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Kornrækt í Belgsholti:

Vandræði vegna illgresis, 
bleytu og ágangs gæsa
Haraldur Magnússon, bóndi í 
Belgsholti í Mela- og Leirársveit, 
segir ekkert korn hafa verið þreskt 
hjá sér á þessu hausti.

„Mikið af þessu hefur ýmist 
lamist niður eða brotnað í vindi sem 
hefur að undanförnu verið yfir 20 
m/s í meðalvindi og mikið rignt þar 
að auki,“ en Haraldur er með um 
65 hektara lands undir bygg. „Þetta 
bætist svo ofan á allt annað; mikil 
vandkvæði út af illgresi, bleytu og 
ágangi gæsa. 

Kornið var orðið sæmilega 
þroskað – það sem á annað borð 
hafði náð að þroska korn. Það 
verður skelfilegt að ná því sem enn 
stendur, því maður verður að slá 
svo neðarlega til að reyna að ná sem 
mestu – og það er varla hægt nema 
það verði orðið vel þurrt. 

Á síðustu vikum hefur komið einn 
dagur sem hefði verið hægt að gera 
eitthvað, en ég var þá ekki tilbúinn 
með vélarnar og missti af því tækifæri. 
Ég reikna með að núna þyrfti að vera 
þurrkur í um tvo til þrjá sólarhringa  
áður en hægt væri að fara út á akrana, 
svo blautir eru þeir enda búið að rigna 
150 mm í september. Ég hugsa að 
talsvert meira en helmingur sé ónýtur 
ef við teljum ekki með það sem hefur 

farið ofan í gæsina. Þar skiptir miklu 
að hafa ekki getað skorið kornið, því 
hún getur sest ofan í akrana núna og 
hefur í raun betra aðgengi. Hún er 
örugglega búin með um tíu hektara 
hjá mér enda er gríðarlegur fjöldi 
fugla hjá okkur.

Þetta er langversta kornræktarárið 
okkar hérna í Belgsholti – verra en í 
fyrra og er þá mikið sagt. 

Þegar best hefur látið hefur 
uppskeran í Belgsholti verið um þrjú 
tonn að jafnaði á hektara, þó misjafnt 
á milli stykkja. Nú segir Haraldur að 
það megi búast við uppskeru sem 
verði vel innan við tonn á hektara. 
En til þess að það verði hægt að ná 
því í hús sem eftir stendur, verður 
að koma þurrkur á næstu dögum. 
Haraldur elur þá von í brjósti að það 
muni gerast, því það spáir norðanátt. 
 /smh
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ESA, eftirlitsstofnun EFTA, telur innflutningsbann á fersku kjöti ekki standast samninginn um Evrópska efnahagssvæðið:

Mikil vonbrigði en kemur ekki á óvart
– segir landbúnaðarráðherra, sem gerir ráð fyrir að látið verði reyna á álitið fyrir EFTA-dómstólnum
Íslensk löggjöf um innflutning 
á fersku kjöti er andstæð 
EES-samningnum samkvæmt 
rökstuddu áliti sem Eftirlitsstofnun 
EFTA sendi frá sér í gær. 

Íslensk löggjöf felur í sér 
innflutningstakmarkanir á fersku 
kjöti, unnu sem óunnu, kældu sem 
frosnu, innmat og sláturúrgang hvort 
sem um ræðir svína-, nauta-, lamba-, 
geita- eða alifuglakjöt eða kjöt af 
villtum dýrum. Innflytjendur verða 
samkvæmt gildandi lögum að sækja 
um leyfi og leggja fram margvísleg 
gögn til Matvælastofnunar.

Mikil vonbrigði að sögn 
landbúnaðarráðherra

Sigurður Ingi Jóhannsson 
landbúnaðarráðherra sagði í samtali 
við Bændablaðið að niðurstaða ESA 
komi sér ekki á óvart en að hún valdi 
sér miklum vonbrigðum. 

„Við höfum frá upphafi lagt 
áherslu á að innflutningshöftin snúist 
um heilbrigðismál og verndun fjár 
á Íslandi sem er laust við mikið af 
búfjársjúkdómum sem þekkjast og 
eru vandamál annars staðar. Auk þess 
sem gæði og öryggi matvæla á Íslandi 
er mjög gott og við viljum tryggja að 
svo sé áfram. Dæmi um slíkt er að 

tíðni matarsýkinga er hvað lægst í 
heiminum á Íslandi ef ekki sú lægsta. 

Álit ESA er aftur á móti það að 
málið snúist um verslun með matvæli 
yfir landamæri og ESA ekki viljað 
taka okkar sjónarmið til greina og 
um málið er grundvallarágreiningur. 
Niðurstaðan kom mér því ekki á óvart 
en hún veldur mér vonbrigðum. 

Við höfum núna tvo mánuði 
til að skoða málið og þar sem um 
grundvallarhagsmuni er að ræða 
geri ég ráð fyrir að við látum á álitið 
reyna fyrir EFTA-dómstólnum,“ 
segir landbúnaðarráðherra.

Ekki sýnt fram á réttmæti 

ESA telur íslensk stjórnvöld ekki 
hafa sýnt fram á að núverandi 
fyrirkomulag megi réttlæta með þeim 

rökum að það 
sé nauðsynlegt 
til að vernda 
líf og heilsu 
manna og dýra. 
Þau vísindalegu 
gögn sem íslensk 
stjórnvöld hafa 
framvísað renna 
ekki stoðum 
undir gildandi 
reglur heldur 

sýna þvert á móti að áhætta á sýkingu 
búfjár gegnum innflutning á fersku 
kjöti sé hverfandi. 

ESA telur umrætt kerfi 
leyfis veitinga þannig fela í sér 
óréttlætanlegar og ónauðsynlegar 
viðskiptahindranir. Rökstutt álit er 
annað skref í meðferð samnings-
brotamáls. 

Ekki endanleg niðurstaða

Stefán Már Stefánsson, prófessor 
við lagadeild Háskóla Íslands, segir 
að álit ESA um að innflutningsbann 
á fersku kjöti til Íslands standist 
ekki samninginn um Evrópska 
efnahagssvæðið sé ekki endanleg 
niðurstaða í málinu.

„Þetta er það sem er kallað 
rökstutt álit en ekki þar með sagt að 

það standist fyrir EFTA-dómstólnum 
og hann sé á annarri skoðun en ESA. 
Íslendingar geta því enn varið sína 
ákvörðun fyrir honum. Nærtækt 
dæmi um að álit ESA hafi ekki 
staðið fyrir EFTA-dómstólnum er 
niðurstaðan í Icesave-málinu.

Standi álitið úrskurð aftur á móti 
verður að heilbrigðisvotta ferska 
kjötið eftir evrópskum reglum en ekki 
íslenskum sem eru mun strangari.“

Helstu rök íslenskra stjórnvalda 
um nauðsyn þess að hefta innflutning 
á fersku kjöti byggja á þeim rökum 
að innflutningurinn geti leitt til 
aukningar á dýrasjúkdómum og 
að lýðheilsu þjóðarinnar sé stefnt í 
voða vegna notkunar sýklalyfja sem 
vaxtarhvata í erlendri kjötframleiðslu. 

Íslenskir bændur ekki tryggðir

Í Evrópu er sérstakur tryggingar-
sjóður sem greiðir bændum og 
framleiðendum verði þeir fyrir tjóni 
sem kemur upp vegna sýkinga eða 
sjúkdómsfaraldra. Ísland er ekki 
aðili að þessum sjóði og mundi tjón 
af völdum sýkinga vegna innflutnings 
á fersku kjöti lenda alfarið á bændum 
eða ríkinu. 

Á árunum 1997 til 2010 eyddi 
ESB um 1,1 milljarði evra til að 

fjármagna kostnað og tap vegna 
gin- og klaufaveiki, svínaflensu og 
fuglaflensu.

Miklir hagsmunir í húfi

Erna Bjarnadóttir, aðstoðar-
framkvæmdastjóri Bændasamtaka 
Íslands, sagði í samtali við 
Bændablaðið að í raun væri ekkert 
nýtt í áliti ESA.

„ESA hefur alltaf hafnað rökum 
okkar bænda um að innflutningur 
á fersku kjöti myndi ógna heilsu 
manna og dýra. Við erum að 
sjálfsögðu algjörlega ósammála 
því áliti eftirlitsstofnunarinnar. Við 
höfum meðal annars bent á að það 
sé einföldun að fara eftir áhættumati 
Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar 
vegna dýrasjúkdóma í Evrópu. Á 
meginlandinu eru sjúkdómar sem 
erlend búfjárkyn þola ágætlega en 
íslenskir  búfjárstofnar hafa  ekki 
byggt upp ónæmi fyrir,“ segir Erna. 

Um áframhald málsins segir Erna 
að það sé í höndum stjórnvalda. Miklir 
hagsmunir séu í húfi fyrir íslenskan 
landbúnað og matvælaframleiðslu á 
Íslandi til framtíðar.

„Okkur hefur verið tjáð að farið 
verði með málið alla leið fyrir EFTA-
dómstólinn og við treystum því.“/VH

Bjarnadóttir.
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Fréttir

Kjötsúpudagur og 
hrútaþukl í borginni
Laugardaginn 25. október næst-
komandi verður kjötsúpudagurinn 
á Skólavörðustíg haldinn 
hátíðlegur, tólfta árið í röð. 

Dagskrá hefst klukkan 14 með 
því að föngum í Hegningarhúsinu 
verður færð rjúkandi góð kjötsúpa.  
Strax í kjölfarið gefst almenningi 
kostur á að gæða sér á rjúkandi heitri 
súpu á nokkrum stöðum í götunni. 
Kaupmenn á Skólavörðustíg standa á 
sama tíma fyrir ýmsum uppákomum 
svo nóg verður við að vera fyrir unga 
jafnt sem aldna. 

Að loknu súpusmakki, um kl. 16, 
verður hrútaþukl á KEX Hostel við 
Skúlagötu. Hrútaþukl er keppni þar 
sem menn spreyta sig á að dæma 
hrúta og meta hvernig þeir henta til 
kynbóta. Þjóðþekktir einstaklingar 
munu taka þátt og mun hæfasti 
þuklarinn hljóta vegleg verðlaun.

Tekjuafkoma ríkisins:

Neikvæð um 32 
milljarða króna
Samkvæmt tölum Hagstofu 
Íslands var tekjuafkoma hins 
opinbera neikvæð um 32 milljarða 
króna árið 2013 eða 1,7% af 
landsframleiðslu. 

Til samanburðar var tekju-
afkoman neikvæð um 65,2 milljarða 
króna árið 2012 eða 3,7% af 
landsframleiðslu. 

Tekjur hins opinbera námu um 
796 milljörðum króna og jukust 
um 55 milljarða króna milli ára 
eða um 7,4%. Sem hlutfall af 
landsframleiðslu mældust þær 
42,5%. 

Útgjöld hins opinbera voru 828 
milljarðar króna og jukust um 22 
milljarða króna milli ára eða 2,7% 
en hlutfall þeirra af landsframleiðslu 
var 44,2%.

Eiginfjárstaða allra fjölskyldu-
gerða batnaði á árinu 2013. 
Þetta á einkum við um einstæða 
foreldra en staða eiginfjár hjá 
þeim jókst um tæp 36% árið 2013. 

Samkvæmt því sem segir á vef 
Hagstofu Íslands jókst eiginfjárstaða 
einstaklinga um 8,8%, hjóna án 
barna um 6,2% og hjóna með börn 
um 5,9%. Eiginfjárstaða milli ára 
hækkar mest í aldurshópunum 25 
til 39 ára eða á bilinu 23% til 49% 
sem einkum má rekja til bættrar 
eiginfjárstöðu í fasteign. 

Fjöldi fjölskyldna með neikvætt 
eigið fé í húsnæði fækkar líkt 
og gerst hefur síðustu ár. Árið 
2013 voru 15.971 fjölskylda með 
neikvæða eiginfjárstöðu í fasteign 
eða rúmlega 10% færri en árið 
2012 og að meðaltali nam neikvæð 
eiginfjárstaða í fasteign 4,6 m.kr.

Frá árinu 2005 hefur hlut-
fallslegur fjöldi þeirra sem skulda 
meira en 150% af eignum aukist úr 
10,1% fjölskyldna í tæp 23%.

Eiginstaða fjölskyldna:

Staðan batnaði
árið 2013

Í auglýsingu í síðasta tölublaði 
Bændablaðsins frá Félagi sauð-
fjárbænda í Strandasýslu var rangt að 
vegna héraðssýningar á lambhrútum 
laugardaginn 11. október væri hverju 
búi heimilt að mæta með allt að 
fimm hrúta til þátttöku í hverjum 
flokki. 

Hið rétta er að heimilt er að mæta 
með allt að fimm hrúta til þátttöku, 
það er 3-1-1.

Leiðrétting

Orkugerðin gefur bændum 100 tonn 
af kjötmjöli til áburðarnota
– bændur verða að sækja mjölið sjálfir og nota fyrir 1. nóvember
Í tilkynningu sem Orkugerðin ehf. 
sendi frá sér fyrir síðustu helgi 
kemur fram að stjórn hennar 
hafi ákveðið að gefa bændum 
samtals 100 tonn af kjötmjöli til 
áburðarnota í kynningarskyni. 
Nota verður mjölið fyrir 1. 
nóvember, samkvæmt reglugerðum 
um slíka notkun á kjötmjöli.

Þegar blaðið fór í prentun var 
enn nóg til af kjötmjöli, samkvæmt 
upplýsingum frá Guðna Geir 
Jóhannessyni, framkvæmdastjóra 
Orkugerðarinnar.

Tilkynningin frá Orkugerðinni er 
svohljóðandi: 

„Orkugerðin ehf. rekur verksmiðju 
í Flóanum sem tekur við lífrænum 
afurðum og framleiðir úr þeim fitu 
og kjötmjöl. Með þessum hætti eru 
sköpuð verðmæti úr afurðum sem 
ella þyrfti að urða með tilheyrandi 
neikvæðum áhrifum á umhverfið.

Fitan er notuð til að kynda 
verksmiðjuna auk þess sem hluti 

hennar er seldur til lífdiesel-
framleiðslu.

Kjötmjölið er selt sem 
áburðarmjöl til uppgræðslu og 
sem áburður. Kjötmjöl hefur 

reynst ákaflega vel sem áburður 
í þeim tilfellum sem hæg losun 
áburðarefna er æskileg. Þetta gildir 
um landgræðslu, skógrækt, golfvelli 
og endurvinnslu túna.

Strangar reglur gilda um notkun 
á kjötmjöli. Það má aðeins nota á 
lönd sem nota á til fóðurgerðar ef 
notkunin er fyrir 1. nóvember ár 
hvert og landið skal friðað fyrir beit 
til 1. apríl á eftir. Kaupendur verða 
að undirrita skuldbindingu um að 
fylgja þessum reglum. Mjölið skal 
geymt þannig að ekki sé hætta á að 
skepnur komist í það.

Í mjölið er blandað áburðarkalki 
til að það nýtist ekki sem fóður.

Til að kynna kjötmjöl til 
áburðarnotkunar hefur stjórn 
Orkugerðarinnar ákveðið að gefa 
bændum samtals 100 tonn af 
kjötmjöli til notkunar samkvæmt 
þessum skilmálum. Mjölið verður 
afhent við dyr verksmiðju á næstu 
vikum og er hámarksmagn 10 tonn 
á hvern aðila.

Eigendur Orkugerðarinnar eru 
Sláturfélag Suðurlands, Sláturhúsið 
á Hellu, Reykjagarður, Sorpstöð 
Suðurlands og Ísfugl.“  /smh

Bændur hafa ekki sýnt sérlega mikinn áhuga á að nýta sér kjötmjöl frá 

Lítið handverkssláturhús 
hefur starfsemi í Landbroti
Þungamiðjan í klasaverkefni 
Matís, Sjálfbær sauðfjárrækt í 
Skaftárhreppi, var að stofnsetja 
lítið sláturhús og kjötvinnslu í 
Seglbúðum í Landbroti. Það er 
skilgreint sem handverkssláturhús 
og er það fyrsta sláturhúsið af 
þessum toga á Íslandi. 

„Það eru fjögur ár síðan við 
byrj uðum að vinna að þessum 
hugmyndum um að reisa hér sláturhús 
í Seglbúðum,“ segir Erlendur 
Björnsson, bóndi í Seglbúðum. 

„Við verðum með jaxla héðan 
úr sveitinni sem munu starfa hjá 
okkur, en þeir störfuðu áður á 
Kirkjubæjarklaustri þegar sláturhús 
var þar rekið af Sláturfélagi 
Suðurlands fyrir um tíu árum. Alveg 
síðan það hætti hefur þessi hugmynd 
í raun verið að gerjast í okkur. 
Bændur hafa þurft að senda fé sitt 
til slátrunar á Selfoss eða Höfn – sem 
er að lágmarki um 200 kílómetra leið. 

Við komum til með að slátra 
fé frá fjórum bændum – að okkur 
meðtöldum. Við kaupum af tveimur 
bændum og vinnum það hér, 
ásamt kjötinu frá okkur. Sigfús 
Sigurjónsson á Borgarfelli leggur inn 
hjá okkur kjötið og tekur síðan heim 
til frekari vinnslu, en hann er nýbúinn 
að setja upp kjötvinnslu hjá sér. 

Við erum að vinna í því að 
markaðssetja afurðirnar okkar héðan 
úr sláturhúsinu, bæði í héraðinu en 
einnig utan þess. Þetta er auðvitað 
ekki mikið magn – þar sem dálítið 
er liðið á vertíðina – en við þurfum 
samt að vinna í því að skapa okkur 
sérstöðu. Hér er mikil gróska í 
ferðaþjónustu sem við munum til 
að mynda líta til fyrir okkar afurðir.

Til að byrja með munum við slátra 
annan hvern dag og stefnum þá á 
tæplega 140 lömb á viku. Ferlið tekur 
lengri tíma hjá okkur, enda er allt gert 
í höndum og svo látum við skrokkana 
hanga lengur en tíðkast venjulega, til 
að kjötið meyrni betur. Þetta hefur 
enda verið nefnt handverkssláturhús. 
Við reiknum með að það verði tveir 
til þrír starfsmenn að störfum í einu, 
auk okkar. Að vissu leyti er verið að 
varðveita handverk og ég held að það 
megi alveg segja að þarna sé unnið í 
anda Slow Food-hreyfingarinnar. Við 

leggjum upp úr ákveðinni visthyggju 
sem felst í því að fé er slátrað á 
svæðinu og úr því unnar afurðir úr 
héraði.

Náin samvinna nokkurra aðila

Við höfum unnið náið með ýmsum 
aðilum á þessum fjórum árum. Við 
höfum verið í miklum samskiptum við 
Matvælastofnun, en þeir hafa sett stíf 
skilyrði og gert kröfur um aðbúnað 
og aðstöðu. Það hefur auðvitað verið 
okkur erfitt að ýmsu leyti að við erum 
frumkvöðlar í því að byggja og setja 
á fót slíkt sláturhús – og því hefur 
ekkert regluverk verið til staðar. Við 
höfum þurft að mæta ýtrustu kröfum 
og eina undanþágan frá reglum sem 
gilda um stóru húsin, er að við fengum 
samþykki fyrir bekkfláningu.

Við höfum notið mikils velvilja 
og aðstoðar margra aðila síðustu 
misseri. Matís hefur verið okkar 
hægri hönd í þessu verkefni og 
leitt okkur í gegnum ferlið. Einnig 
hafa bændurnir á Gróustöðum 
hjálpað okkur gríðarlega mikið. Við 
höfum fengið styrki í verkefnið frá 
Bændasamtökum Íslands, Samtökum 
sunnlenskra sveitarfélaga og svo 
kom Eignarhaldsfélag Suðurlands 
inn í þetta og á hlut í þessu ásamt 
okkur í Seglbúðum,“ segir Erlendur.
 /smh

Þórunn Júlíusdóttir og Erlendur Björnsson, bændur og ábúendur í Seglbúðum 
Myndir / Óli Þór Hilmarsson
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Það liggur ekkert á!
VViiðð bbjjóóððuumm ssaama ggóóððaa aaffssllááttttiinnnn aaff KRONE rúllusamstæðum 

aalllvveegg fffrraamm ttiill 11555.. jjjaannúúúaarr 22001155.

Comprima CF 155 XC17  

 Saambyggð rúllu- og pökkunarvél. 

Eiin bbestu kaupin á markaðnum í dag. 

HHér fæst mikið fyrir peninginn.

Lauuskjarna rúlluvél með breytilega baggastærð

Binndur og pakkar rúllum í stærðunum 

1,225m - 1,50 m x 1,20 m

Sjáálfstætt vökvakerfi  - minna álag á traktor

Fuullkomin DELTA stjórntölva með litaskjá

177 hnífa skurðarbúnaður og mötunarvals

DDrop Floor stífl ulosunarbúnaður

NNetbinding

SSjálfvirk smurning á keðjum, miðlægir 

ssmurstútar á legum

FFlotmikil dekk í yfi rstærð: 500/55-20

FFlutningur á pökkunarborð með armi

Fullkomin pökkunarvél með 2 stillingum á 

strekkingu á plasti. Heldur áfram að pakka þó 

önnur rúllan klárist eða slitni. Verð áán VVSK *)

Comprima CV 155 XC17  

 Sambyggð rúllu- og pökkunarvél. 

Sú fastkjarnasamstæða sem gengið heffurr 

hvað best við íslenskar aðstæður.

Fastkjarna rúlluvél með breytilega baggastæærð 

(Vario vél)

Bindur og pakkar rúllum í stærðunum 

1,00m - 1,50 m x 1,20 m

Sjálfstætt vökvakerfi  - minna álag á traktor

Fullkomin DELTA stjórntölva með litaskjá

17 hnífa skurðarbúnaður og mötunarvals

Drop Floor stífl ulosunarbúnaður

Netbinding

Sjálfvirk smurning á keðjum, miðlægir 

smurstútar á legum

Flotmikil dekk í yfi rstærð: 500/55-20

Flutningur á pökkunarborð með armi

Fullkomin pökkunarvél með 2 stillingum á 

strekkingu á plasti. Heldur áfram að pakkka þþó 

önnur rúllan klárist eða slitni.

Listaverð 2015 ..............................kr. 11.2115.222200

TILBOÐSVERÐ .................... kr. 10.3188.00000000
Lisstaverð 2015 ..............................kr. 10.326.500

TTILLBOÐSVERÐ .....................kr.   9.500.000

Verð án VSK *)

KKAAUPPAUKI: Með öllum KRONE rúllusamstæðum sem pantaðar verða fyrir 15. janúar 2015 fylgir 1 boðsmiði í skkoððunaarffeerðð 

til KRONE verksmiðjanna í Spelle í Þýskalandi á vormánuðum 2015.

*)  Alltt verð er tilgreint án virðisaukaskatts og miðast við gengi á Evru = 154 kr.

H
F

Reykjavík:

Krókháls 16

110 Reykjavík

Sími 568-1500

Akureyri:

Lónsbakka

601 Akureyri

Sími 568-1555

Vefsíða:

www.thor.is

En ef þér liggur á  ...
... þá getum við gert betur!

ÞÓR HF
Reykjavík:

Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Akureyri:

Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 568-1555

Vefsíða:

 
www.thor.is

KRONE COMPRIMA CF155 X-Cut samstæðuna 

ætlum við að bjóða fram að áramótum á hreint 

út sagt ótrúlegu verði og meira til.

KRONE Comprima CF 155 X-Cut er lauskjarna vél eins og flestar aðrar sambyggðar  

rúlluvélar sem boðnar eru á Íslandi en hefur eftirfarandi atriði umfram þær:

Sjálfstætt vökvakerfi sem tryggir mun minna álag á dráttarvélina og vökvakerfi hennar

 Breytilega baggastærð, bindur og pakkar rúllum í stærðunum frá 1,25m upp í 1,50 m.  
Stærri rúllur spara plast og minnka vinnu við rúlluhirðingu og gjafir.

Fyrir þá sem staðfesta pöntun fyrir 31. desember 2014 fylgja tveir veglegir kaupaukar:

1. Video - kerfi (myndavél og skjár) að andvirði 170.000 kr. án vsk.

2. Boðsmiði fyrir einn í skoðunarferð til KRONE verksmiðjanna í Spelle í Þýskalandi á vormánuðum 2015

Allt þetta á aðeins kr. 8.950.000 án vsk.

Bændur og verktakar, gerið samanburð á búnaði, verði og gæðum. Við erum sannfærðir 

um það að þegar allt er tekið inn í reikninginn geta fáir boðið betur en KRONE.

En þetta er ekki allt. Við ætlum að gera enn betur!

Allt verð er tilgreint án virðisaukaskatts og miðast við gengi á Evru = 154 kr.

Lokuð geymsla fyrir 10 plastrúllur 

Sjálfvirk smurning á keðjum, miðlægir 
smurstútar á legum

Flotmikil dekk í yfirstærð: 500/55-20 12PR

Skýr og góð stjórntölva með snertiskjá í lit

17 hnífa skurðarbúnaður

Glussastýrður stíflulosunarbúnaður

EasyFlow sópvinda (215 cm) án brauta, 
60% færri slitfletir

Netbinding

KRONE COMPRIMA CF155 X-Cut er hlaðin búnaði:
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Fréttir

Inn- og útflutningur á svínakjöti:

Mest flutt inn af síðum, en heilir 
og hálfir skrokkar fluttir út
Það sem af er þessu ári er búið 
að flytja inn hátt í 300 tonn af 
svínakjöti en á sama tíma eru 
íslenskir svínakjötsframleiðendur 
að leita að markaði erlendis fyrir 
innlent kjöt.

Megnið af innflutta kjötinu 
kemur frá Spáni og öðrum löndum 
Evrópusambandsins en íslenskir 
svínakjötsframleiðendur mega ekki 
flytja kjöt inn í lönd innan ESB. 

Hörður Harðarson, formaður 
Svínaræktarfélags Íslands, 
segir að vegna þess að íslenskir 
svínakjötsframleiðendur megi ekki 
flytja kjöt inn á Evrópusambandið 
hafi þeir ekki um annað að velja en 
að leita markaða annars staðar og 
líklegt að útflutningur til Rússlands 
hefjist fljótlega. 

Verð lækkar á haustin

„Staðan er gjarnan þannig á 
haustin, þegar fer að draga úr mesta 
ferðamannastraumnum, þá standa 
margir birgjar, sem hafa flutt inn 
svínakjöt, frammi fyrir því að 
vera með birgðir. Til að losna við 
birgðirnar lækka þeir verð og um 
leið skapast hætta á því að verð á 
innlendri framleiðslu falli niður 
fyrir kostnaðarverð. Reynslan sýnir 
að verðmyndun í kjölfarið ræðst 

þá ekki nema að óverulegu leyti 
af framboði og eftirspurn. Þannig 
getur misræmi í starfsumhverfinu 
haft mjög neikvæð áhrif á afkomu 
búgreinarinnar. Eðlilegast væri 
að svínabændur hefðu heimild til 
útflutnings til ESB og á sömu kjörum 
og eru á því svínakjöti sem heimilt 
er að að flytja til landsins samkvæmt 

tollkvótum, eða um 200 tonn á ári 
samkvæmt reglugerð,“ segir Hörður.

Innflutningur afurðaflokka er 
mismunandi og allt eftir því í hvers 
konar vinnslu kjötið á að fara. 
Hörður segir að búið sé að flytja 
inn hátt í 300 tonn af svínakjöti það 
sem af er þessu ári. „Langmest er 
flutt inn af síðum og beikon unnið 
úr þeim. Innlendir aðilar eru aftur á 
móti að framleiða talsvert af beikoni 
úr öðrum skrokkhlutum eins og til 
dæmis hryggnum sem gefur af sér 
afbragðsvöru.“

Rík hefð fyrir svínakjötsneyslu í 
Rússlandi

Hvað útflutninginn varðar þá fékk ég 
fyrir skömmu hringingu frá aðila í 
Moskvu sem hefur áhuga á að kaupa 
talsvert magn af hálfum skrokkum 
í ákveðinn tíma sem helgast af       
ástandinu á markaði þar um þessar 
mundir. 

Í Rússlandi og löndum Austur-
Evrópu er rík hefð fyrir neyslu 
svínakjöts og þar nýta þeir alla 
hluta dýrsins hvort sem það er kjöt 
eða innmatur. Ég á því von á að 
ef útflutningur hefjist þangað þá 
verði það mest á heilum og hálfum 
skrokkum en ekki ákveðnir hlutar 
skrokksins.        /VH

Kornvöxtur hefur verið góður 
á Suðurlandi í sumar enda 
vorið gott og sumarið hlýtt. 
Hvassviðrið og rigningin í lok 
september og byrjum október 
hafa tafið fyrir þreskingu. Flestir 
hafa náð einhverju korni í hús 
en er þó talsvert óslegið og sums 
staðar hefur korn brotnað vegna 
hvassveðurs. 

„Ég byrjaði að þreskja 17. ágúst 
og er búinn að slá korn á 40 hekturum 
og á ekki nema 10 eftir. Sprettan 
í sumar er mjög góð og ég þarf 
nokkra góða daga til viðbótar til að 
ná restinni í hús. Síðustu tvær vikur 
hafa verið erfiðar og ég því ekki 
komist til að klára sláttinn,“ segir 
Ólafur Eggertsson, kornræktandi á 
Þorvaldseyri undir Eyjafjöllum.

Kornið gott að gæðum

Ólafur segist vera kominn með um 100 
tonn af korni í hús og að það séu um 
20 tonn eftir úti á akri. „Eitthvað hefur 
laskast í vætunni undanfarið en kornið 
í ár er mun þroskaðra og þéttara í sér en 
á síðasta ári vegna hlýindanna í sumar. 
Kornið spíraði vel í vor og sprettan var 
góð í allt sumar á þessu svæði.“

Ólafur sáir tveimur kvæmum af 
tveggja raða byggi, kría og fillipa. 
Krían er öll kominní hús en fillipa en 
úti. 

