað komi að minnsta kosti 
10.000 manns á ári til að fá sér 
sopa.“

Svavar segir að hann hafi síðar 
borað nokkrar holur eftir heitu vatni 
fjær bænum, þar af tvær 800 m 
djúpar, og í dag hafi hann aðgang að 
rúmum sekúndulítra af 50 °C heitu 
vatni. /VH

Jón Svavar Þórðarson bóndi við ölkeldukranann. Með honum eru nokkur af barnabörnum hans; Jónas Emil, 
Steinunn Lára, Jón Svavar og Soffía Margrét.

Ölkelda í Staðarsveit:

Þúsundir ferðamanna heimsækja 

ölkeldu á Snæfellsnesi

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

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

Schäffer hefur undanfarin ár verið mest seldi 
liðléttingurinn á Íslandi. Vel á fjórða hundrað 
ánægðra bænda og verktaka eiga Schäffer 
og lofa gæði hans, styrk og endingu.

Mótor Kubota, 3 strokka, 
vatnskældur, dísel

Kubota, 3 strokka, 
vatnskældur, dísel

Kubota, 4 strokka, 
vatnskældur, dísel

Kubota, 4 strokka, dísel
Kubota Turbo, 4 strokka, dísel

Afl 19 kW (26 hö) 19 kW (26 hö) 26 kW (36 hö) 37 kW(50 hö) / 44 kW(60 hö)
Vinnuþyngd 1700 kg 1760 kg 2350 kg 2800 kg
Dekkjastærð 7.00 - 12 AS 7.00 - 12 AS 10.075 - 15.3 AS 10.075 - 15 AS Farmer
Breidd 890 - 1240 mm 890 - 1240 mm 970 - 1390 mm 1020 - 1540 mm
Beygjuradíus 660 mm 660 mm 800 mm 1100 mm
Lyftikraftur 1400 kg 1500 kg 1700 kg 2000 kg
Lyftigeta 850 kg 920 kg 1200 kg 1800 kg
Lyftihæð 2800/3060 mm 2800/3060 mm 2880/3110 mm 2950/3200 mm

2024 SLT 2028 SLT 2336 SLT 3550 / 3560

Schäffer hefur undanfarin ár vverið me
liðléttingurinn á Íslandi. Vel el á fjórða h
ánægðra bænda og verkktaka eiga S
og lofa gæði hans, styrk oog endingu

Frekari upplýsingar gefa sölumenn 
okkar í síma 480 0400
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Eldshöfða 4 · 110 Reykjavík · info@bilahlutir.com

Mercedes Benz 508D
þessi vel þekkti, trausti og sterki

- með skráningu og komin á götuna.

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

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

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

kvikaehf.wix.com/bilahlutirAllar nánari upplýsingar:

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

Sími 587-5058
GSM 695-7007 / 863-5058

NÚ ER ALLRA SÍÐASTA
TÆKIFÆRIÐ

AÐ EIGNAST GRIPINN
Á ÞESSU ÓTRÚLEGA VERÐI

Til sölu lítið og snoturt 25 
fermetra sumarhús. Auðvelt að 
flytja. Nýtt klósett og vaskur 
(ónotað), ný eldhúsinnrétting, 
nýtt parket, nýir gluggar, ný 
klæðning að utan, nýtt litað 
bárujárn. Gólfefni inni á baði 
nýtt. Rafmagnshitari fyrir vatn ef 
maður kemst bara í kalt. Húsið 
er staðsett í Hafnarfirði. Tilboð 
óskast. Sími: 868-8575.

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300
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Í Spenanum, mánaðarlegum 
fréttapésa frá Mjólkur-
samsölunni sem dreift er til allra 
innleggjenda mjólkur á landinu 
og út kom 11. ágúst síðastliðinn, 
var meginumfjöllunin um fitu 
í mjólk. Í einblöðungnum var 
meðal annars fjallað um val 
á kjarnfóðri sem áhrifaþátt 
á fituhlutfall mjólkur. 
Forsvarsmenn Líflands hafa 
fundið sig knúna til þess að 
svara þessari umfjöllun. 

MS nefnir tilteknar kjarnfóður-
tegundir samkeppnis aðila okkar 
vegna jákvæðra áhrifa á fitu, 
að því er fram kemur vegna 
hás hlutfalls sykurrófuhrats. 
Án þess að í því felist gagnrýni 
á kjarnfóðurtegundir annarra 
framleiðenda, teljum við að þessi 
framsetning MS standi á veikum 
grunni.

Lífland reið á vaðið, fyrst 
stóru fóðurframleiðendanna 
á íslenskum markaði, með 
kjarnfóðurtegundir sem 
hugsaðar voru til aukningar á 
fitu. Gerðar voru breytingar á 
flestum kjarnfóðurtegundum 
fyrirtækisins og hófst framleiðsla 
á endurbættu kjarnfóðri 25. 
febrúar síðastliðinn. Annars 
vegar var hlutfall fitusýra og 
sýrustigsjafnara aukið í flestum 
kjarnfóðurtegundum og hins 

vegar var hlutfall sykurrófna 
aukið í mörgum tegundum. 

Líkt og dr. Harald Volden 
sagði á fundi hjá MS síðastliðinn 
vetur, þá eru sykurrófur vissulega 
einn þáttur af mörgum til að auka 
fituhlutfall í mjólk. Aðrir þættir 
hafa þar einnig áhrif svo sem 
húðaðar og mettaðar fitusýrur og 
efni til sýrustigsjöfnunar í vömb. 
Stærsti áhrifaþátturinn er þó 
gróffóðrið, gæði þess og samspil 
við annað fóður. Samspilsáhrif 
margra þátta hafa því mikið að 
segja við val á kjarnfóðurtegund 
og heppilegasta samsetningin því 
jafn breytileg og dæmin eru mörg. 
Fulltrúar MS virðast hinsvegar 
hafa einfaldað dæmið nokkuð 
með því að halda því fram að 
kjarnfóðurtegundir með um og 
yfir 20% innihaldi sykurrófna 
séu úrslitaatriði í þessum efnum.

Við hjá Líflandi teljum einnig 
æskilegt að umræða um þróun 
próteinhlutfalls og nytjar fari 
fram samhliða umræðu um 
fituhlutfall í mjólk. Það er þekkt 
að fóðrun sem leiðir til mikillar 
aukningar á mjólkurfitu getur 
komið niður á próteinmagni. 
Meðan að prótein og fita hafa 
jafnt vægi í verðgrundvelli 
mjólkur teljum við nauðsynlegt 
að horfa á heildarmyndina hvað 
þessi atriði varðar.

Fréttir

Yfirlýsing frá Líflandi

Sveppir fyrr á ferðinni en undanfarin ár:

Væta og hlýindi hafa góð 
áhrif á sveppavöxt
Sveppir skjóta upp kollinum 
síðsumars í ágúst og fram eftir 
hausti í september og jafnvel 
fram í október ef vel viðrar. 
Sumar tegundir vaxa í kringum 
ákveðnar trjátegundir, eins og 
furusveppur og lerkisveppur, en 
aðrar lifa í sambýli við margar 
tegundir, eins og kóngssveppur 
og kúalubbi. 

Hinrik Carl Ellertsson, 
matreiðslu meistari hjá Spírunni í 
Garðheimum og áhugamaður um 
sveppi, segir að best sé að tína 
sveppi 3 til 4 dögum eftir rigningu 
og í þurru veðri því annars séu 
þeir slepjulegir viðkomu. Þá sé 
líka mest af þeim. „Mér sýnast 
sveppir vera fyrr á ferðinni núna 
en undanfarið ár enda kunna þeir 
vel að meta vætuna og hlýindin í 
sumar.“

Mikið af sveppum í Hrísey

„Ég var í Hrísey í viku í byrjun ágúst 
og það var hellingur af sveppum, 
kúalubba, furu- og lerkisvepp og 
gorkúlu. Það var greinilega enginn 
búinn að tíma neitt þarna á þeim 
tíma því auk sveppa var hellingur 
af berjum líka. Ég safnaði slatta 
af sveppum og grillaði og þeir 
smökkuðust yndislega.“

Söfnun sveppa

Mest er um sveppi í skóglendi og 

tegundum matsveppa hefur fjölgað 
með aukinni skógrækt en þeir 
finnast einnig í mó- og graslendi.

Sveppir eru bestir á meðan þeir 
eru ungir og óskemmdir af áti 
snigla eða skordýra. Þegar sveppir 
eru tíndir skal taka neðst um stafinn 
og snúa honum varlega og losa 
þannig frá jarðveginum. Einnig má 
skera þá lausa með beittum hníf. 
Ekki er ráðlagt að kippa sveppum 
upp því þá er hætt við að ímurnar 
eða sveppþræðirnir skemmist. 

Ráðlegt er að tína sveppi í ílát 
sem loftar vel um, til dæmis körfu 
eða kassa, en aldrei í plastpoka eða 
plastílát því þá rotna þeir. Gott er 
að skera neðsta hlutann af stafnum 
burt og hreinsa skal allt lauf og 
óhreinindi af um leið og sveppirnir 
eru tíndir og er ráðlegt að fjarlægja 
allar skemmdir strax. Ef til stendur 
að þurrka sveppina er gott að skera 
þá í tvennt til að sjá hvort þeir eru 

maðkaðir. Möðkuðum sveppum 
verður að henda og er best að gera 
það á staðnum.

Meira um sveppi en í fyrra

Hinrik segist hafa litið í kringum 
sig í Heiðmörk eftir sveppum á 
síðustu dögum. „Fljótt á litið sýnist 
mér meira af þeim núna en á síðasta 
ári enda þurfti maður að hafa 
talsvert fyrir því að finna sveppi 
síðasta sumar. Ásókn í sveppi í 
Heiðmörk er gríðarlega mikil og 
stundum sé ég heilu hópana af fólki 
sem er markvisst að tína og lítið 
eftir þegar það er búið að kemba 
svæðið. 

Ég er fremur vanafastur þegar 
kemur að því að tína sveppi og 
tíni eingöngu sveppi sem ég þekki 
og ég veit að eru góðir enda engin 
ástæða til að taka óþarfa sénsa í 
þeim málum.“  /VH

Hinrik Carl Ellertsson, matreiðslumeistari hjá Spírunni í Garðheimum og 
áhugamaður um sveppi.

Kúalubbi er algengur um allt land, vex með birki og fjalldrapa og er ágætur 
matsveppur.

Kjúklingabúið Bredenbecker 
Geflügel GmbH í neðra Saxlandi 
hefur viðurkennt að hafa blekkt 
viðskiptavini sína í fjölda mörg ár 
og hafa slátrað og selt þúsundir 
búrhænsna sem „free range“ eða 
hænur sem fá að ganga frjálsar.

Á umbúðunum sem kjötið 
var selt í var vottað og sagt að 
kjúklingarnir væru aldir við bestu 
hugsanlegu skilyrði en ekki ekki í 
búrum. Umrædd vottun, Neuland, 
á að tryggja að kjúklingarnir sé 
ræktaðir eftir ströngustu kröfum og 
að aðbúnaður dýranna sé eins og best 
verður á kosið. 

Talsmaður Neuland segir 
í frétt á vefsíðunnu TheLocal 
að vottunarstöðin muni að 
öllum líkindum fara í mál við 
framleiðendann vegna misnotkunar 
á vottuninni.  /VH

Þýskir neytendur blekktir 
–„Frjálsar“ hænur ekki frjálsar

Úr erlendu eggjaframleiðslubúi. 

Órúinn í sex ár
– Ullin vó 27 kíló

Hrúturinn Shrek vel innpakkaður í eigin ull. 

Hrúturinn Shrek vakti talsverða 
athygli í Nýja-Sjálandi fyrr á þessu 
ári fyrir það að komast undan 
rúningu í sex ár. 

Sagan segir að Shrek sé styggur 
og hafi falið sig í hellum skammt frá 
heimahögunum og þannig komist hjá 
því að vera rúin eins og annað fé á 
bænum. Shrek er af merlot-kyni og 

er vaninn að rýja slíkt fé einu sinni 
á ári. 

Eftir að Shrek náðist var bein 
útsending í sjónvarpi frá rúningu 
hrútsins og búið er að skrifa og 
gefa út barnabók þar sem hann 
er aðalpersónan. Eftir rúningu vó 
ullin 27 kíló og var hún boðin upp 
til styrktar veikum börnum. /VH

Talsverð umræða er um 
sýklalyfjaónæmi og notkun 
sýklalyfja í landbúnaði í erlendum 
fjölmiðlum um þessar mundir.

Allar umfjallanirnar eru á 
sömu nótum og komu fram í 
viðtali við Karl G. Kristinsson, 
prófessor í sýklafræði og yfirlækni 
Sýklafræðideildar Landsspítalans, 
í síðasta tölublaði Bændablaðsins. 
Þar segir Karl að notkun sýklalyfja í 
landbúnaði tengist einu alvarlegasta 
lýðheilsuvandamáli samtímans og 
að fram séu komnar bakteríur sem 

séu ónæmar 
fyrir öllum 
sýkla lyf jum 
sem eru á 
markaði í dag.

Framsetning 
bbc.co.uk er 
myndræn og 
auðskiljanleg 
e n  T h e 

Guardian fjallar um málið í langri 
grein auk þess sem fjallað er um 
það á vef Alþjóðaheilbrigðismála-
stofnunarinnar.

Alvarleiki sýklalyfjaónæmis 
ræddur í erlendum fjölmiðlum
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Einingarnar í RITCHIE kerfinu eru hannaðar til þess að ganga saman sem eykur notkunarmöguleika 
og styttir vinnuferla. Einingarnar eru teinaðar saman á fljótlegan og einfaldan hátt.  Allar vörurnar 

frá RITCHIE eru heitgalvanhúðaðar sem tryggir hámarksendingu við íslenskar aðstæður.

Combi-Clamp fjárklemman - Fjárklemman klemmir féð og heldur því kyrru á meðan það er meðhöndlað. Flokkun í 3 áttir. Rétt vinnuhæð.

Gjafagrindur - Gjafagrindurnar frá Ritchie eru sterk smíði. Teinaðar saman, einfaldari meðhöndlun. Heitgalvanhúðaðar. 

Drykkjarker - Drykkjarker með floti, henta vel í fjárhúsin. Galvaniseruð á góðu verði. 

Comer heyskeri - Meðfærilegur og góður. Sker rúllur eins og smjör. 

Aðrar vörur í sauðfjárbúskapinn:

Fjárgangur
Auðvelda meðhöndlun og flokkun á sauðfé. 

Grunneining. Mögulegt er að bæta við grunn- 

einingu eða kaupa staka hluti úr henni.

Veltibúr
Auðveldar klaufskurð til muna. Snýr fénu og  

skorðar það á bakið. Rétt vinnuhæð, ekkert 

bogr, engin barátta.

Fjárvogir
Galvaniseraðar fjárvogir. 3 útgáfur í boði:

1. Með skífu   2. Með einfaldri tölvu. Birtir vegið 

gildi. 3. Með fullkomnari tölvu sem vistar vegin 

gildi við númer. Hægt að tengja við heimilistölvu 

og örmerkjalesara..

Gerðisgrindur
Koma í tveimur lengdum, 1,2 m og 1,8 m.  

Hagstætt verð. Læsast saman án nokkurra 

festinga.

 Lynghálsi, Reykjavík Lónsbakka, Akureyri Efstubraut, Blönduósi

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

lifland@lifland.is www.lifland.is

Tilboð á lífrænu varpfóðri frá Líflandi

Við bjóðum 20% afslátt af lífrænu varpfóðri í verslunum okkar

-Fyrir þá sem velja lífrænt-

20 kg pokar

Fullt verð: 6.790 kr.                              

Tilboðsverð: 5.400 kr.

Hentar vel til fóðrunar á 

eða ásamt matarafgöngum.

Bændablaðið
Kemur næst út

11. 
september

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

sveppamyndun
· Íslensk framleiðsla

NÝSKÖPUNARVERÐLAUN
ÍSLANDS 2012

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

RIR ÖLL DÝR
Fæst hjá 

dýralæknum, 
hesta- og búvöru-

verslunum
um land allt

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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Fréttir

Risalaufblað af aspartré 
fannst í Svarfaðardal
Valur Freyr Sveinsson sem 
býr á Melum í Svarfaðardal 
sendi Bændablaðinu myndir af 
óvenjulega stóru asparlaufblaði 
sem hann fann ásamt systur sinni 
og ömmu á dögunum. 

„Ég, amma Svana og systir 
mín Svanbjörg vorum að hreinsa 
gróðrarreit fyrir neðan íbúðarhúsið 
heima er við sáum ungt tré, ca. 3-4 
metra hátt, sem þurfti að fjarlægja. 
Tréð var rótarskot af asparrót. Er við 
komum nær sáum við þessi risalauf 
á stærð við haus. 

Svo mikil hefur gróskan verið í 
sumar að rótarskot hafa vaxið 3 metra 
og lauf um 30 cm. Amma sagðist 
aldrei séð annað eins áður og þó 
hefur hún lifað í 65 ár. Við klipptum 
á stofninn og mældum nokkur lauf. 
Stærsta laufið var 35,5 cm á lengd 
og 24,5 cm á breidd, og það er laufið 
sem sýnt er á myndunum.”

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

Guðrún Lárusdóttir bóndi í 
Keldudal skrifaði athyglisverðan 
leiðara inn á LK á dögunum, um 
aðbúnað mjólkurkúa. Ég ætla 
ekki að deila við yfirdýralækni 
en málið þarfnast umræðu 
því allt snýr þetta að því að 
blessuðum mjólkurkúnum líði 
vel, og reyndar öllum búfénaði. 

Það er rétt hjá Guðrúnu 
að bylting hefur átt sér stað í 
umhirðu mjólkurkúa og búfjár 
á síðustu tuttugu árum og um 
leið bætt vinnuaðstaða bóndans. 
Heymæðin og súrheyslyktin angrar 
engan lengur. Nýju fjósin með 
lausagöngu og mjaltabásarnir eða 
róbótarnir eru allt önnur fjós og 
vinnuaðstaða, samt leið kúm ekki 
illa í básafjósum í gegnum aldirnar 
og gerir ekki, séu þeir rúmgóðir og 
bindingin frjáls. 

Að kýrnar hreyfi sig upp á 
hvern dag eða séu frjálsar í fjósinu 
er trygging fyrir betri heilsu og að 
þær gefi sig fram á gangmálum. 
Rörmjaltakerfin breyttu miklu 
fyrir bóndann, þau voru sett 
upp í gömul fjós og ný og léttu 
störfin, mjaltabásinn varð bylting 
álíka og lyftarinn eða gryfjan 
bifvélavirkjanum. Ungviðið, kálfar 
og kvígur, hafa líka fengið nokkra 
athygli og bættan aðbúnað á 
síðustu árum enda launar kálfurinn 
„ofeldið“, eða góðan aðbúnað og 
gott fóður, segja bændur í dag. Þar 
þarf að taka enn betur á í mörgum 
fjósum hvað uppeldisaðstöðu 
varðar og nautaeldi. 

Út vil eg sagði Búkolla 

Svo er það útbeitin á sumrin sem 
er samkvæmt dýraverndarlögum, 
kýr skulu á græn grös nokkrar 
vikur á sumri. Þegar kúahjarðir eru 
orðnar mjög stórar þarf að hugsa 
það upp á nýtt, það er ekki víst að 
útbeit sé jafn mikilvæg og hún var, 
þegar kýrnar fá úrvals heyfóður 
upp á hvern dag. Hitt gæti mætt 
þeirri kröfu og verið skynsamlegra 
sem við sjáum víða erlendis að 
við fjósin eru gerði eða dálítið 
umhverfi þar sem kýrnar geta 
viðrað sig og nusað af veðrinu, þess 
vegna árið um kring. Oft fer allt í 
svað í bleytutíð þegar stórar hjarðir 
fara um því fylgir oft júgurbólga og 
minni mjólk. Það er alls ekki víst 
að það sama þjóni stóra búinu og 
meðalbúinu? Þótt mín skoðun sé sú 
að við eigum hér á landi að halda 
fast við hóflega stórt fjölskyldubú 
og ekki stefna okkar landbúnaði 

frá þeirri sérstöðu sem hann hefur 
besta í dag. 

Mig minnir að þegar ég var í 
búfræðináminu hafi tilraun leitt 
það í ljós að ungviði sem fóru út 
á vorin þess vegna eldisnaut hafi 
lést fyrstu tvo mánuðina og komið 
jafn þungir inn á haustin fjórum 
mánuðum síðar og þeir fóru út. 
Hvað myndi blessuð kýrin segja 
um þetta mætti hún mæla?

Svínum er ekki beitt út eftir að 
hjarðirnar stækkuðu, annars voru 
þau úti við á sumrin, og heilu 
dalirnir eru skýrðir í hausinn á 
þeim. Það er ekkert víst að sauðféð 
myndi samþykkja væri það spurt 
hvort ætti að hýsa það frá því í 
nóvember fram í maí. Sauðkindin 
er útiskepna albúin fyrir veðrin en 
þarf skjólið eins og hrossin. En þá 
er það ullin sem þarf að rýja inn að 
skinni strax á haustin, og ber er hún 
varnarlaus í vetrarveðrum. 

Fyrirmyndarbúið og
fegurri sveitir 

Hvernig sem menn standa annars 
að þessu og hverjar sem kröfurnar 
verða, þá er það bóndinn og hans 
fólk sem heldur utan um velferð 
dýranna. Hér á landi er það gert af 
mikilli umhyggju á langstærstum 
hluta búanna og enn betur en 
var áður fyrr, þó alltaf komi 
upp slysadæmi um bændur sem 
bregðast skyldum sínum og á þeim 
tilfellum ber að taka af festu.

Um þessar mundir vinnur 
Landssamband Kúabænda 
ásamt Samtökum afurðastöðva í 
mjólkuriðnaði að stefnumörkun 
„Um fyrirmyndarbú,“ leið-
beiningar um góða búskaparhætti 
á kúabúum. Gott húsnæði,vönduð 
tæki og góðir starfsmenn 
eru forsendur fyrir góðum 
búskaparháttum. Aðkoma og 
umhverfi eiga að gefa til kynna 
að um fyrirmyndarbúskap sé að 
ræða. Þjóðin er ánægð með sína 
bændur, en alltaf er hægt að gera 
betur. Það gera bændur best með 
samtakamætti.

Flest ár sem ég var 
landbúnaðarráðherra var í gangi 
átakið: „Fegurri sveitir.“ Það 
er þörf á átaki til að taka til, 
svo allavega forsetahliðin eða 
ferðamannahlið sveitabæjanna 
brosi af myndarskap, þó víða sé 
snyrtimennska og vel málaðir 
stafnar bændabýlanna til sóma. 
Draslaraskapurinn fer ekki vel í 
okkar fagra landi og er ólíðandi.

Guðni Ágústsson, framkvæmdastjóri SAM:

Fyrirmyndarbúið
og fegurri sveitir

Eins og sjá má er laufblaðið ansi myndarlegt.  Myndir / VFS

Svanbjörg Sveinsdóttir og bróðir hennar Valur Freyr með rótarskotið. Breiddin var 24,5 sentímetrar. 
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limtrevirnet.is

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

Netfang - sala@limtrevirnet.is

Aðalnúmer: 412 5300  |  Söludeild: 412 5350

Þarft þú að gefa fé?  
 -við framleiðum þrjár útfærslur af gjafagrindum

Gjafagrind til notkunar úti 

eða á taði, fyrir allt að 

30 kindur.

 · Létt og meðfærileg

 · Sterk

 · Sauðfé brýtur ekki

   hornin á grindinni

Rúllugrindur fyrir stórgripi

 · Frábær hönnun

 · Mjög einföld í notkun

 · Sterk og meðfærileg

Gjafagrind til notkunar 

innandyra, fyrir allt að 

70 kindur.

 · Þrjár gerðir

 · Sterk

 · Auðveld í notkun

 · Sérstakar slæðigrindur

 · Sauðfé brýtur ekki 

   hornin á grindinni

Tilboð óskast í fasteignirnar Hofstaði í Reykhólahreppi, 

Litla Kamb í Snæfellsbæ og Iðunnarstaði í Lundarreykjadal
15672 – Hofstaðir í Reykhólahreppi. Um er að ræða 
ríkis- og eyðijörðina Hofstaði í Reykhólahreppi. Jörðin 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.

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.

15684 – Iðunnarstaðir 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,-.

Nýliðun í  
mjólkurframleiðslu

Bændasamtökin auglýsa eftir umsóknum um stuðning 
vegna nýliðunar í mjólkurframleiðslu, samkvæmt 
verklagsreglum sem birtar voru með auglýsingu nr. 
776/2013 í Stjórnartíðindum.

Hægt er að nálgast verklagsreglurnar og 
umsóknareyðublað á vefsíðunni bondi.is. 
Umsóknarfrestur er til 15. október 2014.

Nánari upplýsingar gefur Guðrún S. Sigurjónsdóttir á 
netfangið gss@bondi.is eða í síma 563-0300.

Bændasamtök Íslands, 
Bændahöllinni við Hagatorg, 
107 Reykjavík

Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá 
Ríkiskaupum ásamt reglum um frágang 

og útfyllingu á tilboðseyðublaði. 

Nánari upplýsingar og gögn fyrir 
ofangreindar jarðir eru aðgengilegar á 

heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is. 

Tilboð skulu berast til Ríkiskaupa,  
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík  fyrir kl. 10:00 

þann 9.september 2014  þar sem þau verða 
opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska. 

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími: 530 1400
www.rikiskaup.is

 

 
 

Ryðfrítt vinnsluborð og bandsagarblað - vinnsluhæð 240 mm  
vinnslubreidd 250 mm - færanlegt vinnsluborð 470x600 mm - hakkavél - 

mótor  550 wött - hæð 1470 mm - þyngd 58 kg. 
 

Verð aðeins kr. 79.000.- 

Sími 568 6899 - Síðumúla 11, 108 Reykjavík. 

Þessi frábæra kjötsög 
 með hakkavél frá  
Dinamix er komin aftur 
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Skeiðleikar hafa farið fram 
nokkrum sinnum í sumar 
á Brávöllum, félagssvæði 
Hestamannafélagsins Sleipnis á 
Selfossi. Síðustu leikar sumarsins 
fóru fram fimmtudagskvöldið 
21. ágúst og sáust þar mörg 
skemmtileg tilþrif. 

Keppt var í 250 m og 150 m 
skeiði, auk 100 m flugskeiðs. 
Suðurlandsmeistarar urðu 
Bjarni Bjarnason og Hera frá 
Þóroddsstöðum og eru þau vel að 
sigrinum komin. Magnús Hlynur 
Hreiðarsson tók hins vegar þessa 
skemmtilegu mynd þegar Hinrik 
Bragason tók hest sinn til kostanna 

á skeiðleikunum, hesturinn og hann 
með 100% einbeitingu.  /MHH

Hestamannafélagið Sleipnir á Selfossi:

Skeiðleikar á Brávöllum

Kjötsúpuhátíðin á Hvolsvelli
Kjötsúpuhátíðin verður haldin á 
Hvolsvelli helgina 29.–30. ágúst 
nk. Þorpið og sveitarfélagið 
verður allt skreytt á litríkan hátt 
og fólk kemur saman og nýtur 
veglegrar dagskrár. 

Nafnið dregur hátíðin af þeirri 
hefð Sláturfélags Suðurlands að 
bjóða upp á kjötsúpu fyrir gesti og 
gangandi á laugardeginum. 

Föstudagskvöldið er tileinkað 
súpurölti, en þá bjóða nokkrir 
heimamenn á Hvolsvelli upp á súpusmakk fyrir gesti og gangandi. 

Laugardagurinn iðar svo af lífi og 
er dagskráin fyrir alla aldurshópa. 
Má þar nefna Ávaxtakörfuna, 
Sirkus Íslands, tónlistaratriði og 
Bubble-boltakeppni. 

Varðeldur og vallarsöngur

Í lok dags er síðan gott að ylja 
sér við varðeld og syngja með í 
vallarsöng sem Magni Ásgeirsson 
stjórnar. /MHH

Framkvæmdir við raðhúsa-
byggingu eru nú hafnar í Vík í 
Mýrdal, en langt er síðan byggt 
var íbúðarhús í plássinu. 

„Framkvæmdir við húsið eru 
að fara af stað og verða íbúðirnar 
tilbúnar til afhendingar í desember 
á þessu ári, en við höfum selt sex 
af þeim tíu íbúðum, sem verða í 
raðhúsinu,“ segir Örn Sigurðsson í 
Vík í Mýrdal. Hver íbúð verður um 
91 fermetri.

„Ég hef trú á því að við verðum 
búnir að selja allar íbúðirnar í 
desember, það eru margir volgir 
en vilja fyrst sjá hvernig húsið 
lítur út þegar það er komið upp og 
hvernig íbúðirnar verða,“ segir Örn 
enn fremur. Jóhannes Kristjánsson 
á Höfðabrekku og Sigurður Elís 
Guðmundsson í Víkurskála standa 
að byggingunni með Erni, en hann 
er rekstrarstjóri Víkurprjóns.  
 /MHH

Sex af tíu íbúðum seldar í 
nýju raðhúsi í Vík í Mýrdal

Örn Sigurðsson segir að tíu nýjar raðhúsaíbúðir í Vík í Mýrdal verði tilbúnar 
til afhendingar í desember.

Árið 1947 hóf ítalski 
sveitastrákurinn og verk-
fræð   ingurinn Ferruccio 
Lamborghini að sanka að sér 
yfirgefnum stríðstólum úr 
Seinni heimsstyrjöldinni með 
það í huga að smíða úr þeim 
traktor. Það var svo ekki fyrr 
en mörgum árum seinna að 
fyrirtækið hóf framleiðslu á 
sportbílum.

Fyrsta L33-dráttarvélin kom á 
markað árið 1949 og ekki leið á 
löngu þar til fyrirtækið var farið 
að framleiða 1.500 traktora á ári. 
Fyrstu mótorarnir voru frá Morris 
en síðan þýskir MWM og enskir 
Perkins. 

Árið 1960 pöntuðu stjórnvöld 

í Bólivíu 5.000 Lamborghini 
traktora og sama ár keypti 
SAME-dráttavélaframleiðandinn 
fyrirtækið af stofnanda þess. 
Við sameininguna hófst nýtt 
blómaskeið hjá Lamborghini og 
eru vélarnar enn í framleiðslu. 

 /VH

Lamborghini – settur saman úr stríðstólum

Hjá Matfugli er nú gerð tilraun með að rækta kjúklinga sem fá umtalsvert meira rými en gengur og gerist og geta 
gengið frjálsir um í sérhönnuðu útirými.  Myndir / fr

Matfugl hefur hafið ræktun á útiöldum kjúklingi:

Vistfugl á leið í verslanir
Á Móum á Kjalarnesi rekur 
Matfugl kjúklingabú þar sem 
að jafnaði eru aldir um 40.000 
kjúklingar. Í einu húsanna sem 
eru uppi á Móum stendur nú 
yfir tilraun sem gengur út á að 
kjúklingar sem þar eru aldir fái 
umtalsvert meira rými en venjan 
er, njóti dagsbirtu og síðast en 
ekki síst hafi færi á að fara út. 
Þessa kjúklinga hyggst fyrirtækið 
markaðssetja undir merkinu 
Vistfugl.

Venjan er sú að í hverju húsi séu 
um 7.000 fuglar aldir. Vistfuglarnir 
eru hins vegar aðeins 5.500 og 
stefnan er sú að fækka þeim niður í 
5.000 í næsta eldishópi og gefa þeim 
þar með enn meira rými. Fuglarnir 
geta farið út hvenær sem þá fýsir en 
opnar lúgur eru á húsinu út á útipláss 
sem er steypt og afgirt. Þá eru gluggar 
á húsunum, sem ekki er venjan, 
þannig að fuglinn nýtur sólarljóss 
hvort sem hann er inni í húsinu eða 
úti. Hann þolir illa bleytu og líkar 
illa við vind og því er byggt þak yfir 
útiplássið sem auk girðingarinnar 
ver kjúklingana fyrir vargi, bæði 
vargfugli, ref og mink. Ekki er 
ráðlegt að sleppa kjúklingunum 
lausum í meira mæli en þetta til að 
koma í veg fyrir smithættu, til að 
mynda kamfýlóbakter, í hópinn. 

 „Fuglinn lítur mjög vel út og 
virðist vera jafnstór og þeir fuglar 
sem aldir eru inni. Þeir eru rólegri 
og minna stress á þeim. Fóðrið í 
þennan fugl er sérlagað, það er ekkert 
erfðabreytt hráefni í því sem gerir 
það eilítið dýrara. Í þessu fóðri er 
bygg, sem er ekki mjög hefðbundið 
í alifuglafóðri. Við framleiðum bygg 
sjálfir og þegar við uppskerum í haust 
verður íslenskt bygg í fóðrinu. Við 
vonumst til að geta notað það heilt 
til að fuglinn geti dundað sér við að 
týna það upp,“ segir Sveinn Jónsson 
framkvæmdastjóri Matfugls.

Verður dýrari en vanalegur 
kjúklingur

Stefnt er að því að slátra fuglunum í 
þessari viku og má búast við honum á 

markað í næstu viku. Stefnt er að því 
að selja kjúklingana heila og frosna 
fyrst um sinn. Sveinn segir að um sé 
að ræða fyrsta skref og athyglisvert 
verði að sjá hvernig markaðurinn 
muni bregðast við. 

„Þessi kjúklingur verður dýrari 
en sá sem er fyrir í búðum, það 
eru færri fuglar í húsunum og 
fóðrið er dýrara. Ég gæti trúað að 
framleiðslukostnaður við þennan 
kostnað verði á bilinu 40 til 50 
prósent dýrari en við venjulegan 
kjúkling. Við höfum hins vegar 
ekkert um útsöluverð að segja, það 
ákvarðast af versluninni þannig að 
það er ómögulegt fyrir mig að slá á 
verð á þessum kjúklingum út úr búð. 
Neytendur hafa hins vegar kallað 
eftir þessari vöru og við vonumst til 
að þeir muni taka vel á móti vistfugli 
þegar hann kemur í verslanir.“

Vilja flytja inn annan stofn

Kjúklingarnir sem um ræðir eru 
af hefðbundnum skoskum stofni 
sem allir kjúklingaframleiðendur 
hér á landi nota. En hentar sá stofn 
í þessa útiræktun? „Þessi stofn 
er ekki ræktaður með útiræktun í 
huga en þrátt fyrir það vex hann 
vel og plummar sig. Það hafa ekki 
fylgt honum nein vandamál og 
það er ekki kamfýlóbaktersýking 
í honum, það kom í ljós þegar við 
tókum sýni úr honum á dögunum. 
Við erum hins vegar að velta því 
fyrir okkur að fá annan stofn til 
kynblöndunar, stofn sem hentar 
mjög vel til þessarar útiræktunar, 
en það yrði talsverður kostnaður 
fólginn í því. Þess vegna verðum 
við að meta stöðuna fyrst.“

 /fr

Sveinn Jónsson framkvæmdastjóri Matfugls
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Matarhandverk 
á Patreksfirði
Matarhandverk verður kynnt fyrir 
framleiðendum og neytendum 
á  ráðstefnu, keppni og sýningu 
sem haldin verður á Pateksfirði 
dagana 02. – 03. október 
næstkomandi. Ber viðburðurinn 
heitið Matarhandverk 2014. 
Markmið og tilgangur 
matarhandverkskeppninnar er 
að koma leiðbeiningum um aukin 
gæði til þeirra framleiðenda sem 
taka þátt í keppninni og stuðla 
þannig að framþróun og kynningu 
á matarhandverki.

Í tilkynningu frá aðstandendum 
Matarhandverks segir að um sé 
að ræða nýtt hugtak í framleiðslu 
matar á Íslandi. Það er upprunnið 
frá sænsku samtökunum Eldrimner 
sem hafa það að markmiði að 
vinna að uppbyggingu sænskrar 
matarmenningar sem byggð er á 
hefðum úr héraði með bragð, gæði og 
náttúrulega ferla við matargerðina 
að leiðarljósi. Matarhandverk 
byggir á að hráefnið, sem á að 
koma úr nærumhverfi, fái að njóta 
sín án notkunar aukefna, litar eða 
viðbættra bragðefna sem svo oft 
eru notuð í matvöru nútímans. 
Ennfremur er lögð áhersla á að 
handverkið við gerð matarins 
fái að njóta sín, ekki séu notaðar 
sjálfvirkar vinnslulínur heldur stýrir 
mannshöndin öllu ferlinu frá hráefni 
til lokaafurðar. 

Settar hafa verið saman reglur 
um hugtakið matarhandverk og hvað 
þurfi að hafa í huga við matargerðina 
þegar um er að ræða matarhandverk. 
Jafnframt er lögð áhersla á tengingu 
matarins við héraðið þar sem hann 
er unninn, hráefni sé úr héraðinu 
eða matargerðarhefðir svæðisins 
hafðar að leiðarljósi við gerð 
matarhandverksins. Nánast engin 
aukefni (efni með E-númerum) eru 
leyfð við gerð matarhandverks til 
að hráefnið fái að njóta sín sem 
best. Það að nota ekki aukefni í 
matvælum þýðir styttri geymslutíma 
og maturinn fær jafnvel annan 
lit en fólk á að venjast svo sem 
að kjötið sé ekki eins rautt eða 
pylsurnar eru dekkri á litinn en 
á móti fáum við matvöru sem 
er eins upprunaleg og mögulegt 
er. Eins og önnur matvæli, verða 
matarhandverksvörur að sjálfsögðu 
að uppfylla allar almennar kröfur 
varðandi framleiðslu matvæla.

Aðstandendur Matarhandverks 
2014 eru Matís ohf, 
Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, 
Fjölval, verslun á Patreksfirði og 
Westfjord Adventures á Patreksfirði 
ásamt samtökunum Beint frá býli og 
Búrið – matarmarkaður. 

Nánari upplýsingar og 
skráning er á heimasíðunni 
www.matarhandverk.is auk þess 
sem frekari upplýsingar má fá 
með því að senda tölvupóst á 
netföngin matarhandverk@matis.
is og viktoria@atvest.is Skráningu 
í keppnina lýkur 15. september en 
hægt verður að skrá sig á ráðstefnuna 
fram til 1. október. Skráning á 
sölubás lýkur 22. september. 

Ákveðið hefur verið að 
framleiðendur grænmetis greiði 
sjálfir kostnað vegna sýnatöku 
við mælingar á varnarefnum 
í grænmeti. Kostnaður vegna 
hennar hefur hingað til verið 
greiddur af fjárlögum. 

Markmið sýnatökunnar er 
að greina notkun á varnarefnum 
við ræktun á grænmeti til þess 
að vernda neytendur. Samband 
garðyrkjubænda og Sölufélag 
garðyrkjumanna hafa lagst gegn 
væntanlegum álögum þar sem um 
neytendavernd er að ræða og því 
réttlátt að sú vernd sé greidd úr 
sameiginlegum sjóði landsmanna. 