„Ég á ekki von á öðru en að allt 
korn sem menn eiga eftir að ná verði 
mjög gott að gæðum,“ segir Ólafur. 

Talsvert af korni brotið

Óli Kristinn Ottósson á Eystra 
Seljalandi var búinn að búin að slá 50 
hektara af 100 þegar Bændablaðið náði 
tali af honum. Hann segir að talsvert af 
korni hafi brotnað vegna slagveðursins 

í lok september og byrjun október.
„Það hefur gengið hálf illa hjá mér 

að ná korninu inn undanfarið en mér 
skilst að það eigi að rofa til og ég þarf 
ekki nema tvo eða þrjá daga til að ná 
restinni. Sprettan í sumar er mjög góð 
og talsvert betri en á síðasta ári og ég 
hefði líklega fengið metuppskeru hefði 
veðrið ekki leikið okkur svona grátt 
undanfarið. 

Uppskeran leit því mjög vel út 
þar til slagviðrið skall á. Ég rækta 
eingöngu fillipa og hef verið að fá 
um þrjú tonn af hektara en það verður 
eitthvað minna af þeim 50 sem ég á 
eftir að slá. Sem betur fer er byggið 
sem ég á eftir í sandjörð og því ekki 
eins erfitt að slá það og hjá þeim sem 
eru með það í moldarjarðvegi sem 
heldur vel vatni og því mjög blautur 
núna. 

Fillipa gefur mesta hálminn og ég 
sel hann til Flúðasveppa sem nota hann 
í sína ræktun,“ sagir Óli Kr. Ottósson.

Kornið blautt

„Við vorum búnir að ná um 
100 tonnum af korni í hús af 35 
hekturum áður en vætutíðin í 
september hófst,“ segir Björgvin Þór 
Harðarson í Laxárdal í Skeiða- og 
Gnúpverjahreppi. „Við eigum eftir 
að þreskja um 210 hektara af byggi, 
nepju og hveiti. Vöxtur í sumar hefur 
verið mjög góður en það sem tefur 
okkur er hversu kornið er blautt og 
því dýrt að þurrka það. Kornið er 
aðeins farið að brotna en ekki mikið 
sem betur fer. Landið hjá okkur er 
þokkalega þurrt og því lítið mál að 
byrja að þreskja um leið og kornið 
nær að þorna. Okkur duga tvær góðar 
vikur til að klára og ná öllu í hús.“  
 /VH

Kornrækt á Suðurlandi:

Góð spretta en talsvert af korni 
brotið vegna slagveðurs

Kynntu þér sólarferðir á uu.is
Úrval Útsýn er í Hlíðasmára 19, Kópavogi. 
Sími 585 4000 www.uu.is

Tilboðsverð til bænda
Sólarsæla í desember

Kanarí
2.-10. des. 8 nætur

HOTEL GREEN PARK

Íbúð með einu svefnherbergi

Verð frá 97.800 KR.
á mann m.v. tvo fullorðna.

Tenerife
10.–20. des. 10 nætur

HOTEL FANABE

Tvíbýli með hálfu fæði

Verð frá 133.800 KR.
á mann m.v. tvo fullorðna.

Myndir / TB

Stjörnugrís reisir kjötvinnslu á Kjalarnesi:

Framleiða vörur í samkeppni 
við innflutninginn
„Við erum á lokametrunum og 
allt að verða tilbúið og ég á því 
ekki von á öðru en að framleiðsla 
hefjist innan nokkurra vikna,“ 
segir Geir Gunnar Geirsson, 
framkvæmdastjóri Stjörnugríss, 
og bætir við að vinnsla sé 
eðlilegt framhald af starfsemi 
fyrirtækisins.

„Vinnslan er staðsett á Kjalarnesi 
og tilkoma hennar gerir okkur 
kleift að framleiða fjölbreyttar 
svínakjötsafurðir, s.s. þurrpylsur, 
skinku og beikon í samræmi við 
kröfur neytenda. Þetta gerir okkur 
betur í stakk búna til að keppa við 
sívaxandi innflutning með því að 
vera nær neytendum með okkar 
vörur  en við erum í dag.“

Talsverðar birgðir

„Innflutningur á svínakjöti er mikill 
og það hefur haft í för með sér heftan 
aðgang að markaði fyrir innlenda 
framleiðslu. Afleiðing þess er að 

innlendir framleiðendur hafa oft setið 
uppi með talsverðar birgðir  á sama 
tíma og það er verið að flytja inn kjöt 
sem er unnið hér. Ástæðan fyrir þessu 
er væntanlega sú að innflytjendurnir 
eru að fá kjöt ódýrara erlendis frá af 
mismunandi gæðum og aldri þrátt 
fyrir að útsöluverðið sé svipað og 
á íslensku kjöti. Verðmunurinn er 

því ekki að skila sér til neytenda 
þrátt fyrir hávært tal ákveðinna 
hagsmunaaðila um að innflutningur 
á kjöti, hvaða nafni sem það nefnist, 
komi til með að lækka verð,“ segir 
Geir. Reynsla er komin á það hér og 
er það í takt við það sem hefur gerst 
í öðrum löndum.

Keppni í gæðum og verði

„Ég er sannfærður um að innlend 
framleiðsla skarar fram úr hvað 
gæði varðar sem og eigum við að 
geta haldið áfram að framleiða á 
hagkvæmu verði eins og við höfum 
reyndar gert í áraraðir. Neytendur 
eiga að geta treyst uppruna vörunnar 
og gæðum en einnig að lögð sé 
áhersla á sjálfbærni, dýravelferð og 
heilnæmi afurða.

Til að byrja með er vinnsla 
hugsuð fyrir afurðum frá Stjörnugrís 
og okkar innleggjendum,“ segir Geir 
Gunnar Geirsson, einn af eigendum 
Stjörnugríss.  /VH

-
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KS Sauðárkróki

Toyota Akureyri
Bílaverkstæði Austurlands

Bílaleiga Húsavíkur

Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur

Toyota Selfossi

Bílageirinn Toyota Kauptúni

Toyota Reykjanesbæ

Arctic Trucks

Nethamar

SMURT ER … Í OKTÓBER 
Sértilboð á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðilum Toyota

Kynntu þér betur þjónustu okkar á www.toyota.is Bókaðu tím
a í d

ag.

Toyota Kauptúni Kauptúni 6 Garðabæ 570 5070
Toyota Akureyri Baldursnesi 1 Akureyri 460 4300
Toyota Selfossi Fossnesi 14 Selfossi 480 8000
Toyota Reykjanesbæ Njarðarbraut 19 Reykjanesbæ 420 6610
Arctic Trucks Kletthálsi 3 Reykjavík 540 4900
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur Bæjarflöt 13 Reykjavík 440 8000
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur Skemmuvegi 16 Kópavogi 440 8000
Nethamar Garðavegi 15 Vestmannaeyjar 481  1216
Bílatangi Suðurgötu 9 Ísafirði 456 4580
Bifreiðaverkstæði KS Hesteyri 2 Sauðárkróki 455 4570
Bílaleiga Húsavíkur Garðarsbraut 66 Húsavík 464 1888
Bílaverkstæði Austurlands Miðási 2 Egilsstöðum 470 5070
Bílageirinn Grófinni 14a Reykjanesbæ 421 6901

Engin vandamál - bara lausnir.

20% afsláttur 
Sértilboð á olíum, síum, þurrkublöðum, bílaperum, 
rúðuvökva, frostlegi og fleiru** 

15% afsláttur 
af vinnu við smurningu hjá viðurkenndum 
þjónustuaðilum Toyota. 

   *Næsta smurþjónusta ókeypis hjá viðurkenndum þjónustuaðila (smurning og síur).
**Olíur, olíusíur, loftsíur, frjókornasíur, bensín- og hráolíusíur, þurrkublöð, þurrkugúmmí, bílaperur, rúðuvökvi og frostlögur  
     (afsláttur gildir eingöngu með vinnusölu).

Manstu gömlu bílnúmerin? 
Komdu og taktu þátt í smurningarleiknum okkar meðan við smyrjum bílinn. 
Þrjú heppin bílnúmer fá ókeypis smurþjónustu* og 50.000 kr. bensínúttekt í vinning. 
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LEIÐARINN

Hinn skelfilegi vírussjúkdómur 
ebóla breiðist nú út um heiminn 
af miklum hraða. Sjálfumglaðir 
vesturlandabúar virðast samt enn 
grunlausir um alvarleika málsins. 

Þessi sjúkdómur hefur verið 
þekktur um áratuga skeið og er 
mjög banvænn. Hann leiðir til 
þess að flestum sjúklingum blæðir 
hreinlega út með innvortis og jafnvel 
útvortis blæðingum. Fram á þetta ár 
hefur útbreiðsla hans verið mjög 
takmörkuð við ákveðin svæði í 
Afríku. Samtök lækna án landmæra 
hafa stöðugt verið að vara yfirvöld 
utan Afríku við því að ef menn legðu 
ekki fjármagn og mannskap í að bæla 
sjúkdóminn niður á upprunastað, 
gæti þetta farið úr böndunum og leitt 
til alheimsfaraldurs. Sjálfumglaðir 
stjórnmálamenn, peningamenn og 
pappírspésar á vesturlöndum hafa 
skellt skollaeyrum við þessum 
viðvörunum og horfa nú fram á nær 
óstjórnanlegt vandamál. 

Þegar þetta er skrifað hefur fátt 
heyrst um hvernig íslensk yfirvöld 
hyggist bregðast við ef, eða öllu 
heldur þegar, ebólusmitaður 
einstaklingur kemur hingað til 
lands með einhverri flugvélinni. Því 
miður er það svo, að ógjörningur 
er að sjá það á fólki hvort það beri 
með sér smit, ef það er ekki þegar 
orðið fárveikt. Fyrstu einkenni 
sjúkdómsins eru rétt eins og hver 
önnur flensueinkenni, hiti, særindi 
í hálsi, vöðvaverkir og höfuðverkur. 

Kæruleysisleg umræða hér á 
landi og víða um heim um ebólu 
minnir óþyrmilega á umræðu um 
varnir við því að hingað til lands 
berist dýrasjúkdómar. Þótt ebólan 
geti haft sýnu alvarlegri afleiðingar 
fyrir mannfólkið en flestir aðrir 
sjúkdómar, þá er samhljómurinn 
við  dýra sjúkdómaumræðuna slá andi 
líkur og einkennist af sjálfumgleði 
og kæruleysi.

Peningaöfl sem hagsmuna eiga 
að gæta í  innflutningi matvöru hafa 
gert lítið úr þeim sem hafa viljað stíga 
varlega til jarðar, t.d. við innflutning 
á hráu kjöti. Þá gildir einu þótt virtur 
læknir hjá Landspítala Íslands og 
fleiri vísindamenn hafi haft þar uppi 
varnaðarorð. 

Nú er innleiðing á regluverki ESB 
hugsanlega að koma í bakið á okkur 
hvað þetta varðar. Þar hefur ESA 
komist að þeirri niðurstöðu að okkur 
sé skylt að heimila innflutning á hráu 
kjöti og innyflum. ESB gerir sér samt 
grein fyrir að innflutningur á hráu 
kjöti og innyflum getur haft í för með 
sér alvarlegar afleiðingar. Þess vegna 
er ESB með sérstakan tryggingarsjóð 
ef illa fer í slíkum málum. Íslendingar 
geta ekki sótt í þann sjóð og íslenskir 
bændur og almenningur yrðu því að 
bera þar allan skaðann.  /HKr.

Hættulegt kæruleysi

LOKAORÐIN

Af mjólkurviðskiptum
Enn er deilt um mjólkur-
markaðinn. Fyrir liggur 
úrskurður Samkeppnis eftir-
litsins um að Mjólkur samsalan 
hafi misnotað mark aðs-
ráðandi stöðu sína og einnig að 
úrskurðinum verður áfrýjað.  
Vonandi verður niðurstaðan 
ljós sem fyrst því að það er allra 
hagur að gildissvið búvörulaga 
sé afdráttarlaust og öllum ljóst.

Þá hefur komið fram 
að hækkun heildsöluverðs  
mjólkurafurða hefur hækkað 
ríflega 20% minna en almennt 
verðlag síðasta áratuginn. 
Hækkun almenns verðlags er 88% 
en hækkun mjólkurafurða er á 
sama tíma 69%. Þá er átt við allar 
mjólkurvörur, en mjólkurvörur 
sem sæta opinberri verðlagningu 
hafa hækkað enn minna, eða um 60%. Þær 
undanþágur sem mjólkuriðnaðurinn hefur haft 
frá samkeppnislögum hafa því ekki verið nýttar 
til að hækka heildsöluverð. En rétt er að taka fram 
um leið að smásöluálagning mjólkurafurða er frjáls 
og ekki háð opinberri verðstýringu. Þar er við 
verslanirnar sjálfar að eiga.

Er fyrirkomulagið hagfellt?

Ekki er víst að afnám allrar opinberrar íhlutunar 
á mjólkurmarkaði skili sér í lægra verði. Eins 
og fram hefur komið þá er nú verið að meta 
árangurinn af opinberri verðlagningu á vegum 
Hagfræðistofnunar HÍ. Launþegahreyfingin hefur 
ekki viljað tilnefna fulltrúa í verðlagsnefnd búvöru  
fyrr en sú úttekt liggur fyrir. Bændur bíða þeirrar 
niðurstöðu líka, en að henni fenginni er eðlilegt 
að fara yfir stöðuna.  

Þetta fyrirkomulag er ekki hafið yfir gagnrýni 
frekar en annað – en tilgangurinn er og hefur 
alltaf verið að reka mjólkurframleiðsluna með 
eins hagkvæmum hætti og mögulegt er. Tryggja 

bændum 
viðunandi 
verð og neytendum líka.  
Í því skyni hefur Mjólkursamsalan skipulagt 
starfsemina sem eina heild. Á hana eru lagðar 
ákveðnar skyldur, hún ræður ekki kaup- eða 
söluverði sinna helstu afurða, en í staðinn hefur 
hún haft heimildir fyrir nánara samráði en almennt 
er leyft.

Hagræðing í mjólkuriðnaði hefur skilað ábata

Undanfarin ár hefur átt sér stað mikil hagræðing í 
mjólkuriðnaðinum. Það hefur þýtt sársaukafullar 
aðgerðir, s.s. að afurðastöðum hefur verið lokað 
og störfum fækkað. Bændur hafa fjarri því allir 
verið sáttir við þá þróun. Þeir hafa heldur ekki 
alltaf verið ánægðir með opinbera verðlagningu 
á mjólk og jafnvel talið að það fyrirkomulag 
haldi aftur af eðlilegri verðþróun. Reyndar var 
fyrir tæpum áratug búið að ákveða að leggja 
af opinbera verðlagningu, en því var frestað 
endurtekið og loks hætt við það. Það var ekki 

síst vegna þess að kaupmenn í smærri 
verslunum höfðu áhyggjur af því að stóru 
verslunarkeðjurnar gætu í krafti stærðar 
knúið fram önnur og betri kjör en þeim 
stæðu til boða. Þær raddir hafa ekki 
heyrst nú. Er kannski engin þeirra eftir? 

Komi fram sannfærandi rök fyrir því 
að hægt sé að tryggja hag framleiðenda 

og neytenda með einhverjum 
öðrum hætti þá hljótum við 
að taka það til alvarlegrar 
skoðunar, en það verður 
að vera stutt einhverjum 
sterkari rökum en blindri 
trú. Spurningin er og verður: 
Skilar fyrirkomulagið árangri 
eða ekki?

Það er hins vegar annað 
mál að Mjólkursamsalan á að 
taka betur á móti þeim sem 
vilja taka þátt í að framleiða 
og selja mjólkurvörur. Þó 
að fyrirtæki bjóði upp á 
fjölbreytt vöruúrval þýðir það 
ekki að vörulisti þess eigi að 

vera upphaf og endir þess. Meira úrval og aukin 
fjölbreytni er einfaldlega líkleg til að stækka 
markaðinn. Neytendur eru ekki einsleitur hópur, 
jafnvel hér á litla Íslandi, og vilji fleiri en MS 
framleiða og selja mjólkurvörur þá er það bæði 
jákvætt fyrir bændur og neytendur.  

Löskuð ímynd

Mjólkursamsalan ætti að fagna þeim sem vilja 
koma inn á markaðinn og ýta undir það fremur en 
hitt. Það er hins vegar ljóst að fyrirtækið er með 
laskaða ímynd eftir undanfarin áföll. Það verður 
ekki einfalt mál að snúa þeirri þróun við, en fyrir 
bændur skiptir miklu máli að afurðastöðvar þeirra 
njóti almenns trausts á meðal neytenda, komi 
fram af ábyrgð og gleymi því aldrei að stuðningur 
samfélagsins er ekki sjálfgefinn. Svo einfalt er 
það. /SSS

„Þetta gekk allt saman mjög vel, 
við fengum gott veður og það var 
ró og friður yfir bæði mönnum 
og hrossum, í smalamennskunni 
sjálfri og eins í réttinni,“ segir 
Sverrir Reynisson, réttarstjóri í 
stóðréttinni á Melgerðismelum í 
Eyjafjarðarsveit, sem fram fór 
um  liðna helgi. 

Þar sem spáð var leiðindaveðri 
var smalamennsku flýtt um einn dag, 
hrossum var smalað á Djúpadal á 
fimmtudegi og höfð í næturhólfi 
fram að réttardegi á laugardag. 

Um 350 hross
 

Hrossin voru um 350 talsins að 
sögn Sverris og er það svipaður 
fjöldi og verið hefur undanfarin 
ár. „Hrossaeign hefur verið svipuð 
hér um slóðir síðustu tvö, þrjú ár 
sýnist mér, en aftur á móti finnst 
mér fólki sem sækir réttina hafa 

fjölgað og það er ánægjulegt,“ segir 
hann. Bæði er um að ræða íbúa í 
sveitinni, bæjarbúa á Akureyri og 
sumir koma lengra að. „Það voru 
allir glaðir og kátir, stóðréttin hér er 
að verða að meiri viðburði, sem fólk 
vill greinilega fylgjast með. Þetta var 
mjög skemmtileg rétt og réttarstörf 
gengu mjög vel. Það er allt annað líf 
eftir að búið er að örmerkja hrossin, 
komi upp vafamál er auðfundið út 
úr þeim,“ segir Sverrir.

Hross hafa greinilega verið vel 
haldin í sumar, „þau voru vel á sig 
komin og hafa greinilega verið í góðri 
beit“.  /MÞÞ

Stóðréttir á Melgerðismelum í Eyjafjarðarsveit:

Allir glaðir og kátir þegar 
smölun og réttarstörf ganga vel 

Myndir / MÞÞ
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íkt og boðað var í 
síðasta vísnadálki, þá 
var efniviður Hjálmars 
Freysteinssonar ærinn 

fyrir hagyrðingasamkomuna 
„Kátir dagar“. Það kemur sér 
einkar vel, því að þrátt fyrir ærna 
eftirgangsmuni þá finnur Ágúst 
í Sauðanesi ekkert af sínu efni 
frá þessum viðburði. Hjálmar fær 
því, og fullkomlega verðskuldað, 
þennan þátt.

Þegar Hjálmar var um það 
spurður hvort Hanna Birna, 
fráfarandi dómsmálaráðherra, 
væri fallegust þeirra er sætu 
núverandi ríkisstjórn, þá orti 
hann:

Þótt hún sé úr Þistilfirði
það skal ekki lá‘enni.
Enn er fallegt ytra byrði
á‘enni.

Hjálmar dróst ögn inn í 
skattyrðingar Jóhannesar og 
Ágústar:

Feimni ekki Þistla þvingar,
þeim finnst afar mikilvægt
að ljúga meiru en Langnesingar
sem líklega er þó varla hægt.

Svo upplýstist að Gústi í 
Sauðanesi hóf túnaslátt ögn fyrr 
en Þistilfirðingar. Það var Jóa 
þungbært, en Hjálmar hafði sínar 
skýringar tiltækar:

Um síðir þó munu sárin gróa,
sálarró menn aftur ná.
Ágúst sló á undan Jóa
arfakló og sinustrá.

Blautviðrasamt var á nýafstöðnu 
landsmóti hestamanna á 
Gaddstaðaflötum.

Það minnkaði gleði mótsgesta
að mest vegna sleifarlags,
var keppni í fjórgangi flóðhesta
frestað til næsta dags.

Hjálmar var spurður álits á 
almennu heilsufari Norður- 
Þingeyinga:

Á Norður-Þingi þekki ég skil,
þar býr fólk sem spjarar sig,
en hefur enga heilsu til
að hafa lækni eins og mig.

Líkt og Jói, þá var Hjálmar 
spurður hverju því gegndi, að 
Birgi tókst ekki að gefa konum 
af genum sínum þann tíma sem 
hann dvaldi á Raufarhöfn:

Raufarhafnar muna má‘ann
manndómsárin villugjörn.
Heimafólkið horfði á‘ann
og hætti svo við að eiga börn.

Hjálmari fannst sem hann væri 
kominn inn í annað hagkerfi 
þegar hann nýtti sér veitingar í 
Grillskálanum á Þórshöfn:

Í Grillskálanum má gnægtir finna,
gott er að koma í þann reit.
Kóteletturnar kosta minna
en kökusneið í Mývatnssveit.

Ágúst í Sauðanesi flutti í nýtt og 
gott hús fyrir síðustu jól. Meðal 
nýjunga er þar mikil rekaviðarsúla 
í miðju stofugólfi:

Húsið fína Ágúst á,
upp hefur tekið nýjan sið.
Þarna mun hann sjálfur sjá
um súludans og rekavið.

Lokavísa Hjálmars hljóðar svo:

Stundin hefur flogið fljótt
við ferskeytlunnar kynni.
Kvöldið liðið, nálgast nótt,
nú er mál að linni.

Umsjón:
Árni Geirhjörtur Jónsson

kotabyggd1@gmail.com

Líf og starf

MÆLT AF 
MUNNI FRAM

L

Landbúnaðarsafn Íslands og 
Ullarselið opnuðu formlega í 
nýjum heimkynnum í Halldórsfjósi 
á Hvanneyri fimmtudaginn 
2. október síðastliðinn. Anna 
Guðný Ásgeirsdóttir, settur 
þjóðminjavörður, opnaði nýja 
sýningu með táknrænum hætti 
ásamt Bjarna Guðmundssyni, 
sem hefur verið potturinn og 
pannan í uppbyggingu safnsins 
síðustu ár. Sýningin, sem nú 
er aðgengileg almenningi, 
gefur hugmynd um þróun 
landbúnaðarins, tækniþróun og 
þær búháttabreytingar sem orðið 
hafa frá lokum 19. aldar til okkar 
tíma. 

Um 200 manns mættu til 
opnunarinnar sem hófst með ávarpi 
Björns Þorsteinssonar, rektors 
Landbúnaðarháskóla Íslands og 
formanns stjórnar safnsins. Þá sagði 
Bjarni Guðmundsson stuttlega frá 
aðdraganda sýningarinnar og tilurð 
safnsins. Karlakórinn Söngbræður 
söng nokkur vel valin lög við góðar 
undirtektir. Eftir skemmtidagskrá 
var gestum boðið að skoða 
sýninguna og þiggja kaffiveitingar 
í boði Kvenfélagsins 19. júní.

Landbúnaðarsafn er gamall 
draumur

Hugmyndir um stofnun land-
búnaðarsafns kviknuðu í upphafi 20. 
aldar þegar búnaðarþingsfulltrúar 

ræddu um gagnsemi þess að koma 
upp safni, meðal annars til að 
vernda búsáhöld og viðhalda þannig 
þekkingu á fornum búskaparháttum. 
Það er síðan ekki fyrr en upp úr 
seinni heimsstyrjöld að komið er 
á fót Verkfærasafni á Hvanneyri 
sem hafði þann tilgang að kynna 
nýjustu landbúnaðarverkfæri á 
hverjum tíma. Safnið komst á 
fjárlög árið 1942 og svo var allt 
fram til 1967 þegar það sofnaði 
eins konar Þyrnirósarsvefni. Árið 
1987 voru nokkrir safngripir 
gerðir aðgengilegir almenningi 
í geymsluhúsnæði sem tilheyrði 
Bændaskólanum. Sú starfsemi fékk 
nafnið Búvélasafn sem síðar varð 
viðurkennt safn lögum samkvæmt. 

Landbúnaðarsafnið stofnað 2007 

Í ársbyrjun 2007 var rekstrarformi 
safnins og nafni breytt og til 
varð sjálfseignarstofnunin Land-
búnaðarsafn Íslands. Stofnaðilar 
voru Landbúnaðarháskólinn, 
sveitarfélagið Borgarbyggð og 
Bændasamtök Íslands. Í stjórn 
safnsins eiga sæti, auk fulltrúa 
áðurnefndra stofnana, fulltrúi 
þjóðminjavarðar og fulltrúi ráðherra 
landbúnaðarmála.

Fleiri myndir frá opnun 
Landbúnaðarsafnsins í Halldórsfjósi 
er að finna á vef Bændablaðsins, 
bbl.is.

Landbúnaðarsafn Íslands flutt í Halldórsfjós

Sigurmundur Haraldsson. Einar Indriðason.

Sigurður Fjeldsted og Jóhannes Ellertsson.

Jónína H. Pálsdóttir, Oddný S. Jónsdóttir og Ragnheiður Helga Jónsdóttir.

Anna Guðný Ásgeirsdóttir og Bjarni Guðmundsson opna sýninguna.

Georg Guðnason fékk sér kleinu. Hátíðleg samkoma var í gömlu hlöðunni við Hvanneyrarfjós þar sem fjöldi gesta samgladdist á tímamótunum. 

Bjarni Guðmundsson og Sigurjón Valdimarsson á Glitstöðum rifja upp gamla daga við forláta dengingarvél.  Myndir / TB
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Fréttir

Menntaskólinn á Tröllaskaga:

Nemendur taka þátt í 
smölun og fjárrekstri
Vinsælustu gæludýr nemenda við 
Menntaskólann á Tröllaskaga eru 
kindur. Það þótti því við hæfi að 
taka  þátt í smölun og fjárrekstri 
með frístundabændum í Ólafsfirði 
á nýnemadaginn sem haldinn er 
hátíðlegur um miðjan september. 

Féð var rekið gegnum bæinn 
til réttar undir styrkri stjórn Jóns 
Konráðssonar gangnaforingja. 

Féð var rekið eftir Ægisgötu og 
Aðalgötu gegnum bæinn og í réttina 
við munna Héðinsfjarðarganga. 
Reksturinn gekk vel. Margir 
íbúar komu út úr húsum sínum 
og fylgdust með rekstrinum enda 
ekki á hverjum degi sem götur 
Ólafsfjarðar fyllast af fé. Nemendur 
sýndu einurð í fyrirstöðunni og 
sumir áttu góða spretti á eftir 
lömbum sem reyndu að sleppa.

Frumkvæði – sköpun og áræði 
eru einkunnarorð skólans. Í þessu 
getur meðal annars falist að þora að 
vera öðruvísi og hafa aðrar hefðir 
en ríkja í framhaldsskólum annars 

staðar á landinu. Busun nýnema 
tíðkast ekki í Menntaskólanum á 
Tröllaskaga en smölun og rekstur 
kemur í staðinn. Að góðu dagsverki 

loknu bauð nemendafélagið öllum 
upp á pitsu og um kvöldið var partí 
í sundlauginni.  /MÞÞ

Í sláturtíðinni, sem nú stendur 
yfir, hefur umræðuefni dúkkað 
upp í þjóðfélagsumræðunni sem 
ekki er alveg nýtt af nálinni; 
sem er skortur á „alvöru“ 
vömbum í íslenskum verslunum. 
Bændablaðið fór á stúfana og eftir 
nokkuð nákvæma athugun er það 
staðfest að slíkar vambir fást ekki 
í íslenskum verslunum. 

Bónus selur ekki vambir, en 
þar er selt ósoðið tilbúið slátur frá 
SS og Kjarnafæði og er þar notast 
við svokallaðar gervivambir við 
framleiðsluna. Í verslunum Kaupáss, 
Nóatúni, Krónunni og Kjarval, eru 
gervivambir til sölu að einhverju 
leyti. 

Ekki nýtt umræðuefni

Sem fyrr segir er þetta ekki nýtt 
umræðuefni í þjóðfélaginu og er til að 
mynda skrifað um þetta nýtilkomna 
vandamál í Morgunblaðið árið 1998. 
Þar er ástæðan, fyrir því að vambir 
séu ekki lengur verkaðar, rakin 
til þess að erfitt sé að fullmanna 
sláturhúsin. 

 
Talsverð eftirsourn

Svo virðist vera sem talsverð 
eftirspurn sé eftir raunverulegum 
vömbum – og staðfestir Ólafur 
Júlíusson, innkaupastjóri fyrir 
verslanir Kaupáss, að svo sé. 

„Við höfum heyrt það frá okkar 
viðskiptavinum að nú þegar ekki er 
hægt að fá ekta vambir, hafi fólk 
ekki áhuga á því að taka slátur og 
einhverjir segjast ætla að hætta 
þessu þá frekar alveg en að nota 
gervivambir. Það er dapurlegt til 
þess að vita að þessi aldagamla hefð 
sé jafnvel að hverfa vegna þess að 
afurðastöðvarnar sjá sér ekki fært að 
útvega hreinsaðar vambir til þeirra 
aðila sem hafa verið að taka slátur,“ 
segir Ólafur.