Gjaldið mun auka kostnað 

ræktenda en óhjákvæmilegt er að 
það mun valda hækkun á verði 
grænmetis sem aftur leiðir til 
hækkunar á verðlagsvísitölu. Þegar 

gjaldtakan nær hámarki, eftir eitt 
til tvö ár, er viðbótarkostnaður 
íslenskra framleiðenda 5 til 7 
milljónir króna á ári. /VH

Grænmetisræktendur:

Greiða hér eftir sjálfir fyrir sýnatöku

Rósaviður sem er rauður nýtur 
mikilla vinsælda í Kína þar sem 
smíðuð eru úr honum húsgögn 
og skrautmunir. Megnið af 
rósaviðnum sem Kínverjar nota 
kemur frá Vestur Afríkuríkinu 
Gínea-Bissá þar sem hann er 
feldur ólöglega. 

Pólitískt ástand í Gínea-Bissá 
er ótryggt og hefur verið í mörg 
ár og í skjóli þess hefur róasviður 
verið feldur á gríðarlega stórum 
landsvæðum. Ágangurinn hefur 
verið það mikill að trén sem kallast 
afrískurrósaviður eru jafnvel talin í 

útrýmingarhættu en það tekur trén 
um fimmtíu ár að ná hentugri stærð 
í smíðavið. /VH

Kínverjar hrifnir af 
rauðum smíðavið
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Fyrsta veturinn sem ég bjó 
í Reykjavík bjó ég í bílskúr 
í Skerjafirði. Það var ekki 
vistlegasta vistarvera sem ég 
hef komið í en var þó hátíð hjá 
hinum leiguíbúðunum sem mér 
buðust þegar ég fór að kanna 
leigumarkaðinn. En eftir því 
sem leið á veturinn fóru þó að 
renna á mig tvær grímur. Svo 
virtist sem einangrun hefði 
ekki verið þeim efst í huga sem 
byggði umræddan bílskúr. 

Ég man svo sem ekki hvort 
veturinn 1999 til 2000 var óvenju 
kaldur eða ekki. Hitt veit ég að mér 
hefur ekki verið eins kalt í annan 
tíma eins og þann vetur. Þegar ég 
fór að sofa neyddist ég til að sofa 
með sængur, teppi og svefnpoka 
yfir mér og oft alklæddur í 
þokkabót. Ég stóð mig að því að 
taka alla aukavinnu sem ég náði 
í, ekki bara vegna þess að ég væri 
skítblankur, heldur vegna þess að 
mér hraus hugur við því að dvelja 
í kuldanum heima. 

Svo leið þessi vetur og vorið 
kom og ég þiðnaði smátt og 
smátt. En þá tók við húsnæðisleit 
að nýju því leigusamningurinn 
var runninn út. Það sumar leigði 
ég fokdýra íbúð við Kleppsveg. 
Sveiflur í hitastigi voru allmiklar 
milli vetursins og sumars. Þetta 
sumar var nefnilega óhemjuheitt. 
Svefnherbergið mitt sneri út að 
götunni og ég komst að því að 
þungaflutningar fara fram allan 
sólarhringinn. Í það minnsta var 
vonlaust að reyna að hafa opinn 
glugga ef von átti að vera á svefni. 
Þetta sumar svitnaði ég því hverja 
nótt í stað þess að skjálfa úr kulda 
eins og veturinn áður. Og enn 
mátti ég leita að húsnæði þegar 
haustaði. 

Fram á haust 2003 bjó ég í 
sex leiguíbúðum og fékk inni 
hjá aðstandendum um skeið. 
Þrátt fyrir að þar fari hið mesta 
prýðisfólk mæli ég ekki með 
því fyrirkomulagi. Um haustið 
keypti ég mér svo mína fyrstu 
íbúð, aðallega vegna þess hversu 
hundleiður ég var orðinn á 
óörygginu á leigumarkaðinum. 

Íbúðin kostaði 8,5 milljónir. 
Nokkrum árum seinna, 2006 
eða 2007, lét ég verðmeta hana. 
Fasteignasalinn sagði mér að ég 
gæti fengið 19,5 milljónir fyrir 
hana þá. Ekki veit ég af hverju ég 
seldi ekki þá. Þegar ég hins vegar 
seldi, haustið 2009, seldi ég á 14,7 
milljónir. Þegar búið var að borga 
lánin, stimpilkostnað, önnur gjöld 
og þóknun til fasteignasala, hafði 
ég efni á að fara þokkalega út 
að borða. Svona eru nú hlutirnir 
stundum skrýtnir. 

Við búum núna við 
fasteignamarkað sem er sturlaður. 
Ég þekki dæmi um fólk sem er að 
fara að leigja 80 fermetra íbúð á 
190.000 krónur á mánuði og þarf 
að standa skil á þriggja mánaða 
tryggingu áður. Annað dæmi er 
um fólk sem er að missa þriðju 
leiguíbúðina á einu og hálfu ári. 
Þar er um að ræða 90 fermetra 
íbúð í fjölbýli í Vesturbænum sem 
settar eru 40 milljónir króna á. 

Aðrir hafa svo sem bent 
á þetta á undan mér. En mér 
finnst augljóst að það verði að 
bregðast við og það strax. Annars 
verður hér kynslóð fólks sem 
aldrei getur keypt sér húsnæði 
og er háð duttlungum ótryggs 
leigumarkaðar. Þessi staða gæti 
líka haft áhrif á menntunarstig í 
landinu þar eð landsbyggðarfólk 
getur sumt hvert ekki klofið þann 
kostnað sem leiga er, ef það á 
annað borð fær einhverja íbúð 
leigða. Svo snúið sé út úr orðum 
skáldsins segi ég: Húsameistari 
ríkisins, meir, meir! /fr

STEKKUR 
Húsameistari 
ríkisins 

Líkjör og snafs bragðbætt með birkisafa og greinum:

Íslenskt birki í aðalhlutverki 
Safna má safa úr sumum 
trjátegundum á vorin. Foss 
distillery ehf. framleiðir tvær 
vörur þar sem birkisafi er í 
aðalhlutverki, líkjör sem kallast 
Björk og snafsinn Birkir. Safanum 
er safnað í Hallormsstaðaskógi og 
þar er unnið úr honum birkisíróp 
sem er notað í drykkina.

„Markaður fyrir drykkina hefur 
fram til þessa aðallega verið á Íslandi 
og mestur í Fríhöfninni. Aukinn 
fjöldi ferðamanna hefur aukið 
söluna enda ferðamenn áhugasamir 
um drykkina. Við erum byrjuð að 
flytja veigarnar út til Danmerkur 
og fyrir skömmu fengum við leyfi 
til að flytja Björk og Birki inn til 
Bandaríkjanna,“ segir Jakob S. 
Bjarnason framkvæmdastjóri Foss 
distillery ehf.

Bragðbæta vín með plöntum

Jakob segir nokkrum tonnum af safa 
tappað af trjám í Hallormstaðaskógi 
á ári og úr honum verði framleiddar 
á þessu ári um 20 þúsund hálfslítra 
flöskur og 50 þúsund smáflöskur 
sem eru seldar um borð í flugvélum 
Icelandair, í fríhöfninni og á hótelum 
í Reykjavík.

„Foss distillery var upphaflega 
stofnað með það að markmiði að 
framleiða áfengi sem væri bragðbætt 
með plöntum sem finnast á Íslandi,“ 
segir Jakob, „hugmyndin með að 
nota birki til að bragðbæta vín varð 
til hjá Ólafi Erni Ólafssyni barþjóni 
og Gunnari Karli Gíslasyni kokki 
hjá Dill veitingastaðnum sem var í 
Norræna húsinu.“

Safi og greinar af birkitrjám

Jakob er menntaður sem mjólkur-
tæknifræðingur en hann starfaði 
sem framkvæmdastjóri Búbótar um 
árabil sem framleiðir Mömmusultur 
og saftir. Hann starfaði einnig fyrir 
Íslensk fjallagrös og var þar eigandi 
um tíma og þar vaknaði áhuginn 
fyrir flóru Íslands. „Ég hef lengi haft 
áhuga á nytjum á gróðri og landsins 
gæðum og eftir að leið mín Ólafs og 
Gunnars lágu saman fór boltinn að 
rúlla. Í dag framleiðir fyrirtækið tvær 
vörur sem heita Björk og Birkir og í 
þær notum við birkisíróp og greinar 
af birkitrjám.“

Að sögn Jakobs vinnur hann 
bragð- og litarefni úr smágreinum 
en það er fyrirtæki sem heitir Holt 
og heiðar sem safnar greinunum og 
tapar safanum af trjánum og býr til 
úr honum sýróp. Það er svo hjá Pure 

spirits í Borgarnesi sem vörurnar eru 
framleiddar og veigunum tappað á 
flöskur og gerðar klárar til sölu. 

„Birkisafi er viðkvæm vara og 
súrnar fljótt og ekki með nema þriggja 
til fimm daga líftíma. Safanum er 
því safnað úr söfnunarílátunum 
kvölds og morgna og hann frystur 
og geymdur þannig.“

Birkisafi gegn frjóofnæmi

Jakob segir gríðarlega möguleika 

í framleiðslu á bragðefnum úr 
plöntum sem finnast á Íslandi, bæði 
skógartrjám og þeim sem tilheyra 
íslenskri flórum.

„Við höfum verið að gera tilraunir 
með ýmsar tegundir og eins og 
sitkagreni og einiber. Auk þess sem 
má nefna blóðberg, kerfil, hvönn og 
skessujurt en vöruþróun úr ólíkum 
tegundum er komin mislangt á veg.

Birkið á enn hug minn allan og 
ég reyni eftir megni að afla mér 
upplýsinga um það og í dag er ég 

kominn í samstarf við þrjá aðila 
erlendis sem eru að skoða eiginleika 
þess. Þar á meðal danskt fyrirtæki 
sem hefur sýnt fram á að birkisafi 
getur haft verulega hamlandi áhrif á 
frjókornaofnæmi og þá sérskaklega 
birkifrjó. Þær rannsóknir standa 
enn yfir og um stórmál er að ræða 
verði fyrirbyggjandi áhrif birkisafa 
á frjóofnæmi sönnuð.“

Engin skortur á birkitrjám

Að sögn Jakobs tók það hann þrjú 
ár að vinna upp þor og þekkingu til 
að hafa samband við Rannsóknastöð 
Skógræktar ríkisins á Mógilsá og 
spyrjast fyrir um möguleika á að 
safna birkisafa og frekari vinnslu 
úr birkitrjám og hvort slíkt væri 
raunhæft.

„Á Mógilsá var tekið vel á móti 
mér og sérfræðingarnir þar hreinlega 
útskýrðu fyrir mér hvað ég var að 
hugsa. Í framhaldi af því sótti Foss 
distillery og Skógrækt ríkisins um 
rannsóknastyrk til Rannís ásamt 
Matís og Holt og heiðar sem 
við fengum reyndar ekki. Næsta 
skref er að sækja um styrk til 
Evrópusambandsins til verkefnisins.

Í umsókninni til Rannís segir 
meðal annars að gera megi ráð fyrir 
að hér á landi séu 11.500 hektarar 
af birkiskógum sem má nýta til 
söfnunar á birkisafa. Trén eru að 
sjálfsögðu misaðgengileg en ég 
geri ekki ráð fyrir að það sé nokkur 
skortur á trjám sem má nytja. Í vor 
hófum við samvinnu við Skógræktina 
um að tappa safa af hundrað trjám í 
Tumastaðaskógi í þrjú ár og um leið 
meta áhrif þess á trén,“ segir Jakob.

Miðstöð birkisýrópsframleiðslu  
í heiminum

„Helsta nýjungin í framleiðslu 
Foss distillery er birkisýróp sem 
er svipað og agavesýróp sem nýtur 
mikilla vinsælda um þessar myndir. 
Birkisýróp er ákjósanlegt bragðefni 
fyrir matvælaiðnaðinn og þá sérílagi 
mjólkuriðnaðinn

til að bragðbæta skyr og jógúrt. 
Hvað er íslenskara en skyr og 
birkibragðefni og varla hægt að 
komast nær fósturjörðinni en það.

Ef vinsældir birkisýróps yrðu 
svipaðar og agavesýróps gæti Ísland 
orði miðstöð birkisýrópsframleiðslu í 
heiminum og það gæti þýtt tekjur fyrir 
skógarbændur og útflutningstekjur 
fyrir þjóðina,“ segir Jakob S. 
Bjarnason, framkvæmdastjóri Foss 
distillery ehf.  /VH

Birkisafi í Grasnytjum síra Björns Halldórssonar í Sauðlauksdal

„Þegar birki er sært í gegnum börk, og allt inn að mergi, með borjárni. Þá fá 
menn þann lög, sem kallast birki=vatn; gjörist þetta með vaxandi túngli á vori 
áður enn birkið hefir skotið laufum. Menn setja pípu í boruna, og rennur þá út 
þessi vökvi í ker nokkuð, sem undir er sett, er þá lögurinn líkur mjöð hunangs 
blandnum: strax sem safinn er útrunnin, skal reka birki nagla í holuna aptr, því 
annars er hætt við að tréð deyji. Af því vort birki er svo smátt, þá mun þat ei vera 
ómaks vert, að taka vatn af því, nema ef lítið eitt væri til lækninga þar af að fá. 
Þetta vatn er blóð=hreinsandi, segja menn það eyði hold=veiki, gulu=sótt og 
fóta=veiki, item öllum þeim meinsemdum, sem fylgja blöðru=steini, því það 
brýtr hann strax og sundur leysir. Birki=vatn, nær það hefir gengið með sykri, 
er sælgætis drykkr og verkar sem áðr er sagt.“

Jakob S. Bjarnason, framkvæmdastjóri Foss distillery sem framleiðir líkjörinn Björk og snafsinn Birki.  Mynd / VH

Vínið frá Foss distillery nýtur mikilla vinsælda meðal ferðamanna.

Björk og snafsinn Birkir.Birkilíkjör.
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SCOP/SEER er mælikvarði sem sýnir hversu mikið varmadæla    
getur sparað á ári, þetta er kallað árleg upphitun/kæling. 
Árs hitunarkvarði (SCOP) 4,6kW og kælikvarði SEER 8,6 kW, 

varmadælur. 

býrð í Svíþjóð.  

LOFTTÆKNI 

Besta varmadæla sem 
nokkurn tíma 

INVERTER
“Bumbubanar”

Ertu að rækta olíurepju?
...þá eigum við réttu pressuna handa þér!

Þýskar hágæða repjupressur 
með mikil afköst. 
Pressa allt að  30 kg á klst. 
Einfasa rafmótor 1,5 KW 230V
Afar vandað tannhjóladrif  
(engar reimar)
Einfaldur hraðabreytir
Einfaldar og fyrirferðarlitlar, 
aðeins 55 kg. 
Auðveldar í þrifum. 
Góð reynsla hér á landi

 

 
 

 

Sölumenn okkar búa yfir mikilli þekkingu og reynslu  
varðandi kaldpressun á repju og veita fúslega ráðleggingar. 
Hafið endilega samband - hringið eða sendið tölvupóst á 
einaro@thor.is

ÞÓR HF  |   REKJAVÍK: Krókhálsi 16  |  AKUREYRI: Lónsbakka  |  sími 568-1500  |  www.thor.is

  
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

Umboðsaðilar 
óskast  

um allt land 
Góðir tekjumöguleikar 

fyrir flottar konur

Upplýsingar  
í síma 568 2870

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300 

Bíræfnir sauða- og vélaþjófar
Árið 2013 jukust skráðir glæpir á 
landsbyggðinni á Bretlandseyjum 
um 5,2%. Mest var aukningin í 
þjófnaði á sauðfé og dýrum 
landbúnaðartækjum. Sauðaþjófar 
voru bíræfnari á síðasta ári en 
áður og stálu allt að 150 kindum 
í einu.

Þjófar hafa einnig sýnt dýrum 
landbúnaðartækjum meiri áhuga 
en áður og þrátt fyrir að stolnum 
tækjum hafi fækkað voru tækin 
sem stolið var dýrari. Yfirvöld 
löggæskumála segja að sum tækin 
hverfi hreinlega af yfirborðinu 
og eru ekki í vafa um að þau séu 
flutt úr landi af skipulögðum 

glæpasamtökum. Auk búfjár og 
landbúnaðartækja var talsvert af 

áburði og skordýraeitri stolið á 
Bretlandseyjum á síðasta ári. /VH

Breskt sauðfé. Mynd / Sheep - geograph.org
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Vaxandi fjöldi ferðamanna sækir Vopnafjörð heim:

Tjaldstæðið yfirfullt í allt sumar 
Berghildur Fanney Hauksdóttir, 
fulltrúi menningararfs og 
ferðamála í Vopnafirði, segir að 
stöðugt sé unnið að því að kynna 
Vopnafjörð sem áhugaverðan 
áfangastað fyrir ferðamenn. 
„Um leið fjölgar ferðafólki og 
tekjur aukast sem því nemur. Við 
tökum gestum fagnandi, enda er 
Vopnafjörður fallegur staður sem 
hefur upp á margt að bjóða.“

Ljóst er að veðrið spilar stóra 
rullu í aðsókn ferðamanna en 
sumarið sem nú er senn á enda hefur 
verið sérlega gott hvað það varðar.

„ Litla tjaldstæðið okkar hér  á 
Vopnafirði hefur verið yfirfullt 
í allt sumar,“ segir Berghildur. 
„Það stendur þó til að stækka það 
og gera mun betra. Það er enn á 
teikniborðinu og því miður var ekki 
hægt að klára það þetta árið.“

Í þorpinu á Vopnafirði búa 
rúmlega 500 manns en ef sveitin 
er talin með eru íbúarnir nær 
700. Þá er verið að tala um öll 
býli í Selárdal, sem er nyrstur, 
Vesturárdal, Hofsárdal, Sunnudal 
og meðfram ströndinni. Segir 
Berghildur að svæðið bjóði upp 
á mikla náttúrufegurð með fjölda 
gönguleiða, bæði inn til dala og út 
með ströndinni. Þá er mikið fuglalíf í 
Vopnafirði, falleg björg og vatnsföll 
sem hægt er að skoða. Þar er líka 
vissulega margt merkilegt að finna. 
Þar má t.d. geta þess að níunda 
áratug síðustu aldar hjó bóndasonur 
frá Einarsstöðum skrítinn stein út úr 
berginu við Þuríðarárfoss sem er rétt 
fyrir innan Bustarfellsbæinn. Við 
rannsókn á þeim steini kom í ljós að 
um var að ræða steingerðar leifar af 
hjartardýri frá því fyrir ísöld. Munu 
það vera einu spendýraleifar sem, 
fundist hafa hér á landi frá þessum 
tíma. 

Frægar laxveiðiár

Vopnafjörður er þekktur fyrir 
laxveiði í þrem ám sem teljast 
á meðal frægustu laxveiðiáa á 
Íslandi. Þar er um að ræða Hofsá, 
Selá og Vesturdalsá. Karl Bretaprins 
veiddi m.a. mikið í Hofsá svo árum 
skipti, þó hann hafi minna sést þar á 
síðustu árum. Þá hafa margir aðrir 
heimsfrægir einstaklingar dýpt þar 
niður öngli.

Mikið umstang fylgdi jafnan 
komu Bretaprins á svæðið og sást 
þá gjarnan fjöldi öryggisvarða á 
vappi um móa og mela og voru 
bændum settar strangar reglur um 
aðgengi að ánum. Átti það m.a. 
við um takmörkun á vitjun þeirra 
í minkagildrur. Segir sagan að 
stríðnir Vopnafjarðarbændur hafi 
sjaldan verið eins viljugir  að vitja 
um gildrurnar og einmitt þegar 
Bretaprins var á staðnum, þó ekki 
væri til annars en að kanna viðbrögð 
öryggisvarðanna. 

Á slóðum Múlabræðra 

Berghildur segir að eftir að lokið var 
við nýja veginn niður í Vopnafjörð 
og með nýrri vegtengingu á milli 
Vesturárdals og Hofsárdals sem 
tekin var í notkun í ágúst i fyrra, hafi 
umferð til Minjasafnsins á Bustarfelli 

glæðst verulega. Í Kaupvangi er 
Múlastofa sem glatt hefur margan 
gestinn, sýning  tileinkuð minningu 
„Múlabræðra“, þeirra Jóns Múla og 
Jónasar Árnasona. Einnig hafi sýning 
á vélsleðum og öðrum tækjum í 
Véla- og tækjasafni Vopnafjarðar 
vakið verðskuldaða athygli. Þar hefur 

einnig verið komið upp sýningunni 
„Yfir hrundi askan dimm...“ Er hún 
mastersverkefni Elsu Guðnýjar 
Björgvinsdóttur í þjóðfræði við 
Háskóla Íslands um Öskjugosið 
1875 og áhrif þess á byggðirnar 
á Austurlandi. Þá varð gríðarlegt 
öskugos sem kom í kjölfarið á 

hörðum vetri árið áður og leiddi 
það til þess að fjöldi bæja lagðist 
í eyði. Sumir þessara bæja lögðust 
alfarið í eyði en aðrir byggðust aftur 
upp síðar. Í kjölfar þessa eldgoss 
og  harðindaáranna sem fylgdu á 
eftir flutti fjöldi fólks úr landi til 
Vesturheims.

Berghildur Fanney Hauksdóttir segir margt áhugavert að skoða í Vopna rði.  Myndir / HKr. 

Heiður himinn y r Vopna rði. Sólin hefur sannarlega leikið við íbúa og gesti á Vopna rði í sumar. 

 Selárdal er prýðisgóð útisundlaug sem nýtir jarðhitavatn sem þar er að nna. Horft norður y r fjörðinn þar sem þorpið blasir við. 
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„Í Kaupvangi erum við einnig 
með Vesturfaramiðstöð Austurlands 
þar sem við reynum að hjálpa 
Vestur-Íslendingum að rekja ættir 
sínar hér á Íslandi og Íslendingum 
að finna ættingja sína í Vesturheimi. 
Jafnvel að aðstoða það við að 
heimsækja staðina þar sem það á 
sinn uppruna. Þá rennur oft tár um 
kinn,“ segir Berghildur.

Bustafellsbærinn á sér
merkilega sögu

Þá hefur það einnig vakið mikinn 
áhuga meðal ferðamanna að í 

Vopnafirði er að finna einn af þeim 
torfbæjum sem hvað lengst var búið 
í á Íslandi á síðustu öld. Þar er um 
að ræða Minjasafnið á Bustarfelli 
en búið var í bænum allt fram til 
1966, þegar heimilisfólkið flutti í 
nýbyggingu þar við hliðina. Fjósið í 
Bustarfellsbænum var þó notað mun 
lengur eða til 1978. Talið er að þessi 
bær hafi upphaflega verið reistur 
árið 1770 á rústum annars bæjar 
sem brann það ár til kaldra kola. 
Þá er það einnig sérstakt við ábúð á 
Bustarfelli að sami ættboginn hefur 
búið þar síðan Árni Brandsson og 
kona hans Úlfheiður Þorsteinsdóttir 

keyptu staðinn árið 1532. Brandur 
Hrafnsson, faðir Árna, var síðasti 
príorinn í Skriðklaustri, en hann 
hafði áður verið prestur á Hofi í 
Vopnafirði í um fjóra áratugi. 
Bustarfellsbærinn var gerður að 
safni árið 1943, en ábúendur bjuggu 
áfram í safninu í 23 ár eftir það og 
sýndu það sem slíkt. 

Nú er torfbærinn í eigu 
íslenska ríkisins en alla gripi 
sem er að finna í bænum eiga 
Vopnfirðingar. Berghildur segir 
að sérstaða Bustarfells sem safns 
sé ekki síst sú að þar sé hægt að 
rekja þróunina í búsetu og búnaði 
í gegnum áratugina. Þar má m.a. 
sjá breytingar sem gerðar voru á 

innviðum hússins árið 1944 þegar 
komið var fyrir inni í bænum 
salerni, kyndiklefa og nýju eldhúsi. 
Þar voru þá fyrir tvö eldri eldhús 
sem enn má sjá í bænum. Er því 
auðvelt að gera þarna á einum stað 
samanburð á því hvernig aðstaða 
við matseld breytist í gegnum 
áratugina.  /HKr.

Torfbærinn á Bustarfelli var uppha ega reristur árið 1770 á rústum annars bæjar sem þar stóð en eyðilagðist í bruna. Sami ættboginn hefur búið á jörðinni 
allar götur síðan Árni Brandsson og kona hans Úlfheiður Þorsteinsdóttir keyptu staðinn árið 1532.  

Sunnudagur á Bustarfelli 1 41 eða 1 42. Frá vinstri: Arnfríður, Aagot, Elín 
og li Pá og fyrir aftan eru vinnu mennirnir Einar og Finnbogi.  
 Mynd / Bustarfell Þórir Guðmundsson

Gamla hlóðaeldhúsið á Bustarfelli.

Abbey haugsugur og taðdreifarar

Est’d. 1947

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

www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is
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K Ä R C H E R  S Ö L U M E N N

V E R T U  Á  Ö R U G G U M  S T A Ð

Dekkjainnflutningur
15% afsláttur af öllum dekkjum  
til 15. september 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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Aðalfundur Æðarræktarfélags 
Íslands 2014 var haldinn 23. ágúst í 
Trékyllisvík á Ströndum. Boðið var 
upp á áhugaverða skoðunarferð í 
Ófeigsfjörð að loknum fundi auk 
hátíðarkvöldverðar.

Góð mæting

Þriðja hvert ár er aðalfundur 
Æðarræktarfélags Íslands haldinn 
á landsbyggðinni. Það voru heima- 
og venslamenn í Árneshreppi á 
Ströndum sem komu að skipulagi 
fundarins í ár ásamt stjórn. Mæting 
var með eindæmum góð þar sem 
fundarstaðurinn er ekki alveg talinn 
í alfaraleið, en um 90 manns gerðu 
sér ferð á Strandirnar.

Formaður endurkjörinn

Auk hefðbundinna aðalfundarstarfa 
var kosið um formann til næstu 
þriggja ára. Guðrún Gauksdóttir, 
sitjandi formaður, gaf kost á sér og 
var hún endurkjörin með lófaklappi. 
Davíð Gíslason, skoðunarmaður 
reikninga, gaf ekki kost á sér til 
endurkjörs. Ásgeir Gunnar Jónsson 
frá Stykkishólmi var kosinn í hans 
stað. Formaður tilkynnti að Ásta 
Flosadóttir væri farin í leyfi frá 
stjórnarstörfum og að Sólveig Bessa 
Magnúsdóttir varamaður tæki hennar 
sæti.

Heitar umræður um ref og mink

Refir og minkar valda árlega 
skaða í æðarvörpum, mismiklum 
þó eftir veiðistjórn á hverju 
landssvæði. Sigríður Ólafsdóttir 
hlunnindaráðgjafi RML kynnti 
drög að reglugerð um refa- og 
minkaveiðar, en fundurinn samþykkti 
ályktun um þessa reglugerð.

Ályktanir fundar

Fundurinn samþykkti þrjár ályktanir 
á fundinum sem stjórn mun sjá um að 
koma til réttra aðila. Ályktun um refa- 
og minkaveiðar voru samþykktar 
með miklum meirihluta, en þrír voru 
á móti. Hinar tvær voru samþykktar 
með öllum greiddum atkvæðum. 
Ályktanirnar eru eftirfarandi: 

Ályktun um árgjald
Stjórn Æðarræktarfélags Íslands 
leggur til við aðalfund 2014 að 
árgjald fyrir árið 2015 verði kr. 
3.800. 

Ályktun um styrki til deilda
Aðalfundur Æðarræktarfélags 
Íslands 2014 leggur til að stjórn 
félagsins hafi heimild til að veita 
æðarræktardeildum fjárstyrk. 
Einnig er stjórninni heimilt að 
veita styrk til einstakra æðarbænda 
á þeim svæðum þar sem ekki 
er starfandi æðarræktardeild. 
Stjórn ÆÍ er falið að ganga 
frá samningum við formenn 
deildanna um framkvæmd 
tillögunnar. Styrkir verða greiddir 
gegn afriti af reikningum.

Ályktun um refa- og minkaveiðar
Aðalfundur Æðarræktarfélags 
Íslands 2014 hvetur stjórnvöld 
til að auka fjármagn til refa- 
og minkaveiða og til að 
hætta skattlagningu veiðanna 
í formi virðisaukaskatts. 
Æðarræktarfélagið hvetur einnig 
ríkið og sveitarfélög landsins til 
að koma á samræmdum reglum 
um veiðar þessara dýra.

Aðalfundur 2014 felur stjórn 
Æðarræktarfélagsins í samráði við 
hlunnindaráðunaut, formenn deilda 
og sérstaka ráðgjafanefnd sem og 
með hliðsjón af sjónarmiðum sem 
fram koma á aðalfundi að rita 
umsögn um fyrirliggjandi drög að 
reglugerð um refa- og minkaveiðar 
fyrir hönd ÆÍ. Frestur til að skila 
inn umsögninni er til 12. september 
2014.

Greinargerð:
Það er öllum ljóst að það þarf 
að halda fjölda refa og minka 
innan skynsamlegra marka ef 
ekki á illa að fara. Minkur er 
aðskotadýr í íslenskri náttúru 
og því ætti að stefna að því að 
fækka honum verulega, helst 
að útrýma honum. Ref hefur 
fjölgað mikið á síðasta áratug 
og er nú svo komið að vakta þarf 
flest landvörp um varptíma og 
er það mjög mjög tímafrekt og 
kostnaðarsamt. Sveitarfélög 
eru líka mjög misjafnlega 
í stakk búin til að takast á 
við veiðarnar. Þess vegna er 
nauðsynlegt að samræma reglur 
þeirra og best væri ef hægt væri 
að koma því svo fyrir að ekki 
skipti máli í hvaða sveitarfélagi 
dýrin væru veidd. Til að hvetja 
til veiða á ref og mink er 
brýnt að virðisaukaskattur af 
veiðunum fáist endurgreiddur í 
stað þess að nota veiðarnar sem 
tekjustofn fyrir ríkissjóð eins og 
nú er gert.
 
Áhugaverð fræðsluerindi

Þrjú erindi voru á dagskrá 
aðalfundar. Erla Friðriksdóttir 
stjórnarmaður hljóp í skarðið 
fyrir Thomas Holm Carlsen, sem 
forfallaðist, og kynnti stöðuna á 
nýrri rannsókn sem eiginleika 
æðardúns. Rannsóknin gengur út á 
að safna sýnishornum af æðardúni 
í mörgum löndum og framkvæma 
ýmis gæðapróf á sýnishornum sem 
öll hafa hlotið sömu meðferð við 
hreinsun.

Á fundinum voru kynntar 
niðurstöður samanburðarkönnunar 
sem Basic Ísland ehf. og Bioforsk 
Nord í Noregi framkvæmdu um 
æðarrækt á Íslandi og í Noregi. 

Gefin hefur verið út áhugaverð 
skýrsla bæði á norsku og íslensku 
sem er að finna á www.icelandeider.
is. Samhliða framkvæmdi Basic 
Ísland ehf. ánægjukönnun um 
starfsemi Æðarræktarfélags Íslands 
og voru niðurstöður hennar kynntar. 

Hlunnindi á Ströndum

Valgeir Benediktsson heimamaður 
flutt erindið Samfélag og hlunnindi 
á Ströndum. Hann fór yfir söguna 
og þá óvissu sem heimamenn lifa 
við, en þetta er eitt fámennasta 
búsvæði landsins ef ekki það 
fámennasta. Einungis eru um 
40 manns með heilsársbúsetu í 
Árneshreppi. Hann sagði brýnast 
að bæta samgöngur eigi búseta að 
dafna á svæðinu. Allir félagsmenn 
skyldu hann vel eftir aksturinn á 
staðinn. „Stjórnmálamenn lofa 
öllu fögru á fjögurra ára fresti er 
þeir koma í atkvæðaleit, en síðan 
rykfalla loforðin næstu fjögur ár er 
þau eru aftur dregin fram,“ sagði 
Valgeir. Hann sagðist ekki geta 
lofað að byggð finnist þarna eftir 
þrjú eða fimm ár, þó í hreppnum 
sé að finna kaffihús, gististaði, 
kaffihús, sundlaug, kaupfélag og 
tvær kirkjur. 

Sölumál æðardúns

Fyrir hönd útflytjenda æðardúns 
í Félagi atvinnurekenda fjallaði 
Erla Friðriksdóttir um sölumál 
æðardúns. Síðustu fjögur ár hefur 
salan verið með eindæmum góð 
og verð farið hækkandi. Salan 
fyrstu sex mánuði ársins er um 400 
kg minni en á sama tíma í fyrra. 
Tíminn verður að leiða í ljós hvort 
sölutoppi sé náð en síðustu ár sem 
hafa verið einstaklega góð.

Misjafnt hljóð í 
formönnum deilda

Á Norðurlandi og á Ströndum var 
minni dúntekja í ár en svo virðist 
sem farið sé að vanta árganga í 
stofninn. Mikið er um ungadauða 
og því komast fáir á legg. Á þessum 
sömu stöðum hefur orðið vart við 
mikinn kríuungadauða. Á öðrum 
landsvæðum hefur víða orðið 
aukning og dúntekja því víða góð. 

Skoðunarferð og 
hátíðarkvöldverður

Farið var í skoðunarferð í 
Ófeigsfjörð með viðkomu á Eyri 
í Ingólfsfirði. Heimamenn fræddu 
gesti um söguna og það líf sem 
áður var er verksmiðjur á svæðinu 
voru í blóma. Nú standa rústir einar 
eftir. Um kvöldið flutti Sveinn 
Kristinsson hugvekju um svæðið. 
Björk Gísladóttir, sem hannar og 
saumar vörur með æðardúnfyllingu, 
kynnti einnig vörur sínar og 
vörumerki Hrauna. /GHJ

Aðalfundur Æðarræktarfélags Íslands haldinn í Trékyllisvík á Ströndum:

Heitar umræður um ref og mink
– Guðrún Gauksdóttir endurkjörin formaður félagsins

Guðrún Gauksdóttir var endurkjörin 
formaður Æðarræktarfélags Íslands.

Setið var á hverjum stól í húsinu.  Myndir / Guðbjörg H. Jóhannesdóttir

Pétur Guðmundsson í feigs rði segir frá lí nu á sínum heimaslóðum og messar y r hópnum. Þarna stendur hann 
á veröndinni við húsið sem hann byggði úr rekaviði.

Við rústirnar á verksmiðjunni sagði Ásgeir Gunnar Jónsson (lengst til vinstri) 
frá sögu Eyrar í ngólfs rði.

Æðarræktarfélagið bauð upp á veitingar í feigs rði, m.a. Lostalengjur frá 
Matthíasi Lýðssyni á Húsavík.
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CFMOTO FJÓRHJÓL

Nítró sport / Kirkjulundi 17
210 Garðabæ / Sími 557 4848 

www.nitro.is 

CFORCE 600
1.399.000,- kr

CFORCE 500
1.149.000,- kr

1.899.000,- kr
1.512.933,- án vsk.

CFORCE 800
 V-tvin 8 ventla mótor, 
EFI, spil og sætisbak, 

Vorum að fá nýja sendingu af þessum frábæru hjólum.
Tveggja manna, götuskráð með spili og sætisbaki.

1.114.583,- án vsk.

915.408,- án vsk.

 

 

  

      AÐ HÖFÐABAKKA 9 

Bako Ísberg ehf er þjónustufyrirtæki fyrir 

 

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

Gæði   
Úrval    
Þjónusta
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Halldór Georgsson og Sigríður 
Bragadóttir bændur á 
Síreksstöðum við Vopnafjörð. 
Síreksstaðir eru 20 kílómetra 
frá þorpinu í Vopnafirði. Þar 
er stundaður hefðbundinn 
fjárbúskapur auk ferðaþjónustu 
þar sem gestir eru að heita má í 
stúkusætum sem áhorfendur að 
bússtörfunum.

Síreksstaðir er jörð utarlega í 
Sunnudal sem er lítill og friðsæll 
dalur inn af Hofsárdal. Ferðaþjónusta 
þeirra hjóna er því ekki beint í 
alfaraleið en þó ekki lengra en 
40 mín akstur frá þjóðvegi 1. 
Tíðindamaður Bændablaðsins kíkti 
við á Síreksstöðum fyrir skömmu þar 
sem sólin hefur gælt við heimamenn 
nær látlaust í allt sumar. 

Síreksstaða er getið í 
Vopnfirðingasögu og þar segir m.a.:

„Þorvarður hét maður. Hann var 
vinsæll og var þá kallað að hann væri 
bestur læknir þar í héraði. Hann bjó 
á Síreksstöðum“. Kristján Eldjárn, 

fyrrum þjóðminjavörður og forseti 
Íslands benti á að heimildir segðu 
að nafnið á  bænum væri dregið af 
mannsnafninu Sírekur eða Sigríkur. 

Í ábúð sömu ættar frá 1901

Jörðin var áður fyrr í eigu Hofskirkju 
og hefur verið í  ábúð sömu ættar frá 
því um aldamótin 1900. Árið 1914 
Keypti Sigfús Jósep Hjálmarsson 
jörðina en hafði búið á Síreksstöðum 
frá 1901. Kona hans hét Vilborg 
Kristjánsdóttir og bjuggu þau til 
ársins 1941 að börn þeirra tóku 
við búskapnum. Georg Jósefsson 
byggði nýbýlið Sunnuhlíð út úr 
Síreksstöðum árið 1954 og fluttist 
hann með fjölskyldu sína þangað 
1955 en fram að því bjuggu þau á 
Síreksstöðum. Hjálmar Jósefsson bjó 
lengst á jörðinni eða til ársins 1976 
að hún fór í eyði.

Endurbyggðu jörðina 1979

Halldór Georgsson og Sigríður 
Bragadóttir hófu búskap að nýju á 
jörðinni árið 1979 og er hún nú í þeirra 
eigu. Halldór er frá Síreksstöðum, en 
Sigríður kemur úr allt öðru umhverfi, 
eða úr Sandgerði. Húsin á jörðinni 
voru illa farin þegar þau hjón hófu 
þar búskap og þurfti að byggja 
mest allt upp. Sauðfjárbúskapur var 
stundaður fyrstu árin, aðeins komið 
við minkarækt en árið 1981 hófst 
mjólkurframleiðsla.Var þar síðan 
framleidd mjólk til ársins 2006. 

Valið stóð um að efla 
kúabúskapinn eða söðla um

„Komið var að því að fara 
annaðhvort út í miklar fjárfestingar 
í mjólkurbúskapnum til að byggja 
hann frekar upp eða hætta. Við 
ákváðum að hætta, en urðum þá að 
gera eitthvað annað ef við ætluðum 
að búa hér áfram, fjölguðum fénu  og 
snerum okkur að ferðaþjónustunni.“

Gistiaðstöðuna byggðu þau 
upp með tveimur sumarhúsum og  
gistihúsinu Hvammi. Var gistiálman 
reist úr íbúðaeiningum sem voru 
áður hluti af vinnubúðum við 
Kárahnjúkavirkjun. Sett var þak yfir 
allt saman og allt klætt utan þannig að 
ekki er annað að sjá en þarna standi 
ósköp venjulegt gistihús. Sigríður 
segir að sumt fólk hafi haft mikla 
vantrú á þessum íbúðargámum, en 
raunin sé að með því að raða þeim 
saman hafi þau fengið afar sterkbyggt 
hús og vel einangrað.  