Engar alvöru vambir í umferð

Gunnar Ingi Sigurðsson, fram-
kvæmdastjóri Hagkaups, segir að 
afurðastöðvar hafi hætt vambaverkun 
og því séu engar alvöru vambir í 
umferð. 

„Lögð var áhersla á að merkja hjá 
okkur á ferska sláturmarkaðnum, að 
um væri að ræða próteinkeppir sem 
fylgdu í stað vamba. Allt soðið slátur 
sem selt er í verslunum okkar í dag 
eru í slíkum keppum.“

SS hætti vambavinnslu í haust og 
selja þær til vinnslu á Húsavík

Hjá afurðastöðvunum fengust þær 
upplýsingar að ýmist væri ekki 
mannafli til staðar til að vinna 

vambirnar og/eða tækjabúnað skorti 
til að gera það. Einungis Sláturfélag 
Suðurlands (SS) hefur verið að 
sinna þessu en að sögn Steinþórs 
Skúlasonar, forstjóra SS, var ákveðið 
að hætta því fyrir þetta haust. 

„Magnið hefur farið minnkandi, 
afföll verið töluverð og kostnaður of 
mikill. Okkar vambir er allar seldar 
til verkunar hjá Icelandic Byproducts 
á Húsavík og fara til manneldis en 
þær eru ekki kalónaðar eins og gert 
var fyrir slátursölu.“ 

Hægt að kaupa óhreinsaðar 
vambir hjá SAH

Gunnar Tryggvi Halldórsson, 
framkvæmdastjóri hjá SAH á 
Blönduósi, tekur í sama streng. 
„Við seljum höfum selt óhreinsaðar 
vambir út úr slátursölu hjá okkur hér 
á Blönduósi og höfum alltaf boðið 
þá lausn fyrir okkar markað eftir að 
við hættum að fullhreinsa vambir. 
En samkvæmt nýjustu reglugerðum 
má ekki selja óhreinsaðar vambir. 
Verðum því að hætta að bjóða 
óhreinsaðar vambir og erum þvî 
aðeins með gervi,“ segir Gunnar.

Það virðist því vera svo, að þær 
vambir sem verkaðar eru hér á landi 
séu því allar seldar til útlanda. 

Kostnaðurinn er of mikill

Sigurður Eyþórsson, fram kvæmda-
stjóri Landssamtaka sauðfjárbænda, 
segir að eftir því sem hann komist 
næst sé kostnaður einfaldlega orðinn 
of mikill við þá verkun sem þarf 
til að vambirnar séu nothæfar til 
sláturgerðar.

„Ekki er þörf á sams konar 
verkun til útflutnings, það er hægt 
að hreinsa vambirnar vélrænt 
og frysta til útflutnings. Fyrir 
innanlandsmarkaðinn þarf að 
handhreinsa þær að auki. Vambirnar 
nýtast til matargerðar erlendis, 
einkanlega í Afríku, en hér er þeim 
hent þegar þær eru teknar utan af 
slátrinu eftir suðu. 

Það er boðið upp á gervivambir 
í staðinn sem gera sama gagn – og 
eru ætar. Þetta á því ekki að hamla 
á nokkurn hátt því að fólk geti gert 
slátur. Ýmsir höfðu áhyggjur af því 
þegar að farið var að nota gervigarnir 
utan um pylsur fyrir nokkrum árum, 
en ég hef ekki orðið var við að það 
hafi skipt máli til lengri tíma lítið. 

Það er auðvitað leitt ef það er 
mikil eftirspurn eftir þessu og ég 
vona að einhver sjái sér hag í að 
verka og bjóða upp á hefðbundnar 
vambir hér innanlands fyrir þá sem 
vilja sitt slátur á þann hátt. En eins 
og áður sagði þá kemur þetta ekki í 
veg fyrir að fólk geti gert slátur eins 
og ávallt,“ segir Sigurður.  /smh

Verslanir bjóða eingöngu 
upp á gervivambir 

Engar vambir lengur 
með slátrinu frá SS
Fólk sem hefur verið að taka 
slátur til búdrýginda hefur 
rekið sig á að engar vambir 
eru lengur seldar í verslunum 
með slátrinu frá SS.

 „Það ber helst til tíðinda að 
nú munum við hætta að bjóða 
upp á kalóneraðar vambir 
með slátrinu, en bjóðum þess 
í stað upp á tilbúna saumaða 
próteinkeppi sem aðeins þarf 
að bleyta upp í vatni áður en 
þeir eru fylltir og saumað fyrir. 
Vinnsla á kalóneruðum vömbum 
er mjög kostnaðarsöm og hefur 
farið minnkandi ár frá ári. Sífellt 
fleiri hafa kosið próteinkeppina 
undanfarin ár, enda einfaldari og 
hreinlegri útfærsla,“ segir Guðmundur 
Svavarsson, framleiðslustjóri SS á 
Hvolsvelli, þegar hann var spurður út 
í fréttir þess efnis að ekki væri lengur 
hægt að fá vambir í sláturtíðinni. 
Hann segir að slátursalan fari vel af 
stað og hvetur landsmenn til að nota 
tækifærið til að fylla frysta af góðri, 

ódýrri og bráðhollri vöru.

 „Stemningsmál“ að skafa og 
sníða vambir og sauma keppi

Einhverjir hafa lýst óánægju sinni 
með þá ákvörðun SS að hætta að 
selja kindavambir með slátrinu.

 „Við skiljum fullkomlega að 
neytendur sakni gömlu kalóneruðu 

vambanna. Sumir telja það 
ákveðið „stemmingsmál“ 
að skafa og sníða vambir og 
sauma keppi. Raunin er hins 
vegar sú að sala hefur farið 
minnkandi ár frá ári, vinnslan 
er kostnaðarsöm, tækjabúnaður 
úreltur og verkkunnátta í fornum 
vinnsluaðferðum þverrandi.  Við 
teljum okkur bjóða upp á betri 
lausn sem notið hefur sívaxandi 
vinsælda og tekið skal fram að 
ekki er um gerviefni að ræða, 
heldur keppi sem unnir eru úr 
náttúrulegu dýrapróteini og 
eru ætir. Þessir náttúrulegu 

próteinkeppir eru ákaflega handhægir 
enda hafa þeir um árabil verið notaðir 
við framleiðslu á tilbúnu slátri hjá 
okkur og öðrum framleiðendum hér 
heima og erlendis með góðum árangri.  
Allt slátur sem þú kaupir út í búð er 
í svona keppum. Eftir sem áður eru 
sköpuð verðmæti úr kindavömbunum 
þótt þær fari í annan farveg, engu er 
hent,“ segir Guðmundur. /MHH

Það er ekki á hverjum degi sem götur Ólafsfjarðar fyllast af fé.  Mynd / MT

Mynd / HKr. 

Mynd / MHH
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Fréttir

Fjárlög 2015 munu að óbreyttu koma illa við Fjölbrautaskóla Snæfellinga: 

Dreif- og fjarnám skorið við trog
– Grafalvarleg staða, segir Jón Eggert Bragason skólameistari 
Fjölbrautaskóli Snæfellinga 
(FSN) í Grundarfirði fagnaði 
tíu ára afmæli sínu 2. október 
síðastliðinn. Þykir skólinn hafa 
verið mikil lyftistöng fyrir 
byggðina á Snæfellsnesi. 

Liður í aukinni þjónustu 
við íbúana hefur verið dreif- 
og fjarnám. Námsframboð í 
heimabyggð hefur skilað FSN 
um 80% af hverjum árgangi 
sem útskrifast úr grunnskóla á 
upptökusvæði FSN. Nú eru hins 
vegar alvarlegar blikur á lofti 
vegna niðurskurðaráforma í 
fjárlögum fyrir árið 2015.   

Jón Eggert Bragason, 
skóla meistari FSN, segir 
að á kynningarfundi 10. 
september hafi mennta-  og 
menningarmálaráðherra kynnt 
skólastjórnendum áherslur 
fjárlagafrumvarps 2015. Þar 
var boðaður niðurskurður til 
framhaldsskólanna um 916 
ársnemendur og fyrir FSN verður 
fækkað úr 185 í 151, eða um 34. 

„Þetta þrengir verulega aðgang 
eldri nemenda að skólanum vegna 
þess að yngstu nemendurnir hafa 
forgang. Ef yngri nemendur 
fylla kvótann þá eru dreif- og 
fjarnemendur úti. 

Við höfum líka verið að kenna 
nemendum á Kvíabryggju og 
verið í samstarfi við grunnskóla 
á svæðinu sem nú er í verulegri 
hættu,“ segir Jón Eggert. 

Flestir hópar munu ekki 
standast stærðarviðmið 

Á almanaksárinu 2014 er gert ráð 
fyrir að dreif- og fjarnemar við FSN 
skili skólanum um 30 ársnemum, 
en einstaklingarnir eru auðvitað 
mun fleiri á bak við þá tölu þar 
sem þeir eru ekki í fullu námi. 
Þessir nemendur hafa blandast inn 
í hópa yngri dagskólanemenda og 
gert það að verkum að hægt er að 
halda úti kennslu í fjölmörgum 
áföngum þar sem fjöldinn í hóp 
verður ásættanlegri. Ef dreif- og 
fjarnemar hverfa úr FSN þá dregst 
námsframboð við skólann saman. 
Ef rekstrarhæfi skólans versnar frá 
því sem nú er óttast skólameistari 
um sjálfstæði skólans.

Framhaldsdeildin á Patreksfirði 
er ekki í hættu 

„Við erum búin að reka 

framhaldsdeild á Patreksfirði 
síðan 2007 sem er hluti af þessu 
dreifnámsfyrirkomulagi.“

Jón Eggert telur að þeim 
nemendum sé ekki ógnað þar sem 
þeir eru frá 16 ára aldri og falla því 
undir forgangshóp. 

„Fyrir utan þá sem eru á 
Patreksfirði erum við með um 
80 nemendur í dreifnámi í vetur. 
Samkvæmt frumvarpi til fjárlaga 
2015 verður 18,4% skerðing á 
ársnemum frá árinu 2014. Þetta er 
samkvæmt stefnumörkun ráðherra 
sem vill ekki að við séum að fást 
við fullorðinsfræðslu og annað 
sem aðrir geti séð um,“ segir Jón 
Eggert. 

Eigum að henda út nemendum 
yfir tilteknum aldri 

Ef fjárlög 2015 verða á þeim 
nótum sem frumvarpið gerir ráð 
fyrir þá verðum við að bregðast 
við strax fyrir vorönn 2015 og 
fækka hjá okkur nemendum. 
„Hugmyndir ráðherra mennta- 
og menningarmála ganga út 
á að nemendur sem eru eldri 
en 25 ára sæki sér menntun í 
úrræði fullorðinsfræðslunnar svo 
sem símenntunarmiðstöðvar og 
háskólabrýr.

Þetta er bráðalvarleg staða sem 
við stöndum vonandi ekki frammi 
fyrir eftir samþykki fjárlaga 2015,“ 
segir Jón Eggert.   /HKr.

Gott verð fékkst fyrir fyrsta 
flokks skinn á skinnauppboði 
Kobenhagen Fur í september. 
Íslendingar fengu þriðja 
hæsta verðið fyrir sín skinn 
á markaðinum á þessu ári. 
Heimsframleiðsla hefur aukist um 
22 milljón skinn á árinu og verð 
lækkað um 50% frá skinnaverði 
ársins 2013.

„Uppboðið í september var 
það síðasta á sölutímabilinu og 
gekk ótrúlega vel og mun betur en 
búist var við,“ segir Einar Eðvald 
Einarsson, minkabóndi í Urðarkletti 
í Skagafirði. „Það sem af er þessu 
söluári hefur verð fyrir skinn 
lækkað um 20 til 30% á hverju 
uppboði nema því síðasta. Í heild 
hafa skinnin því lækkað um rúm 
50% frá síðasta sölutímabili en 
þá niðurstöðu verður að skoða í 
samhengi við að skinnaverð var mjög 
hátt árið 2013. Þrátt fyrir þessa miklu 
lækkun er meðalverð síðustu fimm 
ára engu að síður vel ásættanlegt 
og yfir framleiðslukostnaði þó svo 
að verðið í dag sé komið undir. 
Hækkunin á septemberuppboðinu 
kom skemmtilega á óvart en 
undirstrikar í reynd hvað margir hafa 
trú á atvinnugreininni sem heild á 
heimsvísu.“

Frá og með næsta ári verður sú 
breyting á að sölutímabilið nær 
frá janúar til september en ekki 
desember til september eins og verið 
hefur.

Gríðarleg framleiðsluaukning á 
skinnum

„Sé litið til ársins í heild þá hefur 
verð fyrir skinn lækkað um helming 
frá sama tíma í fyrra. Verðið í fyrra 
var reyndar mjög gott og það besta 
frá upphafi og því ekki rétt að miða 
við það. 

Að mínu mati er mjög jákvætt 
að öll skinn á markaði í heiminum 
skyldu ganga út þrátt fyrir að 
framleiðslan hafi farið úr rúmum 60 
milljón skinnum í 82 milljónir milli 
2013 og 2014. 

Fram til þessa hefur markaðurinn 
verið að taka við aukningu upp á 
þrjú til fjögur milljón skinn á ári. 
Aukning um tæp 22 milljón skinn 
er því gríðarleg aukning í framboði 
og verðið hrundi í kjölfarið.“

Íslensk skinn fá þriðja
hæsta verðið

Að sögn Einars seldust um 5 milljón 
skinn á uppboðinu í Kaupmannahöfn 
í september síðastliðnum. Af þeim 
voru 41.500 íslensk sem er um 23% 
af íslensku framleiðslunni. 

„Útkoman fyrir íslensku skinnin 
er mjög góð og við vorum að fá þriðja 
besta verðið á markaðinum yfir árið. 
Við höfum reyndar verið í öðru sæti 
undanfarin þrjú ár á eftir Dönum en 
Norðmenn eru í öðru sæti núna.“ 

Mikið framboð á lakari skinnum

„Septemberuppboðið er ólíkt öðrum 
uppboðum að því leyti að framboð 
á lakari skinnunum er meira en 
vanalega og því ekki raunhæft að 
gera of mikið úr hækkuninni sem 
varð á fyrsta flokks skinnunum þar 
sem framboð á þeim var minna en 
á öðrum uppboðum á árinu. Engu 
að síður er öll hækkun jákvæð fyrir 
framleiðendur.“

Kaldir vetur auka eftirspurnina

Einar segir erfitt að spá um verðþróun 
skinna á næsta ári en að hann væri 
ekki í loðdýraeldi nema af því hann 
hafi trú á greininni.

„Það er svo ótalmargt sem hefur 
áhrif á þróun verðsins. Veðrið hefur 
til dæmis mikið að segja og verði 
veturinn kaldur í Kína og Rússlandi 
hækkar það vegna aukinnar 
eftirspurnar,“ segir Einar Eðvald 
Einarsson minkabóndi að lokum. 
  /VH

Skinnauppboð Kobenhagen Fur í september:

Heimsframleiðsla á skinnum 
hefur aukist gríðarlega

Frá skinnauppboði hjá Kobenhagen Fur fyrr á þessu ári.  Mynd / HKr. 

Jón Eggert Bragason.
 Mynd / Tómas Freyr Kristjánsson. 

Kýr númer 563 á  bænum Efri-Múla í Saurbæ í Dölum stolt með kálfana sína 
tvo.  Mynd / KG

Kýr númer 563  á  bænum Efri-Múla í Dölum: 

Tvíkefld í tvígang
– Svarar með því aukinni eftirspurn eftir nautakjöti
Kýr númer 563 á  bænum Efri-
Múla í Saurbæ í Dölum hefur 
komið heldur betur á óvart hvað 
frjósemi varðar. Nú í vikubyrjun 
bar hún tveim kálfum, kvígu og 
nauti, og það sama gerðist í fyrra. 

Í Efri-Múla búa Kristján 
Garðarsson og Herdís Reynisdóttir 
ásamt börnum sínum, Elísabetu 
Ásdísi, Stefáni Rafni og Árdísi 
Lilju. Kristján sagði í samtali við 
Bændablaðið að kýrin hafi einungis 
borið tvisvar og þetta sé afraksturinn. 

Er að svara aukinni
eftirspurn eftir nautakjöti

„Ég held að hún sé bara að svara 
eftirspurn eftir nautakjöti. Í fyrra bar 
hún seint um kvöld og ég tók hana úr 
stíunni og kálfinn með og setti hana á 
bás og fór svo. Þegar ég kom aftur í 
fjósið um morguninn lá annar kálfur 

fyrir aftan hana, en var dauður. Mig 
óraði ekki fyrir því að hún væri með 
tvo kálfa, enda var hún ekki þessleg 
í vextinum.

Núna var ég með hana inni í hlöðu 
ásamt öðrum geldkúm á undirburði. 
Ég sá þá að hún var borin. Þegar ég 
fór ásamt syni mínum að sækja hana 
varð mér á orði; „skyldu vera tveir 
hér?“ Þegar hjörðin færði sig til kom 
svo annar kálfur í ljós.“

Kristján segir að báðir kálfarnir 
hafi lifað þótt þeir hafi komið í 
heiminn aðeins fyrir tímann.

„Þeir eru litlir en sprækir og 
hlaupa um allt.“

Kristján og fjölskylda eru með 43 
kýr og eitthvað yfir 100 geldneyti.  
Kýrin frjósama fæddist 26. apríl árið 
2010.  Móðir hennar er Litla Ljót frá 
Stökkum á Rauðasandi, en faðir naut 
nr. 0382 frá Lyngbrekku, Fellsströnd.

 /HKr. 

Útflutningshorfur fyrir kindakjöt góðar
Að sögn stærstu afurðasala 
landsins eru horfur góðar fyrir sölu 
kindakjöts á erlenda markaði nú í 
haust, en sem kunnugt er bárust 
um það fréttir í sumar að í lok júlí 
hefðu birgðir verið tæp 2.000 tonn – 
sem er 225 tonnum meira en í fyrra. 
Í fréttaskýringu í Bændablaðinu 
fyrr í haust kom fram það samdóma 
álit Landssamtaka sauðfjárbænda 
og fulltrúa markaðsdeilda 
Norðlenska og Kjarnafæðis að 
sóknarfærin í sölu sauðfjárafurða 
væru á erlendum mörkuðum. 

Ágúst Andrésson, forstöðumaður 
Kaupfélags Skagfirðinga (KS), segir 
gott útlit hjá KS og SKVH. „Það er 
enda búið að leggja mikla vinnu og 
fjármuni í markaðsstarf erlendis á 
undanförnum árum sem er að skila 
sér núna.

Ekki er alveg hægt að bera saman 
afsetningu það sem af er sláturtíð nú 
miðað við þá síðustu, þar sem við 
fórum viku seinna af stað og erum 
með talsvert ólíka framleiðslu þetta 
haust frá því sem var. En byrjunin 
lofar góðu og framtíðin er björt.“ 

Samkvæmt upplýsingum frá 
Sláturfélagi Suðurlands (SS) stefnir 
í að útflutningurinn nú muni hjálpa 
félaginu að komast í góða stöðu 
birgðalega. Í fréttabréfi SS frá því í 
haust kemur fram að kjöt verði flutt 

út til Noregs, Spánar, Rússlands, 
Bretlands, Færeyja, Japans, Kína og 
Bandaríkjanna. Magnið sé mismikið 
og verðið mishátt en allt séu þetta 
áhugaverðir markaðir til framtíðar. 
Kína sé sérlega áhugaverður 
markaður og verður enn mikilvægari 
er fríverslunarsamningur tekur fullt 
gildi með kjötvörur á næsta ári.

Reynir Eiríksson, fram leiðslu-
stjóri hjá Norðlenska, segir að 
útflutningurinn sé á því róli sem 
gert hafði verið ráð fyrir. Aðeins 
hafi verið sótt fram og það skilað 
árangri í sölu á ákveðnum afurðum.

Gunnar Tryggvi Halldórsson, 
framkvæmdastjóri SAH á 
Blönduósi, segir erlenda markaði 
vera svipaða hjá þeim á milli 
ára. „Við seljum mest til Evrópu 
og Asíu, bæði á heildsölumarkað 
og smásölumarkað. Nýjar 
 vörur og aukin tækifæri eru 
þó á Rússlandsmarkaði, bæði í 
lambakjöti og ærkjöti.“

Þórður Pálsson, framkvæmda-
stjóri Sláturfélags Vopnfirðinga, 
segir þá aðeins hafa möguleika á að 
flytja út dilkakjöt í heilum skrokkum. 
„Ekkert er um slíkar sölur nú í haust,  
en við munum flytja út á Noreg okkar 
hlut af viðskiptakvótanum þangað, 
eða um 30 tonn. Ekkert af því fer þó 
fyrr en eftir áramót.“  /smh
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STEINSAGIR, KJARNABORVÉLAR, GÓLF- OG VEGGSAGIR

6 gíra ZF gírkassi með 4 mjúkum milligírum. Fjaðrandi framhásing. 
Fjaðrandi ökumannshús. Stillanlegur vendigír. 4ra hraða aflúrtak. 
540/540E/1000/1000E.  4 tvöföld vökvaúrtök með flæðisstillingu. 
Vökvaútskjótanlegur lyftukrókur. Rofi fyrir aflúrtak og lyftu á aftur-
brettum. ASM sjálfvirk drifstýring. Hið margverðlaunaða S-Class 2 
ökumannshús með þægilegu loftpúðasæti. Bólstrað farþegasæti. 
Litakóðuð vinnuaðstaða. 

DEUTZ-FAHR  6 línan
Agrotron 6150 Classic
6 strokka, 6,1 lítra Deutz mótor

Fjaðrandi hús og framhásing. 

Þýsk gæði út í gegn

6 cylindra 

Deutz Fahr  

Agrotron 6150

149 Hestöfl

Verð frá 

kr. 13.570.000 

ÞÓR HF
Reykjavík:

Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Akureyri:

Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 568-1555

Vefsíða:

 
www.thor.is

Haust
verð

6
 L

ÍN
A

N

án VSK

Val um ámoksturstæki eða frambúnað (ekki innifalið í verði).

Hlaðinn búnaði: 

Smáauglýsinga-
síminn er:

563 0300

Eldri blöð má  
finna hér á PDF:
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Þórir Haraldsson, fram kvæmda -
stjóri Líflands og formaður 
Hollvina samtaka Landbún aðar-
háskóla Íslands, segist vera mjög 
hugsi vegna þess að verið sé að 
lama starfsemi skólans.

Mikilvægu námi, sem sé 
undirstaða fyrir vexti í landbúnaði 
og tengdum greinum, sé stefnt í 
verulega hættu. Hann segir mjög 
mikilvægt að allir sem málið varðar 
setjist niður og finni lausn sem verði 
öllum til hagsbóta. Þetta skipti ekki 
bara bændur og landbúnaðinn 
máli, því mikilvægt sé að fyrirtæki 
sem þjónusta landbúnaðinn geti 
líka sótt þangað menntað fólk. 
Þar sé m.a. mikill fjöldi starfa á 
höfuðborgarsvæðinu í húfi. 

Bakhjarl landbúnaðarins
rifinn niður

„Ég er búinn að fylgjast með þessum 
skóla síðan hann var Bændaskólinn á 
Hvanneyri og er fæddur og uppalinn 
á svæðinu. Ég sá skólann fara í rétta 
átt með stofnun Landbúnaðarháskóla 
Íslands. Þá fór maður að sjá aðra 
nálgun á málunum, en nú sýnist mér 
á öllu að það sé verið að beygja af 
þeirri leið. Það er búið að draga þetta 
allt niður og sá neisti sem maður sá 
í starfi skólans fyrir nokkrum árum 
síðan er alveg slokknaður.“

Þórir segir það sérkennilegt 
að loks þegar jákvæð uppsveifla 
er í landbúnaði þá gangi menn 
fram og rífi niður bakhjarl hans í 
menntakerfinu. 

„Það getur ekki verið góð stefna, 
því að mínu mati eigum við eftir 
að sjá enn þá meiri uppsveiflu í 
landbúnaðinum. Einnig að við 
förum að flytja út í auknum mæli 
dýra vöru undir merkjum íslensks 
landbúnaðar.“

Hann segist í þessu efni vera að 
lýsa sinni persónulegu skoðun en 
ekki skoðun Hollvinasamtakanna 
sem slíkra, þó hún geti að mörgu 
leyti farið saman. Það gildi líka þegar 
rætt er um niðurskurð á fjármagni 
til skólans í kjölfar framúrkeyrslu 
á fjárlögum með tilheyrandi 
uppsögnum á starfsfólki.

Skuldirnar hverfa ekki við að 
flytja þær til HÍ

 
„Mín skoðun er sú að það eru 
fjölmargar stofnanir sem hafa 
farið fram úr kostnaðaráætlunum. 
Landbúnaðarháskólinn á fullt af 
eignum sem hann hefur ekkert 
með að gera og eru að sumu leyti 
byrði á skólanum. Það má hins 
vegar ekki selja þær til að greiða 
niður skuldir skólans, vegna þess 
að eignasafnið heyrir beint undir 
ríkið. Auðvitað þarf samt að ganga 
frá þessum skuldum á einhvern hátt 
og meta hvernig framhald rekstrar 
skólans geti orðið. Það verður þó 
ekki gert með því einu að setja 
Landbúnaðarháskólann undir 
Háskóla Íslands og segja upp fjölda 
manns. Skuldirnar hverfa ekkert við 
að flytja þær til Háskólans. Ef menn 
ætla svo eftir sameiningu að fara að 
selja eignir sem ekki má í dag, þá er 
þetta orðin svolítið skrítin pólitík.

Það er líka ljóst að þegar 
Háskóli Íslands þarf að skera 
niður þá mun það fyrst bitna á  
landbúnaðarþættinum. Því það 
er ekki að sjá að þar innandyra sé 
mikill áhugi fyrir þessari grein. Ef 
sá áhugi væri fyrir hendi, þá hefðu 
menn fyrir löngu farið í samkeppni 
við Landbúnaðarháskóla Íslands.“  

Ekkert samráð haft við 
þjónustugreinar landbúnaðarins

„Frá mínum sjónarhóli hafa menn 
ekki sest niður til að ræða málin 
almennilega. Það hefur t.d. ekki verið 
haft samband við iðnaðinn sem er 
að nýta sér þá krafta sem verða til í 
skólanum. Það hefur ekki verið rætt 
við okkur og spurt hvaða þarfir við 
höfum. Sumt af þeirri þekkingu sem 
við erum að afla frá útlöndum ætti 
mögulega heima í þessum háskóla. 

Menn verða að horfa á að 
þetta skiptir miklu máli í rekstri 
fjölda fyrirtækja, ekki síst hér 
á höfuðborgarsvæðinu. Hér eru 
mjög mörg störf sem tengjast 
landbúnaðinum beint. Hjá Líflandi 
eru að minnsta kosti 15 einstaklingar 
sem eru að vinna beint í þjónustu 
við landbúnaðinn. Við fluttum 
að vísu fóðurverksmiðju okkar úr 
Reykjavík upp á Grundartanga. Það 
er tvennt sem réði því, annars vegar 
nálægðin við sveitirnar og að þar 
erum við meira miðsvæðis með tilliti 
til landsins alls. Svo er ekki lengur 
pláss að hafa undir slíka starfsemi í 
Reykjavík. 

Þjónustuiðnaðurinn, eins og 
Lífland, er að horfa á hvernig 
landbúnaðurinn muni þróast á 
komandi misserum og árum. Á 
síðasta ári réðum við til okkar þrjá 
starfsmenn sem menntaðir voru í 
Landbúnaðarháskólanum. Við erum 
að byggja upp þessa starfsmenn með 
ákveðna þekkingu erlendis frá, sem 
þau hafa ekki fengið á Hvanneyri. 
Samt hafa þau fengið þar mjög góðan 
grunn.“

Sameining við HÍ illa ígrunduð

„Ég lít svo á að það sé mjög 
röng ákvörðun að ætla að taka 
Landbúnaðarháskólann og setja 
hann undir Háskóla Íslands án þess 

að farið sé nægilega vel í saumana á 
því máli. Mér finnst að sú ákvörðun 
sé ekki vel ígrunduð.

Ég segi það af því að Háskóli 
Íslands er ekki með þá þekkingu 
sem til þarf á landbúnaði. Það er 
fátt þar innan dyra sem er með beina 
tengingu við landbúnaðinn. Ég lít svo 
á að þegar búið verður að draga þetta 
allt til Reykjavíkur þá minnki sú 
þekking. Til þess að vera í sambandi 
við þá grein sem menn ætla að fara að 
stunda nám í, þá þurfa nemendur að 
vera í nágrenni við búskapinn. Hann 
er ekki til staðar í Vatnsmýrinni. 

Auðvitað hlýtur góð samvinna 
á milli þessara stofnana samt að 
vera af hinu góða. Þar má nefna að 
líffræðikennslan er sú sama í báðum 
skólum sem og hagfræðin. Þegar 
kemur að landbúnaðinum sjálfum, 
skepnunum og að fá tilfinningu fyrir 
greininni, eða að fá lyktina í nefið, 
þá getum við aldrei verið að tala 
um að klára slíkt í Háskóla Íslands 
í Reykjavík.“ 

Skorið á bein tengsl
við sveitina

Telur þú  þá ekki líklegt að við 
sameiningu skólanna verði í 
framhaldinu rekið öflugt útibú á 
Hvanneyri? 

„Hvað okkar fyrirtæki varðar 
þá þarf þekkingin sem nauðsynleg 
er til að selja fóður að koma frá 
Landbúnaðarháskóla Íslands. Við 
getum auðvitað ráðið hingað fullt 
af ómenntuðum sölumönnum úr 
þéttbýlinu. Ef þeir hafa hins vegar 
ekki þekkingu á landbúnaði og tala 
sama tungumál og bændurnir, þá geta 
þeir alveg eins setið heima. Það er 
mín skoðun að sú þekking verði 
ekki til í Háskóla í Vatnsmýrinni. 
Þekkingin á þessum málum verður 
ekki síst til með því að vera í beinum 
tengslum við sveitina.“ 

Rannsóknir verði efldar t.d. með 
flutningi starfseminnar á Keldum

„Auðvitað þarf þá líka að efla 
rannsóknarvinnuna sem iðkuð er 
í Landbúnaðarháskólanum. Mér 
sýnist að  rannsóknarstarfsemi sem 
verið hefur í gangi á Hvanneyri og 
annars staðar í landbúnaðinum, hafi 
nær alfarið byggst á vilja, getu og 
sérstökum áhuga einstakra persóna. 
Baklandið fyrir þessa vísindamenn 
hefur dofnað hræðilega mikið og það 
er mikil hætta á að sú þekkingaröflun 
glatist. 

Þar þarf því að efla stuðninginn 
og það má gera á ýmsan hátt. Sá 
stuðningur þarf ekki eingöngu að 
koma frá ríkinu. Þar geta fyrirtæki,  
samtök bænda og ýmsir fleiri líka 
komið að málum. Ég held að það sé 
ekki fullreynt hvaða möguleikar séu 
á að halda þessum skóla sjálfstæðum. 
Það mætti líka flytja mun meira af 
rannsóknarstarfsemi sem tengist 
landbúnaðinum upp á Hvanneyri. 
Þar má nefna tilraunastarfsemina á 
Keldum. Það mætti t.d. selja landið 
í Keldnaholti undir aðra starfsemi.“ 

Þarf að horfa á málið í víðara 
samhengi

„Við verðum að horfa á málið í víðara 
samhengi. Það mun verða mjög 
aukin eftirspurn eftir heilnæmum 
landbúnaðarvörum á komandi árum. 
Landbúnaður á Íslandi á því bara eftir 
að aukast. Það verður heldur ekki um 
alla framtíð auðsótt mál að flytja inn 
allar þær landbúnaðarafurðir sem við 
þurfum á að halda. 

Það er líka vaxandi eftirspurn um 
allan heim eftir landbúnaðarafurðum 
sem unnar eru án eiturefna og 
sýklalyfja og eru ræktaðar í heilnæmu 
umhverfi og með hreinu vatni. 

Möguleikar Íslendinga á að 
flytja út landbúnaðarvörur í háum 

gæðaflokki fara því ört vaxandi. Það 
er alveg ljóst miðað við þá þekkingu 
sem ég hef á þessu sviði að þar eigum 
við mikla möguleika.

Til mín koma sérfræðingar frá 
fóðurbirgjum og þeir spyrja gjarnan 
hvaða efnum og lyfjum við blöndum 
í fóðrið sem við seljum bændunum. 
Þeir verða steinhissa þegar við 
segjum þeim að við blöndum engum 
lyfjum í fóðrið, en samt sé heilbrigðið 
í dýrunum mjög gott. Erlendis er það 
lyfjagjöfin sem heldur uppi mikilli 
framleiðslu í landbúnaði, en nú eru æ 
fleiri farnir að efast um ágæti þess.“

Hvar á að fá gjaldeyri fyrir 
auknum innflutningi?

„Ef fólki finnst ekkert mál að hætta 
matvælaframleiðslu hér á landi og 
flytja allar þær vörur inn, við hvað á 
allt það fólk þá að starfa sem vinnur 
við íslenska matvælaframleiðslu í 
dag? Fyrir hvaða gjaldeyri á svo 
að kaupa þær erlendu vörur, ef við 
komum ekki til með að selja neinar 
afurðir til að afla okkur gjaldeyris?“

Þórir segir að í sínum huga gangi 
þessi speki ekki upp. Við verðum að 
framleiða hér matvæli ef við ætlum 
að komast af. 

Menn verða að setjast niður og 
leysa málið

„Nú verða menn að fara að setjast niður 
með fólki úr landbúnaðargeiranum 
og iðnaðinum sem er að þjónusta 
landbúnaðargeirann sem og 
fræðimönnum. Þar verða menn að 
koma sér saman um niðurstöðu 
sem getur gengið upp. Þá verða líka 
allir að beygja sig undir þá útkomu. 
Nauðsynlegt er að menn komist 
þá að haldbærri niðurstöðu, því 
landbúnaðurinn þarf á sérhæfðum 
háskóla að halda,“ segir Þórir 
Haraldsson. /HKr. 

Framkvæmdastjóri Líflands segir að verið sé að lama starfsemi Landbúnaðarháskóla Íslands:

„Nú verða menn að setjast niður og 
komast að haldbærri niðurstöðu“
– Telur að hægt sé að styrkja rannsóknarstarfsemi skólans m.a. með því að flytja þangað starfsemina á Keldum

Mynd / HKr. 
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Á VERÐI FYRIR ÞIG

Gaddavír 1,6-2,5 mm, 
200-250 m rúllur.

KLÚBB verð frá

Almennt verð frá 5.120 kr.
3.995kr.

Vnr. 0291300 
Girðingarstaur, 
járn, 1800 mm.

KLÚBB verð

Almennt verð 1.385 kr.
995kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 284 kr.
215kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 475 kr.
395kr.

Vnr. 0291050
Girðingarstaur, gagnvarinn,
yddaður, 50/1750 mm.

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

Vnr. 0293105/2105
Túngirðingarnet, 67 cm, 
100 m rúlla, 5 strengja.

Vnr. 0293106/2106
Túngirðingarnet, 90 cm, 
100 m rúlla, 6 strengja.

Vnr. 0293205/2205
Túngirðingarnet, 65 cm, 
100 m rúlla, 7 strengja.

8.995kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 12.390/12.720 kr.

10.995kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 14.780/15.290 kr.

10.995kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 14.890/15.380 kr.

Galvanhúðað eða grænt girðingarnet
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ANDAR

VINDHELT

TEYGJANLEGT

SVEIGJANLEGT

SLITSTERKT

F Y R I R  Í S L E N S K A R  A Ð S T Æ Ð U RÍ

Sealskinz er breskt fyrirtæki sem framleiðir einstaka línu af vatns heldum vörum fyrir höfuð þitt, hendur og fætur.

Sealskinz notast við 3ja laga einkaleyfisskráða tækni í prjónuðum sokkum, hönskum og húfum 
til að búa til óaðfinnanlegar vörur sem eru algerlega vatnsheldar en anda engu að síður.

Bændablaðið
Kemur næst út

23. 
október
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Tillaga lögð fram á þingi um nýtingu á eyðijörðum ríkisins:

Mér blöskraði fjöldi eyðijarða
– segir fyrsti flutningsmaður, en markmið er að bæta nýtingu ríkisjarða
Lögð hefur verið fram á Alþingi 
tillaga til þingsályktunar  um 
nýtingu eyðijarða í ríkiseigu. Fyrsti 
flutningsmaður er Silja Dögg 
Gunnarsdóttir, Framsóknarflokki.  
Meðflutningsmenn hennar 
eru Sigrún Magnúsdóttir, 
Ásmundur Einar Daðason og 
Jóhanna María Sigmundsdóttir,  
Framsóknarflokki, og Pétur H. 
Blöndal, Ásmundur Friðriksson, 
og Haraldur Benediktsson, 
Sjálfstæðisflokki.

Silja segir að tildrög þess að 
hún ákvað að leggja fram þessa 
þingsályktunartillögu hafi verið 
frétt sem hún las í Morgunblaðinu 
um fjölda eyðijarða í ríkiseigu. Sér 
hafi blöskrað sá fjöldi. 

Margar ríkisjarðir ónýttar
og í eyði

 
„Samkvæmt upplýsingum frá 
Jarðeignum ríkisins á ríkið um 473 
jarðir og hafa eyðibýli verið talin um 
160. Þegar ég fór að skoða málið 
betur þá er ekki aðeins um að ræða 
eyðijarðir heldur einnig ónýttar jarðir. 
Sumar þessara jarða eru ef til vill 
erfiðar til búsetu en þá er hluti þessara 
jarða vel staðsettar og nýtanlegar. 
Það er stefna ríkisstjórnarinnar að 
auka matvælaframleiðslu í landinu 
og einnig að efla skógrækt og 
ferðaþjónustu. Þessar atvinnugreinar 
þurfa allar landrými og því tel ég að 
við eigum að nýta það sem við höfum 
eftir bestu getu.

Tillagan felur í sér að fela fjármála- 
og efnahagsráðherra að leita leiða til 
að koma ónýttum/ósetnum jörðum í 
ríkiseigu í notkun. Ráðherra er einnig 
falið að greiða fyrir ábúendaskiptum 
á ríkisjörðum. Ég tel að ekki þurfi 
að gera lagabreytingu til að koma 
þessu verkefni af stað. Um er að ræða 
einfalda aðgerð af hálfu stjórnvalda 
sem stuðlar að sjálfbærri og meiri 
landnýtingu í dreifbýli.“

Ósetnum og ónýttum jörðum
verði komið í notkun

Tillaga Silju Daggar og meðflytjenda 
hennar er svohljóðandi: 

„Alþingi ályktar að fela fjármála- 
og efnahagsráðherra að leita allra 
leiða til að koma ónýttum/ósetnum 
jörðum í ríkiseigu í notkun og 
auka með því byggðafestu og 
atvinnumöguleika í dreifðum 
byggðum landsins. Enn fremur 
að greiða fyrir ábúendaskiptum á 
ríkisjörðum í því skyni að stuðla að 
markvissri búsetu og uppbyggingu 
þessara jarða.“

Í greinargerð með tillögunni segir:  

„Með þingsályktunartillögu 
þessari er lagt til að ráðist verði í 
vinnu við að koma jörðum í eigu 
ríkisins í notkun hið fyrsta og efla 
landnýtingu og búsetu á þeim 
jörðum sem ríkið hefur þegar til 
ábúðar. Það er mat flutningsmanna 
að ótækt sé að fjöldi jarða í ríkiseigu 
sé í eyði, eða illa nýttur, á sama 
tíma og nýliðun í landbúnaði er 
erfiðleikum bundin. Þá er þörf 
fyrir meiri matvælaframleiðslu á 
Íslandi, sérstaklega á mjólkurvörum 
og nautgripakjöti og sumar 
þessara jarða eru heppilegar til 
matvælaframleiðslu. Auk þess 
stækkar ört sá hópur til sveita sem 
sinnir þjónustu við ferðamenn 
og kann að vera hægt að skapa 
atvinnutækifæri og efla jaðarbyggðir 
með markvissri aðgerð sem þessari. 

Ungir bændur eiga í erfiðleikum 
með að hefja búskap þar sem 
bújarðir liggja ekki á lausu og/
eða eru ákaflega dýrar. Með því 
að koma jörðum í notkun mætti 
að nokkru leyti leysa vanda 
nýliðunar, auka matvælaframleiðslu, 
tryggja byggðafestu og bæta 
atvinnumöguleika. Þessi aðgerð er 
mikilvæg sem hluti af stefnu núverandi 

ríkisstjórnar um að efla byggð og 
matvælaframleiðslu. Hún kemur til 
viðbótar þeim úrræðum sem nú eru 
í boði, svo sem nýliðunarstyrkjum í 
sauðfjárrækt og mjólkurframleiðslu 
og möguleika á styrk frá 
Framleiðnisjóði landbúnaðarins til 
atvinnuuppbyggingar á lögbýlum. 
Hún styður við aðrar þær aðgerðir 
sem óhjákvæmilega þarf að ráðast 
í til þess að snúa við óheppilegri 
byggðaþróun í mörgum héruðum 
og styður við þá viðleitni að styrkja 
matvælaframleiðslu á Íslandi á 
tímum vaxandi eftirspurnar eftir 
mat í heiminum, en minnkandi 
framleiðslugetu.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið 
heldur utan um jarðeignir ríkisins. 
Samkvæmt upplýsingum frá 
Jarðeignum ríkisins á ríkið um 473 
jarðir og hafa eyðibýli verið talin 
um 160. Þó er vakin athygli á því 
að margar eyðijarðir eru nýttar nú 
þegar, oft nytjaðar af bændum í 
nágrenninu til beitar eða slægna. 
Fram kemur á heimasíðu fjármála- og 
efnahagsráðuneytisins að unnið hafi 
verið að nákvæmri skráningu jarða á 
forræði ráðuneytisins undanfarin ár.

Í umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytinu er nú unnið að gerð 
landsskipulagsstefnu fyrir árin 
2015–2026. Í henni verður sett fram 
stefna ríkisins í skipulagsmálum og 

almenn sjónarmið til leiðbeiningar 
sveitarfélögum við skipulagsgerð. 
Flutningsmenn telja rétt að við vinnslu 
skipulags landnotkunar í dreifbýli í 
komandi landsskipulagsstefnu verði 
tekið mið af tillögu þessari um 
nýtingu eyðijarða. Hér er lögð til 
einföld aðgerð af hálfu stjórnvalda 
sem stuðlar að sjálfbærri og meiri 
landnýtingu í dreifbýli.

Einnig má benda á að með því 
að koma ósetnum/ónýttum jörðum 
í notkun þá hefði sú aðgerð jákvæð 
áhrif á ríkissjóð þar sem jarðirnar 
færu loks að skila tekjum.

Það er mat flutningsmanna að 
það sé allra hagur að leitað sé leiða 
til að tryggja sem best nýtingu jarða 
sem skráðar eru í eyði og í eigu 
ríkisins. Nauðsynlegt er að ríkið 
sem landeigandi hafi skýra sýn 
á málaflokkinn og stuðli að þeirri 
landnýtingu á jörðum sínum sem 
almennt eru talin æskileg með tilliti 
til byggðar og matvælaframleiðslu á 
viðkomandi svæði.“

Gæti auðveldað ungum bændum 
að kaupa jarðir

„Það er gömul saga og ný að ungir 
bændur eiga oft í erfiðleikum með 
að festa sér jarðir,“ segir Silja. „Þetta 
þingmál leysir reyndar ekki þeirra 
grundvallarvanda, þ.e. erfiða og dýra 
fjármögnun. En hins vegar gæti þetta 
aukið framboð jarða, sem er skref í 
rétta átt. Það er mín skoðun að við 
þurfum að fara í annað verkefni 
sem snýr að því að auðvelda ungum 
bændum kaup á jörðum.

Þegar ég fór að vinna í þessu 
þingmáli þá vissi ég af því að í  
umhverfis- og auðlinda ráðu neyt inu er 
nú unnið að gerð landsskipulagsstefnu 
fyrir árin 2015–2026. Í henni 
verður sett fram stefna ríkisins í 
skipulagsmálum og almenn sjónarmið 
til leiðbeiningar sveitarfélögum við 
skipulagsgerð. Þess vegna þótti mér 
upplagt að leggja þetta mál fram nú. 
Þá verði tekið tillit til tillögu um 
nýtingu eyðijarða í vinnslu skipulags 
landnotkunar í dreifbýli í komandi 
landsskipulagsstefnu,“ sagði Silja 
Dögg Gunnarsdóttir. /HKr.

Silja Dögg Gunnarsdóttir.

Mikill fjöldi bændabýla hefur farið í eyði á liðnum áratugum án þess að 
Mynd / HKr.  

Nú stendur yfir mikil 
orrahríð út af þeirri ákvörðun 
Samkeppniseftirlitsins að sekta 
Mjólkursamsöluna um 370 
milljónir króna. Ákæra þessi 
kom MS í opna skjöldu því 
kúabændur og forráðamenn 
MS vilja fara að lögum og gera 
rétt. MS mun áfrýja málinu í 
því skyni að verja heiður sinn og 
verður sá málatilbúnaður birtur 
opinberlega.  

Hin pólitíska hlið þessa máls 
eru auðvitað átök undir niðri um 
opinbera verðlagningu og löggjöf 
sem heimilaði afurðastöðvum 
í mjólkuriðnaði samstarf um 
hagræðingu sem skilað hefur verið 
til neytenda og bænda.  Löggjöfin 
frá 2004 jafnar lífskjörin um 
landið með því að tryggja sama 
heildsöluverð neytenda og sama 
verð til bóndans. Litli maðurinn  á 
smásölumarkaði hefur möguleika 
á því að lifa af í samkeppni við 
risana á markaði vegna þess að 
hann fær mjólkina á svipuðu verði.

Kaupmáttur launa til kaupa á 
mjólkurvörum hefur vaxið um 
20% frá 2003 þegar byrjað var 
að stórlækka vinnslukostnað 
í mjólkuriðnaði. Rúmlega 3 
milljarða kostnaðarhagræðing 
hefur náðst fram á ársgrunni. Tveir 
milljarðar af henni gengu til beinnar 
raunlækkunar vöruverðs gegnum 
ákvarðanir verðlagsnefndar 
búvöru. Einn milljarður fór til 
þess að greiða bændum hærra 
mjólkurverð sem ekki birtist í 
vöruverði á markaði. Þannig var 
neytendum hlíft við gríðarlegum 
kostnaðarhækkunum hjá bændum 
sem stöfuðu af hækkunum á 
áburði, kjarnfóðri,  olíu og fleiru 
í kjölfar efnahagshrunsins.

Mjólkursamsalan greiðir ekki 
milljarða í arð, hún er rekin eins 
og Landsnet í raforkukerfinu, 
hefur rétt fyrir endurnýjun tækja 
og fyrir þróunarkostnaði, en öllum 
ávinningi af kostnaðarlækkunum 
í rekstri og vinnslu er skilað til 
neytenda og bænda.   

Ögmundur veit
hvað hann syngur

Í DV-grein með yfirskriftinni 
„Hugmyndafræðingar komnir 
á kreik“,  skilgreinir Ögmundur 
Jónasson, alþingismaður og 
fyrrverandi ráðherra, réttilega 
kjarna umræðunnar sem í gangi 
er. Og hann hvetur menn til þess 
að spyrja mjög einfaldra spurninga 
um innihald en ekki form. Spyrja 
um raunverulegan árangur.  

1. Hver hefur orðið almenn 
verðlagsþróun á síðustu tíu 
árum?

2. Hver hefur orðið launaþróun 
á síðustu tíu árum?

3. Hver hefur orðið þróun á 
heildsöluverði mjólkurafurða 
á síðustu tíu árum?

4. Hver hefur orðið þróun 
smásöluverðs mjólkurafurða 
á síðustu tíu árum?

5. Hver hefur orðið þróun á 
verðlagi á framleiðslu bænda 
á síðustu tíu árum?

6. Hvernig hafa breytingar á 
skattaumhverfi skilað sér til 
neytenda á síðustu tíu árum?

Það er rétt hjá Ögmundi að fyrr 
en svörin við þessum spurningum 
liggja fyrir óyggjandi er ekki hægt 
að meta kerfið og árangur þess 
í heild. En þegar svörin öll eru 
komin í hús, þá fæst væntanlega 
staðfesting á því að greining okkar 
hjá SAM á aukningu kaupmáttar 
gagnvart mjólk er raunsæ. Við 
vitum þá líka, eins og Ögmundur 
segir, hvort raunverðslækkanir 
á mjólk hafi skilað sér gegnum 
smásöluverslunina til neytenda. 
Og hvort lækkun matarskattsins 
árið 2007 skilaði sér varanlega  
gegnum verslunina?

Ögmundur, sem áður var 
formaður BSRB, veit hvað hann 
syngur á þessu sviði. Hann veit 
að gá þarf til allra átta áður en 
lagt er af stað í óvissuferð. 
Landbúnaðarráðherra, Sigurður 
Ingi Jóhannsson, hefur líka 
vaðið fyrir neðan sig. Hann 
fól Hagfræðistofnun Háskóla 
Íslands þegar sl. vor að gera 
úttekt á opinberri verðlagningu 
mjólkurvara og hefur tilkynnt að 
hann muni skipa þverpólitíska 
þingnefnd til þess að fara yfir 
lögin frá 2004. Þar gefst færi á að 
meta mál og íhuga, meðal annars 
í ljósi svara við spurningum 
Ögmundar.

Guðni Ágústsson, 
framkvæmdastjóri Sam og 
fyrrv. landbúnaðarráðherra.

Orðsending frá SAM:

MS er landsnet kúabænda

Á þessu línuriti má sjá 
þróun kaupgjalds, verðlags 
og mjólkur vöruverðs á 
hagræðingar tímabilinu 2003–
2014. 

Kaupmáttur launa til kaupa 
á mjólkurvörum hefur vaxið 
um 20%. Þessum árangri hefur 
verið náð með ríflega 3 milljarða 

króna kostnaðarhagræðingu á 
ársgrunni á þessum 12 árum. Tveir 
milljarðar króna gengu til beinnar 
raunlækkunar vöruverðs í gegnum 
ákvarðanir verðlagsnefndar 
búvöru. Einn milljarður fór til 
þess að greiða bændum hærra 
mjólkurverð sem ekki birtist í 
vöruverði á markaði.

Þriggja milljarða króna hagræðing á ársgrunni á 12 árum

Guðni Ágústsson.
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Ekki er langt síðan grænt 
var einfaldlega fallegur litur. 
Einu sinn heyrði ég reyndar 
að liturinn væri róandi og því 
góður á veggi geðsjúkrahúsa og 
í bæklinga fyrir sjúklinga.

Í dag er grænt bæði í senn 
lífsstíll og pólitísk rétthugsun sem 
einstaklingar, stjórnmálaflokkar 
og fyrirtæki keppast um að 
tengja sig við. Talað er um græna 
stóriðju, grænar bensínstöðvar, 
græna ferðaþjónustu, grænt 
hagkerfi og það styttist örugglega 
í grænan hergagnaiðnað  – allt er 
svo grænt og vænt. 

Þrátt fyrir þessa alltumlykjandi 
grænuslikju er gróðureyðing á 
heimsvísu aldrei meiri en nú og 
talið að um 7,4 milljónir hektara 
af skóglendi tapist á ári og um 
leið mikil líffræðileg fjölbreytni. 

Gróft áætlað er búið að greina 
um 325.000 ólíkar tegundir af 
plöntum. Þar af eru um 50.000 ætar 
en þótt ótrúlegt megi virðast sjá 
einungis þrjár tegundir, hrísgrjón, 
maís og hveiti, mannkyninu fyrir 
um 60% af fæðu sinni. 

Græna byltingin í landbúnaði, 
milli 1940 og 1960, leiddi af 
sér umtalsvert meiri uppskeru 
og bjargaði milljónum frá 
hungurdauða. Eftir á hefur komið 
í ljós að ofurtrú á nýja og uppskeru 
meiri stofna hefur dregið dilk á 
eftir sér. Gallinn við einsleita 
ræktun er sá einn að skordýraplága 
eða sjúkdómur getur hreinlega 
útrýmt uppskerunni. Þar sem 
ræktun er fjölbreyttari er minni 
hætta á slíku þar sem ólíkir stofnar 
innan tegunda þola sjúkdóma og 
plágur misvel.

Varðveisla erfðaefnis úr 
gömlum ræktunarstofnum hófst 
með starfi grasafræðingsins 
Nikolia Vavilov sem fæddist 
skammt frá Moskvu árið 1887. 
Hann ferðaðist víða um heim 
og safnaði fræi af gömlum 
ræktunarstofnum sem geymt 
var í neðanjarðarhvelfingu í 
Pétursborg. Vavilov féll í ónáð 
hjá Stalín við upphaf seinni 
heimsstyrjaldarinnar og lést í 
útlegð árið 1943. Á meðan Stalín 
var upptekinn við að koma 
listmunum  í skjól vegna umsáturs 
Þjóðverja um Pétursborg voru 
samstarfsmenn Vavilov uppteknir 
við að bjarga fræjunum. Sagan 
segir að þeir hafi múrað sig inni í 
hvelfingunni til þess að varna því 
að hungraður múgurinn kæmist 
ekki í fræin og æti þau. Tryggðin 
við fræsafnið var svo mikil að 
mennirnir sultu eða króknuðu 
í hel við að gæta þeirra. Fræin 
eru undirstaða kornframleiðslu 
Rússlands nú.

Í dag eru nokkur hundruð 
hvelfingar víða um heim sem 
geyma fræ, bæði villi- og 
nytjaplantna, og stuðla þannig 
að varðveislu líffræðilegrar 
fjölbreytni. Ein er djúpt inni í 
fjalli á Svalbarða og önnur er í 
vörslu Kew. 

Geymsla fræjanna við 
þessar aðstæður er góð, gild og 
nauðsynleg en best væri að leyfa 
þessum fræjum að spíra og þróast í 
sínu náttúrulega umhverfi þar sem 
allt er svo vænt og grænt í stað 
þess að geyma þau í frystikistu 
sem gengur fyrir græni orku. /VH

STEKKUR 

Allt svo grænt 

Var sveitin sæla? – Anna D. Tryggvadóttir gerði úttekt í B. Ed.-ritgerð:

Þrír af fjórum voru ánægðir í sveitinni
Samkvæmt því sem segir í B. Ed.-
ritgerð Önnu D. Tryggvadóttur, 
við Menntavísindasvið Háskóla 
Íslands, um viðhorf fjögurra 
einstaklinga til dvalar þeirra í sveit 
segjast þrír hafa verið ánægðir með 
dvölina en einn mjög óánægður.

„Í ritgerðinni tala ég við fjóra 
einstaklinga, tvo karlmenn og tvær 
konur, sem voru í sveit sem börn á 
árumum 1963 til 1980,“ segir Anna. 
„Elsti einstaklingurinn er fæddur 
1955 en sá yngsti 1965 og voru þeir 
annaðhvort sendir til skyldmenna eða 
á bæi sem tóku börn til sumardvalar. 
Dvöl barnanna var mislöng, sá sem 
var lengst var sjö sumur á sama 
bænum og líkaði mjög vel en stysta 
dvölin var hluti úr sumri.“

Lærðu að vinna 

Anna segir að þau sem hafi verið 
ánægð með sveitardvölina séu öll 
sammála um að þau haf lært mikið 
af dvölinni og þá sérstaklega þegar 
kemur að vinnu. „Þau sögðu meðal 
annars að í sveitinni hafi þau lært 
að vinna það sem þarf að gera og án 
þess að reyna að koma sér undan. 
Dagurinn var oft langur en þrátt 
fyrir það var ekkert verið að horfa 
á klukkuna. Öll höfðu þau á orði að 
þeim þætti allt of algengt að ungt fólk 
og þar með þeirra eigin börn væru 
allt of gjörn á að reyna að koma sér 
undan verkum eða að slá þeim á frest. 

Mér fannst stundum merkilegt 
að sjá að þessi þrjú urðu stundum 
dreymin á svipinn þegar þau rifjuðu 
upp sína reynslu.“

Datt út af örmagna af þreytu

„Í tilfelli stúlkunnar sem var 
óánægð með dvölina má draga af 
því þá ályktun að um hreina og 
beina barnaþrælkun hafi verið að 
ræða. Hún var tólf ára gömul og 
látin vinna frá morgni til kvölds þar 
til hún hreinlega datt út af fljótlega 
upp úr kvöldmat örmagna af þreytu.

Af frásögn hennar að dæma var 
vinnuálagið mikið og vinnudagurinn 
alla jafna þrettán klukkustundir. Hún 
fór í fjós kvölds og morgna og sá 
nánast alfarið ein um uppvask eftir 
allar máltíðir á mannmörgu heimili. 
Samkvæmt því sem hún sagði var 
verkaskipting kynjanna skýr og með 
þeim hætti að drengir komu ekki 
nálægt heimilisstörfum og unnu bara 
útistörf sem hún gerði reyndar líka.

Svo vitnað sé beint í hana þá 
segir hún: „Vinnudagurinn var mjög 
langur og byrjaði á því að ég fór í 
fjós klukkan sjö og var að þar til 
búið var að ganga frá eftir kvöldmat 
klukkan átta. Yfirleitt var ég svo 
þreytt að ég drakk ekki kvöldkaffi 

með hinum vegna þess að ég var 
farin að sofa. Ég var yfirleitt í fríi á 
sunnudögum og mátti þá sofa lengur 
nema á meðan heyskapur kallaði. 

Ég bjóst nú eiginlega við því að ég 
ætti meira frí en raunin var, þetta 
var talsvert mikil vinna fyrir 12 ára 
gamalt barn.

Ég vann til dæmis mun meira en 
frænka mín sem var á næsta bæ og 
ég minnist þess ekki að krakkarnir 
sem áttu heima á bænum væru 
látnir vinna svona mikið og eftir 
á að hyggja má segja að mér hafi 
verið ofboðið með vinnu. Sem 
dæmi um það má nefna að í fjósinu 
bar ég þungar járnfötur sem tóku 
að minnsta kosti 25 lítra af mjólk 
sem ég varð að hella upp fyrir mig 
í mjólkurtankinn.“

Launum gaukað að sumum

Anna segir að eins og sjá megi af 
frásögninni þá sé vinnuálagið á tólf 
ára barn hreinlega fráleitt og ekkert 
nema þrælkun.

„Í samanburði við hin börnin þrjú 
er greinilegt að þessi stúlka var látin 
vinna mun meira og hún fékk heldur 
ekkert greitt eftir dvölina en það var 
gaukað einhverju að hinum þegar 
þau fóru heim þrátt fyrir að þau væru 
ekki á umsömdum launum.“

Ritgerð Önnu, Vinna er lasta 
vörn: vinna og skólaganga barna 
og unglinga á 20. öld, má nálgast 
í heild á http://skemman.is/item/
view/1946/12607. /VH

Anna D. Tryggvadóttir.