Halldór Georgsson og Sigríður Bragadóttir bændur á Síreksstöðum við Vopnafjörð:

Hættu kúabúskap og helltu 
sér út í ferðaþjónustu

Umhver ð er ekki amalegt við gistihúsin á Síreksstöðum.  Myndir / HKr.

Sigríður Bragadóttir segir að þau hjón ha  ákveðið að stökkva inn í ferðaþjónustuna þegar þau hættu kúabúskap 
árið 2006.

Sigríður við hugvitsamlegan vínrekka sem gerður er úr gömlum vörubrettum.
Einfalt er að framreiða morgunverðinn, bara opna innfellda veggskápinn og 
segja gestum að gjöra svo vel.
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Með gistingu fyrir 25 og glænýjan 
veitingasal

„Nú erum við með gistiaðstöðu fyrir 
um 25 manns í gistihúsinu Hvammi 
og sumarhúsunum sem þar eru einnig 
á túninu.“

Sumarhúsin eru mjög vel 
útbúin, með öllum þægindum. 
Heitur pottur er við annað húsið. 
Eitt svefnherbergi er í hvoru húsi, 
annað með hjónarúmi og kojum en 
hitt hjónarúm og einstaklingsrúm. 
Svefnsófi í aðalrými og möguleiki 
á aukarúmi.

„Þá opnuðum við veitingastað nú 
22. júní í húsi sem við byggðum við 
gistihúsið. Veitingastaðurinn er svo 
sem ekki stór en tekur um 30 til 40 
manns í sæti. Þar er boðið upp á ýmsa 
rétti af matseðli.

Síreksstaðir eru meðlimir í 
Beint frá býli og er áhersla lögð 
á lambið auk hráefnis úr héraði. 
Gestum gefst þannig kostur á að 
kaupa afurðir beint frá bænum eins 
og  andaregg, marmelaði og reyktar 
nautatungur. Svo erum við með 
silung úr Nikurvatni sem við kaupum 
af bóndanum á næsta bæ. Við fáum 
silunginn því glænýjan og svo reykir 
hann fyrir okkur líka í reykofa sem 
við eigum.“

Sigríður segir að maturinn sé 
fremur hefðbundinn heimilismatur. 
. Útlendingarnir sækjast eftir slíku 
til að upplifa matarmenningu 
landsmanna. 

Auk ferðaþjónustunnar er í 
dag stundaður sauðfjárbúskapur á 
Síreksstöðum. Þá eru fjórir hestar 
eru á bænum og eru þeir notaðir í 
göngur og til útreiða..

Mikil vinna við markaðssetningu

Sigríður segir að það sé ekki auðvelt 
að markaðssetja gistiaðstöðu svo 
fjarri helstu samgönguleiðum 
landsins. Slík markaðssetning 
útheimti mikinn tíma og þrautseigju, 
en þeim fari þó stöðugt fjölgandi 
sem  kjósi að gista í kyrrðinni utan 
alfaraleiða. 

„Við fengum strax góðar móttökur 
þegar við opnuðum hér 2009 og 
þetta hefur farið stöðugt vaxandi 
síðan. Vandamálið í fyrra, á meðan 

vegaframkvæmdirnar stóðu yfir, var 
þó að þá þurftu gestir fyrst að fara út 
í þorpið á Vopnafirði til að komast 
hingað til okkar. Fólk var mjög 
óánægt með þetta. Nú er kominn 
vegur af aðalveginn úr Vesturárdal, 
en þá er það Google sem hefur ekki 
uppfært sinn leiðarvísi á netinu. 

Síðan eru GPS staðsetningarpunktar 
heldur ekki réttir og miðast enn við 
gamla veginn niður í Vopnafjörð.“ 

Segir Sigríður vandann við 
bókanir þó vera að sífellt færri panti 
með miklum fyrirvara. Útlendingar 
séu þannig farnir að hegða sér líkt 
og Íslendingarnir eru vanir að gera, 

þ.e. að panta með litlum fyrirvara eða 
jafnvel að koma bara við og athuga 
hvort ekki sé laust pláss. Þá séu þau 
skráð á ferðasíðunni Booking.com. 
Helsti gallinn við þá síðu sem er um 
leið kostur fyrir neytendur, sé að þar 
er hægt að panta án þess að borga 
staðfestingargjald. Fólk panti því 

jafnvel gistingu á mörgum stöðum 
á sama tíma og afbóki svo pláss sem 
það nýtir ekki og þá nánast engum 
fyrirvara. Því verði alltaf mikið um 
afbókanir sem valdi viðkomandi 
gististöðum auðvitað talsverðum 
óþægindum.   

Kyrrðin er eftirsóknarverð

Sigríður segir að æ stærri hópur 
útlendinga komi til þeirra sem 
séu að sækjast í að komast á 
friðsama staði sem ekki eru þegar 
þéttsetnir ferðamönum. Því eigi 
staðir eins og Vopnafjörður allt 
að vinna en til að ná til þessa 
fólks sem sækist eftir kyrrðinni 
þarf öfluga markaðssetningu sem 
m.a  sveitafélagið þarf að koma 
að. Þarna er hægt að upplifa 
kyrrðina og rólegheitin, hlusta á 
fuglasönginn og skoða plöntulífið. 
Staðurinn er fjölskylduvænn og dvöl 
í sveitasælunni er vel þess virði að 
upplifa. Ekki hefur góða veðrið svo 
spillt fyrir upplifun gestana í sumar. 

Veitingastaðurinn „HJÁ 
OKKUR“ verður opin alla daga til 
1. september. Þá verður opið um 
auglýstar helgar  í haust og  vetur, en 
hópar geta einnig pantað hjá Sigríði 
og Halldóri í annan tíma.

 /HKr.

Við opnun veitingastaðarins á Síreksstöðum í júní. Hjónin Halldór Georgsson og Sigríður Bragadóttir, til hægri, ásamt Hansínu B. Einarsdóttur og Jóni 
Rafni Högnasyni, sem hafa verið þeim til ráðgjafar við opnun veitingastaðarins.  Mynd / Síreksstaðir

Horft heim að bænum á Sírekstöðum.  Mynd / HKr.

Vinir Vatnajökuls eru frjáls félagasamtök sem hafa á síðustu 
fjórum árum veitt rúmlega kr. 200 milljónum til styrktar 
verkefnum sem tengjast rannsóknum, fræðslu og kynningu
á þjóðgarðinum og umhverfi hans
Vinirnir hafa gefið út bækur og fræðsluefni um þjóðgarðinn
Vinirnir hafa styrkt námskeið fyrir starfsmenn þjóðgarðsins
Vinirnir hafa styrkt uppákomur og fræðslu fyrir almenning

Vilt þú styrkja Vatnajökulsþjóðgarð, þjóðargersemi okkar Íslendinga?  
Allir eru velkomnir í hóp Vina Vatnajökuls - hollvinasamtaka Vatnajökulsþjóðgarðs

Nánari upplýsingar og umsóknareyðublað er að finna á vefsíðu 

www.vinirvatnajökuls.is 

Árlega er tekið á móti umsóknum  frá 1. ágúst til 30. september 

Vinir Vatnajökuls veita styrki  
til rannsókna, fræðslu og kynningar á Vatnajökulsþjóðgarði og nágrenni hans 
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Um langt árabil hefur Bændablaðið 
tekið saman lista yfir helstu fjár- 
og stóðréttir á landinu. Hefur sú 
samantekt notið mikilla vinsælda 
hjá lesendum blaðsins og meðal 
annars mikið verið nýtt af aðilum 
í ferðaþjónustu. 

Réttarlistinn í ár er birtur með 
töluvert breyttu sniði. Í fyrsta sinn 
eru réttir um landið birtar á korti sem 
unnið hefur verið af Ólafi Valssyni. 
Er það von blaðamanna að sú 
breyting muni skila lesendum enn 
betri upplýsingum, þar eð auðvelt 
er að glöggva sig á hvar réttir eru í 
hverjum landshluta á kortinu. 

Þá var farin sú leið að senda 
öllum sveitarfélögum í landinu póst 
þar sem farið var fram á upplýsingar 
um réttarhald í hverju sveitarfélagi. 
Það vinnulag skilaði góðum 
árangri, í flestum tilfellum, og varð 
meðal annars til þess að réttum á 
listanum fjölgaði umtalsvert. Vanti 
upplýsingar um réttir inn á kortið 
sem nú birtist, ýmist svo að réttir 
vanti eða tímasetningar, er ástæðan 
sú að upplýsingar hafa ekki borist frá 
sveitarfélögunum. Eru forsvarsmenn 

þeirra hvattir til að hafa samband 
við Bændablaðið vilji þeir koma 
upplýsingum á framfæri og eins 
eru lesendur hvattir til að hafa 
samband við forsvarsmenn sinna 
sveitarfélaga telji þeir að réttir vanti 
inn á listann.

Upplýsingar um 171 fjárrétt er 
að finna á kortinu. Flestar eru þær 
á Mið-Norðurlandi, í Skagafirði 
og Eyjafirði, alls 33 talsins. Fyrsta 
rétt haustsins verður Rugludalsrétt í 
Blöndudal í Austur-Húnavatnssýslu 
en réttað verður þar laugardaginn 
30. ágúst. Upplýsingar um 
dagsetningar annarra rétta birtast hér 
til hliðar, skipt eftir landshlutum en 
í stafrófsröð innan hvers landshluta. 
Listi yfir helstu stóðréttir á landinu 
mun birtast í næsta blaði.

Rétt er að minna á að villur 
geta slæðst inn í lista af þessu tagi 
og eins geta náttúruöflin orðið til 
þess að breyta þarf tímasetningum 
á smalamennsku og þar með 
réttarhaldi. Eru lesendur því hvattir 
til að hafa samband við heimamenn 
á hverjum stað til að fullvissa sig um 
réttar dag- og tímasetningar. /fr

Fjárréttir haustið 2014

Suðvesturland
Fossvallarétt v/Lækjarbotna, 
(Rvík/Kóp)

sunnudaginn 21. sept. um kl. 11.00

Hraðastaðarétt í Mosfellsdal sunnudaginn 21. sept. um kl. 13.00

Kjósarrétt í Kjós. sunnudaginn 21. sept. um kl. 15.00

Krýsuvíkurrétt, Gullbringusýslu laugardaginn 27. sept. um kl. 13.00

Þórkötlustaðarétt í Grindavík laugardaginn 20. sept. um kl. 14.00

Vesturland
Arnarhólsrétt í Helgafellssveit sunnudaginn 21. sept. um kl. 11.00

Brekkurétt í Norðurárdal, Mýr. sunnudaginn 14. sept.

Brekkurétt í Saurbæ, Dal. sunnudaginn 21. sept. um kl. 11.00

Fellsendarétt í Miðdölum, Dal. sunnudaginn 14. sept. um kl. 14.00

Flekkudalsrétt á Fellsströnd, 
Dal.

laugardaginn 20. sept.

Fljótstungurétt á Hvítársíðu, 
Mýr.

sunnudaginn 14. sept.

Gillastaðarétt í Laxárdal, Dal. sunnudaginn 21. sept. um kl. 12.00

Grímsstaðarétt á Mýrum, Mýr. þriðjudaginn 16. sept.

Hamrar í Grundarfirði laugardaginn 20. sept.

Hítardalsrétt í Hítardal, Mýr. mánudaginn 15. sept.

Hornsrétt í Skorradal, Borg. sunnudaginn 14. sept.

Hólmarétt í Hörðudal, 
Dalabyggð

sunnudaginn 21. sept. um kl. 10.00

Kaldárbakkarétt í Kolb., 
Hnappadalssýslu

sunnudaginn 6. sept.

Kirkjufellsrétt í Haukadal, Dal. laugardaginn 13. sept.

Ljárskógarétt í Laxárdal, Dal. laugardaginn 13. sept.

Mýrar í Grundarfirði laugardaginn 20. sept.

Mýrdalsrétt í Hnappadal þriðjudaginn 23. sept.

Nesmelsrétt í Hvítársíðu, Mýr. laugardaginn 6. sept.

Núparétt á Melasveit, Borg. sunnudaginn 14. sept. um kl. 13.00

Oddsstaðarétt í 
Lundarreykjadal, Borg.

miðvikudaginn 10. sept.

Ósrétt á Skógarströnd, Dal. föstudaginn 3. okt. um kl. 10.00

Rauðsgilsrétt í Hálsasveit, Borg. sunnudaginn 21. sept.

Reynisrétt undir Akrafjalli, Borg. laugardaginn 20. sept.

Skarðsrétt á Skarðsströnd, Dal. sunnudaginn 21. sept. um kl. 11.00

Skerðingsstaðarétt í 
Hvammsveit, Dal. 

sunnudaginn 21. sept. um kl. 11.00

Svarthamarsrétt á Hvalfj.str., 
Borg. 

sunnudaginn 14. sept. um kl. 10.00

Svignaskarðsrétt, Svignaskarði, 
Mýr.

mánudaginn 15. sept.

Tungurétt á Fellsströnd, Dal. sunnudaginn 14. sept.

Vörðufellsrétt á Skógarströnd, 
Dal.

laugardaginn 20. sept. um kl. 13.00

Þverárrétt Eyja- og 
Miklaholtshr, Snæf. 

sunnudaginn 21. sept.

Þverárrétt í Þverárhlíð, Mýr. mánudaginn 15. sept.

Vestfirðir
Arnardalsrétt í Arnardal í 
Skutulsfirði

laugardaginn 20. sept.

Eyrarrétt á Eyri í Kollafirði, 
Reykhólahrepp, A-Barð.

laugardaginn 13. sept.

Grundarrétt í Reykhólahreppi, 
A-Barð.

föstudaginn 19. sept.

Hjarðardalsrétt í Hjarðardal í 
Dýrafirði

laugardaginn 20. sept.

Hraunsrétt við Hraun í Hnífsdal í 
Skutulsfirði

laugardaginn 20. sept.

Innri-Múlarétt á Barðaströnd, 
V.-Barð.

sunnudaginn 28. sept. um kl. 14.00

Kinnarstaðarrétt í Reykhólahr., 
A-Barð.

sunnudaginn 21. sept. um kl. 11.00

Kirkjubólsrétt við Kirkjuból í 
Engidal í Skutulsfirði

laugardaginn 20. sept.

Kirkjubólsrétt í Steingrímsfirði, 
Strand.

sunnudaginn 21. sept. um kl. 14.00

Kjósarrétt í Árneshreppi, Strand. laugardaginn 20. sept.

Króksfjarðarnesrétt í 
Reykhólasv., A-Barð.

laugardaginn 20. sept.

Melarétt í Árneshreppi, Strand. laugardaginn 13. sept.

Skarðsrétt í Bjarnarfirði, Strand. laugardaginn 20. sept. um kl. 14.00 

Skeljavíkurrétt í Steingrímsfirði, 
Strand.

laugardaginn 13. sept. um kl. 16.00 

Staðarrétt í Steingrímsfirði, 
Strand.

sunnudaginn 14. sept. um kl. 14.00

Traðarrétt við Tröð í Bjarnardal í 
Önundarfirði

laugardaginn 20. sept.

Norðvesturland
Auðkúlurétt við Svínavatn, 
A.-Hún.

laugardaginn 6. sept. um kl. 8.00

Fossárrétt í A-Hún. laugardaginn 6. sept.

Hamarsrétt á Vatnsnesi, V.-Hún. laugardaginn 13. sept.

Hlíðarrétt við Bólstaðarhlíð, 
A.-Hún.

laugardaginn 6. sept.

Hrútatungurétt í Hrútafirði, 
V.-Hún.

laugardaginn 6. sept. um kl. 9.00

Hvalsárrétt í Hrútafirði, Strand. laugardaginn 20. sept. um kl. 16.00 

Miðfjarðarrétt í Miðfirði, 
V.-Hún.

laugardaginn 6. sept. um kl. 9.00

Rugludalsrétt í Blöndudal, 
A-Hún.

laugardaginn 30. ágúst 

Skrapatungurétt í Laxárdal, 
A.-Hún.

sunnudaginn 7. sept. um kl. 10.00

Stafnsrétt í Svartárdal, A.-Hún. laugardaginn 6. sept.

Undirfellsrétt í Vatnsdal, 
A.-Hún.

föstudaginn 5. sept. um kl. 15.00 og 
laugardaginn 6. sept. um kl. 9.00

Valdarásrétt í Fitjárdal, V.-Hún. föstudaginn 5. sept. um kl. 9.00

Víðidalstungurétt í Víðidal, 
V.-Hún.

laugardaginn 6. sept. um kl. 10.00

Þverárrétt í Vesturhópi, V.-Hún. laugardaginn 13. sept.

Mið-Norðurland
Akureyrarrétt við 
Hrafnsstaði, Eyf.

laugardaginn 13. sept.

Árskógsrétt á 
Árskógsströnd, Eyf.

laugardaginn 13. sept. um kl. 12.00

Deildardalsrétt í 
Deildardal, Skag.

laugardaginn 13. sept.

Flókadalsrétt í Fljótum, Skag. laugardaginn 13. sept.

Héðinsfjarðarrétt í Héðinsfirði
föstudaginn 19. sept. og sunnudaginn 

21. sept.

Hlíðarrétt í Skagafirði sunnudaginn 14. sept.

Hofsrétt í Skagafirði laugardaginn 13. sept.

Holtsrétt í Fljótum, Skag. laugardaginn 13. sept.

Hólsrétt við Dalvík sunnudaginn 14. sept, um kl. 16.00

Hraunarétt í Fljótum, Skag. fimmtudaginn 11. sept.

Hraungerðisrétt í 
Eyjafjarðarsveit

laugardaginn 6. sept.

Kleifnarétt í Fljótum, Skag. laugardaginn 6. sept.

Laufskálarétt í Hjaltadal, 
Skagafirði

sunnudaginn 14. sept

Mælifellsrétt í Skagafirði sunnudaginn 7. sept.

Möðruvallarétt í Eyjafjarðarsveit sunnudaginn 7. sept.

Ósbrekkurétt í Ólafsfirði
föstudaginn 19. sept. og laugardaginn 

20. sept.

Reistarárrétt í Hörgársveit, Eyf. laugardaginn 13. sept.

Reykjarétt í Ólafsfirði
miðvikudaginn 10. sept. og 

fimmtudaginn 11. sept.

Sauðárkróksrétt, Skagafirði laugardaginn 6. sept. 

Selárrétt á Skaga, Skag. laugardaginn 6. sept.

Siglufjarðarrétt í Siglufirði laugardaginn 20. sept.

Silfrastaðarétt í Blönduhlíð, 
Skag.

mánudaginn 15. sept. um kl. 9.00

Skálárrrétt í Hrollleifsdal, Skag laugardaginn 13. sept.

Skarðarétt í 
Gönguskörðum, Skag.

laugardaginn 6. sept.

Staðarbakkarétt í 
Hörgárdal, Eyf.

föstudaginn 12. sept.

Staðarrétt í Skagafirði sunnudaginn 7. sept.

Selnesrétt á Skaga, Skag. laugardaginn 6. sept.

Stíflurétt í Fljótum, Skag. föstudaginn 12. sept.

Tungurétt í Svarfaðardal sunnudaginn 14. sept um kl. 12.00

Unadalsrétt í Unadal við Hofsós, 
Skag.

laugardaginn 13. sept.

Þorvaldsdalsrétt í 
Hörgársveit, Eyf.

laugardaginn 13. sept.

Þórustaðarétt á 
Moldhaugnahálsi, Eyf.

laugardaginn 13. sept.

Þverárrétt ytri, Eyjafjarðarsveit, 
Eyf.

sunnudaginn 7. sept. um kl. 10.00

Þverárrétt í Öxnadal, Eyf. mánudaginn 15. sept. 
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Norðausturland
Álandstungurétt í 
Svalbarðshreppi í Þistilfirði

mánudaginn 15. sept. 
um kl. 8.00

Baldursheimsrétt í 
Mývatnssveit, S.-Þing.

sunnudaginn 31. ágúst

Dalsrétt í Svalbarðshreppi í 
Þistilfirði

laugardaginn 13. sept. 
um kl. 8.00

Dálkstaðarétt á 
Svalbarðsströnd, S.-Þing

Upplýsingar bárust ekki

Garðsrétt í Þistilfirði
sunnudaginn 7. sept. um 

kl. 10.00

Gljúfurárrétt í Höfðahverfi, 
S.-Þing.

laugardaginn 13. sept., 
um kl. 15.00

Gunnarsstaðarétt í 
Svalbarðshreppi í Þistilfirði

laugardaginn 13. sept. 
um kl. 8.00

Hallgilsstaðarétt á Langanesi laugardaginn 20. sept.

Hlíðarrétt í Mývatnssveit, 
S.-Þing

sunnudaginn 7. sept.

Hraunsrétt í Aðaldal, S.-Þing.
sunnudaginn 14. sept. 

um kl. 10.00

Hvammsrétt í Svalbarðshreppi 
í Þistilfirði

laugardaginn 13. sept. 
um kl. 8.00

Illugastaðarétt í Fnjóskadal 
S.-Þing.

sunnudaginn 7. sept.

Katastaðarétt í Núpasveit, 
N-þing. 

Upplýsingar bárust ekki

Leirhafnarrétt í Núpasveit, 
N-Þing

Upplýsingar bárust ekki

Lokastaðarétt í Fnjóskadal, 
S.-Þing.

sunnudaginn 14. sept.

Mánárrétt á Tjörnesi sunnudaginn 14. sept.

Miðfjarðarnesrétt á Langanesi laugardaginn 13. sept.

Mýrarrétt í Bárðardal, S.-Þing.
laugardaginn 6. sept. um 

kl. 8.00

Ósrétt á Langanesi föstudaginn 19. sept.

Sandfellshagarétt í Öxarfirði, 
N.-Þing.

Upplýsingar bárust ekki

Skógarrétt í Reykjahverfi, 
S-Þing. 

laugardaginn 13. sept. 
um kl. 14.00

Tjarnarleitisrétt í Kelduhverfi, 
S-Þing.

sunnudaginn 14. sept. 
um kl. 10.00

Tungugerðisrétt á Tjörnesi laugardaginn 13. sept.

Tungurétt í Öxarfirði, N.-Þing. Upplýsingar bárust ekki

Tunguselsrétt á Langanesi föstudaginn 12. sept.

Víkingavatnsrétt í Kelduhverfi, 
S-Þing.

laugardaginn 13. sept. 
um kl. 17.00

Austurland

Melarétt í Fljótsdal, N.-Múl.
laugardaginn 20. sept. 

um kl. 13.00

Teigsrétt, Vopnafirði
sunnudaginn 7. sept. um 

kl. 13.00

Suðausturland

Fossrétt á Síðu, V.-Skaft.
laugardaginn 13. sept. 

um kl. 9.00

Grafarrétt í Skaftártungu, 
V.-Skaft.

laugardaginn 13. sept. 

Skaftárrétt í Skaftárhr., 
V.-Skaft.

laugardaginn 6. sept. um 
kl. 9.00

Suðurland
Austur-Landeyjaréttir við 
Miðey, Rang. 

sunnudaginn 21. sept.

Brúsastaðarétt í Þingvallasveit, 
Árn. 

sunnudaginn 21. sept. 
um kl. 17.00

Fjallrétt við Þórólfsfell, Rang. mánudaginn 15. sept. 

Fljótshlíðarrétt í Fljótshlíð, 
Rang. 

sunnudaginn 21. sept.

Grafningsrétt í Grafningi, Árn.
mánudaginn 22. sept. 

um kl. 10.00

Haldréttir í Holtamannaafrétti, 
Rang.

sunnudaginn 14. sept. 
um kl. 10.00

Heiðarbæjarrétt í 
Þingvallasveit, Árn.

laugardaginn 20. sept. 
um kl. 15.00

Hrunaréttir í Hrunamannahr., 
Árn.

föstudaginn 12. sept. um 
kl. 10.00

Húsmúlarétt v/Kolviðarhól, 
Árn.

laugardaginn 20. sept. 
um kl. 14.00

Landréttir við Áfangagil, Rang.
fimmtudaginn 25. sept. 

um kl. 12.00

Reyðarvatnsréttir á 
Rangárvöllum

laugardaginn 20. sept. 
um kl. 11.00

Reykjaréttir á Skeiðum, Árn.
laugardaginn 13. sept. 

um kl. 09.00

Seljalandsréttir undir 
Eyjafjöllum, Rang.

sunnudaginn 21. sept.

Selvogsrétt í Selvogi, Árn.
sunnudaginn 21. sept. 

um kl. 9.00

Skaftholtsréttir í 
Gnúpverjahreppi, Árn.

föstudaginn 12. sept. um 
kl. 11.00

Tungnaréttir í Biskupstungum
laugardaginn 13. sept. 

um kl. 9.00

Vestur-Landeyjaréttir við 
Forsæti, Rang.

sunnudaginn 21. sept.

Þóristunguréttir, 
Holtamannaafr., Rang

sunnudaginn 14. sept. 
um kl. 10.00

Ölfusréttir í Ölfusi, Árn.
mánudaginn 22. sept. 

um kl. 14.00
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Nytjar á villigróðri hafa fylgt 
Íslendingum frá landnámi og án efa 
haldið tórunni í fólki í harðærum. 
Saga gróðurnytja á Íslandi hefur 
enn sem komið er ekki mikið verið 
skoðuð. Guðrún Bjarnadóttir 
skilaði í vor meistaraprófsritgerð 
þar sem hún fjallar um grasnytjar 
á Íslandi og ber þær saman við 
nytja í Noregi og víðar. 

„Meðal heimilda um grasnytjar 
á fyrstu öldum Íslandsbyggðar eru 
gamlar lögbækur eins og Grágás og 
Búalög ásamt Íslendingasögunum. 
Eftir það er gloppa í heimildum fram 
að upplýsingaöldinni, þegar Eggert 
Ólafsson og Bjarni Pálsson skrifa 
Ferðabók sína. Frá og með þeim tíma 
eru til góðar heimildir um grasnytjar 
á Íslandi. 

Fyrr á tímum var ritun heimilda 
í höndum menntamanna, presta, 
sýslumanna og annarra höfðingja 
en grasnytjarnar voru að langmestu 
í höndum kvenna. Því gæti misræmis 
gætt í raunverulegum nytjum og 
frásögnum af nytjunum fyrr á 
öldum.“

Í ritgerðinni fjallar Guðrún um 
mikilvægustu þætti grasnytja eins 
og nytjar á hvönn, fjallagrösum og 
melgresi auk þess sem hún segir 
frá umfangsminni nytjum á öðrum 
plöntum.

Amma kenndi mér plöntunöfnin

Guðrún er alin upp í Reykjavík og 
Bretlandseyjum og segir að áhugi 
hennar á grasnytjum hafi vaknað 
þegar hún starfaði sem landvörður. 
„Amma hafði verið dugleg að kenna 
mér nöfnin á plöntum þegar ég var 
barn og horfa ekki bara upp í loftið 
og ég bjó að því þegar ég fékk áhuga 
á plöntum fyrir alvöru. Þegar ég var 
við landvörslu var hluti af starfinu 
fræðsla og ég varð fljótlega vör við 
að fólk sýndi plöntunum meiri áhuga 
ef ég sagði frá nytjunum á þeim í stað 
þess að romsa uppúr mér latneskum 
heitum.“

Útsendingastjórn og dýrahjúkrun

„Í kjölfar aukins áhuga á grasnytjum 
fór ég að viða að mér efni um þær og 
var búin að safna mikið af skráðum 
heimildum um þær áður en ég ákvað 
að skrifa ritgerðina.“

Guðrún starfaði lengi sem 
við útsendingu frétta, fyrst hjá 
Ríkissjónvarpinu í fimm ár sem 
skrifta og svo á Stöð 2 sem 
útsendingarstjóri. Hún er menntuð 
sem dýrahjúkrunarfræðingur frá 
Bandaríkjunum og hefur lokið 
BS-prófi í búvísindum frá Hvanneyri. 

Hespa og jurtalitun

Í framhaldi af almennum áhuga á 
grasnytjum fékk Guðrún fljótlega 
áhuga á litun með jurtum og í dag 
rekur hún jurtalitunarvinnustofuna 
Hespuhúsið í Borgarfirði. „Á meðan 
ég var að skrifa ritgerðina fann ég 
heimildir um jurtalitum og þannig 
vinna fellur vel að áhuga mínum á 
handverki og ull. Allt grautaðist þetta 
svo saman í höfðinu á mér og ég fór 
að prófa mig áfram með jurtalitun og 
svo endaði með að ég missti stjórn á 
áhugamálinu. 

Fyrstu tilraunirnar gerði ég í 
eldhúsinu heima og smá saman 
safnaðist upp band þar sem ég komst 
ekki yfir að prjóna úr því öllu sjálf. 
Ég fór því á sveitamarkað með 
bandið og það seldist vel. Í framhaldi 
af því fór fólk að hafa samband við 
mig og vildi fá að fræðast meira um 
litunina og kíkja í pottana hjá mér. 
Uppfrá því fór ég að taka á móti 
hópum heim, fræða um jurtalitum og 
selja band. Starfsemin vatt upp á sig 
og í dag er ég með opna vinnustofu 
skammt frá Andakílsvirkjun sem 
heitir Hespuhúsið. Þar er gestum 
velkomið að koma og kíkja í pottana. 
Það er opið á sumrin frá 12 til18 en 

utan þess tíma er best að hringja á 
undan sér.“

Árið 2011 hlaut Guðrún 
viðurkenninguna Handverksmaður 
ársins á Handverkshátíðinni að 

Hrafnagili. „Það kom skemmtilega 
á óvart og var góð hvatning til að 
halda áfram á sömu braut.“

Í ár hlaut bás Hespuhússins 
viðurkenninguna Sölubás ársins á 

hátíðinni en í umsögn dómnefndar 
segir að í básnum sé margbreytileiki 
og látleysi sem skapi fallega heild.“ 

Guðrún segir mikið að gera í 
kringum Hespuhúsið og að hún 

myndi gjarnan vilja hafa meiri tíma 
til að gera tilraunir með jurtalitun. 
„Mig langar mikið að prófa að nota 
sveppi og skófir til litunar sem ekki 
er hefð fyrir hér á landi en þekkist 

Hefðbundnar grasnytjar á Íslandi með samanburði við Noreg og önnur lönd:

Missti mig algerlega í áhugamálinu

Hvannir

Mörg örnefni eru kennd 
við hvönnina vegna hinna 
miklu nota sem hafa mátti 
af henni og einnig setti hún 
sterkan svip á umhverfið. Sem 
dæmi má nefna Hvanneyri, 
Hvannstóð, Hvannalindir, 
Hvanná, Hvanna vallakvísl, Hvannavellir, Hvanndalabjarg, 
Hvanndalabyrða, Hvanndalir. Í Mývatnssveit eru talin 
um 16 örnefni kennd við hvönn til dæmis Hvannalækur, 
Hvannhólmi, Hvannahver, Hvannamór, Hvannfell, Hvannhóll 
og Hvannhólsgreni. Til eru mörg örnefni kennd við rætur 
og þá má ætla að þar sé átt við hvannarætur sem voru mest 
nýttu ræturnar hér á landi. Má þar nefna Rótagil og Rótar-
fjallshnúk en bæði örnefnin er að finna í Skaftafellssýslum.

Fjallagrasabrauð

Grös voru víða söxuð í brauð 
en það var gert með grasajárni 
í grasatrogi eða grasastokk. 
Grasajárninu svipaði til 
tóbaks- og káljárna. Ef ekki 
var notað grasajárn þá voru 
grösin snöruð með því að hella 
sjóðandi vatni yfir þau og snúa þau í sundur með höndunum. 
Í byrjun 19. aldar þekktist það að setja fjallagrösin í kvörn í 
stað þess að saxa þau með járni en þá þurfti ekki að leggja 
þau í bleyti fyrir notkun. Við brauðgerðina voru grösin soðin 
og hnoðuð upp í rúgmjöl með sýru eða súrdeigsklípu og 
brauðin svo soðin lengi. Grasaflatbrauð og grasasoðbrauð 
þekktust en grasarúgbrauð voru langalgengust.

Guðrún Bjarnadóttir skilaði í vor meistaraprófsritgerð þar sem hún fjallar um grasnytjar á Íslandi.

Mjaðjurt gefur fallega mildan gulan lit. Litadýrðin í Hespuhúsinu getur stundum valdið valkvíða.
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meðal annars frá Bretlandi og á 
Norðurlöndunum.“ 

Takmarkaðir litir í boði

„Íslensk flóra er fremur fátæk af 
tegundum um 430 á móti rúmlega 
1320 í Noregi og að sjálfsögðu 
dregur það úr möguleikum til að nýta 
gróðurinn. Ef við lítum á möguleika 
til litunnar þá er takmarkað hvaða 
liti við getum búið til úr íslenskum 
plöntum. Rautt og blátt eru til 
dæmis litir sem við getum ekki 
fengið af neinu viti úr íslenskri 
náttúru. Heimildir segja á rætur 
á gul-, hvít-, og krossmöðru hafi 
verið notaðar til að búa til rauðan 
eða öllu heldur laxableikan lit en 
ræturnar eru svo litlar að ég hef ekki 
náð að safna þeim í stóra suðu enn. 
Kúahlandsrauður litur er þekktur 
eftir suðu með fjallagrösum en síðan 
var bandið var látið liggja í kúahlandi 
í nokkrar vikur. Sá litur upplitaðist 
fljótt, lyktaði skelfilega og þótti ekki 
fallegur.

Í Íslendingasögunum er talað um 
blá klæði víkinga en það eru að öllum 
líkindum klæði sem eru lituð erlendis 
úr jurtalitum og purpurarauði gæti 
verið úr sniglum. Líklegasta plantan 
til að gefa bláan lit hér er blágresi en 
hugsanlega gefur hún bara grátt,“ 
segir Guðrún.

Grasnytjar verk kvenna, barna
og gamalmenna

„Fram til þessa hefur áhugi á 
grasnytjum hér á landi aðallega 
beinst að lækningajurtum. Ég lagði 
ekki mikla áherslu á þær í ritgerðinni 
en læt upplýsingar um þær stundum 
fylgja með.

Helstu og stærstu gróðurnytjar 
fyrr á öldum voru á hvönn, 
fjallagrösum, melgresi og berjum. 
Nytja á söl voru einnig miklar en ég 
tók þær ekki með.“ Smærri nytjar 
má telja litunarskófir til litunar, fífur 
fyrir kveiki, lyfjagras til að hleypa 
mjólk til skyrgerðar og fleira.

Guðrún segir að smærri nytjar á 
gróðri hafi að stærstum hluta verið 
verk kvenna og því ekki skráðar. Það 
voru karlar sem skrifuðu söguna og 
þeir sögðu frá stærri verkum eins 
og hvanntekju og grasaferðum en 
það voru konur, gamalmenni og börn 
sem tíndu grösin og mururæturnar.“

Kolvetni úr söl og fjallagrösum

„Í ritgerðinni ber ég saman nytjar 
hér á landi og á Norðurlöndunum 

og þá sérstaklega í Noregi og 
Færeyjum. Nytjar á Íslandi og 
Noregi voru á margan hátt svipaðar 
en um leið ólíkar. Norðmenn fengu 
kolvetni úr korni en eftir að ræktun 

þess lagðist niður hér vegna kulda 
fengu Íslendingar það úr söl og 
fjallagrösum. 

Það kom mér talsvert á óvart hvað 
nytjar á fjallagrösum voru ólíkar 

hér og í Noregi og hvað Íslendingar 
neyttu mikils af þeim. Í fyrstu datt 
mér í hug að beiskjan í íslenskum 
fjallagrösum væri minni en þeim 
norsku. Sú er þó ekki raunin því ef 
eitthvað er þá eru íslensk fjallagrös 
eilítið beiskari en þau norsku. 
Hér á landi er samt sem áður til 
fjallagrasastofn með engri beiskju og 
hugsanlegt að þau hafi blandast við 
önnur og beiskjan þannig jafnast út. 
Ég tel einnig að Íslendingar hafi náð 
betri tökum á matreiðslu fjallagrasa 
vegna þess að þeir hreinlega urðu að 
borða þau. Norðmenn notuðu þau 
aftur á móti eingöngu í neyð og sem 
fæðu fyrir sjúklinga og grísi.“

Ísland og Bretlandseyjar

„Ég skoðaði lítillega grasnytja á 
Bretlandseyjum í tengslum við skrif 
á ritgerðinni en lagðist ekki djúpt í þá 
vinnu. Nýjar rannsóknir benda til að 
á landnámsöld hafi karlmenn komið 
til Íslands frá Noregi en tekið sér 
konur og þræla frá Bretlandseyjum. 
Sé þetta rétt og minni grasnytjar hafi 
verið verk kvenna og vinnuhjúa má 
leiða að því líkur að nytjar á Ísland og 
Bretlandseyjum hafi verið svipaðar 
á plöntum sem finnast á báðum 
stöðum.“

Blóðberg læknar timburmenn

Guðrún segir að ritgerðin sé 
öllum aðgengileg á netinu og 
hún vonast til að áhugafólk um 

grasnytjar lesi og notfæri sér hana. 
„Sjálf kenni ég grasafræði við 
Landbúnaðarháskólann og nota 
upplýsingar um grasnytjar til að 
lífga upp á kennsluna og gera plöntur 
áhugaverðar. Ég sé til dæmis augun 
á nemendum opnast og áhugann á 
blóðbergi aukast þegar ég segi þeim 
að það lækni timburmenn.“

Að sögn Guðrúnar hefur hún ekki 
ákveðið hvort hún ætlar að skrifa 
doktorsritgerð um grasnytjar. „Þessa 
stundina segi ég nei enda tekur 
vinnan við Hespuhúsið allan minn 
tíma en hver veit nema ég geri það 
einhvern tíma í framtíðinni.“ /VH

Skófir til litunar

Ýmsar aðferðir voru notaðar 
til að lita með skófinni. Gamla 
íslenska aðferðin er að láta 
litunarskófina og ullina saman 
í pott, hella köldu vatni yfir og 
láta standa í dágóða stund og 
svo soðið í nokkra tíma. Aðrir settu skófina í grisju til að ná 
jafnari lit. Mohr lýsir hins vegar tilraunum á Íslandi til að 
láta litunarmosa [litunarskóf ] gerjast í kúahlandi en segir 
að aðferðirnar hafi verið frumstæðar og liturinn ómarkviss. 
Þetta bendir til að menn hafi verið að fikra sig áfram með 
slíka verkun samkvæmt erlendri fyrirmynd en aðferðirnar 
virðast ekki hafa orðið almennar. Ein heimild nefnir þó að 
á Íslandi hafi menn kunnað að ná fram mildum fjólubláum 
lit með því að láta skófina liggja í stæku hlandi með salti og 
síðan hnoðað skófina í litla bolta með sítrónusafa.

Víðir til körfugerðar

Á Íslandi hefur tíðkast að flétta 
körfur úr rótum víðis. Stærstu 
víðitegundirnar hafa langar 
rótartaugar og voru þær 
notaðar í Rangárvallasýslu 
snemma á 18. öldinni til 
körfugerðar. Í Ferðabók Eggerts og Bjarna er talað um 
fjallagrávíðir sem er væntanlega það sem nefnt var grávíðir 
en er fjallavíðir í dag. Fjallavíðirinn var notaður í gyrði, körfur 
og svipur sem ferðamenn notuðu gjarnan. Körfurnar voru 
sumar svo stórar að hægt var að geyma í þeim ull og fleira. 
Sumar voru gerðar úr smágerðum tágum og voru eins og 
flöskur eða könnur með háls.