Algengt var á árum áður að börn úr þéttbýlinu væru send í sveit yfir 
sumartímann, ýmist til skyldmenna eða vandalausra. Víða var vélvæðing þá 
skammt á veg komin og var hey þá gjarnan þurkkað á túnum með því að snúa 
því eða rifja með hrífum eins og þessi ungmenni eru með í höndum. Vélar 
hafa nú leyst mannshöndina af hólmi í þessum efnum líkt og í svo mörgum 
öðrum sveitastörfum. 

Reykjavík Bacon Festival:

Umhyggja fær 2,5 milljóna króna 
styrk frá Beikonbræðralaginu
Hið íslenska beikonbræðralag, sem 
stendur fyrir Reykjavík Bacon 
Festival, afhenti fyrir skömmu, í 
Ráðhúsi Reykjavíkur, Umhyggju 
– félagi til styrktar langveikum 
börnum, aðalstyrk hátíðarinnar 
í ár. 

Styrkupphæðin er 2,5 milljónir 
króna. Auk þess hlaut Vilborg 
Arna Gissurardóttir, pólfari og 
fjallgöngukona, styrk að upphæð 500 
þúsund krónur. Af sama tilefni veitti 
Beikonbræðralagið helstu samstarfs- 
og styrktaraðilum viðurkenningar. Þar 
má nefna Vífilfell, Mjólkursamsöluna, 
Veraldarvini, Bændablaðið, Ali, 
Höfuðborgarstofu og Stjörnugrís. 

Vox feminae söng nokkur lög og 
boðið var upp á beikon og létta drykki. 

 /VH Umhyggja – félag til styrktar langveikum börnum hlaut 2,5 milljóna króna styrk frá Hinu íslenska beikonbræðralagi.
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NT 35/1 Tact 
Ryksugar blautt og þurrt

Fylgihlutir

NT 45/1 Tact Te  
Ryksugar blautt  
og þurrt

Fylgihlutir

NT 55/1 Tact 
Ryksugar blautt og þurrt

Fylgihlutir

NT 25/1 Ap 
Ryksugar blautt 
og þurrt

Fylgihlutir

Sjálfvirk 
hreinsun á síu

Tengill

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

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

Haustafsláttur af lagertækjum

Um síðastliðin mánaðamót 
var tíu starfsmönnum 
Landbúnaðarháskóla Íslands 
á Hvanneyri (LbhÍ) sagt upp 
störfum, eins og áður hefur komið 
fram. Að sögn rektors skólans, 
Björns Þorsteinssonar, er gripið til 
uppsagnanna í ljósi fjárhagslegrar 
stöðu skólans. 

Björn vill ekki nafngreina starfs-
mennina af persónuverndarástæðum, 
en tilgreinir eftirfarandi störf sem 
verði lögð niður frá og með 1. 
janúar 2015: Einn verkefnisstjóri hjá 
endurmenntun, einn verkefnisstjóri 
hjá auðlindadeild, einn lektor við 
umhverfisdeild, einn lektor við 
auðlindadeild, einn sérfræðingur við 
auðlindadeild, einn starfsmaður við 
búrekstur, umsjónarmaður fasteigna á 
einni starfsstöð, einn tilraunastjóri og 
svo verða tvær stöður á kennslusviði 
sameinaðar í eina.

Björn segir að í fjórum tilvikum 
tengist niðurlagning starfa sérstökum 
verkefnum sem glatað hafa 
rekstrargrundvelli vegna brostinna 
fjárhagsforsendna, sem öll geta 
talist vera utan kjarnastarfsemi 
háskóla í strangasta skilningi. 
Slík verkefni séu til dæmis 
þjónustuefnagreiningar á jarðvegi og 
fóðri fyrir bændur, orkusetur LbhÍ 
og kynbótamatsútreikningar fyrir 
ráðgjafarþjónustu.

Þá hefur starfslýsingum átta 
starfsmanna verið breytt og samið 
við einn starfsmann um flutning 
milli starfsstöðva. Í tveimur tilvikum 
höfðu starfsmenn þegar óskað eftir 
starfslokum þannig að ákvæði um 
hópuppsögn gildir ekki í þessu tilviki 
að mati Vinnumálastofnunar.

Þessar breytingar eru miðaðar 
við að ná landi með fjárhagsramma 
fjárlaga 2015 og þar með aðhaldskröfu 
menntamálaráðuneytisins upp á 7,8 
milljónir króna og endurgreiðslu til 
ríkissjóðs vegna uppsafnaðra skulda 
upp á 35 milljónir króna.

„Í ljósi fjárhagslegrar stöðu 
Landbúnaðarháskóla Íslands hefur 
verið ráðist í að endurskipuleggja og 
breyta starfsemi skólans að nokkru 
leyti. Sýnt er að slík hagræðing og 

endur skipulagning 
er stofnuninni óhjá -
kvæmileg en henni 
hefur verið gert að 
fara í umfangs-
miklar sam dráttar-
aðgerð ir til að 
halda rekstrinum 
innan fjárlaga. 
Þau viðmið sem 
höfð hafa verið að 
leiðarljósi í þeirri 

vinnu eru að verja beri kennslu og 
rannsóknir, fórna fremur verkefnum 
á vegum deilda sem ekki tilheyra 
beinni kjarnastarfsemi skólans þar 
sem tekjur verkefnanna nægja ekki 
til rekstrar þeirra, endurskipuleggja 
mönnun stoðsviða og uppbyggingu 
þeirra – bæði á kennslu- og 
rekstrarsviði – og loks að hugsa 
breytingarnar þannig að sókn til 
uppbyggingar verði sem auðveldust 
þegar skólinn kemst í gegnum 
þrengingarnar. 

Í fjárlagafrumvarpinu á dögunum 
kom hins vegar óvænt fram 
niðurskurður upp á 18 milljónir 
króna á lið rannsóknasamnings 
LbhÍ og atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins. Vegna 
þessa hefur forsætisráðherra 
verið ritað bréf með ósk um að 
aðhaldskröfur þessara tveggja 
ráðuneyta verði skoðaðar í samhengi. 
Ef það verður ekki gert verður 
aðhaldskrafan samanlagt um 60 
milljónir króna, sem samsvarar 
tíu prósenta flötum niðurskurði 
á ríkisframlagi til skólans. Þegar 
hefur verið óskað eftir fundi með 
fjárlaganefnd og sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra til að ræða 
niðurskurðartillögu hans ráðuneytis 
í því skyni að fá henni hnekkt.

Allur niðurskurður sem skólinn 
þarf að sæta vegur að möguleikum 
hans til að viðhalda gæðum þjónustu 
og fræðastarfs. Í úttektarskýrslum á 
vegum gæðaráðs íslenskra háskóla 
hefur skýrt verið tekið fram að 
skólinn er mjög undirfjármagnaður 
miðað við núverandi umsvif og hefur 
svo verið um árabil,“ segir Björn.

 /smh

Landbúnaðarháskóli Íslands:

Aðhaldskrafa upp 
á 60 milljónir

Björn 
Þorsteinsson.

Bændablaðið Smáauglýsingar 56-30-300
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Fréttir af stöðu hafíss á 
Suðurpólnum það sem af er ári 
virðast stemma illa við spár um 
hlýnun  loftslags. Ísþekjan á 
Suðurpólnum jókst meira en búist 
var við, en þar ríkir enn vetur og 
eru líkur á að ísmyndunin þar slái 
nýtt met í ár. Þá bráðnaði ísinn á 
Norðurpólnum minna í sumar en 
búist var við.

Mikil áhersla er á að fá þjóðir 
heims til að taka þátt í að stemma 
stigu við loftmengun sem menn 
telja sig hafa vissu fyrir að sé að 
hafa umtalsverð áhrif til hlýnunar 
loftslags. Öflugasti árangurinn í 
þeirri viðleitni er að Kínverjar hafa 
nú stokkið á þann vagn og hafa gefið 
það út að ráðist verði í mikið átak í 
að minnka loftmengun á næstu árum. 
Á sama tíma og áhugafólk á Íslandi 
þrammaði um götur til að minna 
íslenska stjórnmálamenn á nauðsyn 
aðgerða, þá hafði það að segja má 
í bakgrunni eldgosið í Holuhrauni 
sem heldur áfram að spúa eitraðri 
eimyrju á degi hverjum. Í henni eru 
brennisteinsdíoxín í meira mæli en 
nemur brennisteinsdíoxínmengun 
frá allri starfsemi manna í Evrópu 
samanlagt. Hefur viðlíka mengun 
aldrei áður mælst á Íslandi.

Vitað er að eldgos geta haft 
veruleg áhrif á loftslag, en ekkert 
hefur þó verið gefið út um það 
varðandi Holuhraunsgosið. Þekkt 
eru áhrif af Skaftáreldum sem olli 
uppskerubresti og manntjóni úti í 
Evrópu á sínum tíma. 

Mikil íssöfnun á Suðurpólnum og 
stöðnun á Norðurpólnum

Svo vikið sé aftur að stöðunni í dag 
þá mældist ísinn á Suðurpólnum 
hinn 20. september síðastliðinn 
vera 20,07 milljónir ferkílómetra eða 
meiri en metárið 2013, samkvæmt 
tölum National Snow & Ice Center 
(NSIDC). Er ísinn á Suðurpólnum nú 
meiri en sést hefur í 35 ár. 

Hafís á  Norðurpólnum mældist 
hinn 16. september síðastliðinn 
vera 5,02 milljónir ferkílómetra eða 
1,61 milljón ferkílómetrum meiri 
en þegar hann var í lágmarki 16. 
september 2012.  

Ísþekjan nú er sjötta minnsta 

ísþekja á Norðurpólnum síðan 
mælingar hófust með gervihnöttum 
árið 1979 samkvæmt upplýsingum 
vísindamanna við Polar Science-
miðstöðina hjá Washington-
háskóla.

Minnstur varð ísinn 17. 

september 2012 en þá mældist hann 
vera 3,41 milljón ferkílómetra, 
eða 1,2 milljónum ferkílómetra 
undir meðaltalinu 1981 til 2010.  
Á sama tíma árið 2013 var hann 
5,10 milljónir ferkílómetrar. 

 Staðan nú er nánast sú sama 
og á sama tíma 2013 þótt það 
flökti aðeins á milli svæða. Hins 
vegar vekur minni ísbráðnun en 
margir bjuggust við spurningar um 
hvort 40 ára undanhaldi hafíssins 
á norðurhveli jarðar sé að ljúka. 

Ísland á leið inn í 30 ára 
kuldatímabil?

Hinn 6. febrúar á þessu ári var 
greint frá því í Bændablaðinu að 
búist væri við kólnandi veðurfari 
á norðurhveli jarðar næstu 30 til 
40 árin. Í upphafi greinarinnar var 
vísað í viðtal BBC við Richard 
Harrison hjá Rutherford Appelton-
rannsóknastofunni, sem vísaði til 
þess að sólgosum færi fækkandi og 
væru að komast í svipaðan fasa og 
ríkti á árunum í kringum 1645. Þá 
voru mjög kaldir vetur svo jaðraði 
við ísöld og skip festust í ís í Tames-
ánni. Árið 1695 var mesta hafísár 
við Ísland á sögulegum tíma, en 
þá var landfastur hafís nánast allt 
í kringum landið. 

Í greininni segir Trausti Jónsson 
veðurfræðingur það óráð að gera út 
á ávinning hlýnunar lands og sjávar 
eins og hún sé endanlega komin 
til með að vera. Páll Bergþórsson, 
fyrrverandi veðurstofustjóri, talar 
á svipuðum nótum. Hann sagði 
það að norðurhvel jarðar væri að 
fara úr 30 ára hlýnunarfasa og yfir 
í kólnun næstu þrjátíu árin eða svo. 
Hins vegar muni hlýnun loftslags af 
mannavöldum hamla gegn því að 
kólnunin verði eins mikil og annars 
gæti orðið.

Erfitt að fullyrða um stöðuna

Vísindamenn NASA telja erfitt 
að meta framhaldið út frá því 
sem verið hefur að gerast á pólum 
jarðar á þessu ári. Það hafi ekki 
verið fyrr en á áttunda áratugnum 
sem menn fóru að safna nægilega 
góðum gögnum um breytingar á 
hafísnum. Árið 1989 hafi menn 
varpað fram hugmyndum um að 
bráðnun íss á Norðurpólnum gæti 
verið ein af afleiðingum af hlýnun 
lofthjúpsins vegna mengunar. 
Þróunin síðan hafi komið flestum 
vísindamönnum í opna skjöldu. 
Eigi að síður eru vísindamenn 
varkárir í fullyrðingum um orsakir 
bráðnunar.

Ef mengun af völdum manna er 
að valda hlýnandi loftslagi, eins og 
flestir hafa tekið sem staðreynd, þá 
stingur það mjög í stúf við það sem 
er að gerast á pólsvæðunum núna. 
Hugsanlegt er því að sólin sé mun 
áhrifaríkari þáttur í ferlinu, eins og 
sumir vísindamenn hafa verið að 
benda á og vísa þar til ástandsins 
fyrr á öldum. /HKr. 

Ísþekjan á Suðurpólnum eykst þriðja árið í röð og hefur aldrei verið meiri í 35 ár:

Mun meiri ís er á Norðurpólnum nú 
en þegar hann var minnstur 2012
–Spurning hvort spár Páls Bergþórssonar og fleiri vísindamanna um kólnandi veðurfar næstu 30 árin séu að ganga eftir

Hafísþekjan á Norðurpólnum 17. september 2014. Ísinn var þá 5,2 milljónir ferkílómetra. Apelsínugula línan sýnir 
meðaltal ísútbreiðslunnar á árunum 1981 til 2010.  Mynd / NSIDC

Staðan á Norðurpólnum 2013.

Íssöfnunin á Suðurpólnum í ár er sú mesta sem sést hefur í 35 ár. 
Appelsínugula línan sýnir meðaltal áranna 1981 til 2010.  Hvíti krossinn 
vísar á landfræðilegan Suðurpól.  Mynd / NSIDC

Samanburður á útbreiðslu 
íss á norðurheimskautinu 
2013 og 2014. 
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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

• Almenn rekstrarráðgjöf
• Aðstoð við stofnun fyrirtækja
• Aðstoð við arðsemismat verkefna 
• Aðstoð við úttekt á fjármálum fyrirtækja 

og endurskipulagningu.
• Aðstoð við endurfjármögnun fyrirtækja

Jón Þór Helgason 
Viðskiptafræðingur

GSM 860-4721
E-mail: jthh@hotmail.com

Dekkjainnflutningur
15% afsláttur af öllum dekkjum  
til 31. október 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

Til sölu

 Til sölu jörðin Guðnastaðir í Austur-Landeyjum
Jörðin er einstaklega vel búin húsum og ræktarland gott. Mikið af góðum túnum. Núverandi bústofn eru 
holdakýr, nautgripir og hross. Upplýsingar í símum 898-6124, Guðni  eða 868-7708, Arna.

Framleiðnisjóður landbúnaðarins auglýsir 
eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum, 

sem falla innan þess ramma sem sjóðnum hefur verið settur í bókun með Búnaðarlagsamningi 
2013–2017 og með fyrirvara um framlag í fjárlögum 2015.

Að  Framleiðnisjóður verði leiðandi stuðningsaðili við þróunar- og nýsköpunarstarf landbúnaðarins 
m.a. með: 

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

orku til landbúnaðarnota. 
d. Stuðningi við sérstakt átak til að efla og bæta búrekstur. Því verði m.a. ætlað að auka framleiðni, 

bæta afkomu, stuðla að fjölþættari nýtingu bújarða og fjölga atvinnutækifærum. 
e. Stuðli að eflingu kornræktar m.a. með stuðningi við grunnfjárfestingar til markaðsfærslu á 

íslensku korni.

Kallað er eftir umsóknum frá bændum, samvinnuhópum bænda og aðilum innan rannsókna- og 
þróunargeirans. Við ákvarðanatöku um úthlutanir undir d-lið njóta forgangs þau verkefni sem 
fela í sér verulega nýbreytni og sem hafa það að markmiði að stuðla að fjölgun atvinnutækifæra 
í sveitum. Undir e-lið njóta þau verkefni forgangs sem nýtast á félagslegum grunni.

Þá mun sjóðurinn veita styrki til framhaldsnáms (MS eða PhD) á fagsviði sjóðsins.

Umsóknarfrestur er til  16. janúar 2015 (póststimpill gildir)

Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu sjóðsins www.fl.is, einnig má senda tölvupóst á netfangið 
fl@fl.is eða hringja á skrifstofu sjóðsins í síma 430-4300. 

Umsóknum skal skilað til Framleiðnisjóðs landbúnaðarins,  
Hvanneyrargötu 3, 311 Borgarnes.

Umsóknareyðublöð er að finna á heimasíðu sjóðsins, www.fl.is.
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Að búa í gámi er hugtak sem hjá 
mörgum kann að hljóma líkt 
og að búa í helli. Smáhýsi eða 
gámaheimili eru þó langt frá því að 
vera einhverjar furðuhugmyndir, 
því vaxandi áhugi er fyrir að 
nota flutningagáma sem hráefni 
í íbúðarhús víða um heim. 

Talað er um smáhýsahreyfingu 
í þessu sambandi og erlendis 
njóta svonefndir ný-kynslóðar 
húsbyggjendur töluverðrar virðingar. 
Fyrirtæki hafa sprottið upp sem 
breyta flutningagámum í íbúðarhús 
og mikil nýsköpun er þar í gangi. 

Helstu ástæður vaxandi vinsælda 
slíkra húsa eru hvað þau eru ódýr, 
umhverfisvæn og kosta lítið í rekstri. 
Ekki sé verið að reisa sér hurðarás 
um öxl með því að byggja slík 
smáhýsi og auðvelt sé að laga þau að 
plássþörf hvers og eins. Hefur þetta 
leitt til þess að fólk sem búið hefur 
í hefðbundnum húsum er í auknum 
mæli farið að selja sín híbýli til að 
byggja smáhýsi og breyta um lífsstíl. 
Það notar svo afgangspeningana til 
að njóta lífsins í stað þess að þræla 
meirihluta ævinnar fyrir steinsteypu 
og bankastofnanir.

Spara pening og eru félags- og 
umhverfisvæn

 
Í kynningu fyrirtækis sem heitir 
New Generation Bulders er bent á 
nokkra augljósa kosti smáhýsanna. 
Þau spara pening, lækka skuldir, 
hámarka plássnýtingu, gefa fólki 
aukinn frítíma, auka samkennd 
íbúanna, eru uppspretta tilrauna til 
að efla lífsgæðin og skilja eftir sig 
minna kolefnisfótspor í náttúrunni. 
Kínverskir háskólanemar hafa 
einnig tekið þátt í þessari bylgju og 
kynnt smáhýsi sem kalla má örhýsi 
(micro-home) en rúmar samt allar 
nauðsynjar námsmannsins.

Patrick Collins er einn af 
stofnendum fyrirtækisins Montainer 
í bænum Missoula í Montana-ríki 
í Bandaríkjunum sem sett var á 
fót á síðasta ári. Hann lýsir þeirri 
bylgju sem nú er í gangi varðandi 
smáhýsabyggingar í samtali við OPB 
News. Þeir byrjuðu á að kaupa notaða 
flutningagáma frá Seattle, Portland 
og San Francisco sem þeir hugðust 
endurnýta. Nú í september kynntu 
þeir svo frumgerð af smáhýsi sem 
þeir hafa hannað úr gámum og kalla 
Nomad 192. Þeir reikna með að geta 
byrjað að selja fyrstu smáhýsin sem 
hönnuð eru upp úr gömlum gámum 
í byrjun árs 2015. 

„Tilbúinn, íbúðarhæfur flutninga-
gámur kostar um 65 þúsund dollara 
(um 7,5 milljónir íslenskra króna). 
Í honum er allur búnaður með 
pípulögnum og öllu. Þessir gámar 
eru mjög góður kostur fyrir fólkið í 
þessum borgum,“ segir Collins.

„Við höfum séð svona heimili 
byggð úti um allan heim, en oft hefur 
þá verið um að ræða tímabundnar 
lausnir á byggingarsvæðum, eða hús 
sem fólk hefur byggt sér sjálft. Hér 
erum við með meira tilbúna lausn.“  

Stóru húsin sem stöðutákn

Á vefsíðu wnprnews í Connecticut 
í Bandaríkjunum má m.a. sjá grein 
um smáhýsahreyfinguna. Þar lýsir 
eigandi smáhýsis götumyndinni 
í hverfinu þar sem hann býr í 
Hartford. Í kringum hann eru 
misstór einbýlishús og jafnvel 
herragarður þar sem ríkisstjórinn 
býr. Erkibiskupinn býr aðeins neðar í 
götunni í enn stærra húsi. Hann segir 
að stóru húsunum sé þar greinilega 

ætlað að  lýsa mikilvægi persónanna 
sem í þeim búa. Skynsemi eða 
hagkvæmni skiptir þar greinilega 
engu máli. 

Fjölmörg fyrirtæki framleiða 
gámahús til að nota sem tímabundna 
íverustaði á byggingarsvæðum. 
Ekkert er því til fyrirstöðu að nýta 

slík hús sem íbúðarhús til lengri tíma. 
Dæmi um slíkt fyrirtæki er Baühu-
fyrirtækið sem er með höfuðstöðvar 
í Bretlandi, en er með söluaðila víða 
um heim.  

„Smáhýsi eru hamingjuhús“

Í blaðinu The Huffington Post í 
Bandaríkjunum er m.a. að finna grein 
um að byggingar úr gámahúsum hafi 
sannað sig í Amsterdam, þar sem 
smátt þyki betra en stórt. 

„Smáhýsi eru hamingjuhús,“ segir 
kona sem blaðið ræddi við og býr 
í fimm hæða blokk í Amsterdam 
sem byggð er úr flutningagámum. 
Þar í borg, sem og í Rotterdam og 
víðar, er líka hefð fyrir því að búa 
í fljótaprömmum. Hafa yfirvöld 
lagt mikið upp úr því að viðhalda 
slíkri menningu með margvíslegri 
fyrirgreiðslu. 

Einfalt og ódýrt

Í öllu tali hér á landi um vandræði 
íbúðaleigjenda með að komast í 

húsaskjól, þá mætti örugglega leysa 
slíkan vanda á skjótan hátt með því 
að opna svæði í þéttbýlinu, þar sem 
bygging smáhýsa yrði heimiluð og 
einnig notkun vandaðra hjólhýsa eða 
húsbíla um lengri eða skemmri tíma. 
Helsti vandinn sem þar er við að 
glíma er trúlega að mestu í kollinum 
á sumum sveitarstjórnarmönnum 
sem eiga í erfiðleikum með að hugsa 
aðeins út fyrir þægindakassann. 
Hjá þeim þykja „gámahús“ trúlega 
ekki nógu fín. Þetta hefur leitt til 
mikillar tregðu sveitarfélaga við 
að útvega lóðir undir slík hús. Þá 
þarf vart að efast um að fjárfestar 
og fjármálastofnanir sem nú leigja 
íbúðarhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu 
út á uppsprengdu verði, hafi þar 
einhver áhrif. 

Ekki verra fólk í litlum húsum

Oft skýtur þá upp í umræðunni 
óttanum við að upp rísi ígildi gömlu 
braggahverfanna sem fyllt verða 
með fátæku fólki og illleysanlegum, 
félagslegum vandamálum. Slíkur 
ótti er þó alveg óþarfur ef rétt er 
að regluverkinu staðið. Enda eru 
engin rök fyrir því að fólk sem vill 
láta skynsemina ráða og velur sér 
að búa í litlum húsum, sé eitthvað 
verra en „ríka“ fólkið í stóru 
húsunum, nema síður sé. Varla var 
það heldur efnaminna fólkið sem olli 
efnahagshruninu 2008. 

Mörg þúsund manns í 
óíbúðarhæfu húsnæði

Jóhann Már Sigurbjörnsson, 
formaður Samtaka leigjenda 
á Íslandi, segir að Samtökum 
leigjenda hafi gengið erfiðlega að 
koma ríkisstjórn, sveitarfélögum og 
öðrum hagsmunaaðilum í skilning 
um þá slæmu stöðu sem íslenskt 
samfélag er komið í þegar kemur 
að húsnæðismálum.

 „Við höfum sýnt ofangreindum 
aðilum fram á að hér á landi búa um 
3.000 til 5.000 manns í „húsnæði“ 
sem telja má óíbúðarhæft. Fólk 
býr í ósamþykktu iðnaðarhúsnæði, 
bílum, húsbílum og svo er hópur 
fólks sem er 25 ára og eldra 
fast í foreldrahúsum. Einnig eru 
sveitarfélög á landsbyggðinni í 
miklum vandræðum með húsnæði.“ 

Hvar á fólkið að búa?

„Þrátt fyrir velvilja stjórnvalda 
með uppbyggingu á skilvirkum 
leigumarkaði tekur það á bilinu 3 
til 5 ár að byggja hann upp, eftir að 
frumvörpin, sem nú eru í smíðum, 
hafa fengið efnislega meðferð á 
Alþingi. Talið er að það verði ekki 
fyrr en á vormánuðum 2015 og þá 
á eftir að byggja sem tekur  þrjú til 
fimm ár. Samtökin spyrja sig því 
hvar fólkið eigi að búa á meðan.“

Gámahúsnæði gæti leyst 
bráðavandann 

„Samtökin hafa bent á að það þurfi 
að koma til skammtímahúsnæði sem 
leysa bráðavandann, sem safnast 
hefur upp jafnt og þétt í allmörg 
ár, til dæmis með uppbyggingu á 
gámahúsnæði.“

Sveitarfélög andsnúin og ekkert 
heyrist frá verkalýðshreyfingunni

„Samband sveitarfélaga og stærstu 
sveitarfélög landsins hafa ekki 
tekið vel í þessar hugmyndir. Þá 
hafa samtökin ekki heyrt neitt um 
afstöðu stærstu stéttarfélaganna 
til slíkra lausna þrátt fyrir mikla 
umræðu meðal félagsmanna þeirra. 
Bent hefur verið á margvísleg 

Hræðsla við gámahúsabyggingar á Íslandi virðist fyrst og fremst vera huglæg:

„Smáhýsi eru hamingjuhús“
– Gætu leyst fólk úr fjötrum okurleigu með skjótum og ódýrum hætti líkt og gert hefur verið víða um heim

Samfélagsþróun

Þetta Baühu-gámahús þykir smart og fullboðlegt í borginni Cannes í Frakklandi.  Mynd / Baühu

Stúdentaíbúð sem hönnuð hefur verið í Frakklandi.  Mynd / designhomes

Amsterdam í Hollandi.

Hér er einfaldlega byggt á milli tveggja gáma sem mynda ytri mörk hússins. 

Hörður Kristjánsson
hk@bondi.is

fj

Jóhann Már Sigurbjörnsson.
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áhyggjuefni og meðal annars 
hvernig slíkar lausnir gætu haft áhrif 
á heildarmyndina í þeim hverfum 
þar sem þau yrðu reist. Mest er 
þó talað um að það sé hugsanlega 
verið að hefja uppbyggingu á 
nýjum braggahverfum, eða öðru 
Höfðatorgi, sem fékk á sínum tíma 
á sig stimpilinn „fátækrarhverfi“. 

Umræddir aðilar hafa einnig 
áhyggjur af samþjöppun ákveðinna 
samfélagshópa. Þessar áhyggjur eiga 
hugsanlega rétt á sér ef horft er á 
ákveðna samþjöppun sem hefur verið 
að eiga sér stað í Efra-Breiðholti, 
þar sem fasteignaverð er tiltölulega 
ódýrt. Einnig í vissum hverfum 
í Norðlingaholti þar sem boðið er 
upp á einstaklingsíbúðir og litlar 
fjölskylduíbúðir í langtímaleigu.“

Þarf að hugsa í lausnum, ekki 
vandamálum

„Vissulega geta alltaf komið upp 
margvísleg mál hvort sem um er að 
ræða íbúa húsa úr gámaeiningum 
eða í hefðbundnum íbúðarhúsum. 
Þá þarf að hugsa í lausnum en ekki 

í vandamálum. Við hjá Samtökum 
leigjenda á Íslandi sjáum ekkert 
því til fyrirstöðu að byggðar verði 
íbúðir úr slíkum einingum. Með 
einföldum aðgerðum og regluverki 
má fyrirbyggja vandamál. Þá mætti 
útfæra lausnirnar þannig að það 
þyki skemmtilegt og „cool“ að búa 
í slíkum húsum og sé góð leið til 
lífsstílsbreytinga. Svo má halda því 
til haga að þetta eru auðfæranlegar 
einingar. Þær geta því hentað 
mörgum sveitarfélögum sem lenda 
í tímabundnum húsnæðisvandræðum 
þar sem atvinnuástand er 
sveiflukennt.“

 Hefðbundnar byggingar ekki 
alltaf betri

Hús úr gámum þurfa ekki að vera 
neitt lakari en aðrar byggingar 
nema síður sé. Ekki er t.d. hægt 
að hrópa húrra fyrir hundruðum 
og jafnvel þúsundum íbúða sem 
byggðar hafa verið á hefðbundinn 
hátt á höfuðborgarsvæðinu og 
víðar um land á undanförnum 
árum. Allar þær íbúðir voru samt 

byggðar samkvæmt fyrirliggjandi 
byggingarreglugerðum. Þar eru allt 
of mörg sérlega illa byggð hús sem 
eru bæði lek og full af myglusvepp. 
Þessi hús, sem stimpluð eru í bak 
og fyrir samkvæmt regluverki 
stjórnmálamanna, hafa valdið fólki 
gríðarlegu fjárhags- og líkamstjóni. 
Enginn talar samt um að banna slíkar 
húsbyggingar. 