Íslensk hyrna prjónuð úr sex litatónum.

Grænt má fá með ýmsum jurtum og 
aðferðum. Hér hefur verið litað úr 
blöðum lúpínunnar og skolað upp 
úr örlitlum kopar og svo salmíaki. 

Junkkari sturtuvagnar

Ný sending af sturtuvögnum

10 tonna sturtuvagn á kr. 1.190.000,- án vsk. ( kr. 1.493.450,- m/vsk.)

13 tonn sturtuvagn á kr. 1.560.000,- án vsk. (kr. 1.957.800,- m/vsk.)

Aukabúnaður: Upphækkanir á skjólborð.

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

www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is
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„Þetta verkefni hefur lukkast mjög 
vel og samstarf þeirra sem tekið 
hafa þátt í því hefur verið með 
miklum ágætum,“ segir Sigvaldi 
H. Ragnarsson, formaður stjórnar 
Landbótasjóðs Norður-Héraðs. 
Sjóðurinn, sem stofnaður var árið 
2002, hefur það að aðalmarkmiði 
að græða upp og bæta land að 
minnsta kosti til jafns við það 
gróðurlendi sem á sínum tíma 
tapaðist undir Hálslón.

Nýverið var boðið upp á 
kynnisferð um uppgræðslusvæðin, en 
í hana fóru fulltrúar Landsvirkjunar, 
sveitarstjórnar og fjölmiðlar auk þess 
fólks sem þátt hefur tekið í verkefninu 
bæði fyrr og nú. Tilgangurinn var 
að veita fólki innsýn í umfang 
verkefnisins sem og að veita viðtöku 
styrk frá samfélagssjóði Alcoa á 
Íslandi. 

75 þúsund Bandaríkjadalir
í styrk frá Alcoa

Formleg afhending styrksins fór 
fram í Sænautaseli á Jökuldalsheiði. 
Magnús Þór Ásmundsson forstjóri 
Alcoa á Íslandi afhenti styrkinn 
og sagði m.a. við það tilefni að 
gaman væri að leggja slíku verkefni 
lið, en starf Landbótasjóðs á 
umliðnum árum hefði verið farsælt 
og skipt sköpum fyrir uppgræðslu 
á Austurlandi. „Það er von Alcoa 
að með styrknum muni starfsemi 
Landbótasjóðsins eflast enn frekar,“ 
sagði Magnús Þór. Styrkurinn nemur 
alls 75 þúsund Bandaríkjadölum og 
verður greiddur út á þremur árum, 
25 þúsund dalir hvert ár.

Sigvaldi segir að Landsvirkjun 
hafi frá upphafi verið umhugað að 
taka þátt í uppgræðslu landsins og 
eins hafi Samfélagssjóður Alcoa sýnt 
málefninu áhuga þegar til hans var 
leitað. „Þessi fyrirtæki, Landsvirkjun 
og Alcoa og það fólk sem komið 
hefur að á þeirra vegum, hafa sýnt 
mikinn áhuga og við í stjórn sjóðsins 
erum þakklát fyrir stuðninginn,“ 
sagði Sigvaldi Styrkurinn frá Alcoa 
verður að hans sögn nýttur til að 
fylgja betur eftir og bæta í þau 
verkefni sem unnið hefur verið að 
undanfarin ár.

Stofnfé frá Landsvirkjun upp á 
140 milljónir króna

Landbótasjóður Norður-Héraðs var 
sem fyrr segir stofnaður árið 2002, af 
þáverandi sveitarfélagi samnefndu, 
Norður-Héraði. Stofnfé var 140 
milljónir króna á verðlagi þess árs 
og lagði Landsvirkjun það fram. Að 
auki hefur fyrirtækið árlega greitt 4 
milljónir króna í sjóðinn, frá árinu 
2003 og gerir næstu ár, en samkvæmt 
samkomulagi greiðir Landsvirkjun 
þá upphæð í 15 ár. 

Sigvaldi segir að markmið 
Landsvirkjunar með fjárframlagi 
sínu sé að græða upp og bæta 
land að minnsta kosti til jafns 

við það gróðurlendi sem tapaðist 
undir Hálslón þegar stíflan við 
Kárahnjúka var byggð. „Með 
tilkomu Kárahnjúkavirkjunar 

töpuðust um 32 ferkílómetrar af 
grónu landi undir Hálslón. Við 
höfum unnið að uppgræðslu í 
ríflega áratug, frá árinu 2003, 

aðallega með því að bera tilbúinn 
áburð á lítt eða ógróið land innan 
áhrifasvæðis virkjunarinnar og 
örva þannig náttúrulegan gróður 
svæðisins,“ segir Sigvaldi.

Umfangsmikið uppgræðslusvæði

Stjórn sjóðsins hefur sér til 
fulltingis sérstaka ráðgjafanefnd 
sem skipuð er þremur fulltrúum, 
þeir eru frá sveitarfélaginu, 
Landvirkjun og Landgræðslunni. 
Ráðgjafanefndin hefur umsjón 
með uppgræðsluaðgerðum, 
áætlanagerð og árangursmati sem 
og eftirliti með verktökum sem 
unnið hafa við að dreifa ýmist 
áburði eða ónýtum heyrúllum á 
svæðunum. Unglingavinnuflokkur 
Landsvirkjunar hefur einnig tekið 
þátt í landgræðslustarfinu og m.a. 
séð um að dreifa áburði og fræi á 
þau svæði þar sem vélum verður 
ekki viðkomið.

Uppgræðslusvæðið allt er 
umfangsmikið, stærð þess nemur 
alls 5.520 ha og hefur verið 
unnið að landbótum á því svæði 
undanfarin 11 ár. Um er að ræða 
svæði á Jökuldalsheiði, hluta 
Brúardala, í Hrafnkelsdal auk smærri 
svæða á austanverðum Jökuldal. 
Einnig hefur sjóðurinn unnið að 
landbótum á áreyrum Jökulsár á 
Dal í Jökulsárhlíð og Hróarstungu. 
Á þeim ellefu árum sem liðin eru 
frá því uppgræðslustarfið hófst hafa 
verið borin á ríflega 2.100 tonn af 
tilbúnum áburði og 9.400 kíló af fræi.

Þegar búið að græða upp álíka 
stórt land og fór undir Hálslón

„Hugsunin var sú í upphafi 
að styrkja og bæta gróður til 
jafns við þann gróður sem fór 
undir Hálslón. Með tilkomu 
Kárahnjúkavirkjunar töpuðust góð 
og gjöful gróðurlönd sem í aldanna 

Markmiðið að græða upp álíka 
stórt svæði og fór undir Hálslón
– Samfélagssjóður Alcoa styrkir verkefnið um 75 þúsund Bandaríkjadali

Þátttakendur í kynnisferð Landbótasjóðs spjalla við Sænautasel.  Myndir / MÞÞ

Magnús Þór Ásmundsson, forstjóri Alcoa á Íslandi, afhendir Sigvalda, formanni Landbótasjóðs Norður-Héraðs, 
styrkinn. Við hlið hans eru Katrín Ásgeirsdóttir, Hrólfsstöðum, sem sæti á í stjórn sjóðsins, og Guðrún Ragna 
Einarsdóttir, Skjöldólfsstöðum, varamaður í stjórn. Björn Hallur Gunnarsson á einnig sæti í stjórn Landbótasjóðs. 
Afhending fór fram við gamla bæinn í Sænautaseli.

Baldur Grétarsson, í ráðgjafanefnd Landbótasjóðs, og Pétur Ingólfsson, 
verkfræðingur hjá Landsvirkjun, spjalla við Kárahnjúkastí u. Pétur var 
verkefnisstjóri við byggingu virkjunarinnar á sínum tíma.

Dagmar Ýr Stefándsóttir, fjölmiðlafulltrúi Alcoa, Magnús Þór Ásmunds-
son forstjóri Alcoa, Sigvaldi H. Ragnarsson, formaður stjórnar Landbóta-
sjóðs, Katrín Ásgeirsdóttir, Hrólfsstöðum, og Guðrún Ragna Einarsdóttir, 
Skjöldólfsstöðum.
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rás höfðu verið nýtt til fjárbeitar 
sem og beitar annarra grasbíta. 
Eitt af stærstu burðarsvæðum og 
beitarsvæðum hreindýra fóru m.a. 
undir Hálslón sem og varpsvæði 
og sumardvalarstaður heiðargæsa. 
Þá var líka ljóst að áfok á áreyrum 
myndi aukast frá því sem var áður 
en virkjunin kom til sögunnar og 
alls ekki viðunandi að hafa það svo. 
Það er því nokkuð ljóst að verkið 
sem við vinnum að er mikilvægt 
langtímaverkefni,“ segir Sigvaldi. 

Á þeim rúma áratug sem liðin 
er frá því uppgræðslustarf hófst 
hefur fjölmörg svæði verið grædd 
upp og eru þau samanlagt orðin 
álíka stór og það svæði sem fór 
undir Hálslón. Enn er þó mikið 
verk óunnið að sögn Sigvalda en 
menn munu á næstu árum ganga 
fullir bjartsýni til verka.

Sum svæði fara að „útskrifast“

Hann segir að næstu skref 
verði að fylgja betur eftir þeim 
svæðum sem þegar hefur verið 
unnið á. „Þess sjást skýr merki 
að sum svæðin, þau sem unnið 
hefur verið á undanfarin 11 ár 
fara að „útskrifast“ og því verður 
brátt svigrúm til að bæta nýjum 
uppgræðslusvæðum við,“ segir 
Sigvaldi. 

Hann nefnir að svæði sem unnið 
hefur verið á t.d. á Jökuldalsheiði 
og í Hrafnkelsdal séu ekki 
skemmd af völdum búfjárbeitar, 
heldur sé fremur um að ræða áhrif 
náttúruafla, m.a. frá Öskjugosi 
1875 með öllum þeim vikri og 
gjósku sem þá hafi farið yfir 
umrætt land og lagt það í eyði í 
nokkur ár. Veðrun og lítil úrkoma 
hefði einnig haft umtalsverð áhrif 
á gróðurframvindu hvers árs. „Telji 
einhverjir búfjárbeit ógn við þetta 
svæði er það misskilningur, hún er 
smáræði við aðra beit svo sem eins 
og hreindýra og gæsa sem fjölgað 
hefur á svæðinu ár frá ári,“ segir 
Sigvaldi.  /MÞÞ

Stefán Bogi og Sigvaldi H. Ragnarsson, formaður Landbótasjóðs og bóndi 
á Hákonarstöðum, ræða málin.

Horft y r Ánavatn í átt að Stóra-Svalbarði.

Baldur Grétarsson, bóndi í Kirkjubæ í Hróarstungu og formaður ráðgjafa-
nefndar Landbótasjóðs Norður-Héraðs, segir áhugasömum þátttakendum 
frá star nu.

Kárahnjúkastí a, efst í Hafrahvamma gljúfrum (Dimmugljúfrum), er hæsta grjótstí a í Evrópu með steyptri þéttikápu og meðal þeirra stærstu í heiminum af 
þessari gerð. Hún stí ar Jökulsá á Dal við Fremri Kárahnjúk og er langstærsta stí a virkjunarinnar. Austan við Kárahnjúkastí u er minni stí a, Desjarárstí a, 
í drögum undir Fremri Kárahnjúki og í dalverpi að vestanverðu er Sauðárdalsstí a. Saman mynda þessar stí ur Hálslón, sem er um 57 km2 að stærð og 
nær inn að Brúarjökli.

 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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Kindakjötsframleiðsla hefur farið 
hægt vaxandi frá árinu 2009, eða 
um 3 prósent að meðaltali, með 
þeirri undantekningu að á síðast 
ári varð 0,3 prósenta samdráttur. 

Sigurður Eyþórsson, sem er 
framkvæmdastjóri Landssamtaka 
sauðfjárbænda (LS) og situr í 
Markaðsráði kindakjöts, segir að í 
kjölfar þess að útflutningurinn fór 
á flug árið 2010 – með tilheyrandi 
hækkun á verði hér innanlands – hafi 
greinin þurft að þola ósanngjarnar 
ásakanir. „Að einhverju leyti var 
þar um að ræða stjórnmálamenn 
og hagsmunaaðila í atvinnulífinu 
sem andsnúnir eru núverandi 
landbúnaðarkerfi. Það var talað 
um að það kjöt sem færi á erlenda 
markaði væri niðurgreitt af íslenskum 
skattborgurum, þegar skortur væri 
á innanlandsmarkaði. En þá lá 
alltaf fyrir að það var til nægt kjöt 
á Íslandi. Í kjölfarið var hins vegar 
dregið úr útflutningi, í stað þess að 
metárinu 2010 hefði jafnvel verið 
fylgt eftir. Útflutningur dróst saman 
um 1.000 tonn á milli áranna 2010 
og 11. Uppbygging markaða er alltaf 
langtímaverkefni – ekki skyndilausn. 
Það er slæmt að ekki skuli hafa 
tekist að fylgja þessum góða árangri 
eftir, þó að ég vilji ekki halda fram 

tapast. En viðskipti sem þessi 

markaði sem geta tryggt ákveðinn 
stöðugleika í afsetningu og verðum. 
Á móti verða framleiðendur að 
tryggja öruggt framboð. Gangi það 
ekki er miklu meiri óvissa bæði um 
verð og afsetningu.“

Margþætt vandamál

þættir sem leggjast á eitt um að 
hér safnast upp birgðir kindakjöts. 
„Stærsti einstaki áhrifaþátturinn er 
líklega slakt grillsumar á stærsta 
markaðssvæðinu annað árið í röð. 
Markaðskannanir hafa sýnt að fólk 
kýs helst lambakjöt á grillið, þannig 
að ef illa gefur til grillunar sést það 

En greinin verður að vera 
undirbúin undir fleiri slæm grill-
sumur og þegar hátt í 2.000 tonn af 
kindakjöti safnast upp ár eftir ár er 
vonlegt að spurt sé hvort ekki ekki sé 
framleitt of mikið. „Talsmenn bænda 

hafa sagt að þeir telja framleiðslu 
ekki of mikla í ljósi þess að þeir 
hafa trú á því að það séu tækifæri 
til að styrkja útflutninginn í sessi. 
Það sé hægt að gera með fremur 
litlum tilkostnaði því víða er að 
finna húsakost og landrými sem 
er vannýtt. Það byggir auðvitað á 
því að útflutningurinn geti staðið 
undir því og vonandi líka með 
eflingu innlenda markaðarins, 
ef meiningin er að keppa 
áfram á þeim vettvangi,“ 
segir Sigurður.

Þarf að hugsa 
út fyrir boxið

„Það þarf að 
hugsa út fyrir 
boxið í þessari 
samkeppni og 
við þurfum til 
að mynda að 
vera með fleiri 
vörur sem eru 
fitulitlar og 
fljótlegar í 
eldun. Þá 

þyrfti lambagúllas, hakk og borgarar 
að fást á fleiri stöðum en einungis í 
sérverslunum. Að hluta til er þetta 
vegna þess að meginhlutann af árinu 
er ekki völ á öðru en frosnu kjöti, 
sem þarf þá að þýða upp og ekki 
hægt að frysta aftur – en við verðum 
alltaf að hlusta á markaðinn. 

Við erum núna með eitt ódýrasta 
lambakjöt í Evrópu í höndunum og 

það er varla tekið eftir því. Vandi 
greinarinnar felst líka í því að 
það ríkir fákeppni í smásölu; allt 
kjöt fellur til á mjög skömmum 
tíma þar sem margir seljendur 
eru en fáir kaupendur. Það 
tekur skamman tíma að skrúfa 

alifuglaframleiðslu upp 
eða niður, en þegar 
lömbin eru komin 
á haustin þá á 
bóndinn engan 
annan kost en 
að afsetja þau. 
Hann er búinn 
að leggja til 

kostnaðinn 
og það er 
í  öllum 

tilvikum betra fyrir hann að fá 
eitthvað fyrir þau en ekkert. Ferillinn 
er langur og bóndi getur þurft að taka 
ákvarðanir allt að 18 mánuðum fyrir 
fyrirhugaðrar framleiðsluaukningar.
Ég hef þá trú að ef við ætlum að 
brjótast út úr þessari stöðu þá er 
ekki annað hægt en að leggja aukna 

bara leið til að losna við það sem ekki 
gengur út hér. Það má segja að það 
séu þrír markaðir sem eru ágætlega 
fastir í sessi; Noregur, Færeyjar og 

niður. Nú er verið að reyna að byggja 
upp í Rússlandi en það er enn mjög 
viðkvæmt.“

Auknar afurðir eftir hverja kind

Birgðamálin eru alltaf á dagskrá 
hjá LS, að sögn Sigurðar, sem 
skarast svo sjálfkrafa við kjaramál 
sauðfjárbænda. „Við höfum gefið út 
yfirlýsingar um að við séum óánægð 
með afurðaverðið, en við gerum ekki 
kröfu um ákveðna hækkun núna. 
Við hvetjum afurðastöðvarnar hins 

vegar til að sækja fram til þess 
að hægt sé að hækka afurðaverð. 
Miðað við stöðuna erum við ekki í 
fær um til að heimta hækkun núna, 
en við teljum okkur samt þurfa á 
henni að halda og bendum á hvaða 
leiðir við teljum heppilegastar til 
að skapa þær aðstæður. Vonandi 
heldur útflutningur áfram að aukast. 
Við höfum aukið framleiðsluna um 
tæp 12% frá 2009-2013. Það hefur 
gerst með auknum afurðum eftir 
hverja kind því fjölgun sauðfjár á 
tímabilinu er aðeins 1,5%. Það er 
fagnaðarefni í sjálfu sér, en það 
þýðir líka að við þurfum að sækja 
fram, því allt byggist þetta starf á 
því að einhver vilji kaupa afurðirnar 
á ásættanlegu verði. Ég efast ekkert 
um að allt þetta kjöt mun seljast, en 
það er meiri óvissa um hvert verðið 
verður,“ segir Sigurður. 

Hann vill enn fremur benda 
neytendum á að láta í sér heyra 
og láta verslanir vita, séu þeir 
ekki sáttir við það framboð sem 
er í boði af kindakjötsvörum. Það 
hafi áhrif í gegnum smásöluna til 
afurðastöðvanna.  /smh

Ingvar Gíslason, markaðsstóri 
Norðlenska, segir að fyrir 
umræðuna sé gagnlegt að hafa í 
huga að framleiðsla á kindakjöti 
hafi farið nálægt tíu þúsund 
tonnum á ári síðastliðin tvö ár – 
og hafi ekki verið meiri undanfarin 
tíu ár. Stærð innanlandsmarkaðar 
hafi hins vegar numið 6.700 
tonnum árið 2013. 

Hann segir ástæður fyrir aukinni 
framleiðslu megi meðal annars rekja 
til þess að meðalþungi dilka hafi 
aukist síðastliðin ár, ásamt því að 
ákveðnir sláturleyfishafar hafa hvatt 
bændur til aukinnar framleiðslu vegna 
góðra sölumöguleikum á erlendum 
mörkuðum. Með veikri krónu hafi 
útflutningsgreinum gengið vel og sé 
lambakjötið þar engin undantekning. 
Efnahagserfiðleikar í Evrópu hafi 
hins vegar haft neikvæð áhrif á 
eftirspurn eftir íslensku lambakjöti, 
sérstaklega í Suður-Evrópu. Stór 
hluti af framleiðsluaukningunni hafi 
því leitað á markað hér innanlands 
sem er þveröfugt við það sem spár 
gerðu ráð fyrir.

Ingvar bendir á að 
framleiðsluaukning á helstu 
kjöttegundum hafi verið 6,8 prósent 
á árunum frá 2008 til 2013, en neysla 
á kjöti á hvern íbúa á Íslandi hefur 
minnkað um fjögur prósent (úr 83,1 
kg í 79,9 kg á hvern íbúa). Þessar 
tölur megi síðan setja í samhengi 
við mannfjöldaþróun á Íslandi, en 
fjölgun á þessum árum er um tvö 
prósent. 

Innflutningur ekki sérstaklega til 
þess að fæða erlenda ferðamenn

Að sögn Ingvars er kjöt ekki flutt 
inn sérstaklega til að geta fætt 
erlenda ferðamenn, það sé flutt inn 
til að mæta eftirspurn neytenda á 
markaði þar sem innlent framboð 
er ekki nægjanlegt. Það eigi einkum 
við í nautgripaframleiðslu þar sem 
megináhersla undanfarin ár hefur 
verið á framleiðslu mjólkur og 
mjólkurafurða og því hefur dregið 
mikið úr nautakjötsframleiðslu á 
þessu ári. Innflutningurinn geri því 
lítið annað en að vega uppá móti 

minnkandi framleiðslu innanlands 
það sem af er ári.

„Norðlenska hefur frá upphafi 
einbeitt sér að framleiðslu og sölu 
fyrir innanlandsmarkað. Töluverðri 
vinnu og fjármunum hefur verið 
varið í vöruþróun undanfarin ár 
sem sjá má af vöruvali Norðlenska 
í hillum verslana. Breytingar og 
þróun á kjötmarkaði hafa verið 
miklar undanfarin ár og því felast 
helstu tækifærin í frekari vöruþróun 
með áherslu á gæði og þægindi fyrir 
neytendur. 

Lambakjöt er vel samkeppnishæft 
við aðrar kjöttegundir bæði í verðum 
og gæðum og því er mikilvægt að 
horfa til þess og þekkja hverjar kröfur 
neytenda eru. Þær snúast ekki bara 
um samkeppnishæft og sanngjarnt 
verð, heldur einnig um að varan sé 
auðveld í eldun, tímann sem eytt er í 
eldun og nýtingu á hráefninu.

Markaðssetning á lambakjöt 
hefur að stórum hluta farið í gegnum 
Markaðsráð kindakjöts síðastliðin ár, 
sem hefur borið ábyrgð á því að byggja 
upp ímynd lambakjötsins. Að auki 

hefur markaðssetningin farið fram í 
verslunum sem auglýsa lambakjöt í 
samstarfi við framleiðendur auk þess 
hafa framleiðendur markaðssett eigin 
vörumerki með margvíslegum hætti. 
Það eru eflaust skiptar skoðanir um 
árangur markaðssetningarinnar en 
segja má að ákveðinn varnarsigur 
hafi unnist, þar sem það hefur 
tekist að hægja á þeirri þróun að 
lambakjötsneysla Íslandi minnki á 
hvern íbúa með árunum. Hún jókst 
reyndar árið 2013 um tæp tvö kg á 
mann.“

Baráttan um verðmætt hillupláss 
lágvöruverðsverslana

„Markaðsstarfið heldur áfram en mun 
án efa taka einhverjum breytingum 
með breyttum kröfum neytenda og 
aðstæðum á markaði. Samkeppnin 
á þessum krefjandi markaði er mjög 
hvetjandi og framleiðendur keppast 
við að bjóða upp á fjölbreytt vöruval. 
Þetta er ekki alltaf auðvelt og eðlilega 
erum við eins og aðrir bundnir af því 
að neytendum líki við það sem við 

erum að framleiða og ekki síst líki 
við verðlagninguna í samanburði við 
aðra valmöguleika sem þeir hafa. 
Hinu má ekki gleyma að stærstur hluti 
matarinnkaupa á Íslandi fer í gegnum 
lágvöruverðsverslanir sem bjóða uppá 
takmarkað vöruval og hillupláss. 
Samkeppnin er því gríðarlega mikil 
og tilhneigingin hjá verslun er að selja 
aðeins það sem selst mjög vel þar sem 
hilluplássið er dýrt. Því getur oft verið 
mjög erfitt að koma nýjum vörum að 
á markaðnum. Á endanum verðum 
við metnir af neytendum, bæði við 
og verslunin, ef þeim líkar ekki það 
sem er í boði fara þeir annað,“ segir 
Ingvar.  /smh

Birgðasöfnun á kindakjöti á sér ýmsar ástæður:

Sóknarfærin eru á erlendum mörkuðum
– þó má gera betur á þeim innlenda og auka hlutdeild kindakjötsins í fæðu ferðamanna
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Sigurður Már Harðarson
smh@bondi.is

Þ
að er gömul saga og ný að 
birgðasöfnun á kindakjöti rati 
inn í íslenska þjóðmálaumræðu. Á 

dögunum bárust um það fréttir að birgðir 
í lok júlí hefðu verið 1.976 tonn, sem er 
225 tonnum meira en á sama tíma og í 
fyrra. Það liggur fyrir, nú þegar sláturtíð 
er nærri, að ekki eru til markaðir fyrir 
allt það kjöt sem framleitt var á síðasta 
ári. Sala innanlands hefur dregist saman 
síðustu tvö ár en hlutfallslega meira er 
flutt út í staðinn. Það er í samræmi við 
þá þróun sem sauðfjárbændur vilja 
að eigi sér stað – þar liggi sóknarfæri 
greinarinnar, þótt hlutdeild kindakjötsins 
í fæðu ferðamanna á Íslandi mætti 
vissulega aukast líka. 

Í viðtölum við fulltrúa sauðfjárbænda, 
afurðasala og veitingamenn kemur í ljós 
að markaðsstaða íslenska lambakjötsins á 
innlendum markaði er góð. Markaðshlutdeild 
lambakjötsins er til að mynda óvíða hærri 
en á Íslandi. Flestir telja þó að hlutdeild 
kindakjöts í fæðu ferðamanna, sem streyma 
til landsins sem aldrei fyrr, geti aukist.

Flestum ber saman um að ástæður 
birgðasöfnunarinnar sé einkum þríþættar; 
framleiðsla kindakjöts hefur aukist á síðustu 
árum og útflutningur dregist saman á 
árunum eftir 2010 í stað þess að aukast – 
eins og vonir stóðu til. 

Þá hafa markaðskannanir sýnt fram á 
að veðurfar á sumrin hefur afgerandi áhrif 
á sölu, þar sem Íslendingar kjósa einna helst 
lambakjöt þegar kjöt er valið á grillið.

Greining verður samt að vera búin undir 
það að illa viðri.

Fréttaskýring

Sigurður Eyþórsson er framkvæmdastjóri 
Landssamtaka sauðfjárbænda og situr í 
Markaðsráði kindakjöts.  Mynd / TB

 Mynd / smh

Ingvar Gíslason, markaðsstjóri 
Norðlenska.

Ingvar Gíslason, markaðsstjóri Norðlenska, segir að baráttan um verðmætt hillupláss skipti miklu máli fyrir lambakjötsvörur

Stór hluti framleiðsluaukningar leitaði á markað innanlands í stað þess að fara úr landi
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Hafliði Halldórsson er formaður 
Klúbbs matreiðslumeistara. 
Hann segir nýlegar fréttir af 
birgðasöfnun á kindakjöti ekki 
hafa borið sérstaklega á góma í 
umræðum matreiðslumeistara. 

„Allir sem ég þekki og tala 
við hafa hins vegar mikið álit á 
gæðalambakjöti og bjóða það á sínum 
veitingahúsum. Ekki er þó hægt að 
setja allt kjöt undir gæðahattinn, enda 
vita menn að það flokkast misjafnlega 
í slátrun og í verði til bænda.“

Skortur á upprunamerkingum

Varðandi sóknarmöguleika 
kindakjötsins á innanlandsmarkaði 
telur Hafliði að þeir möguleikar séu 
að einhverju leyti fólgnir í því að 
teknar séu upp upprunamerkingar 
á þessum afurðum. „Umræða 
um upprunamerkingar og skort 
á þeim hefur verið lifandi í mörg 
ár, veitingamönnum rétt eins og 
almennum neytendum finnst almennt 
löngu tímabært að taka þær upp. 
Möguleikar fyrir bændur að sýna sig 
og sanna með gæðavöru byggir á kerfi 
með rekjanlegum upprunamerkingum. 
Hér mætti nútíminn banka á dyrnar 
því kröfuharðir kaupendur innanlands 
vilja þetta val um uppruna og gæði.“

Haflið segir að ferðamenn séu 
margir áhugasamir um það sem er 
„ekta“. Íslenskt, vel eldað, gæða 
lamb er auðvitað eitt þeirra sérkenna 
í íslenskri matargerð sem við getum 
boðið upp á. Mín tilfinning er sú að 
ferðamönnum standi lamb til boða á 
allflestum veitingastöðum landsins 
og þar með sé framboðið mjög mikið. 
Matseðlar eru víða mjög líkir og 
innihalda staðbundin hráefni sem á 
Íslandi eru ekki svo ýkja mörg og þar 
er lambið til í öllum hornum landsins. 
Skipar lambakjötið að mínu viti því 
stærsta sætið af kjötmeti á matseðlum 

fyrir ferðamennina og ég á erfitt með 
að sjá hvernig mætti auka framboðið 
á dýrari hlutum kindakjötsins.

Hann segir að ef til vill 
séu tækifæri í ódýrari hlutum 
kindakjötsins. „Ég bendi á að mjög 
víða er boðið upp á íslenska kjötsúpu 
sem byggir á ódýrari hluta lambsins 
á veitinga og kaffihúsum sem 
þjónusta ferðamenn í dag. Súpan er 
vinsæl og sú þróun hefur spunnist á 
örfáum árum.

Um framboð, gæði og verð á 
kindakjötsafurðum segir Hafliði að 
sumir veitingamenn veigri sér við 
nota dýrustu bitana í dag, til dæmis 
hryggvöðvann. „Hann er auðvitað 
misjafn að stærð og gæðum en 
seldur á háu verði að mati flestra 
veitingamanna. Ég held að betra sé 
að rökstyðja verð á dýrari pörtum með 
því að styðjast við upprunamerkingar, 
hvar lömbin voru á beit og svo 
framvegis – og að gæðaflokkun 
kjöts sem fer í fjölmarga flokka í 
sláturhúsum skili sér alla leið til 
veitingahúsa og almennra neytenda. 
Bjóða þar með raunverulegt val um 
gæði og verð í innkaupum.“  /smh
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Ha iði Halldórsson er formaður 
Klúbbs matreiðslumeistara.

Kröfuharðir kaupendur 
vilja val um uppruna og gæði
– ef til vill eru tækifæri í ódýrari hlutunum

Gunnlaugur Eiðsson, framkvæmdastjóri Kjarnafæðis:

Mikið markaðsstarf unnið í vöruþróun 
af hálfu afurðasala
Hár framleiðslukostnaður helsta hindrunin í frekari markaðssókn

Gunnlaugur Eiðsson, fram-
kvæmdastjóri Kjarnafæðis, 
segir það ekki nýja sögu að til 
séu birgðir af lambakjöti milli 
sláturtíða. „Hérna áður fyrr 
var því oft fargað, sent út á 
engu verði – og þar fram eftir 
götunum. Birgðasöfnunin núna 
skýrist aðallega af því að það 
hefur ekki gengið nægilega vel 
að selja lambakjöt á erlendum 
mörkuðum og má kannski segja 
að verðhækkanir á lambakjöti frá 
árinu 2006 til dagsins í dag hafi 
einfaldlega verið of brattar – eða um 
90 prósent á þessum tíma. Það leiðir 
af sé minni sölu innanlands og að 
verðlagning verður of há erlendis, 
þar erum við að keppa aðallega við 
nýsjálenskt, breskt, spænskt eða 
franskt lambakjöt, sem er mun 
ódýrara í dag.“

Gunnlaugur segir ástæðu þess að 
ekki gengur betur að markaðssetja 
kindakjöt fyrir ferðamenn vera þá 
að fólk sé vanafast og það sæki í 
það sem það best þekki. „Í grunninn 
er kjötmarkaður í öðrum löndum 
þríþættur; kjúklingur, grís og naut. 

Við komum ekki til með að 
breyta eðli og venjum erlendra gesta. 
Ferðafólk er þó einnig upp að vissu 
marki forvitið og leitast að einhverju 
leyti eftir því að upplifa sérstöðu 
landsins sem það heimsækir. Það er 
klárlega fiskurinn sem ferðafólk sækist 
í á Íslandi þó að við í Kjarnafæði 
viljum líka tilnefna lambakjötið í 
þessu samhengi. Sem betur fer er 
hópur af fólki sem er tilbúið að prófa 
eitthvað nýtt og það getur þetta fólk 
gert með neyslu á lambakjöti hérna 
á Íslandi. 

Það er hins vegar staðreynd að sala 
á lambakjöti hefur ekki haldið í við 
fjölgun ferðamanna og jafnvel dregist 
saman í því samhengi. Þar eru nokkrir 
áhrifaþættir sem ráða ferðinni og er 
vanaþátturinn sem áður er nefndur sá 
sterkasti. 

Ísland er örmarkaður sem ekki 
telur á ársbasa nema um 320 þúsund 
hræður. Við erum farin að þrefalda 
þessa höfðatölu með ferðamennskunni 
sem er sveiflugjörn eftir tímabilum, 
því er erfitt að fylla ekki inn í þau göt 
sem á markaðnum myndast nema með 
innflutningi á þeim vörutegundum 
sem helst vantar, við teljum það 
ekki þjóðhagslega hagkvæmt að 
auka innanlands framleiðslu sem því 
nemur, það myndi klárlega mynda 
offramboð á öllum kjötmarkaðnum.

Gunnlaugur telur að ekki sé hægt 
að tala um ódýrari hluta lambakjöts 
– í samhengi við aðrar skepnur – því 
framleiðsluferlið er tímafrekt og því 
dýrt. Það sé því varla hægt að tala 
um markaðstækifæri á Íslandi fyrir 
„ódýrari kindakjötsafurðir“. „Dýrið 
er mikið villt úti í náttúrunni meðan 
aðrar skepnur vaxa jafnvel á nokkrum 
dögum. Ef þú setur lambahakk 
við hliðina á nautahakki, þá er 
framleiðslukostnaður á lambahakki 
ekki ódýrari svo heitið geti, grísa- 
og kjúklingahakk er rúmlega 50-70 
prósentum ódýrara og að sama skapi 
nautagúllasið.

Eldra kindakjötið er aftur á móti 
uppselt, því það er á því verði sem 
gengur í útflutning og er megnið af 
því flutt til Austur-Evrópu.“

Mikið markaðsstarf hefur verið 
unnið af hálfu afurðasala á síðustu 
árum að sögn Gunnlaugs. „Mikil 

vinna og tími hefur farið í finna sem 
hagkvæmustu leiðir við útfærslu á 
lambakjöti. Frampartur hefur til að 
mynda farið úr því að seljast nánast 
eingöngu sem súpukjöt eða saltkjöt, í 
að vera núna notaður í ribeye, prime 
ribs, bógvöðva, gúllas, bógsteik/
helgarsteik, kylfu, framhrygg/sneiðar. 
Svona mæti lengi telja. Við sjálfir 
höfum á síðustu árum eytt hundruðum 
milljóna í markaðsfé, sú vinna er alltaf 
í gangi, alla daga ársins. Lambakjöt 
er um það bil helmingur af veltu 
fyrirtækisins.

Helsta hindrunin til frekari 
markaðssókna á lambakjöti – þá 
verðum við að horfa út fyrir landssteina 
– er líklega framleiðslukostnaðurinn; 
það eru margar smáar einingar með 
lítið heildarmagn á heimsmarkaðsvísu, 
rétt rúmlega 550 þúsund dilkar 
síðastliðið haust. Vaxtakostnaðurinn, 
sökum fjárbindingar á haustin í 
sláturtíð og eru óverðtryggðir vextir 
um eða yfir átta prósent, gerir frekari 
sókn erfiða. Svo er eins og sumir 
hugsi meira um afsetningu á vöru – 
án tillits til kostnaðar – frekar en að 
gera þetta á arðbærum nótum. Það er 
auðvitað glórulaust, hvort heldur sem 
við horfum á þetta til skemmri eða 
lengri tíma.“

Arðbær útflutningur kappsmál
 

„Ef við viljum halda áfram 
sauðfjárrækt og framleiðslu í þeirri 
mynd sem við þekkjum hana í dag 
er það algjört kappsmál að við 
náum arðbærum útflutningi. Ef til 
þess kemur ekki er ég hræddur um 
framtíð íslenskrar sauðfjárræktar,“ 
segir Gunnlaugur.  /smh

Gunnlaugur Eiðsson.
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Vilmundur Hansen þjóðfræðingur og garðyrkjufræðingur

Laukar og hnúðar eru forðarætur 
sem safna í sig næringu og geyma 
hana yfir veturinn. Laukjurtir eru 
því vel undir það búnar að hefja 
vöxt snemma á vorin, jafnvel áður 
en snjóa leysir. 

Best er að setja haustlauka niður 
fyrir fyrstu frost, í september eða 
október, en ekkert mælir gegn því 
að setja þá niður síðar, eða svo 
lengi sem tíðin leyfir. Margar 
laukjurtir þurfa að standa í 
freðnum jarðvegi í nokkrar vikur 
til þess að undirbúa sig fyrir vöxt 
að vori. Laukar þrífast best á 
þurrum stað í vel framræstum og 
sendnum jarðvegi. Flestar tegundir 
kjósa skjól og birtu en hátíðarliljur 
þola nokkurn raka og skugga. 
Allar laukjurtirnar sem fjallað er 
um hér eru einkímblöðungar, að 
einni undanskilinni, vorboða sem 
er tvíkímblöðungur.

Tvö til þreföld hæð niður

Einföld þumalfingursregla segir 
að setja skuli laukana niður sem 
nemur tvö- til þrefaldri hæð þeirra, 
og heldur dýpra í lausum jarðvegi. 
Hentugt bil á milli lauka er tvisvar 
sinnum þvermálið. Fallegast er að 
planta laukum þétt, milli 50 og 100 
á fermetra, eða 10 til 15 saman 
í hnapp eftir stærð laukanna, 
þannig að þeir komi upp eins og 
stór blómvöndur. Best er að grafa 
holu í rétta dýpt með lítilli skóflu 
eða stinga fyrir laukunum með 
laukajárni og losa um jarðveginn. 
Gott er að setja mold sem blönduð 
er með lífrænum áburði, þangmjöli 
eða hænsnaskít í botninn og yfir 
laukana. Einnig má blanda eilitlu 
af tilbúnum áburði við moldina 
áður en hún er sett yfir þá. Þegar 
búið er að hylja laukana með 
góðri mold skal þjappa jarðveginn 
varlega og hylja hann með laufi 
eða trjákurli og vökva. 

Við niðursetningu er gott 
að hafa í huga að mismunandi 
tegundir koma upp á mismunandi 
tímum og einnig er æskilegt að 
huga að því hvaða litir fara vel 
saman. 

Ræktun í kerum og pottum

Þeir sem ekki hafa aðgang að garði 
geta sett haustlauka í ker eða potta 
með gati á botninum, og haft á 
svölum eða tröppum. Blanda þarf 
moldina í kerunum með sandi eða 
vikri og setja möl í botninn svo að 
hún verði ekki of blaut. Lágvaxnar 
tegundir, eins og krókusar eða 
vetrargosar og smávaxnir túlípanar, 
fara betur í kerum en hávaxnar 
tegundir og auðveldara er að færa 
kerin til ef plönturnar eru lágar. 

Hægt er að planta laukum í 
lögum. Neðst eru laukar sem 
blómstra seint, til dæmis túlípanar 
og síðan koll af kolli þannig að efst 
eru laukar sem blómstra snemma, 
til dæmis krókusar. 

Lítil umhirða

Haustlaukar þurfa litla umhirðu 
eftir að þeir eru settir niður. Ef þeir 
blómstra illa er ástæðan líklega sú 
að þeir standa í bleytu eða skugga.

Margar tegundir safna ekki 
nægum forða yfir sumarið til 
að blómstra árið eftir. Þetta á 
sérstaklega við um viðkvæmar 
tegundir, eins og hýasintur og 
keisarakrónu. Æskilegt er að 
endurnýja túlípana annað til 
þriðja hvert ár en viðkvæmum 
tegundum þarf að skipta út á hverju 

ári. Krókusar og páskaliljur eða 
narsissur eru mjög harðgerðar 
ættkvíslir sem blómgast ár eftir 
ár. Leggháar tegundir geta þurft 
stuðning eða uppbindingu.

Laukjurtir þola illa köfnunar-
efnis ríkan áburð þar sem hann 
eykur ofanjarðarvöxt á kostnað 
neðanjarðarhlutans. Kalí- og 
fosfóráburður hentar laukum betur 
þar sem hann eykur blómgun og 
frostþol.

Eftir blómgun á að klippa 
blómstöngulinn burt svo að plantan 
eyði ekki orku í að mynda fræ. 
Blöðin þurfa aftur á móti að sölna 
áður en þau eru klippt burt. Séu þau 
klippt of snemma nær laukurinn 
ekki að safna forða fyrir veturinn 
og blómgast ekki árið eftir. Mörgum 
finnst ljótt að sjá sölnuð blöð og er 
þeim hefur oft verið bent á að klippa 
helminginn burt og binda blöðin 
saman með teygju en slíkt er ekki 
ráðlegt vegna þess að það skerðir 
mjög vöxt og eftirþroska laukanna. 
Einnig má setja lauka niður í þar til 
gerðar körfur og má þá taka þá upp 
og flytja annað eftir blómgun.

Dalalilja. Þjóðarblóm Finnlands. 
Lágvaxin, um 20 sentímetrar á 
hæð. Blaðstór jurt sem blómgast 
hvítum bjöllulaga blómum. Berin 
rauð, eitruð. Harðgerð, dafnar 
best í hálfskugga og lausum 
moldarjarðvegi. Jurtin er sögð hafa 
vaxið upp af tári Evu eftir að hún og 
Adam voru rekin úr aldingarðinum 
Eden, eða tári sem María mey felldi 
þegar hún sá Jesúm á krossinum. 
Jurtin er öll eitruð. Kjörin laukjurt 
til að setja í skógarbotn, t.d. trjálundi 
eða runnabeð, skríður mikið um og 
magnast með hverju ári eftir að hún 
hefur sætt sig við aðstæður. 

Furðulaukur. Fallegar laukplöntur 
sem geta orðið um metri á hæð. 
Blómin drjúpandi, bleik eða 
rauðleit og með grænum grunni. 
Blómstöngullinn réttir úr sér eftir 
að blómin falla og fræ fara að 
myndast. Þrífst best á sólríkum stað 
í sendnum og þurrum jarðvegi.

Goðaliljur eða hýasintur. 
Viðkvæmar og blómgast sjaldnast 
nema einu sinni hér í görðum. Þurfa 
allra besta staðinn í garðinum og 
mikla alúð og umhirðu. Samkvæmt 
grískum goðsögum var ungur og 
fallegur drengur sem lést þegar hann 
varð fyrir kringlu guðsins Apollós 

þegar þeir léku saman kringlukast. 
Upp af blóði hans uxu þessar liljur 
sem síðan eru við hann kenndar.

Haustlilja. Ættkvísl með um 
það bil 60 tegundir laukjurta frá 
Vestur-Asíu, Bretlandseyjum 
og löndunum við Miðjarðarhaf. 
Blómin líkist blómum krókusa 
en haustliljur blómgast á haustin, 
í september og fram í október ef 
tíðin er góð. Blómin bleik eða 
hvít. Haustliljur eru blómsælar og 
blómstra á hverju hausti en til að 
blómin opnist þarf jurtin þurran og 
sólríkan stað. Haustliljur senda upp 
blöð sín að vori og þau visna niður 
um mitt sumar og ekkert gerist fyrr 
en blómin skjóta upp kollunum 
undir haustið.

Indíánalilja. Hávaxnar laukjurtir, 
60 til 90 sentímetrar á hæð. 
Blómgast hvítum, ljósbláum 
eða bláum blómum í löngu axi í 
kringum mánaðamótin maí og júní. 
Harðgerðar plöntur sem þrífast 
best í góðri mold og á sólríkum 
stað. Náttúruleg heimkynni þeirra 
eru í Norður-Ameríku þar sem 
indíánar frumbyggjarnir nýttu 
ýmsar tegundir þessarar ættkvíslar, 
einkum til matar.

Keisarakróna. Glæsileg planta 
sem verður allt að einn metri á 
hæð. Til í appelsínugulum eða 
gulum lit. Blómgast í maí til júní. 
Kýs þurran, sólríkan og skjólgóðan 
stað í garðinum undir stærri trjám 
eða runnum sem skýla henni gegn 
næturfrostum á vorin. Keisarakróna 
lifir árum saman hér í görðum þar 
sem henni hafa verið búnar réttar 
aðstæður, til dæmis í skjóli við 
húsvegg. 

Laukur keisarakrónu er stundum 
kallaður músafælulaukur vegna 
þess að af honum er sterk lykt sem 
mýs fælast. Skera skal laukinn 
í nokkra bita og dreifa honum 
innandyra þar sem hætta er á 
músagangi, til dæmis í húsbílum, 
tjaldvögnum, sumarbústöðum og 
útihúsum. Viðkvæm planta sem 
blómgast eingöngu við bestu 
skilyrði.

Aðrar tegundir af sömu ættkvísl 
eru svokallaðar fuglaliljur. Af þeim 
er vepjulilja algengust og vinsæl.

Krókus Blómgast snemma á 
vorin en einnig er til tegundir sem 
blómgast að hausti. Lágvaxnir og 

til í mörgum litum. Fallegt að planta 
krókusum í litlar þyrpingar, 10 til 20 
saman, í grasflötina eða dreifa þeim 
handahófskennt og fylgjast með 
þegar þeir koma upp á vorin.

Garðakrókusar blómgast snemma, 
blómin stór og þétt, blá, gul eða 
hvít. Tryggðakrókus er harðger og 
fjölgar sér ört í görðum blómin eru 
ilmandi, yfirleitt gul en geta verið 
gul og blanda af öðrum lit. Hann 
blómgast snemma á vorin, blómin 
lítil en mikið opin. Haustkrókusinn 
blómgast á haustin. Saffrankrókusinn 
er haustblómstrandi, fræflar hans eru 
hið eftirsótta saffrankrydd.

Liljur. Ótal tegundir af liljum eru til. 
Þær sem í ræktun eru koma yfirleitt 
frá Asíu og Norður-Ameríku eða eru 
blendingar tegunda í milli. Yfirleitt 
eru liljur um metri á hæð og geta 
þurft stuðning. Ræktunarafbrigði 
skipta þúsundum og þegar vel tekst 
til blómgast liljur stórum og litríkum 
blómum. Dafna best í frjósamri mold 
með góðu frárennsli því að laukunum 
hættir til að rotna ef þeir standa í 
bleytu. Hérlendis gefst yfirleitt best 
að rækta liljur í köldum eða svölum 
gróðurskálum vegna vetrarvætunnar 
utandyra.

Páskaliljur eða hátíðarliljur. Fást 
í ótal tilbrigðum og í mörgum 
flokkum eftir blómgerð og uppruna. 
Þeim þykir gott að standa lengi á 
sama stað. Yfirleitt mjög harðgerðar 
og fjölga sér mikið með tímanum. 
Páskaliljur blómgast yfirleitt í lok 
maí og verða 40 til50 sentímetra háar. 
Til er fjöldi afbrigða en gul afbrigði 
þrífast best. Aðrar narsissur blómgast 
fyrr, jafnvel seint í mars eða byrjun 
apríl, til dæmis hin smágerða 'Tete-
á-Tete‘ sem mikið er selt af í pottum 
um páskaleytið. Eftir blómgun má 
gróðursetja plöntuna eins og hún 
kemur fyrir í pottinum úti í garðinum 
og þar kemur hún upp og blómgast 
á hverju vori.

Í grískum goðsögum segir frá 
unglingnum Narkissos sem var 
heftur í álög sem ollu því að hann 
sat á árbakka bergnuminn af eigin 
spegilmynd í vatninu þar til hann 
breyttist í liljublómið sem síðan er 
við hann kennt og kallað narsissa.

 
Perlulilja. 10 til 20 sentímetrar 
á hæð. Blómin blá, perlulaga og í 
klösum. Náttúruleg heimkynni í 
Litlu-Asíu og Suður-Evrópu. Fara 

vel sem bryddingar með túlípönum 
og páskaliljum sem blómgast á 
svipuðum tíma og þær. Nokkuð 
viðkvæmar, þola illa raka og rask en 
þar sem vel fer um þær eflast þær 
með hverju ári.

Postulínslilja. Falleg jurt með 
lútandi, stórum fölbláum blómum 
sem eru saman í klasa. Þrífst best 
á sólríkum stað og blómgast í maí. 
Hæð um 15 sentímetrar. Upprunnin 
frá Líbanon og Litlu-Asíu. 

Skrautlaukar eru nokkrar 
mismunandi tegundir af 
laukaættkvíslinni. Blómsveipurinn 
efst á lauflausum stöngli sem getur 
orðið allt að einn og hálfur metri 
að hæð, en er yfirleitt mun lægri. 
Skrautlaukar eru til í mörgum litum 
og oft með sérkennilega lagaða 
blómsveipi. Dafna best á sólríkum og 
skjólgóðum stað. Allir skrautlaukar 
þurfa frjóan og vel framræstan 
jarðveg, stórvöxnustu tegundirnar 
þurfa að fara um 20 til 25 sentímetra 
djúpt,en smágerðari tegundum nægir 
10 sentímetra dýpi. 

Skógarlilja. Nokkrar tegundir. Þolir 
nokkurn skugga. Blómin drjúpandi, 
gul, bleik, hvít og blá. Kýs vel 
framræstan og næringarríkan jarðveg. 
50 til 60 sentímetrar á hæð. 

Snæklukka. Blómin hvít 
með grænum blettum á enda 
blómblaðanna, klukkulaga og 
drjúpandi á stöngulendunum. 10 til 
20 sentímetrar og ilmar lítillega. Þrífst 
í sól og hálfskugga, blómgast hér um 
miðjan maí og fram í júní. Náttúruleg 
heimkynni í Pýreneafjöllum. 
Þokkalega harðgerð. 

Snæstjarna. Blómin stjörnulaga, 
blá með hvítri miðju. Til eru afbrigði 
með hvítum og bleikum blómum. 
Þrífst best í sól eða hálfskugga. 
Harðgerð og nægjusöm planta, 10 
til 15 sentímetrar á hæð.

Stjörnulilja. Lágvaxin planta, 15 
sentímetrar á hæð. Blómin blá eða 
hvít og eilítið drjúpandi. Harðgerð 
og þurftalítil, fjölgar sér hjálparlaust 
og er fljót að mynda breiður ef 
hún fær að vera í friði fyrir lújárni 
og illgresishreinsun. Þrífst best á 
sólríkum stað. 

Sverðliljur. Mörg yrki í ræktun. 
Blómin stór, til í mörgum litum. 
Sverðliljur mynda bæði jarðstöngla 
og lauka. 40 til 70 sentímetra háar. 

Túlípanar. Eru til í mörgum stærðum, 
gerðum og litum, bæði einlitir og 
marglitir. Einfaldir og fylltir. Nafnið 
túlípani er dregið af orðinu turban, en 
það er algengt höfuðfat karlmanna í 
Tyrklandi og víðar.

Vetrargosi. Harðgerðir og með fyrstu 
laukunum sem koma upp á vorin. 
Fjölga sér mikið svo að hægt er að 
skipta þeim upp á nokkurra ára fresti. 
Vetrargosar eru hvítir á litinn og verða 
10 til 20 sentímetra háir. Skuggþolnir 
og fallegt að planta þeim í beð milli 
trjáa og runna. 

Vorboði. Blómgast gulum blómum 
eldsnemma á vorin, jafnvel í febrúar 
eða snemma í mars. Mjög harðger 
og á það til að þroska fræ og fjölga 
sér með sáningu. Tegundin er af 
Sóleyjaætt og myndar forðahnýði, 
sem svo yfirvetra til að blómgast 
seinni hluta vetrar eða snemma vors. 
Hnýðin er fremur smágerð og því 
gróðursett grunnt, 5 til 7 sentímetra.

Tími haustlaukanna
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Sverðliljur Van Gogh.

Skrautlaukur.

Krókus.
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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

Þróunarverkefni í sauðfjárrækt 
Framleiðnisjóður landbúnaðarins auglýsir hér með eftir umsóknum 
um styrki til rannsókna og þróunarverkefna í sauðfjárrækt samkvæmt 
verklagsreglum Bændasamtaka Íslands um ráðstöfun fjár til stuðnings við 
kennslu, rannsóknir, leiðbeiningar og þróun í sauðfjárrækt, sbr. auglýsingu 
nr. 703/2014. 

Umsókn skulu fylgja eftirfarandi upplýsingar: 
 - Yfirlit um tilgang og markmið verkefnisins 
 - Listi yfir alla sem eiga aðild að verkefninu 
 - Tímaáætlun verkefnisins 
 - Fjárhagsáætlun verkefnisins. 
 - Hvernig verkefnið nýtist sauðfjárræktinni 
 - Hvar og hvernig niðurstöður verða kynntar 

Umsóknarfrestur til 1. október 

Reglur um styrkina og umsóknareyðublöð er að finna á www.fl.is. 
Aðeins er tekið við umsóknum á eyðublöðunum sem þar er að finna. 
Umsóknum skal skilað til Framleiðnisjóðs landbúnaðarins, Hvanneyri, 
311 Borgarnes, merktum: "Umsókn um þróunarfé". 
Nánari upplýsingar veitir Þórhildur Þorsteinsdóttir, framkvæmdastjóri 
Framleiðnisjóðs landbúnaðarins í netfangið fl@fl.is

Framleiðnisjóður landbúnaðarins, Hvanneyri, 311 Borgarnes

Fljótafé til sýnis og sölu
Minnum á að Fljótamenn verða með opið hús á Þrasastöðum 
laugardaginn 14. október kl. 13.30. Þar verður hægt að 
kaupa kynbótalömb.

Einnig verður:
Hrútasýning
Lambatrítl hjá börnum
Veitingar að hætti Fljótakvenna
Heimaframleiðsla Fljótamanna kynnt

Athugið að einungis má selja innan Tröllaskagahólf að 
Svarafaðardal undanskildum.

Örlítill sjáanlegur árangur af umræðunni

liklegur@internet.is

Hjörtur L. Jónsson

t.is

sonÖRYGGI – HEILSA – UMHVERFI

Nú er komið ár síðan fastir 
pistlar um forvarnir byrjuðu hér 
í Bændablaðinu. Mér til mikillar 
ánægju er ég aðeins farinn að sjá 
árangur af þessum skrifum. 

Fyrir skemmstu sendi bílstjóri 
á fóðurbíl mér mynd af dráttarvél 
sem ekið var eftir þjóðvegi með 
fyrirsögninni: „Áróðurinn þinn 
virkar.“ Þessi er með tvö blikkljós 
og með kveikt á báðum, mynd 
tekin í Hrunamannahreppi. Þó hef 
ég ekki enn séð dráttarvél með 
slökkvitæki fest á vinstra afturbrettið 
eins og rannsóknarsérfræðingar hjá 
dráttarvélaframleiðandanum John 
Deere mæla með að best sé að 
festa slökkvitækið á, en samkvæmt 
rannsóknum frá John Deere verða 
75% eldsvoða í dráttarvélum vegna 
óhreininda og með litlu slökkvitæki 
ætti að vera hægt að slökkva eldinn 
í a.m.k. helmingi tilfella.

Ekki eru allir póstar eins jákvæðir 
og frá fóðurbílstjóranum. Fyrr í 
sumar fékk ég senda mynd af manni 
á opinni dráttarvél með innan við 
10 ára barn sitjandi í kjöltu sinni 

við heyskap, en svona mynd ætti 
enginn að láta taka af sér. Mikill 
áróður hefur verið í Bandaríkjunum 
til þess að reyna að fá menn til þess 
að hætta að vera með börn í fanginu 
á dráttarvélum vegna fjölmargra 
alvarlegra slysa. Eina mynd hef ég þó 
fengið sem sýnir vel að til eru menn 
sem setja öryggið á oddinn þegar 
börn eru í dráttarvélum. Myndin er 
af afa með barnabarn sitt og sést vel 
að barnið er í farþegasætinu með 
öryggisbeltið spennt. 

 Örlítil ábending um klæðnað 
fyrir komandi smalamennsku

Margir gera þau mistök að fara í 
bómullarnærfötum (bol og brók) í 
fjallaferðir og skilja ekkert í því af 
hverju þeim er kalt þrátt fyrir að vera 
í góðri lopapeysu og útivistarbuxum 
af nýjustu gerð. Ástæðu kuldans 
má oft rekja til bómullarfatnaðarins 
sem næst er skinni. Í bók sem 
gefin var út af Slysavarnarfélaginu 
Landsbjörg og heitir Ferðamennska 
og rötun er farið vel yfir klæðnað 
þegar farið er til fjalla. Höfundur 
bókarinnar er fyrrverandi skólastjóri 
björgunarskólans, Sigurður Ólafur 
Sigurðsson. Þar segir m.a. um 
fatnað: „Engin bómull ætti nokkurn 
tíma að fara með til fjalla, hvort 
sem er gallabuxur, bolir, sokkar, 
nærbuxur eða hvað annað sem er. 
Ástæðan er sú að bómull dregur í 
sig raka og einangrar ekkert þegar 
hún blotnar.“ Í þessari sömu bók er 
frekar mælt með ullarfatnaði eða 
flísfatnaði sem valkosti fyrir lengri 
fjallaferðir. 

Rangar og villandi tölur í Fréttablaðinu
Hinn 13. ágúst birti Fréttablaðið 
frétt á forsíðu um þróun verðs á 
landbúnaðarafurðum sem ég fann 
mig knúinn til gera athugasemdir 
við blaðið um enda augljósar 
villur gerðar í úrvinnslu talna 
og framsetning á þeim ekki rétt. 
Vegna mikilvægis málsins er rétt 
að deila athugasemdum mínum 
við Fréttablaðið einnig á þessum 
vettvangi.

Bændur lækka, verslun hækkar

Í fyrsta lagi var fullyrt í forsíðufrétt 
blaðsins að verð á svínakjöti hefði 
hækkað um 5% á 18 mánaða 
tímabili. Þarna er um að ræða 
nafnverðshækkun í samræmi við 
upplýsingar frá Hagstofunni en að 
raunvirði hefur verðið staðið í stað 
á tímabilinu. Varla þarf að taka fram 
hversu villandi er að nota nafnvirði 
sem mælieiningu þegar rætt er 
um verðlagsmál. Þannig myndi 
Fréttablaðið líklegast ekki slá því 
upp á forsíðu að mánaðaráskrift að 
Stöð 2 skv. Hagstofunni hafi hækkað 
frá 2007 úr 5.372 kr. í 7.990 kr., eða 
næstum 50%. Að raunvirði hefur 
verð á áskrift hins vegar nær staðið 
í stað.

Þá er athyglisvert að verð til 
svínabænda hefur lækkað á sama 
tíma þannig að álagning verður til á 
öðrum stöðum og þá mögulega hjá 
versluninni sjálfri eins og sjá má hér: 

Lækkun á verði
til svínabænda: -3,34%

Hækkun á svínakjöti
- nýtt eða frosið: 5,05%

Hækkun neysluverðsvísitölu: 
4,66%

Þetta er sérstaklega mikilvægt í ljósi 
þess að Fréttablaðið skýrði hækkun 
á vöruverðum út frá tollum án alls 
rökstuðnings. Gæti ekki alveg eins 
verið að álagning hjá verslunum 
hafi aukist vegna meiri eftirspurnar 
frekar en að tollum sé um að kenna?

Rangar tölur og út og suður

Þó svo að það sé ekki okkar 
svínabænda að gera athugasemd 
fyrir hönd nautakjötsframleiðenda, 
þá gat ég ekki orða bundist yfir 
framsetningu á tölum í sömu 
frétt um verðþróun á nautahakki. 
Í fyrsta lagi voru tölurnar rangar. 

Nafnvirðishækkunin er ekki 15% 
eins og kom fram í blaðinu heldur 
milli 12-13% sem lækkar aftur 
töluna sem er umfram verðlag. 
Í öðru lagi vísuðu tölurnar út og 
suður: Í fyrirsögn stóð 15% hækkun 
á nautahakki; í undirfyrirsögn 
stendur að hækkunin sé 10% 
umfram verðlag; í fyrstu setningu 
fréttarinnar er talað um 8% hækkun 
á nautakjöti í „heildina“(?); með 
fréttinni fylgdi svo mynd sem þar 
sem talan 7,8% er sýnd sem hækkun 
og til að bæta gráu ofan á svart var 
myndin sköluð þannig að hækkun 
milli tímabila virtist ýktari og gaf 
þannig lesendum blaðsins því 
villandi sýn.

Full ástæða er fyrir bændur og 
neytendur að vera vakandi fyrir 
rangfærslum í þessum efnum. Þó 
ekki sé gott að átta sig á hvað orsaki 
rangfærslurnar að þá er rétt að vekja 
athygli á því að í fréttaflutningi af 
þessum verðlagsmálum var lögð 
áhersla á sjónarmið um lækkun tolla 
á erlendum landbúnaðarafurðum og 
það á síðum Fréttablaðsins.

Hörður Harðarson
formaður Svínaræktarfélags 
Íslands

Lesendabás 

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

PLASTRIMLAR
PLASTPRÓFÍLAR Á GÓLF
Plastrimlarnir undir sauðfé hafa notið 
mikilla vin sælda sem sauð fjár gólf. Þeir eru 
eitt ódýr  asta gólf gerðar efnið á íslensk um 
markaði. Plast rimlarnir hreinsa sig mjög vel 
og það þarf nær aldrei að þrífa gólfið. Plast-
rimlarnir eru íslensk fram leiðsla og eru úr 
endur unnu plasti.

Prófíllinn er 4.8m á lengd.
Verð frá
1.347 kr. m

án vsk.
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Sauðfjárskoðun 2014

Lesendabás 

Hvernig ætli lömbin verði í haust? 
Þessi spurning hlýtur að vera 
ofarlega í huga sauðfjárbóndans 
nú þegar líður að hausti. Það 
styttist í að þessari spurningu 
verður svarað því lambaskoðanir 
og sláturtíð eru á næsta leyti. 
RML mun áfram kappkosta að 
sinna sauðfjárdómum og aðstoða 
bændur við ásetnings val. Í 
eftirfarandi pistli verður farið 
yfir nokkur hagnýt atriði tengd 
sauðfjárskoðunum. 

Tilgangur verkefnisins

Lambadómar byggðir á ómmælingum 
hafa leitt til mikilla framfara hvað 
varðar vaxtarlag íslenska fjárins. 
Þetta eru mikilvæg verkfæri til þess 
að rækta vöðvamikið fé með hóflegri 
fitu. Með þessum hætti hefur bóndinn 
áhrif á gæði framleiðslunnar. Þá er 
hluti af dómnum tengdur skoðun á 
heilbrigði s.s. bitgallar, fótagallar 
og eistnagallar. Þriðji hlutinn er 
síðan mat á ullinni. Ætíð skal þó 
haft í huga að ekki skal einblína á 
einstaklingsdóminn við líflambaval. 
Best er að láta dæma eingöngu þau 
lömb sem standast aðrar kröfur sem 
ásetningslömb, s.s. að ætternismat 
fyrir mjólkurlagni og frjósemi sé 
fullnægjandi. Annað gildir þó ef um 
er að ræða söfnun á upplýsingum 
fyrir ákveðna hrúta, hvort sem um 
ræðir afkvæmarannsóknir innan 
bús eða söfnun á upplýsingum 

um sæðingastöðvahrúta. Bændur 
eru hvattir til að láta skoða 
sem mest af lömbum undan 
sæðingastöðvahrútunum (sem eru 
eðlilega þroskuð), sérstaklega undan 
þeim hrútum sem eru nýir á stöð. 
Það er mikilvægt fyrir alla sem nota 
sæðingar að sem best mynd fáist á 
það hvernig stöðvahrútarnir reynast.

Afkvæmarannsóknir og uppgjör

Afkvæmarannsóknir á hrútum m.t.t. 
skrokkgæða hafa verið mikilvægur 
þáttur í ræktunarstarfinu á liðnum 
árum. Reglur fagráðs í sauðfjárrækt 
um styrkhæfar rannsóknir eru aðeins 
breyttar frá því sem verið hefur, en 
nú er aukin áhersla lögð á prófun 
lambhrúta.

Í samanburðinum þurfa að vera 
að lágmarki fimm veturgamlir hrútar 
(lambhrútar haustið 2013) auk eldri 
hrúta ef ástæða þykir. Hver hrútur 
þarf að eiga 8 afkvæmi af sama kyni 
sem eru ómmæld og stiguð og 15 
afkvæmi með kjötmatsupplýsingar. 
Hrútar sem eingöngu eru notaðir á 
veturgamlar ær (gemlinga) eru ekki 
marktækir í slíkan samanburð nema 
að allir hrútarnir í samanburðinum 
séu notaðir á veturgamlar ær. 
Bændur í netskilum ganga frá 
afkvæmarannsókninni í Fjárvís.is. 
Að því loknu skal senda tilkynningu 
á netfangið ee@rml.is um að frágangi 
sé lokið. Tilkynningin skal berast 
fyrir 15. nóvember nk.

Mælt er með að afkvæma-
rannsóknin fari fram sem fyrst 
eftir að lömb koma heim að hausti. 
Best er að nota eingöngu lömb 
sem gengin eru tvílembingar í 
uppgjörinu.

Fagráð hefur samþykkt að 
2.000 kr. verði greiddar á hvern 
veturgamlan hrút sem prófaður 
er með þessum hætti. Sá fyrirvari 
skal þó hafður á að vegna 
breytinga á úthlutunarreglum 
fagfjár sauðfjársamnings fer 
úthlutun fjármuna í þetta verkefni 
ekki fram fyrr en seinna í haust. 
Fyrirheit um styrkveitingu er því 
með fyrirvara um að sambærilegir 
fjármunir fáist til verkefnisins og 
áður.

Pantanir og skipulag

Hægt er að panta sauðfjárskoðun í 
gegnum heimasíðu RML eða hafa 
samband í síma 516-5000. Fyrstu 
dagskráplönin fara að birtast á 
heimasíðu RML en þar verður 
síðan gefin út uppfærð dagskrá. 
Það er allra hagur að hægt sé 
að framkvæma þetta viðamikla 
verkefni á sem hagkvæmastan hátt. 
Því er mikilvægt að bændur panti 
tímanlega þannig að skipulagið 
verði sem best. Skoðunartímabilið 
er frá 1. september til 17. október. 
Ef óskað er eftir mælingum utan 
þess tíma bætist við 50% álag á 
skoðunargjaldið. Það á þó ekki 

við ef næst að fylla á daginn á 
viðkomandi svæði.

Aðstaða – hvað þarf að
vera klárt?

Til þess að framkvæmdin taki sem 
stystan tíma er lögð áhersla á að 
skoðunin sé vel undirbúin. Tiltækt 
sé naglfast borð undir ómsjánna og 
aðgengi að rafmagni. Gott ljós sé á 
staðnum og sæti fyrir starfsmenn 
eftir þörfum. Lömbin þurfa að 
vera vigtuð. Við stærri skoðanir 
er yfirleitt úthlutað tveimur 
starfsmönnum, ómmælingamanni 
og dómara. Til þess að verkið gangi 
greiðlega fyrir sig þarf bóndinn 
helst að skaffa fjóra aðstoðarmenn; 
tvo íhaldsmenn, einn sem dregur að 
og einn ritara.

Gjaldskrá

Skoðunargjaldið er 5.000 kr. á 
klukkustund á hvern ráðunaut/
mælingamann auk þess sem 
innheimt er komugjald upp á 5.000 
kr. fyrir hvern bæ/stað sem farið er á. 
Ef sérstaklega er óskað eftir helgar- 
eða kvöldvinnu bætist við 50% álag 
(miðað er við að dagvinna sé frá kl. 
8.00 til 16.00). Lágmarks gjald fyrir 
skoðun á hverjum stað er 1 klst. Því 
getur það verið hagkvæmara fyrir 
bændur með mjög litlar hjarðir að 
sameinast með skoðun þar sem 
það er hægt. Fyrir þá sem ekki 

eru búnaðargjaldsgreiðendur er 
tímagjaldið 10.000 kr./klst. á hvern 
ráðunaut. Ef upp koma verulegar 
tafir vegna þess að skoðun er 
óundirbúin eða lömb umtalsvert 
fleiri en ráðgert var getur það þýtt 
að bóndinn verði að greiða álag á 
skoðunargjaldið.

Gjaldtaka fyrir lambaskoðun 
og hrútasýningar á vegum 
fjárræktarfélaga er með 
sama hætti og fyrir bændur 
(búnaðargjaldsgreiðendur) og bætist 
við álag sé óskað eftir helgar eða 
kvöldvinnu.

Rétt er að minna á að þeir sem 
hafa keypt þjónustupakka RML 
fyrir sauðfjárbændur eiga þar tíma 
eyrnamerktan sauðfjárskoðun.

Skráning dóma

Bóndinn leggur til ritara við 
lambaskoðun. Ritarinn skráir 
dómana annaðhvort á dómblöð 
eða beint inn í fartölvu (hægt er að 
nota forritið Ófeig og skrá dóma 
án nettengingar). Ef skráð er á blöð 
hefur bóndinn síðan val um að skrá 
dómana sjálfur inn í Fjárvís.is eða 
kaupa þá vinnu af RML samkvæmt 
tímagjaldi. Mikilvægt er að öll gögn 
fari inn í gagnagrunninn (ekki bara 
upplýsingar um ásetta gripi). Ef 
dómar hafa ekki verið færðir inn í 
Fjárvís.is að viku liðinni frá skoðun 
er litið svo á að óskað sé eftir því að 
starfsmenn RML færi þá inn.

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins

4

Eyþór Einarsson 
Ábyrgðarmaður 
sauðfjárræktarhjá RML boo@
ee@rml.is

Til hvers er landbúnaður á Íslandi?
Að undanförnu hafa verið 
miklar umræður um landbúnað 
hér á landi vegna þess að við 
sem þjóð erum ekki lengur 
orðinn sjálfum okkur nóg með 
landbúnaðarvörur. Umræðurnar 
hafa snúist fyrst og fremst um hvað 
landbúnaðarvörur eru dýrar og 
hvað mikið hagkvæmara er fyrir 
okkur sem þjóð að flytja allt inn 
og lækka þannig matarreikning 
neytenda.

Mér finnst alltaf jafn skemmtilegt 
þegar hagsmunaaðilar í verslun 
og þjónustu tala fjálglega um hag 
neytenda þegar óhagræði í verslun 
hér á landi er mikið. Það kom fram 
í skýrslu McKinsey um Ísland 
2012 að það væri 100% meira af 
verslunarhúsnæði á hvert mannsbarn 
á Íslandi en í nágrannaríkjunum, auk 
þess væri opnunartíminn langur. Til 
að halda uppi miklu verslunarplássi 
og langan opnunartíma þarf háa 
álagningu. 

Niðurgreiðslukerfið var búið til 
fyrir neytendur en ekki bændur

En það er ekki hægt að réttlæta sinn 
málstað með að benda á einhvern 
annan. Það þarf að hagræða í 
landbúnaði og muna þarf að 
niðurgreiðslukerfið er gert fyrir 
neytendur en ekki fyrir bændur. 
Niðurgreiðslur til landbúnaðar voru 
settar á í gegnum kjarasamninga 
aðila vinnumarkaðarins til að 
halda niðri launakröfum. Fyrst var 
framleiðslukostnaður greiddur niður 
en á níunda áratug síðustu aldar 
voru greiðslunum breytt til bænda. 
Bændur fengu því litlu um ráðið um 
sköpun á þessu kerfi en vissulega 
hafa bændur og forráðamenn 
þeirra komið að því að laga það 
og breyta. Það er að koma aftur að 
þessari vinnu í mjólkurframleiðslu 
þar sem búvörusamningar eru að 
renna út eftir rúm 2 ár. Hægt er að 
færa rök fyrir því að sú endurskoðun 
sem fer fram núna hafi átt að fara 
fram fyrir 5–10 árum. Það er slæmt 
þegar afkoma bænda sé léleg og 

ekki arðbært að stækka bú vegna 
kvótaverðs.

Núna að undanförnu hafa 
verið umræður um kjöt og um 
lyfjanotkun í kjöti erlendis. Bara 
í Evrópusambandslöndum deyja 
25 þúsund manns á ári vegna 
lyfjaónæma sýkla sem m.a. mynda 
þol við sýklum vegna notkunar 
á lyfjum í til vaxtaörvunar í 
landbúnaði. Það samsvarar um 
það bil 17 mannslífum hér á 
landi á ári. Þar sem lyfjanotkun í 
landbúnaði er ástæða fyrir þessum 
dauðsföllum er verið að velta 
kostnaði af ódýrt framleiddum mat 
yfir á heilbrigðiskerfið og á velferð 
okkar. Þá er ástæða fyrir því að 
ræða það hvort það sé eðlilegur 
fórnarkostnaður fyrir okkur sem 
þjóð gegn því að fá ódýrari mat. 

Ástæðan fyrir því að þjóðir 
styrkja sinn landbúnað og halda 
uppi tollavernd á sínum vörum eru 
tvenns konar; í fyrsta lagi að halda 
uppi atvinnustígi og að niðurgreiða 
mat til að lækka launakostnað 

fyrirtækja. Hin skýringin er að auka 
vægi innlendrar framleiðslu til að 
gera utanríkisviðskipti hagstæðari. 

Landbúnaður  f lokkast 
sem grunnatvinnuvegur eins 
og allar framleiðslugreinar. 
Grunnatvinnuvegir eru atvinnuvegir 
sem hafa veruleg áhrif á aðra 
þætti hagkerfisins eins og verslun 
og þjónustu. Sem dæmi eru 
fjölmörg störf í landbúnaði á 
höfuðborgarsvæðinu, s.s sala á 
tækjum og rekstrarvörum auk 
þjónustu í kringum landbúnað. Sama 
á við allstaðar útá landi, þar sem 
verslun og þjónusta miðast mikið 
við landbúnað og sjávarútveg.

Sparar 50–70 milljarða í gjaldeyri

Framleiðsluvirði íslensks landbún-
aðar er um 35 milljarðar. Ofan á 
það bætist vinnslukostnaður(laun) 
önnur aðföng (íblöndunarefni) og 
annar kostnaður. Allt þetta kostar og 
veitir atvinnu. Ef við ættum að flytja 
inn allar okkar landbúnaðarvörur 

til að spara yrði kostnaður milli 
50–70 milljarða á ári í gjaldeyri. 
Krónan myndi lækka gagnvart 
öðrum gjaldmiðlum þannig að þó 
að osturinn yrði ódýrari myndi vörur 
sem við getum ekki framleitt dýrari. 
Semsagt við gætum keypt ódýrari 
ost, en bíllinn yrði dýrari.

Árið 2013 var jákvæður jöfnuður 
vöru og þjónustu uppá 130 milljarða 
króna. Þetta þýðir að við eigum 
130 milljarða til að greiða vexti og 
afborganir erlendra lána. Það er tæpt 
á að það sé nóg, samanber umræðan 
um skuld nýja Landsbankans 
við þrotabú gamla bankans. 
Heildarskuldir þjóðarbúsins fyrir 
utan skuldir þrotabúa bankana er 
um 3690 milljarða en á móti kemur 
að þjóðarbúið á erlendar eignir uppá 
ca 2700 milljarða. En þeir sem eiga 
eignirnar eru ekki skyldugir að láta 
þær að hendi þannig að skuldatalan 
er sú tala sem við þurfum að eiga við 
sem þjóð. Skuldararnir munu alltaf 
sækja gjaldeyri til viðskiptabankans 
og Seðlabanka.

Ástæðan fyrir þessum skrifum 
mínum er sú að mér finnst bændur 
almennt ekki vakandi fyrir því 
að það sé sótt að þeim vegna 
skammtímahagsmuna. Auðvitað 
verður það aldrei þannig að óheftur 
innflutningur verði leyfður hér 
frekar en annars staðar í heiminum. 
Hver þjóð ver sinn landbúnað og 
sinn heimamarkað sama hvað tautar 
og raular. Landbúnaður er yfirleitt 
erfiðasta atriðið sem samið er um í 
öllum fríverslunarsamningum. 

Bændur verða að þekkja hvers 
vegna landbúnaðarkerfið er eins 
og það er og eins skilja mikilvægi 
þess. Og bændur verða að vera með á 
hreinu hvers vegna landbúnaðakerfið 
er eins og það er og kynna öðrum 
mikilvægi þess. En auðvitað þarf 
að laga landbúnaðarkerfið en 
landbúnaður er okkur sem þjóð mjög 
mikilvægur vegna hversu háð við 
erum innflutningi.

Jón Þór Helgason 
burekstur.blog.is

Fátt virtist geta raskað ró þessara kindar sem lá makindalega með lambi sínu yst á Snæfellsnesinu á dögunum þegar Erla Hjördís Gunnarsdóttir, auglýsinga-
stjóri Bændablaðsins, átti leið þar um. Þær virtust láta sér í léttu rúmi liggja argaþras stjórnmálamanna og prófessora um niðurgreiðsluker  í landbúnaði. 
Þess má geta að staðurinn sem kindurnar liggja á er rétt við svokallaða Hvalrauf sem eru gömul landamerki landi Saxhóls og Öndverðarness.  Mynd / EHG
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Hjá okkur fáið þið allar 
gerðir af gleri og speglum
� slípun
� sandblástur

Allt í gleri 
úti og inniMælingar á gerjunarþáttum 

í votverkuðu heyi
– Verðlagning á efnagreiningum hjá LbhÍ
Nú er hafin sýnataka úr verkuðu 
heyfóðri hjá bændum. Undan farin 
ár hefur verið nefnt að taka aftur 
upp mælingar á gerjunarþáttum í 
gróffóðri. Þegar „rúlluvæðingin” 
í heyskap gekk í garð hér á landi 
þá lagðist hefðbundin votverkun 
í turnum eða gryfjum nánast af, 
þó með einstaka undantekningum. 