Viðurkenndur íbúðarmáti
víða um heim

Frakkar, Þjóðverjar, Hollendingar, 
Bandaríkjamenn, Ástralir og fleiri 
þjóðir telja sig fullsæmdar af 
byggingum sem nota gáma sem 
grunneiningar. Af hverju ættu 
Íslendingar þá ekki að taka slíkt til 
skoðunar? Reyndar hafa íslenskir 
ferðaþjónustubændur og fjárfestar í 
ferðaþjónustugeiranum hér á landi 
svolítið riðið á vaðið í þessum efnum 
með því að nota gáma til að reisa 
gistiheimili. Gott dæmi um slíkt er 
nýtt hótel á Hellu sem margir hafa 
dásamað fyrir glæsileika. 

Hægt er að finna margvíslegar 
hugmyndir á netinu um hvernig fólk 
geti byggt sér heimili úr gámum. 
Þar er m.a. að finna vefsíðuna 
containerhome.info sem fjallar um 
hvernig eigi að byggja sitt eigið 
heimili úr  gámum. Upplýsingarnar 
eru einfaldar og auðskiljanlegar og 
sýna hvernig nota megi venjulega 
flutningagáma í þessum tilgangi. Þá er 
hægt að kaupa kennsludiska í gegnum 
þessa vefsíðu sem sýna hvernig eigi að 

byggja sér gámahús.
Kosturinn við gámahús er, að þegar 

búið er að reisa undirstöður og fyrsti 
gámurinn hefur verið hífður á grunninn, 
eru menn strax komnir með þak yfir 
höfuðið. Útfærslan á húsinu getur svo 
farið eftir efnum og aðstæðum og hægt 
að stækka eftir þörfum. Um leið eru 
minni líkur á að fólk reisi sér hurðarás 
um öxl með tilheyrandi félagslegum 
vanda. Bygging smáhýsa gæti því 

leyst fjölmörg félagsleg vandamál 
sem nútímasamfélagið hefur átt í 
erfiðleikum með að vinna úr. 

Gámar hafa sérlega mikinn styrk

Gámar sem hráefni í hús er ekki 
vitlaus hugmynd, því þeir eru hannaðir 
til að þola mikið hnjask og eru því 
firnasterkir, en samt tiltölulega léttir. 
Hægt er að stafla þeim fullhlöðnum upp 
í miklar hæðir án þess að þeir leggist 
saman, eins og margir kannast við af 
myndum af gámaflutningaskipum. 
Þeir ættu því að þola vel hnjask, t.d. 
af völdum jarðskjálfta. 

Til í fjölbreyttum útfærslum

Þá eru til margvíslegar útfærslur 
af flutningagámum, einangraðir 
kæligámar og óeinangraðir, stórir og 
litlir. Einnig eru framleiddir sérstakir 
fullbúnir gámar m.a. til að nota sem 
skrifstofuhúsnæði, íbúðargámar 
o.s.frv. Dæmi eru um að menn hafi 
reist heilar gámablokkir sem eru 
jafnvel býsna flottar í útliti. Oft er 
líka mikil hugmyndaauðgi á bak við 
slíkar byggingar sem margar hverjar 
eru mjög frumlega hannaðar af 
arkitektum.   

Einfaldasta mynd slíkra gámahúsa 
er hreinlega að setja glugga og hurðir 
á gáma og raða þeim saman eða stafla 
upp tveim eða fleirum allt eftir því 
hver plássþörfin er. Oftar en ekki hafa 
menn þó verið að klæða gámana að 
utan með timbri eða öðrum efnum, 
þannig að ómögulegt er að sjá að um 
venjulega flutningagáma er þar að 
ræða. Það besta við þetta allt saman 
er að fólk gæti mögulega leyst sinn 
húsnæðisvanda til skemmri eða lengri 
tíma fyrir kannski tvær til sjö milljónir 
króna. Það er líklega lægri upphæð en 
færi í leigu á tiltölulega lítilli íbúð í 
miðbæ Reykjavíkur í eitt til þrjú ár.  
 /HKr.

Mynd / Baühu

Mynd / Baühu

Mynd / designhomes
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Vín- og líkjörsgerð úr berjum og rabarbara:

Veigar garðsins
Víngerð í berjum er aldagömul 
hefð sem þekkist frá Kína, 
Egyptalandi og ekki síst frá 
löndunum við Miðjarðarhaf. Elsta 

heimildin um íslenskt berjavín 
er í Grágás frá árinu 1203. 
Einnig þekkist að brugga vín úr 
rabarbara og fíflum.

Valborg Einarsdóttir garð-
yrkju fræðingur hefur staðið 
fyrir námskeiðum á vegum 
Garðyrkjufélags Íslands sem kallast 
Veigar garðsins. Á námskeiðunum 
fjallar hún um ræktun, sögu og 
nýtingu berja, rabarbara og fífla 
og víngerð úr þeim.

Aukinn áhugi á gróðurnytjum

„Sjálfbærni er áberandi hugtak 
í íslensku samfélagi um þessar 
mundir og tengist því að fólk vill 
nýta sem mest og best allt sem vex 
í garðinum. Til þess að það sé hægt 
þarf fólk að vita hvaða plöntur eru 
nýtanlegar og hvernig má nýta þær. 
Auk þess er fátt skemmtilegra en 
að geta boðið upp á heimaræktað 
og heimalagað.  

Síðastliðið vor var ég með 
námskeið þar sem ég fjallaði 
aðallega um nýtingu rabarbara til 
víngerðar en minna um ber, í haust 
sneri ég þessu við. Fjallaði mun 
meira um berin og ávextina en 
minna um rabarbarann.“

Valborg segir að sér þyki 

afskaplega skemmtilegt hvað fólk 
er jákvætt og áhugasamt um ræktun 
og nýtingu ýmiss konar berja og hún 
tekur því sérstaklega fagnandi að 
rabarbari sé aftur upphafinn til þess 
vegs og virðingar sem hann á skilið.

Fleiri berjategundir í ræktun

Valborg segir Íslendinga afskaplega 
duglega við að nýta ýmiss konar 
ber í hlaup, sultur, saft og bakstur. 
„Að mínu mati er líka sport í því að 
bera fram heimalagað berjavín með 

matnum eða berjalíkjör með kaffinu, 
til viðbótar við það hefðbundna eins 
og heimabakaðar smákökur. 

Ekki er nokkur vafi á því að mikil 
aukning er í ræktun og nýtingu á alls 
konar berjum og mun fleiri tegundir 
af berjarunnum eru ræktaðar 
núna en áður. Að ógleymdri allri 
ávaxtaræktuninni sem er frábær. 

Elsta heimildin um íslenskt 
berjavín er í Grágás frá árinu 
1203, eftir uppskrift Sverris 
Noregskonungs og ég veit að það er 
áratuga hefð fyrir heimagerðu víni 

Valborg Einarsdóttir garðyrkjufræðingur hefur staðið fyrir námskeiðum á vegum Garðyrkjufélags Íslands um víngerð úr berjum og rabarbara.  

Berin skoluð.

Rifsber.
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hjá mörgum fjölskyldum hérlendis.“

Vín- og líkjörsgerð ákveðin lausn

„Ástæður fyrir auknum áhuga á 
ræktun rabarbara, berja, ávaxta og 
matjurta eru margar og misjafnar 
og ólíkar hjá hverjum og einum. 
Mjög mikill áhugi er fyrir sjálfbærni 
hjá mörgum og að rækta og nýta 
betur. Fólk er meðvitað um að við 
þurfum að framleiða meira sjálf. 
Þá vill fólk vita hvað það er borða, 
hvernig matvælin voru ræktuð og 
hvort fæðan sé lífrænt eða vistvænt 
ræktuð. 

Yfirleitt er mun hagkvæmara að 
rækta sjálfur, auk þess sem það er 
skemmtilegra, en heimaræktað og 
heimalagað bragðast líka oft mun 
betur. Ræktun kallar á aukna útiveru 
og hreyfingu sem marga vantar. 

Hvað vín- og líkjörsgerðina 
varðar þá er hún viss lausn á nýtingu 
á uppskerunni. Ég hef oft sagt að 
það þjóni engum tilgangi að rækta 
ávexti og grænmeti í stórum stíl ef 
maður veit ekki hvað eigi að gera 
við uppskeruna. Eða réttara sagt, 
það þarf þekkingu til að nota réttar 
geymsluaðferðir því uppskeran úr 
garðinum kemur á tiltölulega stuttu 
tímabili,“ segir Valborg.

Margs konar nytjar

„Rabarbarinn er auðræktaður og 
sjálfsagt að fólk nýti hann. Vín- 
og líkjörgerð úr rabarbara er bara 
einn möguleiki af mörgum. Hann 
er einnig góður í sultur, kryddmauk, 
alls konar kökur og fallegur í 
blómaskreytingar. 

Mér finnst að kaffihús og 
veitingastaðir ættu að gera mikið 
meira af því að bjóða upp á kökur 
og fleira úr rabarbara. Rabarbari er 
ekki eins algengur erlendis og hér 
og ég er viss um að ferðafólki þætti 
hann skemmtileg viðbót við íslenska 
matarhefð. 

Rabarbara má líka nota til að 
lita prjónagarn og ull. Svo má ekki 
gleyma að nýta blöðin til að breiða 
yfir illgresið í garðinum eða sjóða 
þau í lífrænar varnir til að úða með 
yfir óværu á trjám og runnum.“

Rabarbari í bókum Schierbeck

„Fyrsta ritaða heimildin um 
rabarbara sem ég veit um er 
frá árinu 1886 en hún er frá 
Schierbeck landlækni sem stofnaði 
Garðyrkjufélag Íslands.

Schierbeck minnist á það í 
umfjölluninni að það megi búa 
til bragðgott vín úr stönglunum. 
Hann segir frá yrkjunum Linnaus 
og Queen Viktoríu, en bætir því við 
að „enginn skyldi rækta hinar fornu, 
fölu aukategundir; eptirtekjan af 
þeim er svo sem engin í samanburði 
við eptirtekjuna af hinum rauðleitu 
veigamiklu tegundum“. Þannig að 
einhver smávaxin yrki af rabarbara 
hafa verið hér í ræktun áður. 

Þess má geta, að í umsögnum 
um Schierbeck er sagt að hann hafi 
eingöngu fjallað um þær matjurtir 
sem hann taldi að góð eftirtekja yrði 
af, en sleppti umfjöllun um aðrar 
plöntur,“ segir Valborg Einarsdóttir 
hjá Garðyrkjufélagi Íslands.  /VH

Fíflavín
• 10 til 15 lítrar af  blómkörfum fífla
• 4 til 6 lítrar sjóðandi vatn
• 5 til 6 kíló sykur (má nota púðursykur til helminga)
• 10 sítrónur
• 6 appelsínur
• 2 kíló rúsínur 
• 2 til 3 stappaðir bananar, valfrjálst en gerir vínið fyllra. 

Best er að tína fíflablómin í þurru 
veðri, fjarlægið leggina strax.  Bik-

arblöðin undir blómkörfunni mega 
fylgja með, þau krydda vínið, gera 
það aðeins beiskara eða rammara, 
aðrir vilja fjarlægja allan græna hlut-
ann. 

Skolið blómin og setjið blómkörf-
urnar í gerjunarílátið. Hellið 4 til 6 
lítrum af sjóðandi heitu vatni yfir og 
hrærið  reglulega í leginum næstu 2 
til 3 dagana.

Kreistið safann úr ávöxtunum, 
appelsínum og sítrónum, geymið safann. Síið vökvann og setjið í pott 
ásamt söxuðum rúsínunum og smátt skornum berkinum af ávöxtunum,  
látið suðuna koma upp. Setjið aftur í gerjunarílátið og hrærið sykrinum 
saman við.

• Bætið við köldu vatni upp að 24 lítrum. Hitinn á blöndunni þarf að 
vera um 22 til 25° C. 

• Hrærið Pectolose saman við blönduna, til að skerpa bragð og lit.
• Bætið ger og gernæringu saman við eftir um það  bil hálftíma.
• Þegar  gerjun er komin af stað bætið ávaxtasafanum saman við.
• Geymið ílátið við stofuhita og hrærið í því kvölds og morgna.
• Þegar gerjun hefur staðið yfir í 3 til 4 daga, fleytið þá yfir á annað ílát.
• Látið vínið gerja út eða svo gott sem.   
• Víninu fleytt yfir á annan kút og gerstopp sett saman við og hrist vel. 
• Eftir sólarhring  er nauðsynlegt að athuga hvort það sé kolsýra í 

víninu. 
• Kúturinn er hristur hressilega nokkrum sinnum á dag í nokkra daga 

eða þangað til „hviss“ hættir að heyrast. 
• Í lokin eru sett felliefni og gerjunarílátið látið standa í 2 til 3 vikur. 
• Eftir það er vínið sett á flöskur og er tilbúið til drykkjar eftir nokkrar 

vikur en batnar eftir því sem frá líður í 6 til 12 mánuði.  

Krækiberjasnafs
• 500 grömm krækiber (eða önnur ber)
• 750 millilítrar gin
• 100 grömm sykur

Nota má fryst ber.  Þvoið berin vel og merjið þau. Setjið berin í stóra 
krukku ásamt sykrinum og gininu og hristið vel.  Geymið á köldum, 

dimmum stað og hristið daglega í tvær vikur og síðan vikulega í tvo og 
hálfan mánuð.  

Sigtið snafsinn og hellið á hreina flösku, sem áður hefur verið skoluð 
vel upp sjóðandi heitu vatni og kæld.  

Sjálfsagt er að nýta berin til dæmis í ávaxtakökur eða desert. Ef sykur-
magnið er aukið upp í 500 grömm verður til líkjör.  

Bláber og sólber njóta sín mjög vel í vodka.  Bæta má örlítilli vanillu 
í líkjörinn ef vill. 

Rabarbarinn er auðræktaður og sjálfsagt að fólk nýti hann.

Elsta heimildin um íslenskt berjavín er í Grágás frá árinu 1203, eftir 
uppskrift Sverris Noregskonungs.

Sandblásum myndir og texta á spegla,  
lýsing á bakvið spegla

                                        afmælis 
afsláttur 

af speglum
30% 

Sa

45 ára  

framleiðsla

-VOTTUÐ FRAMLEIÐSLA

Smiðjuvegi 7 - 200 Kópavogi - Sími: 54 54 300  www.ispan.is - ispan@ispan.is

Gler � speglar � sandblástur � slípun

Opið alla virka daga 08:00-17:00
Sendum um allt land

25240
Litir: Svartur/hvítur
Str. 36-42
Verð 9.900,-

25180
Litir: Svartur/hvítur
Str. 36-46
Verð 10.500,-

00314 - Boston
Litir: Svartur/
hvítur
Str. 36-47
Verð 12.900,-

Teg. 25130
Litir: Svartur/hvítur
Str. 36-42
Verð 10.500,-

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

Fatnaður og skór
til vinnu og frístunda

on

-

Mikið úrval 
af klossum

Vatteraðir jakkar fyrir 
dömu og herra í 5 litum
Verð 14.900

Teg. 25090
Litir: Svart/Hvítt/Blátt 
Str. 36-42
Verð 14.990,-

Praxis.is
Pantið vörulista

rtur/hvhvítur
6
500,-

Er þetta ekki flott?

Til sölu hinar sérstöku súlu-Blæaspir, 2-3 m  
háar. 30 ára reynsla af þeim hér á landi.  
Þurfa lítið rými og henta vel sem stakstæð tré. 

Einnig hengibirki og vörtubirki frá N-Noregi  
og ýmsar aðrar öðruvísi plöntur. Alaska aspir 2-3 m 
(Sælandsaspir, keisaraaspir og iðun). Íslenskt birki 2-3 m.

Nú er góður tími til að planta.  Grænt-Land Sími: 860-5570

Tilboð!
Birkitré 2-3 m. á hæð.  

Tilboðsverð v. magnkaup, 
10 stk., 20 stk., 30 stk. eða fleiri 

Grænt Land ehf. - Flúðum
Uppl. í síma 860-5570
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Að Austur-Meðalholtum í Flóa 
skammt neðan við Selfoss er að 
finna áhugavert safn sem kennt 
er við íslenska bæinn. Þar er að 
finna þyrpingu af uppgerðum 
torfhúsum, gamalt íslenskt 
bárujárnshús og glæsilegan 
sýningarsal. 

Íslenski bærinn, eins og safnið 
kallast, er allt í senn menningar- og 
upplýsingamiðstöð, sýningar- og 
samkomustaður, tilraunavettvangur 
og leikvöllur sem hverfist um 
íslenska torfbæinn, græna 
byggingarlist og hönnun. Gestir 
upplifa einstakan staðaranda, 
jafnframt því að skoða sýningu 
sem útskýrir 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. 

Aðstandendur og eigendur 
stofnunarinnar eru Hannes 
Lárusson, myndlistarmaður og 
torfbæjarfræðingur, og Kristín 

Magnúsdóttir, lífefnafræðingur og 
kennari. „Safnið er einkaframtak, 
sem hefur notið velvilja auk þess 
sem tekið hefur að afla nokkurra 
styrkja til uppbyggingarinnar. 
Fyrsta skóflustungan var tekin fyrir 
áratug en við opnuðum Íslenska 
bæinn formlega í haust og verðum 
vonandi komin með fulla starfsemi 
næsta vor,“ segir Hannes.

Enginn heill torfbær varðveittur

Hannes ólst upp í torfbænum að 
Austur-Meðalholtum sem hann er 
búinn að gera að miklu leyti upp en 
hann er hornsteinn stofnunarinnar 
og lykilþáttur í sýningunni. „Ég 
þekki því lífið í torfbæ innan frá 
ef svo má að orði komast. Eftir að 
ég fór að kynna mér sögu torfbæja 
nánar sá ég fljótlega að nálgunin og 
hugsunarhátturinn í kringum þann 
arf virtist um margt á villigötum og 
margar ranghugmyndir á sveimi. 
Hinn óhemju ríki arfur í kringum 
torfbæi hefur að mestu verið 
strokaður út, nánast búið að útrýma 

öllum torfhúsum á landinu og ekki 
til einn einasti heill bær sem hefur 
verið varðveittur. Á þá fáu bæi 
sem varðveittir hafa verið vantar 
gjarnan gripahúsin, skemmur, 
hjalla, hænsnakofa, kartöflukofa 
eða kamra. 

Arfur torfhúsanna er orðinn 

Íslendingum jafn framandi og 
útlendingum sem heimsækja 
landið. Íslendingar gera sér fæstir 
grein fyrir því hvað þessi arfur 
var umfangsmikill, fjölbreyttur og 
djúpur og hvað þetta var gífurlegur 
fjöldi af byggingum. Mér reiknast til 
að á landinu hafi verið milli áttatíu 

og hundrað þúsund torfbyggingar, 
ef öll hús eru talin sem hver bær 
hafði umleikis.

Torfbæjararfurinn þróast svo 
þannig að hann tekur inn bæði 
timbur- og bárujárnshús og að 
hluta steinsteypuhús og aðlagar 
byggingarnar að ákveðnum stíl og 
forsendum.“

Húsaþyrpingar torfbæja 
séríslensk fyrirbæri

„Þróun íslenskra torfbæja er óslitin 
frá landnámi allt til 1940. Auk 
torfs og grjóts var yfirleitt mikið 
timbur í bæjunum og íbúðarhúsin 
voru  nánast undantekningarlaust 
meira og minna þiljuð að innan. 
Ein af ranghugmyndunum um 
torfbæina er að gullöld þeirra 
hafi verið fyrst eftir landnám, en 
það er alrangt því meðalbæir á 
nítjándu öld eru margfalt stærri 
að umfangi, eru efnismeiri og 
dulmagnaðri byggingalist en 
landnámsbyggingarnar.

Aðkoman að sýningarsalnum.  Mynd / VH

Hannes Lárusson og Kristín Magnúsdóttir, aðstandendur Íslenska bæjarins.  Mynd / TB

Á vefsíðunni http://islenskibaerinn.is/gamli-baerinn/ er ágætur vegvísir að 
safninu. Mynd / VH
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Arfur landnámsbæjanna er 
sameiginlegur Noregi, Írlandi, 
Skotlandi og Suðureyjum en síðan 
aðlagast byggingarnar íslenskum 
aðstæðum og það þróast sérstakt 
verk- og byggingarlag sem er 
hvergi til nema hér á landi. 

Húsaþyrpingar torfbæja með 
allt að þrjátíu húsum er séríslenskt 
fyrirbæri þar sem hús til dæmis 
í Noregi voru stakstæðari enda í 
þeim meira timbur og eldhætta því 
meiri. 

Dæmigerð íslensk torfbæjartorfa 
samanstendur af milli tíu og tuttugu 
húsum í meginþyrpingunni sem 
innangengt er um, eldhús, búr, 
skemmur, stofur og baðstofur 
og svo var algengt að fjós væru 
tengd húsatorfunni. Þar fyrir 
utan voru útihús eins og hlöður, 
smiðjur, hesthús, fjárhús, hænsna- 
og kartöflukofar að ógleymdum 
náðhúsum eða kömrum.  

Torfbæir hér þróast þannig frá 
því að vera einföld hús við landnám 
yfir í að vera stærri, margbrotnari 
og flóknari þyrpingar húsa og 
byggingarlist sem stendur á eigin 
fótum. Þessi þróun með viðbótum 
og tilbrigðum hélt áfram allt fram 
til 1940 en upp úr heimsstyrjöldinni 
seinni og fram til 1970 er þessum 
húsum svo nánast útrýmt,“ segir 
Hannes.

Húsníðingar gagnvart 
torfbyggingum

„Því miður var það svo að 
torfbæirnir áttu sér enga 
talsmenn eins og tungumálið og 
bókmenntirnar áttu og fyrir vikið 
þóttu þeir ekki nógu merkilegir að 
það tæki því að varðveita þá. Að 
mínu mati er íslenski torfbærinn eitt 
merkilegasta framlag Íslendinga til 
heimsmenningarinnar og ekkert 
síðri en bókmenntirnar. 

Ef einhver af  landsfeðrunum 
hefði haft skynbragð á mikilvægi 
og sérstöðu torfhúsanna og talað 
vitrænt um mikilvægi varðveislu 
þeirra væri staðan önnur í dag. Að 
jafna torfhús við jörðu er á við 
það að henda gömlu skinnhandriti 
í eldinn.

Í dag eru innan við 
hundrað torfhús á landinu enn 
uppistandandi og mörg í mjög 
slæmu ásigkomulagi. Sem dæmi 
um virðingarleysið fyrir þessum 
arfi þá var jafnaður við jörðu 
heillegur torfbær hér í Flóanum árið 
2011 og í mínum huga voru þær 
aðgerðir alvarlegt skemmdarverk 
framkvæmt í hugsunarleysi. Ég 
held að hvergi annars staðar á 
Vesturlöndum finnist aðrir eins 
húsníðingar eins og Íslendingar  í 
framgangi sínum gagnvart eigin 
byggingararfi síðustu áratugi og 
allt fram á þennan dag.“

Hannes segir að blómaskeið 
íslensku torfbæjanna, eftir margra 
alda þróun, hafi í grófum dráttum 
verið milli 1880 og 1930 og 
þá  hafi mikill fjöldi af afburða 
fallegum bæjum sem lýstu miklu 
verksviti og alúð, verið í fullri 
notkun. „Þá hefði átt að vernda 
og hafa í hávegum  til jafns við 
bókmenntaarfinn. Það er eins og 
Íslendingar hafi aldrei almennilega 
sætt sig við að bærinn og baðstofan 
var í eiginlegum skilningi vagga 
íslenskrar menningar.“

Bærinn endurreistur

Hannes bjó með sínu fólki að 
Austur-Meðalholtum fram undir 
tíu ára aldur en fjölskyldan flutti 
til Reykjavíkur árið 1965. Þar 
lauk hann stúdentsprófi, námi við 
Myndlistar- og handíðaskólann og 
síðar heimspeki við Háskóla Íslands 
og framhaldsnámi í myndlist  á 
Ítalíu, New York og í Kanada. 

Árið 1986 hófst það átak, 
sem tók allmörg ár og stendur 
enn yfir, að bjarga torfbænum að 
Austur-Meðalholtum, enda var 
hann þá nánast að hruni kominn. 
Bærinn samanstendur af baðstofu, 
hlóðaeldhúsi, stofu, hesthúsi, 
smiðju, búri, hjalli og hlöðu, 
og fjósi og skemmu sem eru í 
byggingu.

„Áhugi minn á torfbyggingum 

tengist áhuga mínum á hinu 
sjónræna og efnislega. Verk mín 
sem listamanns hafa ávallt snúist 
um þrívíða hluti, rými og tíma og 
oft reyndar tengd byggingum af 
einhverju tagi. Ég hafði snemma 
kynnst Herði Ágústssyni, 
myndlistarmanni og húsafræðingi, 
og verkum hans sem jók mjög á 
þennan áhuga. Árið 2002 var ég 
beðinn að halda fyrirlestra um 
íslenska torfbæi í Kanada. Þegar 
ég var að undirbúa mig í þessu 
samhengi og fara skipulega yfir 
tiltækt efni rann upp fyrir mér að 
nálgun á torfbæjararfinum virtist 
stöðnuð og mikil þyngsli yfir 
þessum málaflokki. Upp úr þessu 
spratt svo hugmyndin að safni eða 
rannsóknar- og upplýsingastofnun 

um íslenska torfbæinn hér í 
Flóanum. Þörfin virtist vera fyrir 
hendi, enda á þeim tíma enginn 
umboðsmaður torfbæjarins í 
augsýn.“

Hannes segir að Austur-

Meðalholt sé á margan hátt góð 
staðsetning fyrir slíka stofnun. „Í 
fyrsta lagi er þar reisulegur torfbær 
og í Flóahreppi aðgengi að torfi og 
grjóti gott. Auk þess sem nálægðin 
við Reykjavík hefur sína kosti og 
sóknarfæri.“

Safnið nýtur velvilja

„Auðvitað fylgir því talsverð 
vinna og fjármunir að koma svona 
stofnun á laggirnar. Uppbyggingin 
hefur því á köflum verið strembin 
og byggist að mestu á framlagi og 
seiglu okkar hjónanna og aðstoð 
og velvilja margra sjálfboðaliða. 

Húsin sem eru til sýnis eru 
gamli torfbærinn, safnahúsið og 
sýningarsalurinn í því, ásamt litlu 
bárujárnshúsi sem heitir Vöðlakot 
og sem verður jafnframt kaffihús. 
Það var flutt hingað og sýnir síðasta 
þróunarstig torfbæjararfsins á 
Suður- og Vesturlandi. Vöðlakot 
var hluti af torfbæjartorfu og 
er algerlega byggt á forsendum 
torfbæjararfsins. Í húsinu eru 
göng eins og í torfbæ og ígildi 
baðstofu, og öllu fyrir komið af 
þessari lágstemmdu fegurð sem 
einkenndi gömlu bæina.

Sýningar- og móttökuhúsið 
er byggt á róttækum vistvænum 
forsendum og er í raun 
sýningargripur út af fyrir sig hvað 
það varðar.“

Hannes og Kristín eru með 
kálgarð og býflugnabú skammt 
frá torfbænum auk þess sem þau 
eru með nokkrar landnámshænur 
í hlöðnum kofa við sýningarhúsið. 

Í gömlu fjárhúshlöðunni við 
bæinn er ætlunin að koma á fót 
sýningu á verkfærum sem tengjast 
byggingatækni torfbæjanna og 
Hannes hefur smíðað sjálfur. „Ég 
held ég sé búinn að smíða nær 
öll verkfæri og tilbrigði við þau 
sem ég hef fundið og tengjast 
torfristu, torfstungu og byggingu 
hefðbundinna veggja. Hér er 
fjöldinn allur af hnífum, torfljáum, 

pálum, spöðum, stuttlum og 
sleggjum.“ 

Fyrsta sýningin þar sem 
torfbærinn er í öndvegi

Hannes segir að í sínum huga sé 
Íslenski bærinn sýningarhús og 
samkomustaður auk þess að vera 
rannsókna- og tilraunavettvangur 
um torfbæjararfinn og allt sem 
honum fylgir. „Ég sé fyrir mér að 
hér skapist umgjörð til að sýna 
þennan byggingararf út frá sem 
flestum hliðum jafnframt því að 
upplifa húsin sjálf og þá ekki síst 
gamla bæinn. 

Sýningin í sýningarsalnum sem 
ber einfaldlega nafnið Íslenski 
bærinn: fegurð og útsjónarsemi er 
eins konar grunnsýning sem svo 
verður spunnið við í margar áttir 
þegar fram líða stundir. Ég veit 
ekki til að áður hafi verið sett upp 
jafn yfirgripsmikil sýning með á 
fimmta hundrað útvalinna mynda. 
Hún er einstök að því leyti að hér er 
torfbærinn og sjálfar byggingarnar 
í öndvegi og þær ekki yfirskyggðar 
með sundurleitu dóti eins og oft 
vill verða.“

Grunngerðin svipuð en engir 
tveir bæir eins

Þegar komið er inn í sýningarsalinn 
blasa við myndir af torfbæjum og 
mismunandi tilbrigðum þeirra. 
Myndirnar sýna bæi héðan og 
þaðan af landinu, bæði að utan og 
innan. Elsta myndin sýnir torfbæinn 
í Haukadal í Dýrafirði og er hún 
frá 1858. 

Á einum vegg eru myndir 
af bæjum á glærum sem sýna 
grunngerð íslensku baðstofunnar 
á síðasta þróunarstigi. Hannes segir 
að þrátt fyrir ákveðin tilbrigði milli 
landshluta sé grunngerðin nánast 
alltaf eins.