Nú eru það fyrst og fremst þeir 
sem hafa farið út í votverkun í stæðum 
sem vilja fá stöðuna á verkuninni. 
Þetta á einnig við um rúllur þar 
sem verkað er án forþurrkunar. 
Gerjun í fóðri er tengd rakastiginu. 
Sé forþurrkað þá minnkar gerjun í 
fitusýrur jafnt og þétt eftir því sem 
þurrkstig hækkar. Nálægt 30% 
þurrefni eiga smjörsýrubakteríur 
mjög erfitt uppdráttar og þegar 
heyið er hálfþurrt (kringum 50%) má 
telja að gerjun sé hverfandi, einhver 
vottur af mjólkursýru og etanóli gæti 
mælst, sem er jákvætt, ediksýra getur 
einnig mælst í einstaka tilvikum í 
örlitlum mæli. Bændur sem eru með 
þurrlegar rúllur þurfa varla að hugsa 
um þetta.

Í eldra fóðurmati er ekki tekið 
beint tillit til gerjunar í votheyi þegar 
orkugildi er mælt. Þekkt er að gerjun 
hefur áhrif á át t.d. hjá mjólkurkúm, 
til eru jöfnur til að reikna líklegt 
át út frá því hvernig gerjun er í 
votheyinu. Í Norfor-fóðurforritinu 
er gerjun tekin með í orkuútreikning 
og útreikninga á líklegu áti hjá 
mjólkurkúm. Þeir kúabændur sem 
eru með heyforðann sem vothey og 

hafa hugsað sér að nota Norfor, fyrir 
þá er mælt með að gerjunarþættir 
séu mældir.

Í júní síðastliðnum voru 
grunnupplýsingar um töku heysýna 
birtar hér í Bbl. (12 tbl. bls 16). 
Verðskrá fyrir greiningarnar fylgdi 
ekki með þá, en birtist hér með. 

Í hefðbundinni greiningu er mælt 
þurrefni, meltanleiki (orkugildi), 
prótein, AAT, PBV, tréni (NDF) og 
stein- og snefilefni (Ca, P, Mg, K, 
Na, S, Fe, Mn, Zn og Cu).

Viðbót fyrir Norfor innifelur 
mælingu á ösku, leysanlegu próteini 
(sCP) og ómeltu tréni (iNDF).

Viðbót fyrir gerjunarþætti í 

votheyi, þá er mælt: mjólkursýra, 
ediksýra, própíonsýra, smjörsýra, 
maurasýra og etanól.

Minnum á að ef eldri 
skráningaseðlar eru notaðir er 
jafnan mæld hefðbundin greining. 
Sé ætlunin að nota Norfor forritið 
er bara skrifað Norfor á miðana til 
viðbótar við aðrar upplýsingar, þá 
kemst það til skila. Sama gildir um 
fitusýrurnar. 

Sé óskað eftir öðrum mælingum 
en að ofan greinir, vinsamlega 
hafa þá samband í síma 433 5044 
eða rannsokn@lbhi.is (eða GSM 
8458184).

 Tryggvi Eiríksson/LbhÍ

Verkefni Krónur
A
B Hefðbundin greining með stein- og snefilefnum 6.090
C
D

Verð á mælingum - Öll gróffóðursýni
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Utan úr heimi

Sogskiptirinn er hjarta mjaltanna
Allt frá því þegar fyrstu 
mjaltavélarnar komu fram í 
byrjun 20. aldar hefur uppbygging 
mjaltanna verið með áþekkum 
hætti, þ.e. byggst á sogdælum, 
tveggja hólfa spenahylki og sog-
skiptum. Tæknilegar útfærslur 
hafa svo komið til sögunnar eins 
og gerist og gengur en í raun 
er enn notast við nánast sömu 
aðferðarfræði þegar kýr eru 
mjólkaðar í dag og notast var við 
fyrir áratugum síðan. Auðvitað 
eru notaðar aðrar tæknilegar 
útfærslur í dag en uppbyggingin 
er í grunninn eins, hvort sem 
horft er til mjalta með fötukerfi, 
rörmjaltakerfi, mjaltabás eða með 
mjaltaþjóni.

Þó svo að titillinn vísi til 
sogskiptisins er það vissulega svo 
að margir aðrir hlutar mjaltakerfisins 
eru afar mikilvægir eins og sogdælan 
sjálf, sogventillinn, spenagúmmíin og 
mjaltakrossinn. En af hverju þá að 
taka sogskiptinn sérstaklega fyrir? Jú 
það er nefnilega afar fátítt að rekja 
megi t.d. vandamál með júgurbólgu 
til mjaltakerfisins sem slíks. Trúlega 
má í langflestum tilvikum rekja 
vandamálin til mjaltamannsins sjálfs 
eða þess aðbúnaðar og bústjórnar sem 
kýrin býr við. Það kemur þó fyrir 
að vandamálin má rekja til rangra 
spenagúmmía eða bilaðs sogskiptis.

Hvað gerir sogskiptir?

Það sem sogskiptirinn gerir er 
að breyta með taktföstum hætti 
þrýstingnum inni í spenahylkinu 
sjálfu, þ.e. á milli spenagúmmísins 
og spenahylkisins. Þegar þetta gerist 
hreyfist spenagúmmíið til og annað 
hvort þrýstist að spenanum eða ekki. 
Sé það svo að gangur sogskiptis sé 
ekki í lagi, þá verður ólag á opnun 
og lokun spenagúmmíanna sem getur 
leitt til þess að spenarnir verða fyrir 
miklu álagi og t.d. spenaendinn 
getur hlotið skaða af með tilheyrandi 
vandamáli með júgurheilbrigði enda 
fara bakteríur, sem valda júgurbólgu, 
nær undantekningarlaust upp í 
gegnum spenaendann.

Fjórskiptir ferlar

Gangi sogskiptisins er alla jafnan 
skipt upp í fjósa mismunandi ferla 
eða fasa, sem oftast eru ein-faldlega 
nefndir A, B, C og D fasar. Þessir 
ferlar eru í raun bara tímabil í 
gangi sogskiptisins sem eru mæld í 
millisekúndum.

A-fasi: Þetta er sá tími ferilsins 
þegar spenagúmmíið opnast þar 
sem loft er sogað úr millirýminu 
á milli spenagúmmísins og 
spenahylkisins.

B-fasi (mjaltafasi): Þetta er sá 
tími ferilsins þegar spenagúmmíið 
er opið og undirþrýstingurinn í 
mjaltakrossinum og –kerfinu 
getur sogað mjólkina úr spenanum 
og júgrinu.

C-fasi (nuddfasi): Þetta er sá 
tími ferilsins þegar sogskiptirinn 
hleypir andrúmslofti inn í bilið 
á milli spenagúmmísins og 
spenahylkisins og spenagúmmíið 
lokast þar sem undirþrýstingurinn 
í mjalta-kerfinu sogar það 
saman. Á meðan spenagúmmíið 
er að lokast og m.a. leggjast að 
spenanum, heldur mjólkin enn 
áfram að flæða en svo þegar 
gúmmíið er alveg fallið saman, 
er ekki lengur neitt flæði mjólkur.

D-fasi (hvíldarfasi): Þetta er sá 
tími ferilsins þegar spenagúmmíið 
helst lokað og speninn fær hvíld. 
Spenagúmmíið helst að spenanum 
og léttir af honum þrýstinginum. 
Þegar þetta gerist getur blóðið og 
aðrir vessar, sem annars þrýstast 
niður í spenann, náð að renna til 
baka. 

Ganghraðinn

Það getur 
verið nokkuð 
breytilegt á 
milli kerfa 
hve hrat t 
sogskiptirinn 
gengur en algengt 
er að hann slái 
60 tvöföld slög á 
mínútu með 40% 
opnun í B-fasa, sem 
þýðir þá í raun að mjaltafasinn 
stendur í 400 millisekúndur. Hér áður 
fyrr var nokkuð rætt um lengdina 
á C-fasanum en margir óttuðust 
að ef þessi fasi væri of stuttur, þá 
myndi gúmmíið „smella“ of fast 
saman og valda mögulegum skaða 
á spenanum eða með öðrum orðum 
„nudda“ of fast. Í dag miðum við 
yfirleitt við að ef þessi tími er a.m.k. 
120 millisekúndur, þá er það nógu 
langur tími. Við sjáum hins vegar oft 
þennan tíma vera allt niður 
í 70-80 millisekúndur, 
sérs taklega  á 
sumum rafstýrðum 
sogskiptum, sem 
er of stuttur tími 
og stundum er beint 
samhengi á milli 
þessa stutta tíma og 
órólegra kúa 
við mjaltir. 
G ú m m í i n 
„ s m e l l a “ 
hreinlega of 
mikið saman og kúnum 
virðist finnast það óþægilegt. Sé 
þessi tími of stuttur eru til tæknilegar 
útfærslur til þess að lengja hann, 
jafnvel þó svo um rafstýrða sogskipta 
sé að ræða.

Reglubundið viðhald mikilvægt

Hvort sem bændur hafi 
þjónustusamninga eða ekki, þá 
ætti aldrei að láta hjá líða að láta 
yfirfara sogskiptana árlega. Oftast 
ganga elektrónísku sogskiptarnir 
afar vel og eru tryggir í notkun 
en á hinn bóginn eru hinir eldri 
sogskiptar oftar til vandræða. Ég 
ráðlegg alltaf bændum að læra að 
þekkja sogskiptahljóðið „sitt“ því 
með því móti er maður fljótur að átta 

sig á því hvort sogskiptir sé í lagi eða 
hafi eitthvað breytt sér. Slátturinn á 
að vera taktfastur og jafn þungur í 
báðar áttir. Sé annað slagið dauft eða 
hljómar öðruvísi, bendir það til þess 
að eitthvað sé að.

Fullir af skít

Þeir sem starfa við viðhald sogskipta 
upplifa ótrúlega oft að ástæður 
bilunar á sogskipti megi ein-faldlega 
rekja til þess að hann er troðfullur 
af óhreinindum! Sogskiptir er 
viðkvæmt tæki og þarf því að passa 
vel upp á hann. Ekki er víst að það 
henti öllum að þrífa sogskipta sína, 
en það er í raun einfalt mál hafi 
maður lært slíkt. Rafmagns sogskipta 

á reyndar alls ekki að 
eiga við en aðra má 
þrífa í volgu vatni og 
svo má blása úr þeim 
óhreinindin. Hér 
þarf þó vissulega 
að hafa á sér 
góðan vara og því 

er ráðlegt að gera 
þetta í fyrsta skipti 
með viðgerðarmanni 
frá þjónustuaðila 
mja l taker f i s ins 

svo allt sé nú rétt 
gert og ekki hreyft við 

stilliskrúfum eða öðru því 
sem er viðkvæmt.

Frátökufatan mikilvægust

Það er sérstaklega mikilvægt að 
bera saman taktinn í sogskipti 
frátökufötunnar og kerfisins, en 
ótrú-lega oft gengur hann á allt 
öðrum hraða og með allt annars 
konar takti en aðal kerfið. Fyrir 

vikið er það mjaltatæki, sem t.d. 
kvígur og nýbærur eru oftast 

mjólkaðar fyrst með eða 
veikar kýr, mögulega 

með kolrangan 
gang á sogskipti 

sem getur haft 
afar slæmar 

afleiðingar. 
Oft er þessi 
sogskip t i r 
loft-stýrður 

en hinir e.t.v. 
rafstýrðir og 

stundum hefur 
hreinlega gleymst að 

samstilla þessar tvær gerðir 
sogskipta. Þá lendum við oft í því 
að þessir fötusogskiptar ganga allt of 
hægt og með B-fasann (mjaltafasann) 
allt upp í 7-800 millisekúndur. Svo 
langur mjaltafasi getur, í lok mjalta, 
hæglega valdið tómmjöltum innan 
sogskiptaferilsins eða með öðrum 
orðum þá er svo lítil mjólk eftir 
að mjólkurboginn klárast áður en 
tíminn er liðinn spenagúmmíð leggst 
á ný að spenanum og því kemur til 
tómmjalta.

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

Erfðabreyttar geldflugur 
gætu bjargað uppskerunni
Vonir eru bundnar við að 
erfðabreyttar flugur, sem eru 
þannig innréttaðar að karldýrið 
ber í sér gen sem hamlar frjóvgun 
kvendýra, geti reynst öflugt vopn í 
baráttunni við pöddur sem valda 
skaða í ávaxta- og hneturækt. 

Tilraunir í gróðurhúsum 
líftæknifyrirtækisins Oxitec sýna 
að þar sem geldum karlflugum er 
sleppt meðal frjórra kvenfluga fellur 
stofnstærðin strax við aðra kynslóð 
og að lokum deyja flugurnar út. 

Gangi áætlanir eftir er hugmyndin 

að sleppa geldum karlflugum 
yfir ávaxtaakra og hefta þannig 
fjölgun flugnanna án þess að nota 
skordýraeitur. Flugurnar sem verið er 
að gera tilraunir með eru tegund sem 
kallast Miðjarðarhafsávaxtaflugur 
og valda tjóni á fjölda nytjajurta.

Andstæðingar hugmyndarinnar 
segja ekki sé vitað hvaða afleiðingar 
það hafi í för með sé að sleppa 
geldflugunum út í náttúruna og 
nauðsynlegt sé að skoða málið betur 
áður en slíkt er gert. 
 /VH

Dagana 24.-25. nóvember 
næstkomandi verður haldin 
ráðstefna um framtíðar 
jarðræktar- og landbúnaðartækni 
í Herning í Danmörku og ber 
ráðstefnan heitið „Future 
arable farming and agricultural 
engineering“. Ráðstefnan er 
haldin sameiginlega af NJF, 
hinum norrænu samtökum 
búvísindafólks, og Agromek 
landbúnaðarsýningunni en 
sýningin er einmitt haldin dagana 
25.-28. nóvember.

Aðal markmið þessa samstarfs 
NJF við Agromek er að styrkja 
tengsl á milli vísindamanna 
og atvinnulífsins og þar með 
efla þekkingu og framþróun í 
landbúnaðartækni.

Á ráðstefnunni verða haldnar 
nokkrar ólíkar málstofur með 
mismunandi efnistökum en sérstök 
áhersla er lögð framtíðina og 
nýjungar:

• Þróun og hönnun tækja
• Þjarkar/vélmenni, skynjarar og 

nákvæmnisbúskapur
• Samskipti tækja og flæði gagna 

á milli ólíkra landbúnaðarkerfa 
• Bústjórn og tölvukerfi 
• Stjórn tækja og vinnuhagræðing 
• Ráðgjöf og leiðbeiningaþjónusta 
• Menntun 
• Þjöppun jarðvegs 

• Vélrænar plöntuvarnir 
• Bestun uppskeru og akra
• Vinnuhagræðing og vinnuöryggi 
• Hagkvæm orkunýting 
• U m h v e r f i s m á l  o g 

kolefnisfótspor landbúnaðar 

Í lok ráðstefnunnar mun þátt-
takendum standa til boða að fara 
á landbúnaðarsýninguna Agromek 
2014 og fá þar sérstaka kynningu 
á vélum og búnaði sem tengist 
málstofum ráðstefnunnar.

Þeir sem hafa áhuga á að kynna 
sér þessa ráðstefnu nánar og/
eða vilja skrá sig á hana geta gert 
það á heimasíðu NJF, www.njf.
nu. Rétt er að minna alla félaga í 
Íslandsdeild NJF að hægt er að sækja 
um styrki til þátttöku í ráðstefnum 
á vegum NJF. Nánari upplýsingar 
um þá möguleika má einnig lesa 
á heimasíðu NJF, í flipanum um 
Íslandsdeildina. Einnig má senda 
tölvupóst á formann Íslandsdeildar 
NJF, Snorra Sigurðsson (sns@
vfl.dk), sem getur veitt nánari 
upplýsingar.

Agromek og NJF með 
ráðstefnu í nóvember

Kveiktu í kónguló og húsið brann
Ekki stóð til að kveikja í húsinu 
þegar íbúðareigandi í Bridgend 
í Wales bað nágranna sína að 
hjálpa sér við að losna við könguló 
sem hafði gert sig heimakomna í 
stofunni. 

Fyrst var úðað svitalyktareyði yfir 
kvikindið en þegar það dugði ekki 

var tekinn upp kveikjari og borinn 
eldur að því. Kóngulóin drapst en 
þar sem svitalyktarúðinn er mjög 
eldfimur breiddist eldurinn hratt út 
og fór úr böndunum. Engu fólki varð 
meint af og tókst slökkviliði bæjarins 
að ráða niðurlögum eldsins áður en 
húsið brann til kaldra kola. /VH

Skemmdur spenaendi. Í lang estum tilvikum fara júgurbólguvaldandi bak-
teríur upp í gegnum spenaendann svo hann þarf að passa sérstaklega, m.a. 
með því að viðhalda sogskiptum reglulega.
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Frátökufata með sogskipti. Það 
hendir að það gleymist að passa upp 
á sogskiptinn á frátökufötunni, en 
það er í raun sá sogskiptir sem allra 
mestu máli skiptir á búinu.
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Áhyggjur fara vaxandi 
í Bandaríkjunum vegna 
fækkunar býflugna þar í landi. 
Fækkun býflugna er talin geta 
valdið milljarða dala tjóni fyrir 
bandarískan landbúnað. Átak 
hefur verið hafið til að snúa 
við þeirri þróun, sem nefnist 
Pollinator Health Task Force. 

Árið 1947 voru býflugnabú í 
Bandaríkjunum talin vera 6 milljón 
en árið 1990 hafði þeim fækkað 
niður í þrjár milljónir og nú eru þau 
talin vera 2,5 milljónir. Litið er á 
þessa fækkun sem mikið alvörumál 
fyrir bandarískan landbúnað og 
matvælaöryggi þjóðarinnar og 
forsetaembættið (Hvíta húsið) hefur 
látið málið til sín taka.

Veturinn 2013/14 fækkaði 
býflugnabúum í landinu um 23% 
samkvæmt upplýsingum samtaks 
býflugnabænda. Á nokkrum árum 
þar á undan hafði þeim fækkað um 
30% og óttast er að erfitt geti reynst 
að fjölga þeim aftur upp í fyrra horf. 

Greint var frá þessu í norska 
blaðinu Landsbygdens Folk 
nýverið. Þar segir að vísindamenn 
telji að rekja megi þessa fækkun 
til samvirkandi áhrifa nokkurra 
þátta, svo sem fjölgunar „varroa“-

maursins, en orsakirnar eru 
fleiri, svo sem skyldleikarækt, 
næringarskortur og notkun 
varnarefna. Stjórnvöld, sem bera 
ábyrgð á málaflokknum, þurfa því 
að bregðast myndarlega við með 
aðgerðum. 

Hvíta húsið hefur sett á fót 
vinnuhóp sérfræðinga frá 15 
stofnunum, þar á meðal varnarmála-
ráðuneytinu, þjóðar öryggis-
ráðinu og innanríkisráðuneytinu. 
Hópurinn á að skila tillögum um 
bætt lífsskilyrði býflugna. Hvíta 
húsið biður um að hópurinn skili 
áætlun um aðgerðir til að styrkja 
býflugnastofninn eftir hálft ár 
og þeim skuli fylgja tillögur um 
sundurliðaðar vinnureglur um 
matsaðferðir. Landbúnaðarráðuneyti 
Bandaríkjanna hefur þegar ákveðið 
að veita 8 milljón dali til verkefnisins 

í nokkrum vestanverðum ríkjum 
sínum. Gagnrýnendur telja að 
þessar ákvarðanir stefni í rétta átt en 
telja þó tillögurnar ófullnægjandi, 
einkum hvað varðar að tryggt sé 
að efnin séu ekki skaðleg fyrir 
býflugurnar. 

Umhverfis- og neytendasamtök 
leggja einkum áherslu á að tryggt 
verði að varnarefnin verði skaðlaus 
fyrir býflugurnar en ESB bannaði 
á sl. ári fjögur slík varnarefni í 
varúðarskyni sem grunur lék á að 
væru skaðleg býflugum. 

Matvælakeðjan Whole Food 
Market lét nýlega fara fram könnum 
á þörfinni fyrir að bæta lífsskilyrði 
býflugna. Þar kom fram að aðspurðir 
töldu að vissulega þyrfti þar að gera 
betur.  
 /ME

Bandaríkin skipuleggja aðgerðir gegn fækkun býflugna
– Skaðleg varnarefni og maurar talin höfuðástæður stórfellds býflugnadauða

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.  

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.

ATVINNU- 
TÆKIFÆRI
Til Sölu Ford-650 pro loader 

bíla- og tækjaflutningabíll. 
Skráður 27.12.2007, fluttur inn 
nýr, orginal með Jerr-Dan 21 feta 
stálpalli og glussaspili. 

Motor Cummings 260 hp, 
Allison 2200 sjálfsk. loftbremsur 
og loftpúðar að aftan.

Ekinn 56 þúsund mílur.  
Verð 6,2 m + vsk.

Frekari uppl. í síma 696-5765
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Samningur um háhraðanettengingu
til 1.800 staða í dreifbýli er útrunninn

Verkefnisstjóri
í tölvudeild BÍ
jbl@bondi.is

Jón Baldur LorangeUpplýsingatæknibásinn – Pistill 52

Samningurinn milli Sím ans 
og stjórnvalda um háhraða-
nettengingar til um 1.800 staða 
í dreifbýli á svæðum þar sem var 
skilgreindur ,,markaðsbrestur“, 
og Fjarskiptasjóður hélt 
utan um, rann út 28. febrúar 
síðastliðinn. Það þýðir að 
langflestir þeirra 1.800 staða 
(heimila og vinnustaða) sem 
voru skilgreindir á svæðum 
þar sem var markaðsbrestur 
njóta ekki lengur stuðnings frá 
stjórnvöldum vegna nettenginga.

Almenn verðskrá fjarskipta-
fyrirtækja hefur tekið gildi 
eins og kom fram í bréfi sem 
Fjarskiptasjóður sendi til íbúa 
þessara staða í byrjun ársins. 
Eftir að samningur stjórnvalda 
við Símann féll niður þá greiða 
þau heimili, sem eru með ADSL 
tengingu, hærra verð eða 4.190 til 
8.990 kr. eftir keyptu gagnamagni, 
auk línugjalds 1.990 kr., en 
greiddu áður fast gjald 5.250 kr. 
Hvað varðar þá sem eru með 3G 
þráðlausa nettengingu þá geta þau 
heimili valið um áskriftarleiðir og er 
verðið þá frá 1.290 til 6.990 krónur 
eftir því hve mikið gagnamagn þeir 
kjósa sér. Meginbreytingin fyrir 
þessi heimili er að þegar samningur 
Símans og Fjarskiptasjóðs var í 
gildi þá greiddu 3G notendur 
aðeins fyrir erlent niðurhal en 
önnur gagnaumferð var innifalin. 
Í dag er greitt fyrir allt gagnamagn 
innlent sem erlent, eins og hjá 
öðrum 3G notendum. Þá er ekki 
lengur í gildi gæðaviðmið sem 
háhraðanetsamningurinn fól í sér 
t.d. um hámarksnýtingu senda sem 
átti að tryggja lágmarkshraða fyrir 
hvert heimili. Sjá ennfremur viðtal 
við Gunnhildi Örnu Gunnarsdóttur, 
upplýsingafulltrúa Símans, hér í 
opnunni. 

Um 35 staðir á landinu, sem voru 
innan háhraðaverkefnisins, eru enn 
tengdir í gegnum gervihnött, þar sem 
engin önnur lausn var fyrir hendi til 
að tengja þá við internetið, halda 
ennþá sinni þjónustu fyrir tilstuðlan 
Fjarskiptasjóðs, en ekki er ljóst hve 
lengi sjóðurinn getur fjármagnað 
þessa lausn. 

Starfstími Fjarskiptasjóðs  
til ársins 2016

Fjarskiptasjóður hefur um 100 
milljónir króna til ráðstöfunar í 
ný verkefni árið 2014. Þetta eru 
fjármunir sem sjóðurinn fékk 
vegna uppboðs á tíðni vegna 4G. 
Samkvæmt heimildum blaðsins 
verða aðrir fjármunir sjóðsins nýttir 
til að viðhalda þeim árangri sem 
náð var með uppbyggingu á GSM á 
stofnvegum og í háhraðaverkefninu. 
Rætt hefur verið um eitt nýtt 
verkefni sem sjóðurinn þyrfti að 
koma í framkvæmd en það er að 
loka hringtenging ljósleiðara um 
Vestfirði, sem er orðin löngu tímabær 
aðgerð til að efla öryggi fjarskipta á 
Vestfjörðum. 

Ekki liggur fyrir fjármögnun 
verkefna Fjarskiptasjóðs vegna 
áranna 2015 og 2016, en sjóðurinn 
verður lagður niður í lok árs 2016 
að öllu óbreyttu í samræmi við 
sólarlagsákvæði í lögum. Þetta hlýtur 
að þýða að þau verkefni sem kveðið 
á um í skammtíma og langtíma 
fjarskiptaáætlun Alþingis sem 
þarfnast opinberra fjárveitinga eru í 
ákveðinni óvissu. Annað áhyggjuefni 
er niðurskurður í framlögum til 
Póst- og fjarskiptastofnunar, sem 
er ætlað lykil hlutverk við að 
hrinda fjarskiptaáætlun Alþingis í 
framkvæmd. 

 Stöðuskýrsla og endurskoðun 
fjarskiptaáætlunar

Samkvæmt upplýsingum sem 

fengust hjá innanríkisráðuneytinu 
þá liggja fyrir drög að stöðuskýrsla 
um framkvæmd fjarskiptaáætlunar 
2013 sem lögð verður fyrir Alþingi 
í haust.. Þá er fjarskiptaáætlun 
til endurskoðunar, annars vegar 
stefna til 12 ára (2015-2026) og 
hins vegar verkefnaáætlun til 4 ára 
(2015-2018). Lögum samkvæmt á 
að endurskoða fjarskiptaáætlun á 
2ja ára fresti.

Sveitarfélagið Skagabyggð 
kallað eftir svörum frá 

stjórnvöldum

Sveitarfélagið Skagabyggð hefur 
lagt ljósleiðara um sveitarfélagið 
í samstarfi við fjarskiptafyrirtækið 
Mílu og RARIK, en á sama tíma 
var lagt 3ja fasa rafmagn. Þessi 
uppbygging náði til 48 staða og 
liggur ljósleiðarinn um 60-70 km 
leið. 

Að sögn Vignis Sveinssonar, 
oddvita Skagabyggðar, þá var 
ákveðið að nota tækifærið og 
leggja ljósleiðara þegar hitaveita 
var lögð um hluta byggðalagsins. 
Framkvæmdin við lagningu 
ljósleiðarans hafi kostað 
sveitarfélagið um 50 milljónir 
króna. Íbúar á bænum Víkum, 
eru hins vegar ennþá ,,utan 
þjónustusvæðis“ ef svo má að 
orði komast en ekkert rafmagn 
liggur að bænum, en notast er 
við dísilrafstöð. Víkur er eini 
bærinn í sveitarfélaginu sem er 
ekki tengdur við kerfi RARIKS. 

Sveitarfélagið hefur leitað 
ítrekað til fjarskiptasjóðs og 
stjórnmálamanna eftir svörum 
um hvort og þá hvernig stjórnvöld 
muni koma að uppbyggingu 
á fjarskiptum í hinum dreifðu 
byggðum eftir að háhraðaverkefni 
stjórnvalda lauk fyrr á þessu ári og 
fátt hefur verið um svör. 

Vignir kallar eftir betri 
kortlagningu fyrir landið með 
upplýsingum um hvar skóinn 
kreppi varðandi góð og örugg 
fjarskipti í hinum dreifðu 
byggðum, og jafnframt hvaða 
forgangsröðun stjórnvöld 
vilja hafa til að tryggja öllum 
íbúum landsins aðgang að 
upplýsingasamfélaginu. 

Lagning ljósleiðara í Skagabyggð.  Mynd / Vignir Sveinsson.

Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) 
samþykkti í júní sl. ríkis-
styrkjaáætlun til að byggja upp 
á landsvísu breiðbandsinnviði í 
Noregi. 

Markmið áætlunarinnar er að 
tryggja að allir íbúar Noregs eigi 
kost á lágmarksbreiðbandsþjónustu 
í góðum gæðum, auk þess að 
auka aðgengi að þjónustu næstu 
kynslóðar nets (e. Next Generation 
Access services – skammst. 
NGA), og þá aðallega í dreifbýli 
og á strjábýlum stöðum. Allt að 
2 milljarðar NOK, eða um 38 
milljarðar króna, verða lagðir í 
verkefnið, en það jafngildir 2,5 
milljarði króna að teknu tilliti 
til íbúafjölda á Íslandi. Þetta 
kemur fram í fréttatilkynningu á 
heimasíðu ESA. 

Á heimasíðunni er haft eftir 
Oda Helen Sletnes, forseta ESA, 
um áætlun Norðmanna:

„Hágæða breiðbandsþjónusta 

stuðlar að efnahags- og 
félagslegum vexti. Eftirlits-
stofnunin fagnar frumkvæði 
norskra stjórnvalda við að auka 
fjárfestingu í uppbyggingu 
breiðbandsneta með að samþykkja 
áætlun sem nær til alls landsins. 
Vönduð ríkisstyrkjaáætlun getur 
verið mikilvægt framlag við að 
brúa hina stafrænu gjá.“

Styrkjaáætlun Norðmanna mun 
ná bæði til svæða sem hafa enga 
lágmarksbreiðbandsþjónustu í dag 
(um 0,4% íbúa Noregs) og svæða 
án NGA innviða, og þar sem slík 
uppbygging verður að teljast 
ólíkleg á næstu þremur árum. Á 
sama tíma og um 90% heimila í 
þéttbýli í Noregi býðst tenging 
við NGA breiðband í dag, þá hafa 
innan við 20% heimila í dreifbýli 
kost á þessari tengingu. Norska 
Póst- og fjarskiptastofnunin mun 
halda utan um framkvæmdina 
og geta sveitarfélög leitað 
til stofnunarinnar eftir 
styrkjum vegna uppbyggingar 
breiðbandsinnviða. ESA hefur 
staðfest að breiðbandsáætlunin 
uppfylli öll nauðsynleg skilyrði 
ríkisstyrkjareglna ESA um 
uppbyggingu breiðbands í 
aðildarríkjum ESB með tilliti 
til tæknilegs hlutleysis og 
heildsöluaðgangs.

ESA samþykkir stórhuga breiðbands  uppbyggingu Noregs

Nokkuð er á reiki í daglegu 
tali hvað er átt við breiðbands-
tengingu. Í orðabók Snati.is er 
gefin þessi skilgreining: 

„Breitt tíðnisvið notað til 
fjarskipta, m.a. útsendingar 
sjónvarps og útvarps og 
gagnaflutninga, sent um kapal 
(ljósleiðara) sem hefur mikla 

flutningsgetu.“ Í dag er yfirleitt 
átt við breið bandstengingu sem 
ljósleiðara tengingu. 

Ljósleiðaratenging getur best 
boðið upp á þá flutningsgetu 
sem krafist er til að geta náð 
með fullnægjandi hætti háhraða 
interneti, sjónvarpssendingum og 
netsíma. 

Í tengslum við stöðu 
Fjarskiptasjóðs og breiðbands-
áætlunar Noregs má minna á 
ályktun Búnaðarþings 2008 sem 
ályktaði um málið: 

„Þýðingarmikið er að 
tryggja áframhaldandi starfsemi 
Fjarskiptasjóðs með árlegum 
fjárveitingum ríkisins. Ólíklegt er 
að markaðslegar forsendur skapist 
á næstu árum við að tryggja 

öllum landsmönnum aðgang 
að upplýsingahraðbrautinni á 
sambærilegum kjörum óháð 
landfræðilegri staðsetningu. Skorað 
er á ríkisstjórnina að endurskoða lög 
um Fjarskiptasjóð þannig að hann 
virki í framtíðinni sem bakhjarl 
byggðanna í að tryggja íbúum alls 
landsins háhraðanettengingar. Það 
verður best gert í samvinnu við 
sveitarfélög á hverjum stað og kæmi 

þá aðstoð Fjarskiptasjóðs í formi 
styrkja, faglegrar aðstoðar og eftirlits 
með þjónustu fjarskiptafyrirtækja.“ 
Þessi áskorun til stjórnvalda á 
jafnvel við í dag og fyrir sex árum 
að mati dálkahöfundar.

Hvað er breiðband?

Ljósleiðari. Mynd / ICS

Frá Ósló. Mynd / HKr.

Ályktun Búnaðarþings 2008 um fjarskipti
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Fjarskiptasjóður svarar notanda á Ströndum vegna háhraðanetstengingar:

Ekki lengur forsendur til að hafa afskipti af málinu
Fjarskiptasjóður segist engar 
forsendur hafa lengur til að hafa 
afskipti af bættu netsambandi í 
dreifbýlinu. Þetta kemur fram í 
svari sjóðsins vegna fyrirspurnar 
Hafdísar Sturlaugsdóttur, 
bónda á Húsavík á Ströndum. 
Háhraðanetssamningur við 
Símann er útrunninn og 
sjóðurinn segist ekki hafa það 
hlutverka að grípa inn í gæða- eða 
uppitímavandamál nettenginga á 
markaðssvæðum.

Sagt var frá baráttu Hafdísar 
fyrir betra internetsambandi í 
Bændablaðinu sem kom út þann 

5. júní sl. en hún var þá orðin 
þreytt á slitróttu netsambandi og 
viðbrögðum rekstraraðila. Hafdís 
sendi Fjarskiptasjóði bréf í upphafi 
maí mánaðar. Húsavík á Ströndum 
var einn af þeim stöðum sem voru 
innan háhraðaverkefnis stjórnvalda 
og hafði Síminn komið upp 3G 
sambandi á svæðinu. Hafdís er 
ekki ein um að kalla eftir svörum 
um bætt netsamband heldur kemur 
hún fram fyrir hönd hóps íbúa við 
sunnanverðan Steingrímsfjörð. 
Hafdís hefur jafnframt sent 
formlega kvörtun til Póst- og 
fjarskiptastofnunar enda dettur 

,,netsamband ekki bara út einu sinni á 
klukkutíma heldur oft og líka í lengri 
tíma í einu”, að sögn Hafdísar. Svör 
sem Hafdís fékk frá Símanum í júlí 
var að álagið á 3G sendinn sem 
þjónaði íbúum væri mjög mikið 
vegna ferðamanna á svæðinu. 

Fjarskiptasjóður svarar
 

Svar Fjarskiptasjóðs, sem barst 
þann 20. ágúst sl. er birt hér með 
góðfúslegu leyfi Hafdísar, en undir 
bréfið skrifar Ottó V. Winther, 
sérfræðingur um fjarskiptamál í 
innanríkisráðuneytinu:

1. Fjarskiptasjóður bauð út fjárstyrk 
á sínum tíma vegna uppbyggingar 
og reksturs nettenginga þar sem 
slík þjónusta var ekki í boði. 
Síminn fékk samninginn og rann 
háhraðanetssamningur út 28. 
febrúar 2014. Síminn tilkynnti 
sjóðnum áður en samningurinn 
rann út að fyrirtækið óskaði ekki 
eftir frekari opinberum styrk af 
almennafé vegna 3G og ADSL 
tenginga sem áður tilheyrðu 
samningnum. Síminn hefur því 
veitt slíkum stöðum þjónustu á 
markaðslegum forsendum eftir að 
samningi við sjóðinn lauk.

2. Bilanir og tímabundið 
álag á einstaka 3G sendi 
markaðsaðila, Símans eða 
annarra, er ekki viðfangsefni 
fjarskiptasjóðs. Sjóðurinn 
gegnir ekki því hlutverki að 
grípa inn í vegna gæða- eða 
uppitímavandamál nettenginga 
á markaðssvæðum almennt og 
auk þess er samningur sjóðsins 
við Símann um m.a. þína 
tengingu útrunninn. Sjóðurinn 
hefur því engar forsendur 
lengur til að hafa afskipti af 
málinu. 
 /JBL

Fjarskiptasjóður:

Arnbjörg Sveinsdóttir 
skipuð formaður
Hanna Birna Kristjánsdóttir 
innanríkisráðherra skipaði 
Arnbjörgu Sveinsdóttur, fyrrv. 
alþingismann, sem formann 
Fjarskiptasjóðs, og Gunnar 
Svavarsson, sem varaformann, 
um síðustu áramót, en hann 
var áður formaður sjóðsins. 
Þriðji stjórnarmaðurinn er Inga 
Sigrún Atladóttir, skipuð af 
Ögmundi Jónassyni, þáverandi 
innanríkisráðherra. 

Fjarskiptasjóður hefur verið 
starfræktur frá árinu 2005. Á 
heimasíðu innanríkisráðuneytisins 
kemur fram að sjóðurinn hafi 
verið stofnaður í kjölfarið á sölu á 
eignarhlut ríkissjóðs í Landssíma 
Íslands, en hluti af söluandvirðinu 
var látinn renna í sjóðinn til 
uppbyggingar á sviði fjarskiptamála. 
Þar segir jafnframt að ,,meginhlutverk 
sjóðsins er að stuðla að uppbyggingu 
á sviði fjarskiptamála á grundvelli 
fjarskiptaáætlunar hverju sinni, með 
því að úthluta fjármagni til verkefna 
sem miða að uppbyggingu stofnkerfa 
fjarskipta, verkefna sem stuðla 
að öryggi og samkeppnishæfni 
þjóðfélagsins á sviði fjarskipta og 
annarra verkefna sem kveðið er á um 
í fjarskiptaáætlun, og ætla má að ekki 
verði ráðist í á markaðsforsendum. 
Það á fyrst og fremst við um 

uppbyggingu á strjálbýlli svæðum 
landsins, en að jafnaði er til staðar 
virk samkeppni á fjarskiptamarkaði 
á þéttbýlli svæðum.“

Á árinu 2012 tóku gildi ný lög 
um Fjarskiptasjóð nr. 179/2011 sem 
kveða á m.a. um að ,,tekjur ríkissjóðs 
sem til eru komnar vegna gjalda 
fyrir afnot af tíðnum, sem lögð eru 
á samkvæmt heimild í lögum um 
fjarskipti, nr. 81/2003, skulu renna 
í fjarskiptasjóð.“

Arnbjörg Sveinsdóttir.

Síminn hvetur stjórnvöld 
til að efla Fjarskiptasjóð
Dálkahöfundur Bændablaðsins 
hafði samband við Gunnhildi Örnu 
Gunnarsdóttur, upplýsingafulltrúa 
Símans, til að inna hana eftir 
svörum nú þegar samningur 
Símans og Fjarskiptasjóðs um 
háhraðaverkefnið er útrunnin. 

– Í hvaða stöðu eru þeir staðir, 
sem voru innan háhraðaverkefnis 
Fjarskiptasjóðs, í dag eftir að 
samningurinn milli Símans og 
Fjarskiptasjóðs rann út og njóta þeir 
sömu kjara og áður?

„Heimilin innan háhraða-
verkefnisins greiða nú sama verð 
og aðrir landsmenn fyrir fjarskiptin 
sín. Heimilin sem féllu undir 
háhraðaverkefni Fjarskiptasjóðs eru 
í betri stöðu nú en áður en verkefnið 
hófst og nettengingar þeirra eru mun 
öflugri en áður. Nú þegar verkefninu 
er lokið greiða þau sama verð fyrir 
netaðganginn og aðrir landsmenn 
í viðskiptum við Símann. Annars 
vegar litið til ADSL tenginga. Hins 
vegar á farsímanetunum. 