„Samt sem áður voru engir 
tveir bæir eins vegna aðlögunar 
að ólíkum staðháttum. Á síðasta 
þróunarstigi sínu var byggingarlag 
torfbæjarins orðið mjög staðlað, 
sérstaklega átti þetta við um sjálfa 
baðstofuna, hjarta bæjarins. Breidd 
baðstofanna var nokkuð jöfn og 
bil milli rúma þannig að hægt var 
að koma borði í milli, og nánast 
allar baðstofur voru þiljaðar að 
innan. Hæð baðstofurýmisins var 
nær alls staðar það sama, hvort 
sem um kot eða höfuðból var að 
ræða. Helsti munurinn var sá að á 
stærri bæjum höfðu baðstofurnar 
einfaldlega verið lengdar um 
nokkrar rúmlengdir. Þessi reglufesta 
kemur til af því að þegar þarna var 
komið sögu var baðstofan búin að 
ná endanlegri fágun í hlutföllum 
og innansmíði. Baðstofan er að 
mínu mati merkilegasta framlag 
Íslendinga og norðurhjarans til 
þrívíðrar listar,“ segir Hannes 
Lárusson að lokum. /VH

Hannes Lárusson er búinn að smíða öll verkfæri og tilbrigði við þau sem hann hefur fundið og tengjast torfskurði.  Myndir / VH

Austur-Meðalholt um 1935.

Austur-Meðalholt um 1955.

Torfbæir af ólíkum gerðum. 

Vinna við endurreisn torfbæjarins 
að Austur-Meðalholtum hófst 1986, 
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„Kláfurinn var okkar helsta 
samgöngutæki yfir vetrar-
mánuðina, ég þekkti ekki annað 
í mínum uppvexti, við fórum ekki 
öðruvísi yfir Jökulsá á veturna en 
að draga okkur yfir á kláfnum,“ 
segir Stefán Ólason, bóndi á 
Merki í Jökuldal.  

Hann sýndi hópi fólks, sem 
var á ferð síðsumars á vegum 
Landbótasjóðs Norður-Héraðs, 
kláfinn sem staðsettur er tæpum 
tveimur kílómetrum neðan við 
bæinn. Kláfar voru allnokkrir yfir 
Jökulsá í eina tíð, auk þess að vera 
við Merki voru slík farartæki við 
Eiríksstaði, Hjarðarhaga, Brú, 
Gauksstaði og Teigasel og örlar á 
leifum þeirra þriggja síðastnefndu.  
Kláfurinn yfir Jökulsá við Merki 
var sá síðasti sem tekinn var úr 
notkun, þegar brú var byggð yfir 
ána árið 1975. Þá loksins komst 
bærinn í vegasamband. Kláfurinn 
var gerður upp árið 1996  enda 
þótti ástæða til að halda þessum 
þætti samgöngumála Jökuldælinga 
við.  Fjöldi ferðamanna kemur við 
á hverju sumri, skoðar kláfinn og 
myndar í bak og fyrir og sumir fá 
jafnvel að renna sér eina salibunu 
í honum yfir Jökulsá.

Glannaskapur aldrei viðhafður 

Stefán ólst upp á Merki með 
foreldrum sínum, Óla Stefánssyni 
og Elínu Sigríði Benediktsdóttur, 
og fjórum systkinum. Hann 
segir að börnin hafi fljótt lært að 
umgangast kláfinn af virðingu og 
með öryggistilfinningu, aldrei hafi 
neinn glannaskapur verið viðhafður 
í umgengni við hann. „Við ólumst 
upp við að fara með þessum hætti 
yfir ána, annað var ekki í boði yfir 
veturinn og fljótt var okkur treyst 

fyrir honum, við til að mynda 
sóttum gjarnan póstinn niður í 
kláf,“ segir Stefán. Hann minnist 
þess að drengir hafi einhverju sinni 
við annan kláf verið að fíflast, 
hangið á vírunum og spriklað þar.  
Faðir drengjanna hafi þá sagt bónda 
sem var að sækja hann að kláfnum 
og hafði af þeim áhyggjur;  ekki 
horfa, krakkar drepa sig aldrei á 
fikti.

Leiðinda vegslóði notaður yfir 
sumarið

Yfir sumarið gat heimilisfólk notast 
við bíl sem ekið var eftir „gömlum 
leiðindaslóða“ eins og hann nefndi 
veg sem lá austan megin dalsins 
og náði niður að brú á móts við 
Hjarðarhaga. Slóðinn var nokkurn 
veginn bílfær frá því hann þornaði 
að vori og fram á haust, en ófær 
með öllu yfir veturinn. „Hann varð 
ófær í fyrsta snjó eða um leið og 
frysti, bílnum var þá lagt handan 
árinnar og hér á bæ var ekki annað 
samgöngutæki en kláfurinn,“ segir 
Stefán. Þegar ána lagði fóru menn 
yfir á ís og þótti bæði fljótlegra 
og þægilegra. Stefán minnist þess 
að á haustin var kappkostað við 
að koma öllum nauðsynjum inn á 
heimilið áður en vegslóðinn varð 
ófær. Hveiti og sykur var flutt heim 
á hlað í stórum sekkjum sem og 
önnur matvara, menn birgðu sig 
upp til vetrarins.

Gríðarlega erfiðir 
áburðarflutningar

Einhverju sinni þegar seint voraði 
þurfti að notast við kláfinn til að 
flytja áburð og minnist Stefán þess 
að verkið hafi reynt vel á þá þrjá 
sem þátt tóku, hann, föður hans 

og föðurbróður. „Mikil skelfing, 
þetta var ekki létt verk, að draga 
kláfinn milli bakka stútfullan af 
50 kílóa áburðarpokum. Þetta er 
eitt mesta erfiðisverk sem ég hef 
komið nálægt,“ segir hann. Fyrst 
þurfti að drösla pokunum niður að 
kláfi, koma þeim þar fyrir, draga 
kláfinn yfir og taka þá upp úr og 
koma fyrir á vörubílspalli.  „Þetta 
var gríðarlegur burður og mikið 
erfiði, ég man að eitt sinn var 
heldur mikið í kláfnum og hann 
bara hreinlega súnkaði niður fyrir 
miðri ánni,“ segir Stefán. Benedikt, 
föðurbróður hans, hugkvæmdist í 
miðju verki að nýta traktor sem var 
austan megin til að draga kláfinn 
yfir og munaði það miklu. Honum 
var komið fyrir á milli steyptra 
stólpa og vélaraflið leysti handaflið 
af hólmi við að  draga níðþungan 
kláfinn yfir Jökulsá.

Silkihanski húsfreyjunnar féll 
ofan á klettasyllu

Stefán man einnig eftir því að 
fjölskyldan fór öll saman af bæ, 
líklega á einhverja skemmtun eða 
samkomu í sveitinni.  Allir koma 
sér fyrir í kláfnum, en ekki vildi 
betur til en svo að móðir hans 
missti af sér fínan silkihanska og 
lenti hann á klettasyllu.  Hrafn 
kemur fljúgandi í sömu mund, 
grípur hanskann neðan úr gilinu 
og flýgur með hann upp á tún 
handan árinnar. Þar missir hrafninn 
hanskann og hélt Óli, faðir Stefáns, 
þegar af stað aftur yfir ána til að 
sækja hann.

Eitt sinn kom það upp á Merki 
að bærinn varð mjólkurlaus, 
það stóð á burði hjá einni kúnni 
og enga mjólk að fá heima við 
af þeim sökum.  Beitarhús frá 

Myndir / MÞÞ

Kláfur yfir Jökulsá var helsta samgöngutæki 
heimilisfólks á Merki yfir veturinn

Stefán bendir á brú sem tekin var í notkun árið 1975 en fyrst þá komst bærinn 
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Hákonarstöðum stóðu á bakka 
handan Jökulsár, á svipuðum 
slóðum og Merkiskláfurinn var. 
Stefán rifjar upp að Ragnar bóndi 
á Hákonarstöðum hafi á þeim tíma 
oft sett mjólkurflöskur í kláfinn.  
„Og þá var nú aldeilis hlaupið 
til og mjólkin sótt umsvifalaust. 
Þau fyrir handan hafa vitað af 
mjólkurleysinu á bænum, en 
okkur krökkunum þótti þetta mjög 
ánægjulegt,“ segir hann.

„Við höfum flutt naut í 
kláfnum“

Hann rifjar að lokum upp fræga 
sögu af því er kona nokkur, vel við 
aldur, ætlaði yfir ána með kláfnum 
í heimsókn að Merki. Hún var 
mjög rög og ætlaði aldrei að hafa 
sig upp í, spurði í þaula um allt 
sem ef til vill gæti farið úrskeiðis. 
Benedikt, föðurbróðir Stefáns, var í 
hlutverki ferjumanns og hann brast 
að lokum þolinmæðin og sagði, 
nokkuð höstugur; „hafðu þig upp í 
kláfinn,  kona, við höfum flutt naut 
í kláfnum.“ Sú gamla vippaði sér 
snarlega upp í og ferðin yfir gekk 
eins og í sögu.

Stefán minnist þess að margir 
hafi verið í sömu sporum og þessi 
kona, fólk sem ekki þekkti til stóð 
nokkur ógn af þessum fararmáta. 
„Ég veit til þess að fólk þorði ekki 

að koma í heimsókn, mamma, 
sem var frá Hvanná, átti stóran 
frændgarð fyrir sunnan sem jafnan 
kom í heimsóknir austur, en höfðu 
sig ekki í að koma yfir til okkar, 
lagði bara hreinlega ekki í það,“ 
segir hann.

Mikil umskipti að fá brúna

Mikil umskipti urðu þegar ný 
brú yfir Jökulsá, við Merki, var 
tekin í notkun og heimilisfólk 
komst á bíl allra sinna ferða hver 
svo sem árstíðin var. „Ég man að 
oft var verið að þrýsta á þessa 
framkvæmd og að koma bænum 
í vegasamband, en það verkefni 
mætti alltaf afgangi. Líkast til 
hefur á þessum tíma, upp úr 1970, 
skapast stemning í þjóðfélaginu 
fyrir því að bæta samgöngur og 
tengja saman hinar dreifðu byggðir. 
Ég held líka að þetta hafi hreinlega 
verið spurning um að búskapur 
legðist hér af, menn voru að gefast 
upp. Það tók verulega á að komast 
hvorki lönd né strönd nema ferja 
sig yfir Jökulsá,“ segir Stefán. 

Stefán telur að faðir hans, 
sem nú er á tíræðisaldri, og þau 
systkinin í Merki séu líklegast 
síðustu núlifandi Íslendingarnir 
sem bjuggu við það að kláfur var 
þeirra eina samgöngutæki við 
vegakerfið.  /MÞÞ

TRAKTORSDRIFNAR 
RAFSTÖÐVAR

AGRO – WATT
www.sogaenergyteam.com

Rafalarnir eru 10,8 kw – 72 kw, með  
eða án AVR ( automatic volt regulator ) 

AVR tryggir örugga keyrslu á viðkvæmum 
rafbúnaði, t.d. mjólkurþjónum, 
tölvubúnaði o.fl.

Hákonarson ehf. s. 892-4163, netfang: hak@hak.is vefslóð: www.hak.is
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Hagfræðideild Landsbankans spáir 1,5% árlegri eftirspurnaraukningu á mjólk til 2022:

Ódýrasta mjólkin á Norðurlöndum er á Íslandi
– Mikil hagræðing í greininni, býlum hefur stórfækkað en framleiðslan aukist og styrkir hafa lækkað
Hagfræðideild Landsbankans 
kynnti 30. september greiningu sína 
á mjólkurframleiðslu landsmanna. 
Þó að í inngangsorðum komi fram 
að framleiðslan hafi lengst af verið 
meiri en eftirspurnin, þá kemur 
einnig fram að mikill umsnúningur 
hefur orðið í þeim efnum á síðustu 
árum. 

Hámarki framleiðslu miðað við 
eftirspurn bæði á kindakjöt og mjólk 
var samkvæmt skýrslunni náð árið 
1987. Þá voru framleidd 15.400 tonn 
af kindakjöti en eftirspurnin nam 
einungis 9.800 tonnum, eða 64% af 
framleiðslunni. Þá nam framleiðslan 
á mjólk um 120 milljónum lítra en 
eftirspurnin var um 100 milljón 
lítrar, eða 83% samkvæmt skýrslu 
BÍ, LBH og RALA frá 1998, 
„Landbúnaðarstefnan og búvöru-
samningar“, sem Landsbankamenn 
vitna í. 

Opinberar greiðslur til 
mjólkurframleiðslu hafa lækkað 

um 19,8%

Staðan hefur þó breyst mikið á 
undanförnum árum að því er fram 
kemur í skýrslu hagfræðideildar 
Landsbankans. Heildarútgjöld 
ríkissjóðs til landbúnaðar í formi 
beinna greiðslna hafa farið 
lækkandi að raunvirði síðustu 
áratugi. Samkvæmt upplýsingum 
úr ríkisreikningi námu framlög til 
mjólkurframleiðslu 6 milljörðum 
króna árið 2013 á verðlagi þess 
árs. Frá árinu 2004 hafa greiðslur 
úr ríkissjóði til mjólkurframleiðslu 
lækkað um 19,8% að raungildi.

Þá má geta þess að Samtök 
afurðastöðva í mjólkuriðnaði (SAM) 
hefur lagt til að greiðslumark fyrir 
mjólk verði hækkað úr 123 milljónum 
lítra í 140 milljónir lítra fyrir árið 
2015, en án þess að stuðningur 
ríkisins verði aukinn. Það mun því 
þýða hlutfallslega lækkun ríkisstyrks 
á hvern framleiddan mjólkurlítra. 
Þessi tillaga gæti líka, að mati 
Sigurðar Loftssonar, formanns 
Landssambands kúabænda, kallað 
á umtalsverðar breytingar í greininni 
með því að mjólkurframleiðendur 
taki í notkun afkastameira kúakyn.    

Býlum fækkaði um 236 en 
framleiðsla jókst

Greinilegt er samkvæmt skýrslunni 
að gríðarleg hagræðing hefur átt 
sér stað í mjólkurframleiðslunni 
á Íslandi á undanförnum áratug. 
Starfandi mjólkurbýlum hefur 
fækkað síðustu ár, á sama tíma og 
framleiðsla hefur aukist. Þau voru 
894 árið 2004 en hafði fækkað um 
236 bú árið 2013 þegar þau voru 
658 talsins. Á meðalkúabúi árið 
2004 var meðalfjöldi gripa 33,6 
og framleiðsluheimild upp á 150 
þúsund lítra. Á árinu 2012 hafði 
meðalbúið um 41 grip og var með 
framleiðsluheimild upp á u.þ.b. 200 
þúsund lítra á ári. 

 Neyslan hefur aukist frá 2004

Ljóst er að breytt neyslumynstur 
hefur gjörbreytt stöðunni í 
mjólkurframleiðslunni og var svo 
komið á síðasta ári að flytja þurfti 
inn mjólkurfitu í formi smjörs frá 
Írlandi, aðallega til að anna aukinni 
eftirspurn eftir rjóma og osti. Í 
skýrslunni segir m.a.:

„Neysla á hefðbundinni mjólk 
hefur aukist um alls 2,2% síðan 2004 
sem er öfugt við þróunina síðustu 
20 ár þar sem hún hefur minnkað 
um 11,7%. Hins vegar hafa aðrir 
undirflokkar vaxið örar síðan 2004. 
Fremst í flokki fara ostar, smjör 
og rjómi á meðan sala á skyri og 
skyrdrykkjum hefur dregist örlítið 
saman. 

Ef framtíðarvöxtur á Íslandi 
myndi þróast í takt við erlendar spár 
fyrir vesturlönd, þ.e. nær eingöngu 

í takt við aukinn fjölda neytenda, 
ætti langtímaneysla á mann að 
vera nokkuð stöðug. Neysla flestra 
undirflokka hefur verið nokkuð 
stöðug en töluverð aukning hefur 
orðið í neyslu á ostum en neysla á 
mjólk hefur dregist saman.“

Þá segir einnig í skýrslunni að 
innlend sala mjólkurafurða árið 
2013 hafi verið rétt um 120 milljónir 
lítra. Það voru um 121 milljón 
lítra á fitugrunni og 118 milljónir 
lítra á próteingrunni. Grunnarnir 
miðast við fitu- og próteininnihald 
mjólkurvara sem er endurreiknað í 
fjölda mjólkurlítra. 

Framleiðsla aukin í kjölfar 
aukinnar eftirspurnar

Árið 2013 var innflutningur 569 
tonn og útflutningur 1.199 tonn. 
Heildarsala mjólkurafurða hefur 
aukist um 9,2% á fitugrunni og 2,6% 
á próteingrunni frá árinu 2010. Í takt 
við þessa auknu eftirspurn hefur 
innlend framleiðsla aukist um 7% að 
jafnaði fyrstu 8 mánuði ársins miðað 
við þá sömu í fyrra.   

Lægsta mjólkurverðið á 
Norðurlöndum er á Íslandi

Í skýrslu hagfræðideildar Lands-
bankans kemur fram að smásöluverð 
á mjólkurafurðum hér á landi hefur 
hækkað töluvert umfram vísitölu 
neysluverðs síðustu ár. Þá hefur verð 
til bænda frá afurðastöðvum einnig 
hækkað frá 2008 umfram vísitölu 
neysluverðs. 

„Meðalverðbólgan hefur verið um 
6,5 % á ári síðan 2008 en mjólkurvörur 
hafa hækkað um 8,8% að meðaltali 
á ári síðan þá. Mjólkurvörur hafa 
hækkað umtalsvert meira í verði en 
aðrar   landbúnaðarvörur síðustu ár. 
Þær eru því að verða hlutfallslega 
dýrari með tímanum.“

Þegar litið er á hlutfallslegan 
verðmun á milli Evrópuþjóða á 
mjólk kemur hins vegar í ljós að 
mjólk er lægri hér en hjá öllum 
hinum Norðurlöndunum og er verðið 
í Noregi meira að segja ríflega tvöfalt 
hærra. Algengt verð á mjólkurlítra 
út úr búð á Íslandi er samkvæmt 
skýrslunni 130 krónur, en 137 kr. í 
Danmörku, í Svíþjóð er verðið 155 kr. 

og 273 krónur í Noregi. Þá eru Malta, 
Finnland, Írland, Ítalía, Sviss og 
Kýpur einnig með hærra meðalverð á 
mjólk en þekkist á Íslandi. Fast á eftir 
Íslandi hvað meðalverð varðar kemur 
Bretland, Austurríki, Frakkland, 
Lettland, Holland, Þýskaland og 
Tékkland. Rétt er þó að benda á að 
í Evrópulöndunum getur verðlag 
á mjólk verið mjög breytilegt í 
hverju landi fyrir sig enda ekki 
sama verðjöfnun í gildi og ríkir hér 
á landi. Líklegt er því að finna megi 
mun hærra verð á mjólk út úr búð 
t.d. í London og öðrum evrópskum 
borgum og bæjum en meðaltalið í 
löndunum bendir til.      

Trygging stöðugrar framleiðslu 
meginrökin fyrir ríkisstuðningi

Í skýrslunni kemur fram að þótt 
auðvelt sé fyrir mjólkurframleiðendur 
að draga úr framleiðslunni með 
því að slátra og selja kjötið frá 
nautgripunum, þá sé erfiðara að auka 
hana á ný ef á þurfi að halda. 

„Mjólkurframleiðsla er almennt 
séð tregbreytanleg stærð. Vilji 
bændur auka framleiðslu sína 
getur það tekið nokkur ár að koma 
nýjum mjólkurkúm á mjaltir. Það 
þýðir að erfitt er að bregðast við 
skyndilegri eftirspurnaraukningu á 
mjólkurmörkuðum með því að auka 
framleiðslumagn til skamms tíma. 
Erfitt er því fyrir iðnaðinn í heild að 
vinna upp framleiðslutap af völdum 
verðlækkana sem er um leið helstu 
rökin fyrir ríkisstuðningi við greinina 
víðs vegar um heiminn.“

Víðtækur stuðningur í 
Evrópusambandinu en 

formbreytingar á döfinni

„Mjólkurframleiðsla innan 
Evrópusambandsins hefur lengi 
vel verið bundin við verðstuðning 
í gegnum tollvernd, kaupinngrip (e. 
intervention buying) og kvótakerfi. 
Þar fær hvert aðildarríki úthlutað 
ákveðnum framleiðslukvóta þar sem 
sekt fylgir allri umframframleiðslu. 
Evrópusambandið er skuldbundið til 
að kaupa mjólk á fyrirfram ákveðnu 
verði þegar markaðsverð fellur undir 
ákveðin mörk sem tryggir ákveðið 
lágmarksverð framleiðslunnar. 

Breytingar á þessu kerfi eru 
væntanlegar þar sem Evrópu-
sambandið hefur áform um að 
afnema alla mjólkurkvóta árið 2015.

Helstu rökin fyrir afnámi kvótans 
eru að með því er framleiðendum 
gert betur kleift að nýta sér 
eftirspurnaraukningu á meðan 
kaupinngripin vernda þá fyrir 
miklum verðlækkunum.“

Í skýrslunni er líka bent á virkni 
íslenska stuðningskerfisins, sem er 
býsna flókið, allavega frá sjónarhóli 
leikmanna, en þar segir:

„Á Íslandi tíðkaðist lengi vel, 
auk tollverndar, tvöfalt verðkerfi, 
þar sem styrkir til framleiðenda fóru 
eftir framleiðslu miðað við ákveðið 
greiðslumark. 

Greiðslumarkið er sett árlega og 
segir til um þann heildarfjölda lítra 
sem styrkir eru greiddir út á. Öll 
framleiðsla umfram hið fyrirfram 
ákveðna greiðslumark naut hvorki 
beingreiðslna né fulls verðs frá 
afurðarstöðvum og myndaði þar með 
seinni hlutann á tvöfalda verðkerfinu. 
Vegna mikillar og skyndilegrar 
eftirspurnaraukningar á síðustu 
árum var ákveðið að breyta því. Í dag 
fæst fullt verð frá afurðarstöðvum 
fyrir alla framleiðslu, þar með talið 
framleiðslu umfram greiðslumark. 
Núverandi samningur gildir til 31. 
desember 2016 og mun niðurstaða 
nýrra búvörusamninga hafa mikil 
áhrif á framtíðarframleiðsluhætti 
innlendra mjólkurbúa.“

Kerfið gengur ekki alltaf upp

Bent er á að tilgangur núverandi 
kerfis sé að koma í veg fyrir miklar 
breytingar á mjólkurverði vegna þess 
hversu erfitt iðnaðurinn á í eðli sínu 
með að bregðast við þeim. Það hafi 
hins vegar ekki alltaf tekist, til að 
mynda hafi verið miklar verðsveiflur 
í kringum 2008/2009 sem gerðu 
það að verkum að kvótakerfið varð 
ekki lengur bindandi. Í skýrslunni 
er vísað til þess að í reglugerðum 
eru 47,7% af beingreiðslum greiddar 
óháð framleiðslu, miðað við að 
framleiðsla lögbýlis sé a.m.k. 95% 
greiðslumarks tímabilsins. Þá eru 
35,5% beingreiðslna greiddar eftir 
framleiðslu allt að greiðslumarki 
hvers býlis og að lokum eru 16,9% 
ráðstafað vegna framleiðslu innan 
greiðslumarks. 

Nýir markaðir að opnast

Sala á mjólkurafurðum hér á landi 
síðustu 20 ár hefur í grófum dráttum 
fylgt mannfjöldaþróun að því er fram 
kemur í skýrslu hagfræðideildar 
Landsbankans.

„Fylgni milli mannfjölda- og 
söluþróunar fyrir árin 1994 til 2013 
er allt að 94%. Svipuð þróun hefur átt 
sér stað víðast hvar á vesturlöndunum 
og hér heima. Gert er ráð fyrir að 

neysla á mann sé orðin nokkuð 
stöðug og mun vöxtur greinarinnar 
því að mestu leyti ráðast af fjölgun 
neytenda.

Í rannsókn á vegum 
Háskólans í Kiel er spáð um 
21,7% eftirspurnaraukningu eftir 
mjólkurvörum á heimsmarkaði fram 
til ársins 2022, eða um 2,5% ársvexti. 
Búist er við litlum vexti í neyslu á 
mann á smjöri, heldur meiri á ostum 
en minnkandi mjólkurneyslu á mann 
í Evrópu. Vöxturinn mun þó ekki 
verða sá sami á öllum svæðum. Spáð 
er 31,7% aukningu á nýmörkuðum 
en einungis 5,2% aukningu hjá 
þróuðum ríkjum sem samsvarar 
3,5% og 0,6% árlegum vexti í 
áðurnefndri röð. Heildarvöxturinn 
verður því borinn uppi af neysluvexti 
í nýmarkaðsríkjum. Skýrsla KPMG 
frá 2008 um mjólkurmarkaðinn í 
Kína sýnir dæmi um hversu ör vöxtur 
hefur verið á nýmörkuðum þar sem 
neysla Kínverja jókst t.d. um u.þ.b. 
helming milli 2003 og 2007.“

Sýndur er samanburður í 
skýrslunni á mjólkurneyslu 
Evrópuþjóða. Þar kemur fram að 
Finnar drekka mest af mjólk á mann 
en að Íslendingar neyti mest allra 
Norðurlandaþjóðanna af ostum og 
smjöri.

Spá hóflegri aukningu í eftirspurn 

„Eins og bæði kemur fram í 
rannsókn á vegum OECD, Food 
and Agriculture organization of 
the United Nations (FAO), og 
íslenskum hagtölum, hefur eftirspurn 
mjólkurvara hér á landi, líkt og 
erlendis, fylgt mannfjöldaþróun 
nokkuð náið eftir. Spár um 
framtíðarvöxt greinarinnar þurfa því 
að taka mið af þróun mannfjöldans. 
Spá okkar byggir því að mestu leyti 
á mannfjöldaþróun en einnig er tekið 
tillit til fjölda erlendra ferðamanna á 
tímabilinu og fjölda gistinátta þeirra 
til að gefa betri mynd af neytendum 
á landinu.

Fjölgun ferðamanna
hefur mikil áhrif

Samkvæmt okkar spá mun innlend 
sala á mjólkurafurðum aukast um 
12,7% (tæplega 18 milljónir lítra) 
til ársins 2022 sem jafngildir 1,5% 
árlegum vexti. Samanborið við 
heimsmarkaðsspána sem var fjallað 
um að ofan lendir árlegur vöxtur 
Íslands mitt á milli spá nýmarkaða og 
þróaðra ríkja. Rekja má muninn einna 
helst til vaxandi fjölda ferðamanna. 
Ef ekki væri tekið tillit til þeirra 
myndi ársvöxturinn skv. spánni 
lækka niður í 0,9%. Áframhaldandi 
vöxtur   ferðaþjónustunnar á 
Íslandi getur þar með haft veruleg 
áhrif á mjólkursölu næstu árin,“ 
segir í skýrslu hagfræðideildar 
Landsbankans. 

Mynd / Jón Eiríks
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Fulltrúar Bændasamtaka Ís lands 
hafa undanfarna daga setið á 
sameinginlegum fundum Copa og 
Cocega í Brussel. Copa eru samtök 
evrópskra bænda og Cocega 
eru samtök  samvinnufélaga í 
landbúnaði. Aðalefni fund arins 
er endurskoðun sameigin legu 
landbúnaðarstefnu Evrópu sam-
bands ins, CAP.

Evrópsku bændurnir kvarta mikið 
yfir skrifræði og hafa í umræðum 
á fundunum alfarið hafnað að færa 
meiri fjármuni í umhverfisverkefni 
undir fyrri stoð CAP (CAP pillar 1 
- greening og the CAP). 

Þetta þýðir að þeir vilji ekki 
blanda umhverfisstuðningi saman 
við beingreiðslurnar sem greiddar 
eru mest út á land samkvæmt stoð 
1 í CAP-samningnum. Bændur 
minna á að þeir hafi öldum saman 
verið vörslumenn lands og það 
er þeim sjálfum mest í hag að 
varðveita landgæðin, sér og komandi 
kynslóðum til hagsbóta. Slíkt verði 
ekki gert með skriffinnskuna að 
aðalvopni.

Einnig hefur komið fram að mikil 
óánægja heyrðist frá bændum í nýju 
aðildarlöndunum 13 yfir að jöfnuði 
skuli ekki vera náð í stuðningi eins 
og lofað var þegar þau fyrst átta 

gerðust aðilar 2004. Þá fengu þau í 
upphafi 25% af beingreiðslu hinna 
15 ríkjanna, sem átti síðan að jafnast 
smám saman til ársins 2013. Þetta 
hefur ekki gengið eftir og verður 
ekki náð nú við endurskoðunina sem 
gildir tímabilið 2014–2020.

Innflutningsbann Rússa er að 
stórskaða evrópska bændur

Það sem brennur heitast á 
evrópskum bændum um þessar 
mundir er innflutningsbann Rússa 
á landbúnaðarvörum. Þetta veldur 
offramboði á ESB-markaði og 
verðfalli á afurðum sem nemur í 
mörgum tilfelli tugum prósenta. 
Ungverskir bændur fá sem dæmi 
aðeins 3 evrucent fyrir hvert 
kílógramm af eplum. Fyrir þá 
upphæð borgar sig ekki einu sinni 
að fara út og tína eplin. 

Önnur afleiðing er verðfall 
á mjólk í Finnlandi sem nemur 
25–30% og í Póllandi 40%. Ofan á 
það þurfa pólskir bændur að borga 
sekt til ESB fyrir að framleiða 
mjólk umfram kvóta. Þykir það ansi 
harkalegt í ljósi þess að kvótakerfið í 
ESB verður lagt niður 1. apríl 2015. 
Ákall bænda um að ESB komi með 
fjárhagslegan stuðning til bænda 

við þessar aðstæður hefur því verið 
hávær á fundunum. Rök bænda 
eru að innflutningsbann Rússa sé 
afleiðingar pólitískra átaka sem 
bændur bera enga sök á, en komi 
eigi að síður þungt niður á þeim 
fjárhagslega. 