Stjórnvöld tryggðu þessum 
heimilum þjónustu þau ár sem 
samningurinn stóð yfir. Verðið var 
5.250 krónur fyrir netaðganginn og 
innihélt áskriftin 30 erlend GB. Sama 
verð var greitt fyrir ADSL og 3G 
samband. 

Nú geta heimilin tengst netinu í 
gegnum 3G og valið þjónustuleið 
sem hentar þeim; allt frá 1.290 krónur 
fyrir 1GB til 6.990 krónur fyrir 100 
GB. Þau geta einnig kosið að tengja 
aukakort fyrir spjald- og fartölvur 
fyrir 490 krónur til viðbótar við 
áskrift sína og nýtt gagnamagn utan 
heimilisins. Stærstu áskriftarleiðirnar 
setti Síminn á markað við lok 
verkefnisins. Þær eru sniðnar að 
þessum viðskiptavinum – en öll 
heimili í landinu geta nýtt sér þær. 

Heimilin tengd ADSL geta nú 
valið úr fimm áskriftarleiðum Símans 
fyrir ADSL. Verðið er jú hærra en 
heimilin fengu innan verkefnisins, 
eða frá 4.190 til 8.990, auk línugjalds 
1.990 kr. en þó það sama og öðrum 
viðskiptavinum stendur til boða,“ 
segir Gunnhildur.

– Hvað er gert með gæðaviðmið 
sem voru samningnum um 
háhraðaverkefnið t.d. um fjölda 
staða sem þjóna ákveðnum sendum 
o.s.frv.? Er áfram horft til þessara 
gæðaviðmiða?

„Afköst senda og sambanda 
eru aukin þegar á þarf að halda 
á þessum stöðum sem öðrum í 
farsímakerfi Símans. Almennt hefur 
gagnaflutningsumferð í farsímakerfi 
Símans margfaldast undanfarin 
ár, samfara því að kerfin hafa 
verið stækkuð til að mæta þörfum 
viðskiptavina.“

– Var netsambandi þeirra staða 
sem voru innan háhraðasamningsins 
endurnýjað, á þeim árum sem hann 
var í gildi (þ.e. var samband aukið, 
sendar stækkaðir o.s.frv.)?

„Já, á samningstímabilinu voru 
afköst senda á flestum stöðum aukin 
úr 2 Mb/s í 7 til 14Mb/s. Það fer 
svo eftir atvikum, t.d. staðsetningu 
og fjarlægð frá sendum, hvernig 
viðskiptavinir upplifa þessar 
breytingar.“

– Mun Síminn ráðast í uppfærslu 
sambanda og/eða endurbætur á 
sendum á næstunni á þeim svæðum 
sem voru innan háhraðaverkefnisins, 
og eru þ.a.l. á svæðum sem búa við 
markaðsbrest?

„Afköst senda og sambanda eru 
aukin þegar á þarf að halda, á þessum 
stöðum sem og öðrum í farsímakerfi 
Símans. Þar sem Síminn byggir 
aðeins upp farsímanet er aðeins í 
okkar höndum að ákveða um frekari 
uppbyggingu þess. Ákvarðanir um 
fastanetið, Ljósnet og ADSL, eru í 
höndum Mílu.“

– Munu markaðsaðilar nú 
geta boðið íbúum strjálbýlisins 
viðunandi fjarskiptaþjónustu nú 
þegar háhraðaverkefni stjórnvalda 
er lokið?

„Það er rétt að háhraðaverkefni 
ríkisins er lokið, sem bætti stöðu 
fólk í strjálbýlinu til muna. En 

eftir stendur að það má ætla að 
markaðsforsendur svæðanna séu 
enn víðast brostnar. Samkvæmt 
háhraðaverkefninu átti að tryggja 
heimilunum í það minnsta 2 Mbps 
nethraða. Gríðarleg framþróun 
hefur orðið á nethraða síðustu árin 
og sætta fáir – ef einhverjir, sig við 
slíkan gagnaflutningshraða í dag, 
enda hefur Síminn víða uppfært 
senda til að mæta eftirspurninni á 
þessum svæðum, eins og komið 
hefur fram.

Við hjá Símanum hvetjum 
stjórnvöld til þess að efla 
Fjarskiptasjóð enn frekar, 
skilgreina þau svæði þar sem 
markaðsforsendur eru ekki fyrir 
hendi og bæta uppbyggingu 
fjarskipta á landsbyggðinni. Það 
er einfaldlega svo að þótt það 
komi hugsanlega þjóðarbúinu til 
góða að tengja strjálbýl svæði við 
internetið, sem getur hugsanlega eflt 
þau og stuðlað að uppbyggingu, er 
einkafyrirtækjum iðulega ofviða að 
ráðast í verkið án aðkomu stjórnvalda 
þar sem tekjumöguleikar á svæðinu 
réttlæta ekki fjárfestingu í innviðum 
fjarskipta á þessum svæðum.“

Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir, upplýsingafulltrúi Símans.

Styrkir til rannsókna og 

þróunarverkefna í nautgriparækt 
Framleiðnisjóður landbúnaðarins auglýsir hér með eftir umsóknum 
um styrki til rannsókna og þróunarverkefna í nautgriparækt 
samkvæmt verklagsreglum Bændasamtaka Íslands um ráðstöfun 
fjár til rannsókna og þróunarverkefna í nautgriparækt, sbr. auglýsingu 
nr. 702/2014.

Umsókn skulu fylgja eftirfarandi upplýsingar: 

- Yfirlit um tilgang og markmið verkefnisins 
- Listi yfir alla sem eiga aðild að verkefninu 
- Tímaáætlun verkefnisins 
- Fjárhagsáætlun verkefnisins. 
- Hvernig verkefnið nýtist nautgriparæktinni. 
- Hvar og hvernig niðurstöður verða kynntar 

Umsóknarfrestur er til 1. október 2014.

Reglur um styrkina og umsóknareyðublöð er að finna á www.fl.is. 
Umsóknum skal skilað til Framleiðnisjóðs landbúnaðarins, Hvanneyri, 
311 Borgarnes, merktum: „Umsókn um þróunarfé“. 
Nánari upplýsingar veitir Þórhildur Þorsteinsdóttir, framkvæmdastjóri 
Framleiðnisjóðs landbúnaðarins í netfangið fl@fl.is

Framleiðnisjóður landbúnaðarins, Hvanneyri, 311 Borgarnes
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Vélabásinn

liklegur@internet.is

Hjörtur L. Jónsson

t.is

son

Autohome-tjald á toppinn
Eftir mikil ferðalög í sumar var 
eitt af því sem ég sá hópur bíla 
með tjöld upp á þaki. Svona 
tjald er eitthvað sem ég gæti vel 
hugsað mér að eiga í staðinn fyrir 
tjaldvagninn minn. Eftir smá 
eftirgrennslan fann ég fyrirtæki 
sem selur svona tjöld og renndi 
ég í heimsókn og skoðaði úrvalið.

Hægt að setja á flesta bíla  
með lítilli fyrirhöfn

Topptjald.is Njarðarbraut 1 
Reykjanesbæ flytur inn tjöld sem 
ætluð eru á þak bíla. Þegar ég kom 
á staðinn voru þrír bílar með tjöld á 
toppnum og af þeim var einn með 
„tvíbýlistjald“. Svona tjöld eru 
almennt í kring um fimmtíu kíló 
að eigin þyngd upp komið. Margir 
bílar koma með langbogum sem 
upp eru gefnir fyrir vissa þyngd og 

var það því óneitanlega vonbrigði 
að minn bíll er ekki gefin upp fyrir 
meiri þunga en 80 kg (maður fær 
ekki allt með kaupum á ódýrasta 
jepplingnum). Miðað við þá bíla 
sem ég sá á ferðalögum mínum í 
sumar með svona tjöld eru margir 
bílar sem virðast þola tjöld á 
toppinn, m.a. á Suzuki Vitara, 
Hummer, Land Rover, Nissan 
Patrol og einhverjum fleiri bílum. 

Tjaldið sem ég var hrifnastur af 
heitir Columbus og kostar 377.000. 
Þetta tjald er með hörðum botni og 

þaki, en því eins og öllum öðrum 
tjöldum frá topptjald.is fylgir stigi 
til að komast upp á þak. Það er 
bara ein smella sem þarf að losa 
og þá ýtir maður bara tjaldinu upp, 
teygir sig í stigann. Inni í tjaldinu 
er svo ein stífa sem þarf að festa þá 
er tjaldið tilbúið til notkunar. Þessu 
tjaldi fylgir dýna eins og öðrum 
tjöldum frá Topptjaldi. 

Hentar vel íslenskum aðstæðum

Að sögn Boga sölumanns hjá 

Topptjald.is hefur salan í sumar 
verið mun meiri en væntingar 
voru í byrjun árs og þeir sem hafa 
keypt tjöld þar eru almennt mjög 
ánægðir. 

Spurður hverjir væru helst að 
kaupa svona tjöld sagði Bogi 
að almennt væri þetta mikið 
útivistafólk svo sem hestafólk, 
reiðhjólafólk og fleira Topptjald.
is býður upp á sjö aðaltegundir 
topptjalda frá Autohome og eru 
ódýrustu tjöldin eru frá 276.000 
krönur og þau dýrustu á 482.000. 

Uppáhalds hjólaflíkin mín
Mikill áhugi minn á mótorhjólum 
hefur eflaust ekki farið framhjá 
neinum sem les skrif mín hér í 
blaðinu. Ég hef keyrt mótorhjól 
í tæp 40 ár og aðeins brotið einu 
sinni rifbein, en vil ég þakka 
stutta meiðslasögu mína því 
að ég hef mér þá reglu að fara 
ekki á mótorhjól nema rétt 
klæddur, enda er ég einstaklega 
seinheppinn og splundrast á 
hausinn óþægilega oft. 

Allt of margir lenda í 
meiðslum á opnum ökutækjum 
af því að þeir voru ekki í brynju 
(samanber alvarlegt vélsleðaslys 
þingmanns í vetur og fl.). Nú 
líður að smalamennsku og veit 
ég til þess að margir smala á 
fjórhjólum og tel ég brynju 
mikilvægasta öryggisbúnaðinn til 
fjórhjólaaksturs. 

Brynja sem fer lítið fyrir  
og þægilegt er að vera í

Í vor byrjaði ég að keyra í 
Forcefield-brynju frá JHM Sport 
sem er í alla staði hreint frábær 
brynja. Þægileg að klæðast, hlý og 
nær fram fyrir úlnliði sem þýðir 
að úlnliðirnir verða síður kaldir, 
svitnar lítið undan henni, gott að 
þvo (taka bara hlífar úr og peysan 
þvegin með öðrum þvotti). Brynjan 
fellur vel að líkamanum og sé 
maður í utanyfirflík (lopapeysunni, 
leðurjakka eða úlpu) er ekki hægt 
að sjá hvort maður sé í brynju innan 
undir. Örugglega góð brynja til 
vélsleðaaksturs og að sögn Jóns H. 
Magnússonar hefur hann selt svona 
brynju til hrossatamningamanna, en 

ég hef bara verið í henni á tvíhjóli 
og fjórhjóli. Verðið á brynjunni 
er 44.900 en hún er á tilboði í 

september á 39.000. Nánar er hægt 
að fræðast um vörur frá JHM Sport 
á vefsíðunni www.jhmsport.is . 

Nær fram fyrir úlnliði og hlí r þeim fyrir kulda.

Hlíf y r öllu bakinu, öxlum og olnbogum.

Hlífar y r rifbeinum.

Smellan upp.

Upp með þakið.

Teygja sig í stigann og tjaldið tilbúið.

Tvíbýlistjald.
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Bókin Eyðibýli á Íslandi, 4. bindi, 
130 bls. kom út 2013. Fjallar hún 
um Vestfirði. Aðeins lítill hluti af 
öllum hinum mörgu eyðibýlum í 
fjórðungnum er þó nefndur á nafn. 
Höfundar eru 10 að tölu, auk 7 
ráðgjafa og umsjónarmanna. 
Allt háskólafólk. 35 aðilar studdu 
við þetta verkefni 2013, aðallega 
opinberir aðilar eins og háskólar, 
alls konar söfn og aðrar stofnanir, 
auk nokkurra einstaklinga. 
Helstu styrktaraðilar þessarar 
vestfirsku eyðibýlabókar eru 
Nýsköpunarsjóður námsmanna, 
Húsafriðunarnefnd, Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið og 
sveitarfélög. Ekki er getið um 
fjárupphæðir styrkja í bókinni.

Vestfirsku Alparnir 

Á bls. 46- 53 er alls greint frá 8 húsum 
í Þingeyrar-og Auðkúluhreppum 
og nokkuð fjallað um nánasta 
umhverfi þeirra. Þessir hreppar 
eru á skaganum milli Arnar- og 
Dýrafjarðar, sem oft er kallaður 
Vestfirsku Alparnir í dag. Einar Þ. 
Guðjohnsen, ferðmálafrömuður, kom 
líklega fyrstur manna fram með þá 
nafngift, vegna hinna hvassbrýndu 
fjalla á svæðinu, sem minntu hann á 
hin frægu Alpafjöll suður í Evrópu, 
en það er önnur saga. Fjöldi laglegra 
mynda eru af umræddum húsum í 
bókinni og öðrum eyðihúsum sem 
um er fjallað á Vestfjörðum. Bókin 
er ágætlega úr garði gerð sem slík. 
Svolítið sérstök. Ekki mikið um 
ásláttarvillur. Er þá eitthvað að mætti 
spyrja. Því miður. Á áðurnefndum 
blaðsíðum eru svo ótrúlegar efnis- og 
klaufavillur að manni fallast eiginlega 
hendur. Ekki dugar það þó. Vinur er 
sá er til vamms segir. Undirritaður, 
sem er nokkuð kunnugur í Vestfirsku 
Ölpunum, leyfir sér því að benda á 
nokkrar helstu ambögur í textanum. 
Skylt er að geta þess að engar 
athugasemdir eru gerðar við frásagnir 
af tveimur húsum á svæðinu. Þar er 
heimildarmaður Hreinn Þórðarson 
á Auðkúlu.

Tjaldanes

„Fyrsti landnámsmaðurinn í 
Arnarfirði byggði hús hér, Örn 
frá Rogalandi, og gæti fjörðurinn 
verið nefndur eftir honum,“ segir í 
eyðibýlatextanum. Örn var aðeins 
einn vetur á Tjaldanesi. Þar gekk eigi 
sól af um skammdegi. Svo segir í 
Landnámu. Líklegt verður að telja 
að Örn hafi slegið upp tjöldum 
á Tjaldanesi, eins og talið er að 
landnámsmenn hafi tíðkað er þeir 
komu að óbyggðu landi. Fullyrðingin 
um húsbyggingu Arnar verður því að 
teljast hæpin.

Enn fremur: „Vestan við húsið 
(Byggt 1930 af Jóni Kr. Waage, síðar 
bónda á Hrafnseyri) er steinsteyptur 
grunnur sem gæti hafa verið 
notaður sem matjurtagarður.“ Hér 
þarf ekki vitna við: Um er að ræða 
bílskúrsgrunn Gunnlaugs bónda 
Sigurjónssonar.

Um samgöngur við Tjaldanes 
segir í texta: „Akstursleið frá 

Tjaldanesi fyrir nesið yfir á Þingeyri 
í Dýrafirði er torfær en landslagið 
sérstaklega fallegt.“ Óskiljanleg 
ályktun. Þokkalegasti þjóðvegur 
opnaðist að Tjaldanesi um 1950.

Stapadalur

„Vegurinn sem liggur þangað 
er í daglegu tali kallaður 
Lokinhamravegur. Hann telst illfær 
og er einungis opinn þegar færð 
leyfir yfir sumartímann.“

 Þetta fer nú að verða talsvert erfitt! 
Blessaður Lokinhamravegurinn! 
Hvaða rugl er þetta? Álftamýrarvegur 
var lagður alla leið í Stapadal um 
miðjan sjötta áratug 20. aldar. 

 „Stapadalsá rennur um utanvert 
túnið norðvestan hússins.“ Áin 
rennur alls ekki um utanvert túnið, 
heldur rennur hún eftir árdal nokkuð 
djúpum neðan við bakkana utan við 
túnið.

Svalvogar

„Býlið er afskekkt, yst á tanganum 
við austanverðan Arnarfjörð,“ 
segir háskólafólkið. Svalvogar eru 
vestantil við mynni Dýrafjarðar, 
segir Kjartan Ólafsson í stórvirki 
sínu Firðir og fólk 900-1900. 
Arnarfjörður telst aftur á móti ná 
að Sléttanesi, segir Þórður Njálsson 
í Árbók F.Í. 1951.

Hraun í Keldudal

„Suðaustan við húsið er bærinn 
Arnarnúpur og þar er gamall 
sjómannaskóli sem nú hefur verið 
friðaður.“ Hér tekur steininn úr 
eins og maðurinn sagði. Bærinn 
Arnarnúpur stendur innan við 
Langá, sem liðast eftir dalnum. 
Sjómannaskóli hefur aldrei verið á 
Arnarnúpi, svo elstu menn viti, þó 
ýmsir hafi gert þar garðinn frægan 
á margan annan hátt. Í Meðaldal 
innar í Dýrafirði kenndi Kristján 
Andrésson bóndi þar hins vegar 
um langt skeið mörgum mönnum 
stýrimannafræði og seglasaum. Svo 
segir Kjartan. Á bökkum Langár að 
utanverðu, í landi Hrauns, stendur 
aftur á móti Barnaskólinn í Keldudal 
sem byggður var 1910. Kennt var 
í skólahúsinu framundir 1950. 
Með leyfi, stórmerkilegt hús og 
sviphreint. Byggt af mikilli framsýni 
af fátæku sveitarfélagi sem rak um 
skeið sex farskóla í hreppnum, auk 
hins fasta skóla á Þingeyri. Mikið 
er fjallað um Keldudalsskólann 
í ritröðinni Mannlíf og saga 

fyrir vestan, sem gefin er út án 
nokkurra styrkja. Þar er meðal 
annars frábær grein um skólann 
eftir Skarphéðin Össurarson, föður 
utanríkisráðherrans fyrrverandi. 

„Hraun er gömul kirkjujörð og 
þar stendur kirkja frá 1890….“ 
Umrætt kirkjuhús var reist 1885 
segir í Kjartansbók.

Sagt er að Jón Bjarnason og 
Jóna Össurlína Guðmundsdóttir 
hafi byggt húsið sem enn stendur 
í Hrauni 1932. Þau bjuggu í 
Hrauni 1893-1907. Magnús Helgi 
Guðmundsson og Guðmunda Kristín 
Guðmundsdóttir komu aftur á móti 
frá Súgandafirði 1929 og bjuggu 
þar til 1949. Þau byggðu umrætt 
íbúðarhús 1932-1934. Útidyrahurð 
er talin ný en hún er frá sama tíma. 
Svo segir Gunnar B. Guðmundsson, 
sem nefndur er sem munnlegur 
heimildarmaður þeirra sem skrá þetta 
bull í vestfirsku eyðibýlabókina, en 
vill ekki við kannast.

 Sveinseyri

„Bærinn á Sveinseyri stendur 
við austurenda Eyrarfjalls í 
sunnanverðum Dýrafirði. Mjög 
víðsýnt er frá bænum yfir 
Dýrafjörð á Núp og inn Núpsdal og 
Gerðhamradal í norðri. Eyraroddi 
heitir eyrin sem gengur út í Arnarfjörð 
í austur frá bænum.“ Þetta minnir nú 
á það er forsætisráðherrann okkar 
flutti Hrafnseyri við Arnarfjörð yfir 
í Dýrafjörð með einu pennastriki í 
17. júní ræðunni sællar minningar. 
Og er nú nóg komið af svo góðu.

Niðurlag
 

Sem áður segir er hér eingöngu 
fjallað um 7 blaðsíður í umræddri 
bók. Þeir sem þar stóðu að verki 
virðast ekki alveg vera með það 
á hreinu hvar þeir voru staddir. 
Jarðsambandið virðist eitthvað 
bilað. Þráfaldlega kemur fyrir í 
þessum stutta texta að norður er 
sagt suður, austur vestur og allt 
þar á milli. Spyrja má hvernig slíkt 
getur skeð með allt þetta háskólalið 
í fararbroddi. Alla vega finnst okkur 
áhugamönnum hér fyrir vestan að 
eitthvað meira en lítið sé að. Er 
hugsanlegt að þetta ágæta fólk kunni 
bara ekki að leita sér heimilda, eða 
vinna með þær, þrátt fyrir internet, 
iPad og hvað þetta heitir nú allt? Enn 
fremur: Hvað skyldi verkefni þetta 
hafa fengið margar milljónir í styrki 
af opinberu fé?

 Hallgrímur Sveinsson.

Lesendabás 

Hinn 16. apríl síðastliðinn 
birtist í Bændablaðinu grein 
eftir Guðríði B. Helgadóttur. 
Greinina nefndi Guðríður Ullin. 
Hún fjallar um ullargæði eins 
og þau voru í hennar ungdæmi. 
Ég skrifa grein þessa til að 
þakka Guðríði fyrir greinina og 
þann skilning og skilgreiningu 
á eðliseiginleikum íslensku 
ullarinnar, sem hún lýsir á 
sinni tæru íslensku! Þér eru 
færðar kærar þakkir fyrir 
þetta mikilvæga framlag til 
að opna augu þeirra sem 
leiða kynbótastarf í íslenskri 
sauðfjárrækt og móta kynbóta-
stefnu í ræktun ullar og annarra 
eiginleika íslenska fjárins.

Hvað sagði Guðríður; 
„Lopapeysan, sem nú um tíma 
hefur verið helsta og verðmætasta 
söluvaran, vegna góðrar hönnunar 
og tískusveiflu, stingur svo með 
sínum marg niðurbútuðu, stífu 
tog- og fýldings hárum, að mann 
svíður og klæjar undan svo 
óþolandi er.“ Guðríður er með 
öðrum orðum að segja að ullin 
sé orðin grófari og harðari. Hún 
bendir líka á að vegna breytts 
rúningstíma og meðferðar sé ullin 
að versna. Er þetta rétt? Já, því 
miður er þetta að verulegu leyti 
rétt!

Hér ætla ég enn og aftur að 
rifja upp að þegar reynt var að 
endurbæta feldgæði íslensku 
gærunnar (-ullarinnar) uppúr 
1980 komst ég að því að þeir 
eiginleikar sem skapa feldgæðin 
var helst að finna í fé hjá bændum 
sem ekki höfðu verið virkir í 
kynbótastarfinu fyrir kjötgæðum 
(stuttum fótum!). Þetta sagði mér 
að feldgæðin hefðu verið mun 
meiri í stofninum eins og hann 
var áður hvað ullargæði, feldgæði, 
snerti. Fram hjá því verður að 
vissu leyti ekki litið, að þingeyska 
féð, sem var mun þelmeira en 
hafði sennilega grófara tog en 
sunnlenskt og húnverskt fé, 
samanber til dæmis húnverska 

Gottorpsféð. Þess skal getið, að 
mikil feldgæði voru líka í kollótta 
fénu á ákveðnum svæðum, til 
dæmis í Kirkjubólshreppi og 
sums staðar í Reykhólasveitinni, 
Trékyllisvíkinni og víðar.

Eitt af því sem Guðríður kemur 
inná eru tvíklippingar sem er eins 
og nafnið bendir til að hárin eru 
klippt í sundur tvisvar. Þetta á ekki 
að gerast en gerist því miður og 
flokkast undir „vond“ vinnubrögð 
við rúning. Ekki er hægt að útiloka 
slíkt, en veldur eigi að síður 
rýrnun ullargæða. 

Ég tel að það sé rétt hjá Guðríði 
að togið hafi orðið grófara á 
síðustu áratugum. Til dæmis tel 
ég mig ekki hafa orðið var við 
hvítar illhærur í fé fyrr en um 
1980. Þá hafði verið lögð mikil 
áhersla á að útrýma á gulum 
illhærum, gera féð, ullina hvítari. 
Allmikill árangur hafði náðst í því 
en upp úr því fór að bera á hvítum 
illhærum! Sumir töldu að með 
einkunnakerfinu, sem notað var 
í fjárræktarfélögunum á lit lamba 
við fæðingu, hefði leitt til þessa. 
Ekkert skal fullyrt um það.

Ég endurtek hér með þakkir 
til Guðríðar fyrir greinina 
og ábendingar um ullina og 
ullargæðin. Hún var þörf.

 Sveinn Hallgrímsson

Þakkarbréf til Guðríðar B. Helgadóttur:

Ullin

Sveinn Hallgrímsson

Frá Tjaldanesi í Arnar rði. Þar er eitthvert fegursta bæjarstæði á Vestfjörðum.  Mynd / Hallgrímur Sveinsson

Háskólafólk úti að aka í Vestfirsku Ölpunum
– nokkrar vinsamlegar athugasemdir við bókina Eyðibýli á Íslandi
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Elvar Ólason og Þórhildur 
Þorsteinsdóttir byrjuðu búskap 
sinn árið 1998 á jörðinni Klettstíu 
en áttu heima á Brekku. 5 km 
eru á milli jarðanna og var 
því búskapurinn stundaður í 
hálfgerðri „fjarbúð“. Á Brekku 
bjuggu Gunnar Þór bróðir 
Þórhildar og Íris Grönfeldt, en þau 
tóku við búskap af Þorsteini og 
Önnu foreldrum Þórhildar 1994. 

Blandaður búskapur var lengi 
vel á jörðinni en mjólkurframleiðsla 
lagðist af 1986. Brekku kaupa 
Þórhildur og Elvar til hálfs árið 
2000 og taka alfarið við búskapnum 
af Gunnari Þór og Írisi árið 2005. 
Foreldrar Þórhildar fluttu frá 
Brekku 2005, búin að koma sínu 
ævistarfi áfram til afkomenda sinna. 
Á Brekku hefur sama ætt setið frá 
1852. 

Býli:  Brekka.

Staðsett í sveit: Í Norðurárdal í 
Borgarbyggð.

Ábúendur: Elvar Ólason og 
Þórhildur Þorsteinsdóttir. Á jörðinni 
býr einnig bróðir Þórhildar, Gunnar 
Þór og kona hans Íris Grönfeldt 
íþróttafræðingur.

Fjölskyldustærð (og gæludýra): 
Við sjálf og börnin okkar tvo, Erna 
bráðum 14 ára og Arnar Þór 11 
ára. Einn ofvirkur Border Collie 
hundur sem ber nafnið Maríus og 
svo letikötturinn Guðbrandur RÓNI.

Stærð jarðar? Um 1.050 hektarar, 
óbyggðanefnd hlífir okkur þannig 
að við fáum að halda þessari stærð.

Gerð bús? Sauðfjárbú.

Fjöldi búfjár og tegundir? 
Síðastliðinn vetur voru um 450 
vetrarfóðraðar kindur, sem verða 
vonandi nær 600 næst komandi 
vetur, og 11 hross; hús bóndinn berst 
hetjulega gegn fjölgun þeirra.

Hvernig gengur hefðbundinn 
vinnudagur fyrir sig á bænum? 
Hér á bæ er ekkert sem telst 
hefðbundinn vinnudagur. Húsfrúin 
fer flesta virka morgna til vinnu 
á Hvanneyri og börnin í skóla að 
Varmalandi yfir vetrartímann. 

Annars er árstíðabundið hvernig 
dagarnir eru, veðurfar og svo hversu 
duglegur húsbóndinn er hvað er gert 
dagsdaglega. Elvar hefur undanfarið 
verið tölvert í sauðfjárrúningi og svo 
fer töluverður tími í félagsmálin hjá 
báðum aðilum, þannig að það er óhætt 
að segja að engir tveir dagar séu eins, 
sem er bara ótúlega skemmtilegt, 
enda erum við lítið rútinufólk.
Skemmtilegustu/leiðinlegustu 

bústörfin? Alltaf gaman þegar 
féð er tekið á hús á haustin, ætli 
það teljist ekki svona frekar til 
leiðinlegra verka að þrífa fjárhúsin 
eftir sauðburð á vorin.

Hvernig sjáið þið búskapinn 
fyrir ykkur á jörðinni eftir 5 ár? 
Við erum lélegir spámenn.

Hvaða skoðun hafið þið á 
félagsmálum bænda? Það er í 
flestum tilfellum gott fólk sem 
sinnir þeim málum ágætlega og 
það er ekki sjálfgefið að fólk taki 
félagsmálastörf að sér, sem betur 
fer er til fólk sem er tilbúið að taka 
þau að sér, þessi störf. Það vantar 
oft jákvæðni og traust manna á 
milli og einnig trú á því að fólk 
sem vinnur þessi félgamálastörf 

vilji vel. Málefnaleg umræða er 
grundvöllur þess að vel takist til, 
í hverju því sem er verið að sinna.

Hvernig mun íslenskum 
landbúnaði vegna í framtíðinni? 
Möguleikarnir eru miklir og 
tækifærin mörg, okkur þarf 
að bera gæfu til að nýta þessi 
tækifæri. Nýliðun í landbúnaði 
er stór þáttur sem þarf að tryggja 
til að landbúnaðurinn dafni og 
þáttuur sveitarfélagana er stór í 
þeim málum. Bændasamfélagið 
er mikilvægur hlekkur í því að 
efla félagslegan þrótt í sveitum 
landsins og við sem búum í slíku 
samfélagi þurfum að vera dugleg 
að vekja athygli á tilveru og stöðu 
landbúnaðarins.

Hvar teljið þið að helstu 
tækifærin séu í útflutningi 
íslenskra búvara? Tækifærin 
þar eru eflaust mörg, en 
innanlandsmarkaðurinn er 
mikilvægasti markaður íslenskara 
búvara. 

Hvað er alltaf til í ísskápnum? 
Skyr, mjólk, lifrarkæfa og ostur.

Hver er vinsælasti maturinn á 
heimilinu? Sunnudagslærið hennar 
„mömmu“.

Eftirminnilegasta atvikið við 
bústörfin? Það hlýtur að vera 
þegar 300 kinda fjárhús voru reist á 
6 vikum síðastliðið haust. Bjartsýni 
en það tókst og 24. nóvember voru 
nýrúnar ær reknar þar inn. 

Líf og lyst
BÆRINN OKKAR

Síðsumars kjúklingaveisla
Það er hægt að matreiða kjúkling 
á ótal vegu og spennandi 
að prófa framandi krydd 
og eldunaraðferðir. Útigrill 
landsmanna eru víða funheit þessa 
dagana og þá er um að gera að 
grilla góðan kjúkling. Nú er hægt 
að kaupa kjúkling bæði ferskan 
og frosinn, jafnvel foreldaðan. 
Nýjung hjá bændum sem vert er 
að gefa gaum er kjúklingur sem 
alinn er að hluta á útisvæði. 

Teriyaki-marineraður 
kjúklingur á spjóti

Hráefni

 › 600 g kjúklingur

 › 90 ml teriyaki-sósa

 › 10 ml hunang

 › 5 g hvítlaukur

 › 8 spjót

Aðferð
Hvítlaukurinn er rifinn með 
rifjárni. Kjúklingur skorinn í 
strimla. Teriyaki, hunangi og
hvítlauk blandað saman og látið 
standa í 20 mín. Kjúklingakjötið 
sett á spjót og ofan í skálina með 
marineringunni. Látið standa í 
1½ klukkustund. Tekið upp úr 
leginum og sett inn í 200 gráðu 
heitan ofninn í 12 mínútur eða 
brúnað á grilli.

Borið fram með nýju 
rótargrænmeti bökuðu í álpappír 
og stökku beikoni.

Kjúklingaleggir BBQ
Hráefni

 › 8 stk. kjúklingavængir 

 › 2 tsk. svartur pipar

 › 1 tsk. sæt chilisósa

 › 1 tsk. ostrusósa

 › 1 tsk. Cayenne-pipar

 › 4 tsk. paprikuduft

 › 2 tsk. fennelduft

 › 1 tsk. salt

 › 2 msk. púðursykur

Aðferð
Myljið svarta piparinn í kvörn þar til 
hann verður að fínu dufti. Blandið 
ostrusósunni og sætu chilisósunni, 
ásamt Cayenne-piparnum, 

paprikuduftinu, sinnepsduftinu, 
saltinu og púðursykrinum saman við. 
Nuddið kryddblöndunni á vængina og 
marinerið í 2 klst.

Eldið kjúklingavængina í 20 mín. 
á 210 °C eða á grilli.

Kjúklingavængir með asísku 
bragði
Hráefni

 › 600 g kjúklingavængir 

 › 3 vorlauksstönglar, niðurskornir  
 (til skrauts)

 › 1 rauður chili, niðurskorinn

 › 2 hvítlauksgeirar, kreistir

 › 1 tsk. engifer, saxað

 › 1 msk. matarolía, til steikingar

 

Kryddlögur

 › vorlaukar, niðurskornir

 › 4 msk. sojasósa

 › 2 msk. fiskisósa

 › 1 tsk. sesamolía

 › 1 tsk. hunang

 › smávegis af þurrkryddum eins og  
 anís eða kóríander

Aðferð
Leggið kjúklinginn í kryddlöginn 
og inn í ísskáp, helst yfir nótt . 
Hellið kryddleginum í skál og 
setjið til hliðar. Hitið grillið. 
Steikið á heitu grilli í 20 mín. Það 
þarf að snúa oft því sætur gljáinn 
getur brunnið.

Hellið kryddleginum út í pott 
og sjóðið upp, bætið við hvítlauk 
og engifer. Penslið vængina með 
vökvanum í 5-20 mínútur þar til 
kjötið er orðið mjúkt. Gott að 
nota vægari hita á grillinu. Snúið 
reglulega við.

Berið kjúklingavængina fram á 
diski og skreytið með vorlauknum 
sem eftir er. Gott að föndra smá 
álpappír á vængendana í upphafi 
til að forðast klístur við fram-
reiðslu.

MATARKRÓKURINN – BJARNI GUNNAR KRISTINSSON MATREIÐSLUMEISTARI

Brekka

Leiðrétting:

Í síðasta blaði urðu þau leiðu mistök að  ranglega var farið með nafn bæjarins í fyrirsögn og 

inngangi. Þar átti vitanlega að standa Áshildarholt, en ekki Ásthildarholt.
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Andrea ömmustelpa spurði: „Amma, getur 
þú prjónað á mig Elsupeysu?“ „Hvað er nú 
það,“ svaraði amma og hafði aldrei heyrt 
á fyrirbærið minnst. „Auðvitað amma, hún 
Elsa í Frozen-myndinni,“ og það var farið á 
YouTube og málið kannað. Þarna var hún Elsa 
prinsessa í blágræna og hvíta kjólnum sínum. 
Andrea teiknaði upp hvernig peysan ætti að 
vera aðeins tunga að framan og á ermunum, 
lykkja til að stinga löngutöng í á ermunum og 
hún átti að vera úr blágrænu og hvítu garni 
sem glitraði á eins og snjó. Það átti líka að vera 
snjókornamunstur á henni.
Garnið fannst, blágrænt Frapan sem glitraði 
á og hvítt Ak simli sem glitrar eins og snjór í 
tunglskini.
Munstrið var teiknað upp í Knit bird og hafist 
handa. Aðalheiður litla systir þurfti líka að fá 
peysu.

Stærð: 3-4 ára, 7-8 ára.
Efni: Frapan no. 70925 blágrænt x 2 (3) dokkur

Ak simli no. 010 hvítt x 1 (2) dokkur. Sjá útsölustaði 
á www.garn.is.

Prjónar Hringprjónn nr 5, 40 og 60 sm.

Sokkaprjónar nr 5.

Prjónafesta: 19 L x 25 umf. gera 10 cm.

Aðferð. Peysan er prjónuð í hring en tungan að neðan 
framan á er prjónuð fram og til baka.

Bolurinn er prjónaður með blágræna Frapan-garninu 
en ermar og axlarstykki með hvíta Ak Simli garninu.

Sama með ermar, prjónaðar á sokkaprjóna í hring 
en tungan ofan á erminni er prjónuð fyrst fram og til 
baka. Bolur og ermar sameinað á hringprjón, lykkjur 
undir ermum settar á hjálparnælu.

Hægt er að sleppa tungunum á bolnum og ermunum 
og hafa peysuna og ermarnar beinar að neðan.

Axlarstykkið prjónað með munsturbekk og úrtökur 
eftir það, hálslíningin er prjónuð með gataprjóni 
brotin yfir og saumuð niður til að mynda takka. Gott 
að lesa alla uppskriftina yfir áður en hafist er handa.

Bolur: (Tunga)
Fitja upp 12 L með blágræna Frapan-garninu.

Prjóna fram og til baka og auka út í sléttu umferðinni 
með því að slá uppá eftir 1 l og fyrir síðustu l en prjóna 
brugðið til baka og snúa uppá uppsláttarlykkjuna 
til að ekki myndist gat. Prjóna þannig 13 umferðir.

Auka eftir það í sléttu umferðinni með því að slá uppá 
eftir 1. L prjóna næstu L og slá þá aftur upp á. 

Prjóna þar til 2 l eru á prjóninum slá upp á prjóna 1 L 
slá aftur upp á og prjóna síðustu L. Brugðið til baka og 

snúa upp á uppsláttinn til að ekki myndist gat. Halda 
áfram þar til 52 L eru á prjóninum. 

Þá eru fitjað upp til viðbótar þar til 116 (126) L eru 
á prjóninum. 

Ef þið viljið sleppa tungunni og hafa peysuna beina 
að neðan eru bara fitjaðar upp þessar 116 (126) L.

Tengja í hring og prjóna slétt en setja merki í hliðarnar 
og passa að tungan sé í miðjunni að framan ef þið 
notið hana.

58 (63) L í fram og bakstykkinu.

Prjóna nú slétt í hring með hringprjóninum 16 (20) 
cm.

Nú eru teknar saman 2 L sitt hvoru megin við 
prjónamerkin í hliðunum.

Prjóna áfram 4 cm taka úr á sama hátt.

Prjóna nú 4 cm og auka út sitt hvoru megin við merkið 
um 1 l hvoru megin. 

Prjóna áfram þar til bolurinn mælist 29 (33) cm eða 
eins og þið viljið hafa hana síða á barninu. 

Setjið nú 6 (8) L undir höndum báðum megin á 
hjálparnælu eða band. Geymið.

Ermar:

(Tunga)

Fitjið upp með hvíta Ak Simli garninu á sokkaprjón 3 l.

Prjónið brugðið til baka.

Eftir 1. L er slegið upp á prjóninn og á undan síðustu L.

Prjónað brugðið til baka en snúið upp á 
uppsláttarlykkjuna til að forðast að það komi gat. 
Endurtakið þar til 11 L eru á prjóninum.

Þá er prjónuð 1 L slegið upp á prjónuð næsta Lprjónuð 

og slegið aftur upp á, prjónað þar til 2 L eru eftir á 
prjóninum þá er slegið uppá prjónuð 1 L slegið aftur 
uppá og prjónuð síðasta L.

Prjónað brugðið til baka. Endurtekið þar til 23 L eru 
á prjóninum. 

Fitjað upp í viðbót með sokkaprjónum þar til 12(13) 
L eru á hverjum prjóni. Ef þið viljið hafa ermina beina 
að neðan eru fitjaðar upp 48 (52) L á 4 sokkaprjóna. 
Merkið fyrir miðri undirermi.

Tengt í hring og prjónað 3(5) cm. Þar næst eru teknar 
saman 2 L sitt hvoru megin við merkið.

Endurtekið 4 (3) sinnum og síðan er prjónað í hring þar 
til ermin er 26 (34) cm eða sú sídd sem passar á barnið.

Nú eru 6(8) L settar á hjálparnælu fyrir miðri 
undirermi. Geymt.

 Hin ermin prjónuð eins.

Axlarstykki:
Nú eru sett upp á 60 cm hringprjón framstykki 50 (53) 
L ermi 34(38) L bakstykki 50(53) L og seinni ermin 
34(38)L. Það er mikilvægt að lykkjufjöldinn stemmi 
til þess að munstri gangi upp. Ef einhverju smávegis 
munar má taka úr eða fella af við handvegina án þess 
að það sjáist mikið. Óþarfi að rekja upp vegna þessa. 

Nú er prjónað með hvíta garninu en munstrið með 
blágræna garninu.

Staðsetjið munstrið þannig að 4 munstur verði á fram 
og bakstykkinu og 2 munstur á hvorri ermi.

Prjónið munstur eftir skýringarmynd.

Eftir munstur er tekið úr:

Minni peysan.
Úrtaka.

Í fyrstu umferð eftir munstur eru teknar saman 3 L þar 
sem skýringarmynd sýnir,  passa að miðjulykkjan liggi 

efst og haldi áfram upp axlarstykkið.

Prjóna 9 umferðir og taka þá saman 2 L í beinu 
framhaldi af síðustu úrtöku samkv. skýringarmynd.

Prjóna 3 umferðir og taka þá saman 2 L eins og áður 
sagði.

Nú er prjónuð hálslíning , jafnið lykkjunum þannig 
að það verði 66 L á prjóninum, gott að skipta yfir á 
sokkaprjónana eða 40 cm hringprjón.

Prjónið 8 umferðir og því næst 1 umferð þar sem er 
slegið upp á teknar 2 saman og prjónuð 1 l þannig 
að myndist gataröð.

Prjónið þar næst 5 umferðir slétt og fellið þvínæst 
laust af.

Stærri peysan.
Úrtaka: 

Prjónið 15 umferðir slétt í hring með hvítu þá eru 
teknar saman 3 L þannig að miðjulykkjan liggi efst 
samkv. skýringarmynd. 

Prjónaðar 5 umferðir og þá teknar 2 l saman samkv. 
skýringarmynd, prjónaðar 3 umferðir og teknar saman 
2 l í beinni línu af fyrri úrtöku. Jafnað á prjóninum 
þannig að 78 L verði á honum sem er hálslíningin.

Hálslíningin er prjónuð eins og á minni peysunni. 

Gengið frá endum, lykkjað saman undir höndum, 
kraginn brotinn inn og saumaður niður á röngunni. 

Nú er heklað með fastahekli í hverja lykkju með 
blágrænu Frapan neðan á bolnum á peysunni allan 
hringinn. Einnig er heklað fastahekl með hvítu neðan 
á ermunum. Fyrir þær sem vilja er fremst á tungunni 
á ermunum hekluð lykkja með 5 loftlykkjum sem 
langatöng er brugðið í.

Elsupeysa úr Frozen

Sudoku
Galdurinn við Sudoku-þrautirnar er að setja réttar tölur, frá 1-9, í eyðurn ar. Sama talan má ekki koma 
fyrir tvisvar í línu lárétt og lóð rétt og heldur ekki innan hvers reits sem afmarkaður er af sverari lín um.

Létt

Þung

Miðlungs

9 8 6

9 4

5 1 4 6 9

2 5 7 8

5

6 7 8

6 9 3 2

PRJÓNAHORNIÐ  garn@garn.is

Þyngst

5 1 9

8 4 3 1

9 3

4 8 1

8 6 7

4 2 5

1 3 7

4 2 9

2

5 9 4

8 1

1 6 3 2

7 8

4 9 2

2 3

6 8 3 9

2 7

9 5 6

6 1

5 9 2

6 7 9

4 1 3

1 6

5 8 9

8 4 1

9 6 8

3 2

FÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐ

Ætlar að verða skógarhöggsmaður
Þorri er sjö ára Vesturbæingur 
sem gengur í Melaskóla. Honum 
þrautleiðist að sitja lengi í bíl en 
finnst alveg klikkað að fara upp á 
hálendið. Í sumar ætlar Þorri að 
fara út til Danmerkur og skreppa 
í dýragarð.

Nafn: Þorri Bragason.

Aldur: 7 ára.

Stjörnumerki: Tvíburi.

Búseta: Reykjavík.

Skóli: Melaskóli.

Hvað finnst þér skemmtilegast 
í skólanum? Veit ekki en 
náttúrufræði er næst skemmtilegust.

Hvert er uppáhaldsdýrið þitt? 
Ugla.

Uppáhaldsmatur: Allt jafngott en 
nautakjöt oft best.

Uppáhaldshljómsveit: Engin.

Uppáhaldskvikmynd: Lorax.

Fyrsta minning þín? Þegar Helga 
(litla systir) fæddist og þegar ég var 
tveggja ára.

Æfir þú íþróttir eða spilarðu 
á hljóðfæri? Nei, en ég var á 
forritunarnámskeiði.

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

Hvað er það klikkaðasta sem þú 
hefur gert? Fara upp á hálendið.

Hvað er það leiðinlegasta sem þú 
hefur gert? Að sitja í bíl langar 
leiðir og bíða.

Ætlar þú að gera eitthvað sérstakt 
í sumar? Ég ætla til Danmerkur í 
dýragarð.
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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

Smáauglýsinga-
síminn er:

563 0300

Eldri blöð má  
finna hér á PDF:

Næsta Bændablað  
kemur út 

11. september

KUHN GA 4121GM. Árgerð: 2006. 
Verð án vsk: 480.000 kr. Vélfang -  
velfang.is -  sími 580-8200

Welger RP200. Árgerð 1998, Verð án 
vsk. 550.000 kr. Vélfang -  velfang.is 
-  sími 580-8200

Kverneland 7517, Árgerð: 2003, Verð 
án vsk. 650.000 kr. Vélfang -  velfang.
is -  sími 580-8200

McCormick MTX 140, árgerð 2005, 
notkun 6.300, verð án vsk. 4.900.000 
kr. Vélfang -  velfang.is -  sími 580-
8200

CLAAS 280RC fastkjarna, árgerð 
2002, notkun 15.000, verð án vsk. 
900.000 kr. – TILBOÐ Vélfang -  
velfang.is -  sími 580-8200

Hinowa HS 12E. árgerð 2008, notkun 
15, verð án vsk. 1.650.000 kr. Vélfang 
-  velfang.is -  sími 580-8200

Volvo Fl 611, ekinn 241.000. Mjög 
góður og heillegur bíll á loftpúðum. 
Pallurinn er 2.35m B 5,35 L. Frábær 
bíll í rúllurnar! Uppl. í síma 694-6666, 
Arnar.

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.

Valtra 6850, árgerð 2006, notkun 
4.800 klst. Verð án vsk. 5.990.000 
kr. Uppl. á jotunn.is

Massey Ferguson 6180, árgerð  
1997, notkun 6.300 klst. Verð án vsk.  
3.490.000 kr. Uppl. á jotunn.is 

McCormick CX 105, árgerð 2004, 
notkun 2.450 klst. Verð án vsk.  
3.890.000 kr. Uppl. á jotunn.is

Massey Ferguson 5460, árgerð  
2006. Verð án vsk. 4.190.000 kr. 
Uppl. á jotunn.is

Hitachi  ZX50 CLR, árgerð 2009, 
notkun 3.400 klst. Verð án vsk.  
4.900.000 kr. Uppl. á jotunn.is

Kornrakamælir 9v. Mælir raka í korni 
með 8-35% vatnsinnihaldi (m.v. 
bygg). Vinnur hratt og örugglega. 
Lífland, sími 540-1100. 

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. 
mjaltaþjónum, 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 / diesel, 
glussaknúnar ( mjög háþrýstar ). Við 
sérhæfum okkur í öllu sem viðkemur 
dælum fyrir iðnað og heimili. Gerum 
einnig við allar dælur.Hákonarson 
ehf. Uppl. í  síma 892-4163, hak@
hak.is, www.hak.is

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

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

PLASTPLÖTUR
FYRIR VEGGI

Plöturnar eru unnar úr endurunnu plasti 
s.s. plastflöskum, gróður húsa plasti og 
umbúða plasti.

Steingrátt og svart eru staðlaðir litir á 
plastplötum en aðrir litir eru fáanlegir 
við sérpöntun.

Verð frá
2.970 kr. m2

án vsk.

Liebherr A900 

hjólagrafa
2005 árg
10.900 vst
2 skóflur o.fl.
Verð 7,2 mkr + 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.
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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

Háþrýstiþvottadælur fyrir allan 
iðnað. Öflugar og vandaðar dælur 
á frábæru verði frá Comet, www.
comet-spa.com - Aflgjafar; rafmagn, 
Honda bensín, Yanmar dísel, 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

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.

Úrval af girðingaefni til sölu. Túnnet 
er frá kr. 9.990,-rl. 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

Seljum vara- og aukahluti í flestar 
gerðir af kerrum. Sendum um land 
allt. Brimco ehf. Uppl. í síma 894-
5111 www.brimco.is Opið frá kl.13.00-
16.30.

Kerrur á einum og tveimur öxlum, 
með og án bremsum, ýmsar útfærslur, 
breiddir og lengdir.  Gæðakerrur – 
Góð reynsla. Íslensk smíði. Brimco 
ehf. Flugumýri 8, Mos. sími 894-5111. 
Opið 13.00-16.30  - www.brimco.is 

Cemtec sænskar skeifur. Frábærar 
skeifur framleiddar skv.reglum FEIF. 
Leitun að betri verðum. Afsláttur ef 
keypt er í magni. Sendum um land 
allt. Brimco ehf. Flugumýri 8, Mos. 
Sími 894-5111. Opið frá kl.13.00 
-16.30 www.brimco.is

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

Scania G 420, 8x4, árg. 2011, ekin 
9.500 km (sýningarbíll). Á lofti að 
framan og aftan. Verð 15.600 þús. + 
vsk. Uppl. í síma 565-2727 og 892-
7502. www.rag.is

M. Benz Actros 41.51, 8x8, árg. 2013, 
ekinn 7.000 km (sýningarbíll). Verð 
20.800.000 + vsk. Uppl. í síma 565-
2727 og 892-7502. www.rag.is

Er rafhlaðan dauð? Endurnýjum alla 
rafhlöðupakka fyrir borvélar, ryksugur, 
garðklippur og önnur tæki. Sjá www.
fyriralla.is Sími 899-1549 eftir kl. 17 
og um helgar.

Def  Blue/AdBlue er sérstaklega 
hannað fyrir díselvélar með SCR kerfi 
(Selective Catalytic Reduction). Því 
er dælt inn í útblásturinn til að minnka 
skaðvænleg nitrogen oxides (Nox) / 
köfnunarefnisoxíð og til að mæta  
EURO5 og EURO6 útblásturs- og 
mengunarstöðlunum. Kemi ehf. 
Tunguhálsi 10, 110 Reykjavík. Sími 
415-4000, www.kemi.is

Skov loftræstilausnir fyrir allar tegundir 
gripahúsa. Fáðu sérfræðiaðstoð við 
val á réttu lausninni fyrir þitt hús. 
Skov er einn fremsti framleiðandi 
loftræstikerfa í heimi. Kemi ehf. 
Tunguhálsi 10. Sími 415-4000, www.
kemi.is

Haugmelta XLG er náttúrulegt 
niðurbrotsefni í haughús. Dregur úr 
myndun ammóníaks og köfnunarefna. 
Einfaldar losun og minnkar þörf á að 
hræra í haugnum. Olíusparandi. Kemi 
ehf. Tunguhálsi 10. Sími 415-4000, 
www.kemi.is

Úrval af hreinsiefnum fyrir öll 
helstu mjaltakerfi og róbóta á 
Íslandi. Novadan efnin eru leiðandi 
í framleiðslu á hreinsiefnum fyrir 
mjólkuriðnaðinn. Fáðu ráðgjöf um 
réttu vöruna og blöndun fyrir þig. 
Kemi ehf. Tunguhálsi 10. Sími 415-
4000, www.kemi.is

Dan Milk kálfa- og grísamjólk. 
Hágæða þurrmjólk, unnin úr fyrsta 
flokks hráefnum, hentar fyrir bæði 
kálfa og grísi. Inniheldur 50% 
mjólkurduft ásamt nauðsynlegum 
vítamínum og steinefnum. Kemi ehf 
Tunguhálsi 10. Sími 415-4000, www.
kemi.is

Fly Stop Flugusnúrusett. Öflug sænsk 
gæðavara. Hvert sett drepur allt að 
150.000 flugur. Einföld, vistvæn 
leið að halda flugum í skefjum í 
gripahúsum, án eiturefna.

Kemi ehf. Tunguhálsi 10. Sími 415-
4000, www.kemi.is

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.

Sláttutraktor. Til sölu er Stiga Park Pro 
20 með nýjum 20 hp Vanguard B&S 
mótor. Vél sem fæst á fínu verði nú 
þegar allt er að kafna í grasi, getur 
hiklaust skapað mönnum atvinnu. 
Vélin er í Reykjavík. Uppl. í síma 
síma 821-4005.

Óska eftir að kaupa ámoksturstæki á 
Zetor 4911. Uppl. í síma 770-2526, 
Pétur.

Til sölu 2 kranaskóflur. Uppl. í síma 
893-1229.

Til sölu skotbómulyftari FH Faresin 
11.35, árg.´08. Lyftir 3.5 t bóma 11. 
m stór skópla + gafflar. Ný skoðaður. 
Í topp standi.  Verð: Tilboð. Sími 892-
0566.

Gjafagrindur.is, skoðið heimasíðuna 
www.gjafagr indur. is .  Pant ið 
tímanlega. Netfang: gjafagrindur@
gjafagrindur.is Uppl. í síma 865-5646.

Til sölu Valtra N141. Árg. ´07. 140 
hestöfl. Vst. 4.080. Með tækjum og 
skóflu. Fjaðrandi hús og framhásing. 
Verð 6.390.000 kr. án vsk. Kraftvélar 
ehf. Sími 535-3500. www.kraftvelar.is

Til afgreiðslu strax: Reck mykjuhrærur 
með 50-60-65 cm. skrúfuspaða 
fyrir 60-200 hö. traktora. Ódýr 
þurrkublaðagúmmí fyrir flestar gerðir 
ökutækja. Uppl. í s: 587-6065-892-
0016.

Á hagstæðu verði: Maschio 
hnífatætarar 235-260-285cm. 
Einnig pinnatætarar 300cm. Ódýrar 
9-hjóla rakstrarvélar. Flagjafna 3m, 
ávinnsluherfi 4m. Uppl. í síma 587-
6065 og 892-0016.

Nissan Double Cab, árg.´06, ekinn 
115 þús, samlæsing, dekk 80%. 
Rheina húðaður pallur, verð kr. 
1.550.000 Uppl. í síma 771-3010.

Til sölu Toyota Avensis árg.´06, dísel, 
6 gíra, leður, krókur, ek. 235.000 
km, vél ek. um 100.000 km. Nýtt í 
bremsum, nýr rafgeymir og alternator. 
Sumar- og vetrardekk. Eyðir um 5 
lítrum á hundraðið.  Verð: Tilboð. 
Engin skipti. Uppl. í síma 891-7869.

Notar þú fatastærð 38-58. Vertu 
þú sjálf, vertu Belladonna. Flott föt 
fyrir flottar konur. Nýjar vörur í hverri 
viku. Verslunin Belladonna, Skeifunni 
8. Sími 517-6460 Finndu okkur á 
Facebook -https://www.facebook.
com/VersluninBelladonna?ref=hl

MMc Pajero GDI, árg.´02, bensín, 
ssk. ekinn 132 þús km. góð dekk, 
ljóst leðuráklæði, 7 manna, topplúga, 
krókur,  lítur mjög vel út. Ásett verð 
kr. 1.690 þús. Uppl. í síma 866-3987.

Til sölu er Humbaur, tveggja hásinga 
lokaður flutningavagn, burðargeta 
1570 kg. Uppl. í síma 893-9911.
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Fjórhjólakerra til sölu. Ónotuð. Uppl. 
í síma 864-0302.

Toyota Prius til sölu, árg. ´08, ek. 51 
þús. Dökkgrár frúarbíll, lítur vel út, 
aldrei keyrður á malarvegi. Verð: 2 
m. kr. Uppl. í síma 893-2761.

Ford F-150. Árg.´05, ekinn 135 þ. 
Ssk. Sk. 2015. Leður og topplúga. 
Ásett verð 1.990.000. Opinn fyrir 
tilboðum. Uppl. í síma 865-9463.

Til sölu fjórhjól, SMC Captain 300, 
árg.´07, götuskráð, ekið 1.400 km. 
Verð 420 þús. Uppl. í síma 894-4426, 
Sigurður.

Til sölu Daf, krókheysisbíll, árg.´00. 
Verð kr. 3,5 millj. + vsk. Uppl. í síma 
866-3987.

Til sölu rotartilt á gröfu með skóflu fyrir 
17 - 23 tonna vél. Ónotað, árg.´08. 
Verð 1,7 millj. + vsk. Uppl. í síma 
866-3987.

Framleiðum sumarhús gestahús og 
ferðaþjónustuhús. Ýmsar stærðir og 
gerðir eftir óskum kaupenda. Vönduð 
vinna góð verð. Nánari uppl. á effort.
is, smidholt@gmail.com eða í síma 
899-2802.

Kubota Gr 2100 árg. '07. Notaður 
735 tíma verð 1.300.000+vsk. Uppl. 
í síma 897-5300, Leó eða leo@
orlofshus.is

Galloper, árg. '00, ekinn 277.000 km. 
Bílinn er í góðu lagi. Næsta skoðun 
2015. Verð 250.000 kr. Uppl. í síma 
849-7549.

CanAm Outlander 400, 2007. 
Ekið 25þús. Verð 700 þús. Viðh. 
af verkstæði alltaf. Ný skoðað og 
yfirfarið af verkst. Hvít nr. Uppl. í síma 
840-9775, Jón.

Vaxlitamynd - „Hestur og kálfur“ - 
eftir Jóhannes S. Kjarval, listmálara 
(1885-1972). Stærð: 70 x 98 cm. 
Uppl. í síma 862-1197.

Til sölu mjög góður MAN 8 – 244, 1999 
árg. Ekinn 228.000. Innfluttur´07.  
Ný afturdekk, loftpúðafjöðrun, kassi 
37 m3 . L 610 x 250 H 240. Verð 
2.900.000 kr. Uppl. í  síma 891-9193.

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

Fjölnota kerrur, íslensk smíði mál 
150x300 cm, 1600 kg öxull á fjöðrum, 
fellanlegur fram og afturgafl, 15" 
álfelgur á burðardekkjum. Tilboð 
gildir meðan birgðir endast 490 þús. 
m. vsk. Uppl. í síma 452-4545.

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

Ford F550 m/krókheysi, árg. ´00, 
ekinn 174.283. Nýskoðaður í góðu 
standi. Ásett verð kr. 1.450.000 + vsk. 
Nánari uppl. á gk@velafl.is/694 3700.

Til sölu Polaris Sportsman 800 
touring, árg.´08, ekið 6.700 km, 
götuskráð, flatur bensínbrúsi, xenon 
ljós, hiti í handföngum og inngjöf, spil. 
Einnig getur fylgt með 26" big horn 
dekk á felgum. Verð 1.630.000. Uppl. 
í síma 892-7029.

Mjög öflug ryksuga til sölu, mjög lítið 
notuð. Er fyrir 80 og 50 mm barka. 
Kostar ný 1.700.000 kr. með vsk. Verð 
750.000 með vsk sími 891-9193.

Trjákurlari traktorsdrifinn. Til sölu nýr 
trjákurlari. Aflþörf 25> hö. Stillanlegt 
frálag. Vökvaknúinn matari. Tekur allt 
að 200 mmø. Stærð í matara 200 x 
200 mm. Uppl. í síma 824-6610.

Iveco Daily árg. 2000, ekinn 198 þ. 
km til sölu. Nýskoðaður og ýmislegt 
yfirfarið. Verð 1.390.000 kr. Uppl. í 
síma 822-8072.

DAF FA 55.230 Krókheysi, árg.´99. 
ekinn 292.340 km. Bíll í góðu standi 
Verð án vsk: 2.300.000,- kr. Nánari 
uppl: gk@velafl.is / 694 3700 www.
facebook.com/velafl

MAN 10.224 LLC, árg.´98. Ek: 
339.000 km. Beinskiptur, fastur pallur 
Nánari uppl: gk@velafl.is / 694 3700. 
www.facebook.com/velafl

Dekk til sölu 37x12.50R16.5. 4 stk. 
lítið notuð Good Year Wrangler M/T 
dekk, D-load, M+S merkt, sem ný (slit 
max 10%). Ákaflega hljóðlát og mjúk 
í akstri. Mikróskorin eru þau flott sem 
vetrardekk. Verðið fyrir 4 dekk aðeins 
kr. 240.000. Uppl. í síma 587-5058.

Til sölu 4 stk. notaðar álfelgur 
16.5x12“. 8 gata (8x170mm). 
Gatadeilingin er Ford 2003 og yngri. 
Verðið fyrir 4 felgur aðeins kr. 90.000. 
Uppl. í síma 587-5058.

Til sölu 4 stk. notaðar álfelgur 16x10“. 
8 gata (8x170mm). Gatadeilingin er 
Ford 2003 og yngri. Passar líka fyrir 
Chevy og Dodge. Verðið fyrir 4 felgur 
aðeins kr. 72.000. Uppl. í síma 587-
5058.

Bílaflutningabíll með færslupalli til 
sölu. Ford F-550 7,3TD árg. ́ 99, ekinn 
220 þ. mílur. Bíllinn er með framenda 
af 2003 bíl, vel með farinn, hefur ávallt 
fengið gott viðhald. Allar nánari uppl. 
veittar í síma 587-5058 eða sendið 
fyrirspurn á info@bilahlutir.com

Dekk og felgur til sölu 16.00R20 
Michelin XZL. Fjögur stk. nánast 
ónotuð Michelin XZL 16.00R20 dekk, 
M+S merkt, sem ný (slit 5-10%). 
Dekkin eru á 10 gata felgum, nýjar 
slöngur og borðar. Verðið fyrir 4 dekk 
á felgum aðeins kr. 960.000 m/vsk. 
Nývirði pr. dekk ca. 340.000 kr. Uppl. 
í síma 587-5058.

Til sölu
Til sölu Palfinger PK16000 bílkrani, 
árg. 1998 með þrjá í glussa. Kraninn 
er viðgerður eftir tjón en vantar 
topptjakkinn. Ásett verð er 550 þús. 
kr. m. vsk. Uppl. í síma 587-5058. 
Bílahlutir ehf. 

Hreinræktaðir Border Collie hvolpar 
til sölu undan Kát frá Daðastöðum 
(Skotta og Dan) og Brúsa frá 
Brautatungu (Tinna og Jim). 
Foreldrarnir eru góðir smalahundar 
og ljúfir heimilishundar. Frekari uppl. 
í síma 848-0951 eða austurhlid@
internet.is

R o t þ r æ r - h e i l d a r l a u s n i r , 
vatnsgeymar, lindarbrunnar, heitir 
pottar, lífrænar skolphreinsistöðvar, 
jarðgerðarílát, einangrunarplast, 
frauðplastkassar, olíu- og fituskiljur, 
olíugeymar, fráveitubrunnar, 
sandföng, vatnslásabrunnar, 
fráveiturör, tengibrunnar fyrir 
ljósleiðara og lagnir í jörð, línubalar, 
fiskiker, sérsmíði. Allt íslensk 
framleiðsla. Borgarplast. Völuteigi 
31, Mosfellsbæ. Vefur: borgarplast.
is

Ódýr dekk fyrir alla. Kíkið á www.
dekkverk.is til að sjá verð á dekkjum 
eða hringið í okkur í síma 578-
7474. Allar stærðir og gerðir til. 
Frír flutningur hvert á land sem er 
á völdum stærðum. Sjá á vefsíðunni 
dekkverk.is

Til sölu stór galvaniseruð kerra, 
nýsmíðuð. Stærð, 1,5 x 3 m. 
Opnanleg að framan og aftan 
með útdraganlegum hjólarampi. 
Hjólanöf undan Feroza. Verð kr. 
400 þús. Uppl. og myndir í netfangið 
bryndis@bryndis.is

Óskum eftir að kaupa dekkja- og 
ballansvél. Upplýsingar í síma 587-
5058, info@bilahlutir.com, Bílahlutir 
ehf.

Til sölu Nissan Patrol 2.8l. Bsk., leður 
og topplúga, árg.´99. Ekinn 205 þús. 
Verð 790 þús. kr. eða tilboð. Skoða 
skipti á ódýrari. Uppl. í s. 775-4364. 

Nokkrar holdakvígur,eins- og tveggja 
vetra til sölu í Hvalfirði. Verðið er 
annars vegar kr. 140 þús og kr. 200 
þús. + vsk. Væntanlegur burðatími er 
maí/júní 2015. Uppl. hjá Sigurbirni í 
síma 896-6984.

Til sölu eru 150 ærgildi. Gildistaka í 
feb. 2015. Áhugasamir geta sent tilboð 
eða fyrirspurnir á kolumbus@simnet.
is. Áskilinn er réttur til að taka hvaða 
tilboði sem er eða hafna öllum.

Til sölu rafmótor uppgerður, 3ja fasa, 
7,5 kw, 1.450 rpm. Skipti á rafstöð 
koma til greina. Uppl. í síma 825-0679.

Til sölu er flórsköfukerfi, stjórnstöð + 2 
sköfur. Einnig 15 metra löng Weelink 
átgrind og milligerðir og tilheyrandi fyrir 
20 kýr. Uppl. í síma 861-1914.

Timbur í fjárhúsgólf 32 x 100 mm. 
Lengd 4,8/5,1 m. Verð kr. 250 lm með 
vsk. H. Hauksson ehf. Uppl. í síma 
588-1130.

Bændur athugið! Ný sending af ódýrum 
netpokum og stórsekkjum. Uppl. í síma 
hjá Baldur sf. 892-1796 / 483-1237. 
Netfang baldursf@simnet.is

Til sölu Benz 309, húsbíll árg. '86. 
Tilboð óskast. Uppl. í síma 865-0754.

Til sölu Iveco Eurocargo 100. Árg.´05. 
Ekinn 191 þ. km. Með 35 rúmmetra 
kassa sem er með skilrúmi og lyftu 
með skjólborðum til að flytja búfénað. 
Bíllinn er óskoðaður og selst eins 
og hann er. Skipti koma til greina á 
framdrifs Ferguson eða iðnaðarvél, 
má vera biluð. Uppl. veitir Einar í síma 
861-7848.

50 ára gamalt tekkhjónarúm með 
góðum dýnum. Verð kr. 30 þús. Einnig 
til sölu spónsuga á iðnaðarvél. Verð kr. 
15 þús. Uppl. í síma 898-0413.

Til sölu Toyota Avensis 2.0 Turbo 
Diesel, árg.´04. Akstur 240.000. 
Bíllinn er í góðu standi og er með 
leðuráklæði, hiti í sætum, loftkæling, 
hraðastillir o.fl. Verð 1.150 þ. Uppl. í 
síma 866-5902.

Fjórhjólamótor til sölu. Nýr úr 
kassanum, 250 cc mótor með 
gírkassa, blöndung o.þ.h. Verð: 
110.000 kr. Uppl. gefur Óli í síma 
822-8617.

Til sölu kæliklefi, lengd 270 sm og 
br. 210 sm, h. 206 sm, um 10 rúmm. 
ásamt kælivél og kæliblásara. Á sama 
stað óskast Suzuki King quad 300, 
árg.´01-´05, má vera bilað. Uppl. í 
síma 694-4555.

Hey til sölu af ábornum túnum, vel 
þurrt í stórböggum og rúllum. Einnig 
til sölu fjórhjól götuskráð Linhai, 4x4, á 
nýjum dekkjum, árg.´07, vel með farið. 
Uppl. í síma 893-6541.

Fjárhúsmottur. Tilboð verð kr. 9.500 
stk. með vsk. H. Hauksson ehf. Uppl. 
í síma 588-1130.

Þak-og veggstál frá Weckman Steel. 
Dæmi um verð 0,5 mm galv. Verð kr. 
1.190 m2 með vsk. 0,45 mm litað. Verð 
kr. 1.590 m2 með vsk. Afgreiðslufrestur 
4-6 vikur H. Hauksson ehf. Uppl. í 
síma 588-1130.

Til flutnings 40 fm hús 4 x10 m. Húsið 
skiptist í svefnherbergi, klósett og 
sameiginlegt eldhús og stofu. Verð 
kr. 3 milljónir. Húsið er staðsett í 
Borgarfirði. Uppl. gefur Jón Friðrik í 
síma 894-0946.

Elho pökkunarvél til sölu, árg.´93. Er 
í toppstandi. Uppl. í síma 893-2818.

Til sölu eru 150 ærgildi. Tilboð óskast 
send á amj@rml.is fyrir 30. september.

Til sölu Opel Vectra, árg. '97, ekinn 
250 þúsund km. Bíllinn er í góðu 
tæknilegu ástandi, en þarfnast 
mikilla lakkviðgerða. Góð sumar- og 
vetrardekk. Uppl. í síma 892-5666, 
Gunnar Örn.

Til sölu, vantar að losna við. 3ja hestafl 
Dorin kæli/frystipressu, loftkæld með 
stýritöflu. Einnig Ultra Max pizzaofn. 
Uppl. í síma 898-4043.

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

Sturtuvagn til sölu. Víkurvagn 3,5 tonn, 
verð kr. 200.000 + vsk. Uppl. í síma 
864-5567.
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Ódýr, 4x4, Subaru til sölu, árg.´99, 
ek. 246 þ, í toppstandi, óryðgaður, 
vetrardekk á felgum fylgja. Ásett verð 
450 þ. Uppl. veitir Stefanía í síma 
862-6519.

Til sölu Ford Transit Dethleffs hús, 
árg´06, ekinn 32.000 þús km. 
Glæsilegur bíll, afturhjóladrifinn, 
einn eigandi. Uppl. í síma 899-5189, 
netfang: rgi@simnet.is

Til sölu 100 rúllur af vel þurrkuðu 
hestaheyi. Verð per rúllu er 4.500 kr 
fyrir utan vsk. Erum staðsett í Austur-
Landeyjum. Nánari uppl. á oddakot@
visir.is eða í síma 897-7689.

Rauð rafskutla, árg.´09, lítið notuð 
og vel með farin. Fylgihlutir eru: 
Hleðslutæki og karfa. Verð 300.000 
kr. Uppl. í síma 860-6901.

7 Landrover felgur í mjög góðu 
standi. 5 dekk stærð 750x16 sum 
sóluð og ónotuð eftir það. 4 felgur 
7.00/R15 ásamt dekkjum af stærðinni 
255/75R15. 5 dekk 11R22.5, hentug 
undir vagna. Einnig 2 dekk á felgum 
235/75R15. Ennfremur eru til fleiri 
gerðir af felgum. Uppl. í síma 841-
6592 og 423-7262, Haukur.

Tvær vírnets gjafagrindur fyrir sauðfé 
með opnum gafli til sölu. Verð: 
110.000 + vsk. stykkið Einnig til sölu 
30 lítra hitakútar. Verð: 20.000 + 
vsk. stykkið Nánari uppl. veiti Einar í 
tölvupóst: einarfe@gmail.com eða í 
síma 845-3448.

Óska eftir
Óska eftir að kaupa kornvals, helst 
Murska. Annað kemur samt til greina. 
Uppl. halldoraa@simnet.is og síma 
899-1139, Gauti.

Vantar geymslu fyrir hjólhýsi í vetur. 
Fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu um 
100 km. Uppl. í síma 660-3621.

Óska eftir greiðslumarki í sauðfé fyrir 
árið 2015. Uppl. í síma 895-1037.

Segulbandstæki af gömlu gerðinni 
(spólutæki) óskast. Uppl. í síma 
695-1051 / 565-8524, símsvari. Vinsl. 
lesið tvisvar inn.

Vantar fláaskóflu á JCB 820 
beltagröfu ( 20 tn.) Þarf helst að 
vera með botnbreidd upp á 60-70 
sm. Uppl. gefur Björn í s. 846-3239.

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

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 neffangið 
evasig@snerpa.is

Starfsmaður óskast á kúabú á 
Suðurlandi, reynsla af sveitastörfum 
æskileg. Nánari uppl. í síma 861-
8651.

Tvítugur Þjóðverji óskar eftir starfi í 
sveit á Íslandi á tímabilinu október 
til mars. Vinna við hótelstörf kemur 
til greina ásamt hefðbundnum 
bústörfum. Uppl. í netfangið jan.
fleischer1@hotmail.de

Dýrahald
Til sölu þrír rakkar. Tveir þeirra 
eru undan Ólínu frá Hafnarfirði 
og Karven Taff en þau hafa 
bæði orðið Íslandsmeistarar í 
Smalahundakeppnum. Þeir eru 
að verða 6 mánaða og eru farnir 
að vinna fallega að kindum, til eru 
myndbönd af þeim báðum við vinnu. 
Þriðji hvolpurinn er einnig undan 
Karven Taff og Lísu frá Flekkudal 
sem er mjög góður fjárhundur en 
hann er mánuði yngri og farinn að 
sýna kindum áhuga nánari uppl. er 
hægt að nálgast í síma 771-5305.

4 mán hreinræktaðir ísl. hvolpar 
til sölu. Foreldrar eru frábærir 
fjárhundar. Sjá myndir á Facebook 
Gerpla Kennel. Uppl í síma 868-
4500.

Schafer hvolpar. Glaðir, blíðir og 
skemmtilegir, tæplega 4 mánaða 
hvolpar til sölu með ættbók frá 
HRFÍ. Uppl. veitir Guðrún í síma 
895-1708.

Húsnæði
Til leigu herbergi inni í íbúð í hverfi 
109. Leita eftir kvenkyns leigjanda. 
Uppl. í síma 847-7456.

Jarðir
Par leitar að landspildu til kaups eða 
langtímaleigu, sem mögulegt væri að 
gera að lögbýli með lífrænni ræktun 
og heilsustofnun. Spildan þarf að vera 
u.þ.b. 3-10 ha. Æskileg staðsetning frá 
Reykjavík nær vestur á Snæfellsnes 
og austur í Rangárvallasýslu en 
við erum opin fyrir öllu. Spildan 
má gjarnan hafa útsýni yfir á, sjó 
eða vatn, vera sléttlendi eða með 
halla til austurs eða norðausturs. 
Hönnum og smíðum hús, eigum 
jarðvinnu- og landbúnaðartæki ásamt 
trésmíðaverkstæði, allt í smáum stíl, 
og höfum jafnvel áhuga á samvinnu 
og/eða skiptum á þjónustu á þessum 
sviðum og landi. Vinsamlegast sendið 
uppl. á beaglebear108@gmail.com

Til sölu hlutur, um 42 ha., í jörð 
í Flóa, 70 km frá Rvík. Hentar til 
hrossabeitar og útigöngu. Einnig 
gamall sumarbústaður. Uppl. í síma 
894-2144.

Stór fjölskylda óskar eftir litlu kúabúi 
til leigu eða kaups í Skagafirði. Uppl. 
sendist á netfangið rakso81@gmail.
com

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

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.

Hjón með með 19 ára dóttur óska 
eftir húsnæði með bílskúr til leigu 
á Suðurlandi, má vera í dreifbýli. 
Góð meðmæli, örruggar greiðslur. 
Áhugasamir sendið email á kolla.
magg@icloud.com

Tún eða góður grasflötur óskast til 
leigu á stór-höfuðborgarsvæðinu 
undir bogfimiæfingar næsta sumar. 
Þeir sem luma á einhverju góðu eða 
vita um gott svæði endilega hafið 
samband í síma 571-9333 á milli 12 
og 18 virka daga.

Veiði
Erum feðgar sem leita að ágætu 
gæsalandi fyrir sanngjarnt gjald. Má 
vera í allt að þriggja tíma akstri frá 
Reykjavík. Uppl. í síma 694-6054.

Þjónusta
Vinsælasta tungumálanámið „Enska 
án erfiðis“, með áherslu á talmál. 
Engin tölvunotkun, aðeins námskeið 
á diskum og vinnubók, með aðstoð 
frá kennara símleiðis. Hentar ekki 
síður eldri nemendum. Pantanir í 
síma 540-8400, gsm 820-3799 eða 
á tungumal@tungumal.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 sími 431-
3336 og 861-3336

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

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

MERCEDES-BENZ B 150
Gæðabíll á góðu verði til sölu í Reykjavík. 

Nýtt í bremsum að aftan, klossar og diskar. Ný framdekk. Nýkominn 
úr B-skoðun (þjónustuskoðun), nýsmurður og nýskoðaður.

Verð kr. 1.890.000
Upplýsingar í síma 862-3412 og í netfangið tjorvi@mosar.is

Mikið úrval af varahlutum, dekkjum og aukahlutum 
á góðu verði í flestar gerðir fjórhjóla.

• Árgerð 2007
• Ekinn aðeins 84 þúsund km.
• Bensín, 4 strokkar, 1.498 cc., 

95 hö., 1.225 kg.
• Beinskipting, 5 gírar
• Framhjóladrif
• ABS hemlar
• Álfelgur
• 4 sumardekk

• 5 manna - 4 dyra
• Fjarstýrðar samlæsingar
• Geislaspilari
• Höfuðpúðar aftan
• Kastarar
• Líknarbelgir
• Rafdrifnar rúður
• Rafdrifnir speglar
• Reyklaust ökutæki

Gjafagrindur.is

Pantið 
tímanlega

Hópferðabílar 
Skólabílar

Höfum eftirtalda bíla til sölu:

Mercedes Bens, árgerð 1996, 42 farþega
Mercedes Bens Sprinter, árgerð 2002, 18+1 farþega
Mercedes Bens Sprinter, árgerð 2001, 18+1 farþega
Volkswagen Caravelle, 4x4, árgerð 2008, 10 farþega

Tilboð óskast.
Allar nánari upplýsingar veittar í síma 840-6520.hönnun  umbrot  auglýsingar  prentun

FR
U

M

…góður punktur

Grensásvegur 12A  Sími 568 1000  frum.is

Nafnspjöld Boðskort  Bæklingar Bréfsefni 

Litaljósritun  Ritgerðir  Plastkort Prentun  Reikningar 

Skýrslur  Fasteignaauglýsingar Dreifibréf o.fl. o.fl.

– Þarftu að láta prenta? –

Með kveðju

Smáauglýsinga-
síminn er:

563 0300

Eldri blöð má  
finna hér á PDF:

Næsta Bændablað  
kemur út 

11. september