Í þessu samhengi vekur athygli 
að finnska ríkið telur afstöðu ESB 
til bænda greinilega ekki verjandi. 
Því hyggst þarlend ríkisstjórn 
aðstoða finnska bændur sérstaklega 
samkvæmt upplýsingum sem  
komið hafa fram í einkasamtölum 
fulltrúar BÍ og fulltrúa finnsku 
bændasamtakanna. Mun finnska 
ríkið verja 20 milljón evrum til 
stuðnings finnskum bændum. Verður 
það gert á grundvelli neyðaraðstoðar 
eða reglna ESB um ríkisaðstoð 
(state aid) þar sem hér er um 
ófyrirsjáanlega erfiðleika að ræða. 
Líkt og eldgos eða jarðskjálfta. 

Evrópunefndin kynnir stuðning 
sem þykir allt of lítill

Í fréttatilkynningu frá Copa-Cogeca 
segir að Evrópunefndin (European 
Commission) hafi tilkynnt að lagðar 
verði 165 milljónir evra í stuðning við 
ávaxta- og grænmetisbændur vegna 
skaða af innflutningsbanni Rússa. 

Copa-Cogeca segir þetta skref í rétta 
átt en engan veginn fullnægjandi og 
harma tafir á þessu máli.

Pekka Pesonen, aðalritari Copa-
Cogeca, segir að þessi stuðningur 
muni draga úr þrýstingi á markaðnum, 
en skaðinn sé verulegur. Fram að 
innflutningsbanni Rússa voru að 
jafnaði 29% af grænmetis- og 

ávaxtaframleiðslu evrópskra 
bænda seld til Rússlands. Telur 
hann nauðsynlegt að veita bændum 
enn frekari aðstoð. Einnig sé mjög 
mikilvægt að Evrópunefndin hjálpi 
til við að finna nýja markaði og 
ryðji úr vegi ónauðsynlegum 
viðskiptahindrunum. 

 /EB/HKr. 
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Bændur í Evrópusambandinu kvarta undan skrifræðinu:

Hafna því alfarið að „grænvæðing“ CAP verði 
kostuð með beingreiðslufjármagni

Utan úr heimi

erindi á fundinum.  Mynd / EB
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Stórar aurskriður skildu eftir sár í landi Ystafells í Þingeyjarsveit:

Nemendur Stórutjarnaskóla 
aðstoða við uppgræðslu

Nemendur í Stórutjarnaskóla 
í Þingeyjarsveit hafa lagt 
landeigendum í Ystafelli í Kaldakinn 
lið við uppgræðslu, en stórt sár 
myndaðist í landi þeirra eftir að 
nokkrar stórar aurskriður féllu við 
bæinn í fyrravor.  

Miklar skemmdir urðu af völdum 
aurskriðanna, en landeigendur hófu 
strax að huga að því að græða upp 
sárin sem skriðurnar skildu eftir.  
Hluti nemenda Stórutjarnaskóla 
safnaði birkifræi í Fellsskógi 
og Vaglaskógi bæði í haust og 
fyrrahaust og nú nýverið voru þeir 
á ferðinni í Ystafellslandi að sá 
fræinu. Aðalheiður Kjartansdóttir, 
fréttaritari á 641.is og matráður í 
Stórutjarnaskóla, ræddi við Erlu 
Sigurðardóttur á Ystafelli og greindi 
frá gangi máli við uppgræðsluna á 
vefmiðlinum. 

Aurskriður ollu miklu tjóni

Aurskriður, 6 talsins, féllu við bæinn 
Ystafell í Kaldakinn í Þingeyjarsveit 
í lok maí í fyrra. Sú fyrsta féll 28. 
maí og var hún nyrst þeirra, tók hún 
stóran hluta af um 12–15 ára gamalli 
skógrækt, fór yfir þjóðveginn og 
lokaði honum í fáeina klukkutíma. 
Næsta skriða féll daginn eftir, 29. 
maí, hún var syðst skriðanna og féll 
niður í gegnum skógræktarreit hjá 
Ystafelli 1, yfir heimatúnið og í dokk 
ofan við þjóðveg, síðan norður með 
veginum og að fyrri skriðu.

Stærsta skriðan féll 4. júní í syðri 
jaðri fyrstu skriðunnar og virka þær 
nú sem ein heild. Þetta var afar öflug 
skriða, olli enn meiri spjöllum á 
skógrækt, rauf þjóðveginn á um 100 
metra kafla og tók með sér  girðingar, 
raflínustaura og sleit raflínur. Hún 
náði langt vestur yfir Rangá og inn á 
nyrsta túnið í Hlíð. Þar spillti hún um 
1 hektara túns og skemmdi skjólbelti. 
Heildarumfang sára eftir skriður 
og landsvæði sem er þakið aur úr 
skriðunum er 34 hektarar.

Fengu styrk og hófust handa við 
að græða sárin

Strax og skriðurnar féllu fóru 
landeigendur að huga að því að græða 
upp sárin sem skriðurnar skildu eftir.  
Erla Sigurðardóttir frá Ystafelli 
segir að strax hafi verið leitað ráða 
hjá Landgræðslunni og samband 
haft við aðra landeigendur, en að 
samkomulagi varð að hún héldi utan 
um vinnuna og stýrði henni í samráði 
við starfsmenn Landgræðslunnar 
og Skógræktarinnar. Í samstarfi við 
Daða Lange hjá Landgræðslunni 
var skipulögð vettvangsferð um 
skriðurnar um leið og um þær varð 
fært og óhætt að fara. Reynt var að 
leggja mat á skemmdir á skógi og 

raflínu en þær voru allverulegar.
Styrkur fékkst fljótlega úr 

Ræktunarsjóði Kinnarfells 
(Geirasjóði), en fyrir hluta hans 
var keyptur áburður. Uppgræðsla 
hófst um miðjan júlí í fyrrasumar. 
Samkvæmt ráðleggingum 
skóg  fræðinga og sérfræðinga 
Landgræðslunnar var lögð áhersla 
á að styrkja náttúrulega fræbanka 
með skriðunum með áburðargjöf. 

Langaði að gera þetta að 
samfélagsverkefni

Marteinn Gunnarsson á Hálsi ók 
upp Fellið sunnan við Ystafell og 
svo norður brúnirnar og bar hann á í 
kringum skriðurnar þar sem véltækt 
var. Í sömu ferð flutti hann upp um 
600 kg af blöndu af fræi og áburði. 
„Við í fjölskyldunni byrjuðum að sá 
efst í stóru skriðuna og í öll minni 
sárin – það var mikið gengið þann 
daginn. Okkur langaði frá upphafi að 
gera þetta að samfélagsverkefni og ég 
fékk þá hugmynd að það gæti verið 
að Stórutjarnaskóli væri tilbúinn að 

Flestir hafa tilhneigingu til að 
skipta lífinu í tímabil, fyrir og 
eftir heimsstyrjöldina seinni, 
síðustu aldamót eða eins og 
ég fyrir og eftir lendinguna á 
tunglinu. 

Þegar kemur að traktorum 
liggja skilin hjá mörgum fyrir 
og eftir Fordson Model F sem 
kom á markað árið 1917 og olli 
straumhvörfum í landbúnaði.

Fyrstu Fordson-vélarnar voru 
svipaðar öðrum dráttarvélum á 
sínum tíma en samt tæknilega 
fullkomnari á ýmsan hátt. Það 
sem gerði gæfumuninn var að 
þær voru fjöldaframleiddar á 
færiböndum bílaframleiðandans 
Henry Ford. Vélarnar voru seldar 
á verði sem nam einum þriðja af 
verði sambærilegra dráttarvéla 
og eftir að vinsældir þeirra urðu 
meiri lækkaði verðið enn meira. 
Þúsundir bænda sem áður gátu vart 
dreymt um að eignast dráttarvél 
höfðu því ráð á því að kaupa sér 
traktor. Fordson-dráttarvélar eru 
því upphaf mikillar tæknibyltingar 
og líklega einnig offramleiðslu í 
landbúnaði.

Nafnið Fordson má rekja til 
þess að fyrirtækið sem framleiddi 
vélarnar hét Henry Ford & Son 
Inc. en nafnið var stytt í Fordson 
til að spara peninga og tíma við 
sendingar á símskeytum. 

Vildi létta bændum lífið

Henry Ford ólst upp á bóndabæ 
í Michigan-ríki í Bandaríkjunum 
og segir sagan að hann hafi dreymt 
um að framleiða áreiðanlegan og 
ódýran traktor til að auðvelda 
bændum lífið. Er sagt að vélsmiðir 
á hans vegum hafi sett saman um 
50 frumgerðir af Fordson Model 
F áður en Ford var sáttur við 
útkomuna og framleiðsla hófst. 

Fljótlega eftir að framleiðsla 
fyrstu Fordson-vélanna hófst 
pantaði breska stjórnin 6.000 
traktora og nokkrum árum seinna 
seldi Ford 26.000 dráttarvélar til 
Sovétríkjanna auk þess sem nokkur 
þúsund slíkir voru framleiddir 
þar líka. Um tíma voru 85% 

allra dráttarvéla í Sovétríkjunum 
að gerðinni Fordson og tuttugu 
árum eftir að framleiðsla þeirra  
hófst voru hátt í 750.000 Fordson-
traktorar í notkun víða um heim.

Fordson eru með fyrstu 
dráttarvélum sem fluttar voru til 
Íslands og var ein slík í notkun 
á Hvanneyri árið 1921 en talið 
er að sú vél hafi verið smíðuð 
1919. Vélarnar náðu töluverðri 
útbreiðslu hér á landi.

Salan féll í Bandaríkjunum

Árið 1927 var framleiðslu Fordson 
hætt í Bandaríkjunum og hún 
flutt til Cork á Írlandi þaðan 
sem afi hans var upprunninn. Afl 
vélanna var aukið og þær kallaðar 
Fordson Model N. Framleiðslan 
á Írlandi var óhagkvæm vegna 
þess hversu einangrað Cork var og 
árið 1933 var verksmiðjan flutt til 
Dageham sem er austur af London 
á Englandi. Vélarnar seldust vel 
á Bretlandseyjum en sala þeirra 
hríðféll í Bandaríkjunum vegna 
vaxandi vinsælda Farmall, John 
Deere og Allis-Charmer. Ólíkt 
Fordson voru þessar vélar á 
gúmmídekkjum en ekki dekkjum 
úr járni.

Framleiðslu Fordson-traktora 
var hætt árið 1961.  /VH

Fordson Model F – fyrsti traktorinn 

sem var framleiddur á færibandi

Þetta merki hvarf af markaðnum 
árið 1961.

Þau voru ötul við að safna fræi. Talið frá vinstri á myndinni eru Unnur, Katla, Hannes, Snorri, Elísabet, Heiðrún, 
Unnur, Árný, Inga og Elín tilbúin að sinna góðu verki.  Myndir / Agnes Þórunn Guðbergsdóttir.

Nemendur Stórutjarnaskóla sá fræi rétt ofan við þjóðveginn við Ystafell.

Heiðrún Harpa Helgadóttir að blanda saman fræjum og haframjöli, en þannig 
dreifast fræin betur.

Hannes Haukur Sigurðarson lagði 
sitt af mörkum við sáninguna.
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nýta sér þetta sem námsverkefni, við 
gætum svo í staðinn styrkt ferðasjóð 
eða eitthvert það málefni sem kæmi 
skólanum vel,“ segir Erla en Ólafur 
Arngrímsson skólastjóri tók vel 
í málið og setti verkefnið af stað 
undir styrkri stjórn Agnesar Þórunnar 
Guðbergsdóttur, kennara við skólann 
og skógarbónda.“

Söfnuðu birkifræi í Fellsskógi
og Vaglaskógi

Strax í fyrrahaust fór hluti nemenda 
í Fellsskóg og safnaði birkifræjum 
sem voru þurrkuð og geymd í kæli 
hjá Skógrækt ríkisins að Vöglum 
síðastliðinn vetur. Það eru nemendur 
í 6. 7. og 8. bekk sem taka þátt í þessu 
uppgræðsluverkefni. Í haust fóru þau 
ásamt Agnesi Þórunni aftur á stúfana 
og í þetta skiptið í Vaglaskóg og 
tíndu heilmikið af fræi til viðbótar. 

Þá var komið að sáningu. Hinn 
11. september var ekið út í Kinn með 
tvo dunka af þurrkuðu birkifræi auk 
nokkurra poka með nýtíndu fræi og 
einn poka af haframjöli. Þar beið 
Ólafur Ingólfsson í Hlíð hópsins, 
með áburð og fötur fyrir hvern og 
einn nemanda. Síðan var tekið til við 
að blanda saman áburði, birkifræi 
og haframjöli, sem var sett saman 
við til að dreifa fræinu enn betur. 
Nemendur mynduðu síðan röð og 
sáðu fræi og áburði á suðurkant 
skriðunnar. 

Tók stundum óvænta stefnu

Nemendur voru kappsfullir og stóðu 
sig vel, þrátt fyrir moldrok sem stóð 
af suðri. „Fræið tók stundum óvænta 

stefnu langa leið til norðurs en þetta 
gekk allt saman mjög vel,“ segir 
Agnes.

Landeigendur vilja koma á 
framfæri þökkum til Ræktunarsjóðs 
Kinnarfells (Geirasjóðs), Land-
bótasjóðs og Rarik vegna fjár styrkja. 
Einnig vilja þau þakka starfsmönnum 
Landgræðslunnar á Húsavík og 
Skógræktarinnar, sem hafa verið 
afar hollráðir og Landgræðslan 
lagt til fræ. Sérstakar þakkir fá svo 
Ólafur Ingólfsson í Hlíð, Marteinn 
Gunnarsson, Hálsi, og nemendur, 
stjórnendur og kennarar við 
Stórutjarnaskóla sem hafa lagt þeim 
lið við vinnuna.  /MÞÞ

Snorri Már Vagnsson lagði mikið á sig við að safna birkifræi.

Unnur Jónasdóttir safnar fræi af 
kappi.

Elísabet Sól Sigurðardóttir, 
Árný Olsen og Hannes Haukur 
Sigurðarson.

Inga María Hauksdóttir við 
fræsöfnun.

Hrútadagur haldinn á Raufarhöfn í áttunda sinn:

Alvara, gleði og mikið grín 
Hinn 4. október síðastliðinn 
var haldinn hrútadagurinn á 
Raufarhöfn. Var þetta í áttunda 
sinn sem slíkur dagur er haldinn 
og að vanda var þar gott úrval 
af kynbótahrútum úr Norður-
Þingeyjarsýslu. 

Dagskráin hófst kl. 15  með ávarpi 
Guðna Ágústsonar, fyrrverandi 
landbúnaðarráðarráðherra, en hann 
var þar í för með Hrútavinafélaginu 
Örvari sem voru að flytja 
uppstoppaða hrútinn Gorba á 
nýja safnið og fræðasetrið um 
forystufé sem sett hefur verið á 
fót á Svalbarði í Þistilfirði. 

Kynning hrútadagsins ásamt 
ómmælingum og stigun lamba 
var í höndum Guðrúnar Hildar,  
ráðunautar RML.

Kótilettufélag Íslands tilnefndi 
kótilettuhrút ársins 2014. Hann 
er með 39 mm bakvöðva og með 
fullkomna lögun, að sögn Gunnars 
Guðmundarsonar í Sveinungsvík 
í Þistilfirði, sem er upphafsmaður 
þessarar hátíðar. 

Söngur, viðurkenning, 
hagyrðingar, eftirherma og ball 
með Dansbandinu frá Akureyri

Að kvöldi 4. október var vegleg 
þriggja klukkustunda dagskrá 
í  félagsheimilinu Hnitbjörgu 
og mættu þar um 200 manns. 
Á dagskránni var söngur og 
fiðluleikur ásamt afhendingu 
viðurkenningar fyrir afurðahæstu 
ána í Norður-Þingeyjarsýslu 2014. 

Þetta er fjórða árið sem 

viðurkenningarskjöldur er veittur. 
Að þessu sinni hlutu ábúendur í 
Öxarfirði þennan heiður en þau eru 
talið frá vinstri á myndinni; Árni 
B Jónsson, Jón Ingimundarson, 
Björg Guðmundsdóttir og Árdís 
H. Jónsdóttir.  Árni og Árdís eru 
börn þeirra Jóns og Bjargar.

„Þá stigu einnig á svið 
hagyrðingarnir Ágúst Marinó 
Ágústsson á Sauðanesi, Jóhannes 
Sigfússon á Gunnarsstöðum, Jónas 
Friðrik Guðnason á Raufarhöfn 

og Friðrik Steingrímsson úr 
Mývatnssveit. Voru þeir reyndar  
undir  strangri stjórn Birgis 
Sveinbjörnssonar á Akureyri.

Jóhannes Kristjánsson eftir-
herma sá svo til að við fengum 
að heyra aðeins í þjóðþekktum 
einstaklingum, síðan tók 
dansinn við með hljómsveitinni 
Dansbandinu frá Akureyri  til 
klukkan þrjú,“ sagði Gunnar í 
samtali við Bændablaðið.

Hefur borið 5 sinnum
og samtals 15 lömbum

Afurðahæsta ærin heitir Lexía 
númer 09-929. Hún hefur borið 
5 sinnum og átt 15 lömb. Sem 
gemlingur var hún tvílembd, næsta 
ár þrílembd, þar á eftir fjórlembd 
og svo síðustu tvö árin var hún 
þrílembd. Samkvæmt mati er hún að 
gerð 11, fita 7,8 og  meðal fallþungi 
lamba er 18,3 kg. Faðir er Máni nr. 
04-193, en hann er heimahrútur. 
Föðurfaðir er hrúturinn Otur 
00-910 (sæðingur). Föðurmóðir 
er ærin 01-113. Móðirin er Drífa 
nr.  06-605. Móðurfaðir er Lundi 
nr. 03-945 sem er sæðingur og 
móðurmóðir er Drífa nr.  03-329. 
Samkvæmt Fjárvís er BLUP: Fita: 
104, gerð 108, mjólk 117, frjósemi 
132. Tölurnar munu vera eitthvað 
aðeins öðruvísi í fjárbókinni.  
Meðalvöðvaflokkur afkvæma 11. 
Meðafituflokkur afkvæma 7,9. 
Meðallífþungi aflvæma 34,3. 
Meðalfallþungi afkvæma 18,2. 

 /HKr.

und krónur. Kaupandi er Haraldur 
Sveinsson á Hrafnkelsstöðum í Ár
nessýslu. 
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Fróðleiksbásinn
Hafsteinn Hafliðason garðyrkjufræðingur

Nú haustar að. Tré og runnar 
hafa lokið sumarvexti og komin í 
það ástand að flytja sumaraflann 
niður í rætur. Við það tekur 
rótarvöxtur við sér. Þetta er 
tíminn þegar rótarvöxtur 
trjágróðurs er í hámarki.

Þess vegna er haustgróðursetning 
trjáa og runna afar heppileg 
aðgerð. Plönturnar ná fljótar að 
festa rætur og verða mun betur 
búnar undir vöxt næsta sumars og 
nýta komandi vaxtartíma til meiri 
fullnustu heldur en þær sem settar 
eru niður að vori til. Í þokkabót fær 
garðræktandinn rýmra svigrúm til 
annarra vorverka í garðinum og 
losnar við áhyggjur af þurrki og 
vorhretum á nýgróðursett tré. 

Tíminn til að gróðursetja tré að 
hausti er frá lokum ágústmánaðar 
og eiginlega allur veturinn, svo 
framarlega að mold sé það þíð að 
hægt sé að stinga upp plöntur og 
grafa holur með handverkfærum. 
Besti tíminn er samt upp úr 
miðjum september og út október 
meðan moldin hefur enn í sér 
megnið af sumarylnum. Jafnvel 
lengur þegar aðstæður leyfa og 
frost hefur ekki hlaupið í jörð. 
Hér fjalla ég um gróðursetningu 
í görðum eða ræktuðu landi. Við 
gróðursetningu skógarplantna er 
beitt öðru verklagi og viðmiðunum 
sem betra er að kynna sér í þeim 
skógræktarleiðbeiningum sem 
finna má í skógræktarlesmáli á 
vefnum og í bókum og bæklingum.

Ýmislegt þarf að hafa í huga 
þegar gróðursetning trjágróðurs er 
á dagskránni. Í fyrsta lagi er það 
jarðvinnslan og það umhverfi sem 
plöntunum er ætlað að vaxa í til 
frambúðar. Jarðvinnslan er fyrst og 
fremst „holan“ fyrir tréð. Hér áður 
fyrr, og þess gætir reyndar enn, 
var reiknað með að grafa sextíu til 
áttatíu sentímetra djúpan „brunn“ 
til að koma plöntuhnausunum fyrir. 
Oft var holan ekki mikið víðari 
en dýptin. 

Gjarna var hún fyllt í botninn 
með gömlum búfjáráburði sem 

hulinn var með þunnu moldarlagi 
áður en hnausnum var komið 
fyrir. Þegar um aspir var að ræða 
þótti líka tilhlýðilegt að „sökkva“ 
rótarhálsinum um tuttugu og 
jafnvel þrjátíu sentímetrum dýpra 
niður í moldina en trén stóðu áður í 
gróðrarstöð eða uppeldisreit. Þetta 
átti að skorða plöntuna betur og 
fá aspirnar til að skjóta úr nýjum 
rótum á bolnum ofan við hinn 
upprunalega rótarháls. 

En mikið hefur verið rannsakað 
undanfarið hvernig best sé að 
gróðursetja tré. Einkum hvað beri 
að varast. Djúpar, þröngar holur 
í óunninn jarðveg valda því að 
trén eru lengur að senda rætur út 
til hliðanna og hafa tilhneigingu 
til að kúldrast í holu sinni líkt 
og tappi í flösku, og þess vegna 
hættara við stormfalli í stórviðrum. 
Að setja tré dýpra niður en þau 
stóðu í gróðrarstöðinni, þ.e. að 
sökkva rótarhálsinum, veldur 
því að trén tapa toppleiðaranum 

svo að hliðargreinar ofarlega á 
bolnum byrja að berjast um að 
taka stöðu hans. Við það missa 
trén sitt eðlilega vaxtarlag og þegar 
lengra dregur fram er hætta á að 
kjarnaviðurinn fari að fúna, þannig 
að trén verða smátt og smátt hol 
að innan.

Í nágrannalöndunum hallast 
menn nú frekar að því að stinga 
upp nokkuð góðan hring þar 
sem tré eiga að standa. Þvermál 
hringsins er haft tveir metrar 
eða meira eftir stærð trésins. 
Dýptin er ekki höfð meiri en tvær 
skófludýptir. Moldin síðan vel 
losuð í sundur og í hana jafnvel 
bætt dálitlu af grófum sandi, ef 
jarðvegurinn er mjög þéttur, og 
lífrænum massa eins og moltu eða 
gömlum, vel brunnum búfjáráburði 
til að hvetja örverulífið. Í miðju 
þessarar kringlu er svo gerð grunn 
gróp allan hringinn með örlítilli 
upphækkun í miðjunni. Þeim 
megin við þessa upphækkun 

sem ríkjandi vindátt kemur úr er 
rekinn niður staur sem látinn er ná 
rembingsfast og vel niður í óhreyft 
jarðvegslag neðan við holuna. 

Því næst er tréð sett með 

rótarhnausinn ofan á miðjubinginn 
og greitt úr rótunum til allra hliða. 
Ef um pottaræktaðar plöntur 
er að ræða er reynt að greiða úr 
rótunum eins og hægt er. Hafi 
ræturnar myndað hringvöxt í 
pottinum þarf oft að klippa á þær 
til að binda endi á hringvöxtinn 
og beina rótarvextinum til hliðar. 
Að þessu búnu er fyllt á með 
moldinni sem í kring er og þess 
er gætt að rótarhálsinn færist 
ekki í kaf. Moldinni er þjappað 
þéttingsfast milli rótanna, vökvað 
og rakað þannig að tréð standi í 
ögn upphækkuðum bing. Ofan á 
þennan bing er svo gott að hreykja 
moltu eða vel brunnu taði. Svæðinu 
er haldið graslausu næstu árin en 
þarna má gróðursetja blómplöntur 
sem þekja jarðveginn og hindra 
grasvöxt.

Tréð þarf að festa við staurinn 
með breiðu bandi sem öruggt er 
að ekki særi börkinn. Bandinu er 

krossleggist á milli bols og staurs 
og síðan er það fest við staurinn. 
Uppristar hjólbarðaslöngur eða 
aflagðar nælonsokkabuxur henta 
ágætlega, en svo má kaupa sérstök 
bönd sem ætluð eru til þessara 
nota. Bandið á ekki að geta 
runnið til á bolnum en það á að 
gefa aðeins eftir þegar vindurinn 
gnauðar á. Staurinn þarf ekki að 
vera lengri en svo að hann haldi 
rótarsvæðinu tryggilega föstu 
í jarðveginum. Hann á ekki að 
bera tréð sjálft uppi. Þegar um 
grenitegundir með hnaus er að 
ræða er hægt að setja grófa möl í 

ofan á hnausinn í stað staurs til 
að fergja ræturnar og halda þeim 
föstum.

Að gróðursetja tré á þennan hátt 
tryggir að trén fái gott loftflæði 
niður í rótarkrónuna og fyrirbyggir 
að þau standi í vatnsósa jarðvegi. 
Í raun á þessi aðferð líka við um 
runnagróður nema að runna er í 
góðu lagi að setja nokkru dýpra 
en þeir stóðu í uppeldinu. 

Haustgróðursetning trjágróðurs
rkjufræðingur

Ýmislegt þarf að hafa í huga þegar gróðursetning trjágróðurs er á dagskránni. Í fyrsta lagi er það jarðvinnslan og 

Gjaldskrá 
vegna útgáfu 

hestavegabréfa fyrir 
 

Gjald vegna útgáfu hestavegabréfs fyrir hross með 
A-vottun: 5.170 kr. 

Gjald vegna útgáfu hestavegabréfs fyrir hross án 
A-vottunar: 5.940 kr.

Sama gjald skal greiða fyrir endurútgáfu vegabréfa og 

breytingum. Gjaldskrá er staðfest af atvinnuvega- og 

Kynntu þér úrvalið á idnvelar.is

Hvort sem þig vantar 50 l eða 
10.000 l loftpressu þá eigum  

 við réttu lausnina fyrir þig.

Eigum einnig fyrirliggjandi  
pessur fyrir mjaltaþjóna.

CompAir loftpressur 

Við erum sérfræðingar í lofti!  

| | | | |
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Kvenfélagskonur á Suðurlandi,  
sem eru innan Sambands 
sunnlenskra kvenna (SSK), 
komu færandi hendi nýlega á 
Heilbrigðisstofnun Suðurlands á 
Selfossi og gáfu stofnuninni stórt 
veggteppi og nýtt fæðingarúm á 
fæðingadeild sjúkrahússins.

„Stærð verksins er 2,60 m x 
1,30 m og þyngd þess er eins og 
meðalbarns, um 3,5 kg. Fyrir þá 
sem hafa gaman af tölum þá hittist 
afmælisnefndin frá því að hún var 
stofnuð, ýmist ein eða með stjórn 
SSK, samtals á 23 fundum í Selinu á 
Selfossi. Okkur  reiknast til að vinna 
nefndarinnar við að púsla saman 
bútunum og sauma saman fleka telji 
samtals um 225 vinnustundir eða 
rúma 9 sólarhringa. Þá eru ótaldar 
allar stundirnar sem kvenfélögin 
hvert um sig notuðu til að prjóna 
og sauma saman bútana,“ segir 
Elinborg Sigurðardóttir, formaður 
Sambands sunnlenskra kvenna 
þegar hún var spurð út í veggteppið. 
Konurnar gengu á meðan þær 
prjónuðu bútana í teppið en það 
kallast „Frá fjalli til fjöru – fjöru til 
fjalls – austan og vestan Þjórsár“.  
Táknræn mynd þar sem fjöllin 
Búrfell og Hekla bera við himin 
og Þjórsá flæðir niður láglendið til 

sjávar. Myndin sýnir sólaruppkomu, 
morgunsólina sem gefur okkur ætíð 
eilífa von um nýjan dag. Rosemarie 
Þorleifsdóttir, fyrrverandi formaður 

SSK, og Margrét Þórðardóttir, 
kvenfélagskona ársins 2014, 
afhjúp uðu verkið en Rosmarie átti 
hugmyndina að teppinu. /MHH

Sunnlenskar kvenfélagskonur:

Gáfu veggteppi og fæðingarúm

Bætiefni efla bústofn
Fjölbreytt vöruúrval fyrir allan búfénað

Þaulreynt skitulyf fyrir kálfa.
Júgurbólguforv rn sem

.

 Lynghálsi, Reykjavík Lónsbakka, Akureyri Efstubraut, Blönduósi

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

lifland@lifland.is www.lifland.is

Lystug bætiefnafata fyrir hross.

Hin sívinsæla bætiefnafata
fyrir kýr og kindur.

Fljótandi A-, D-, og 
E-vítamín og selengjafi.

Vítamínbætt, lystug 
súrdoðavörn fyrir kýr.

Rediar Allium hvítlauksolía HiMag fata

Rautt Tranol Hestafata með hvítlauk Pro-Keto

Sjóböð ehf.:

Sækja um lóð við 
Húsavíkurhöfða
Bæjarstjórn Norðurþings tók 
til afgreiðslu erindi frá félaginu 
Sjóböð ehf. á Húsavík, en það 
hefur hug á að byggja upp og reka 
sjóböð við Húsavíkurhöfða.

Félagið hefur óskað eftir 
viðræðum við yfirvöld um lóð undir 
starfsemi sína, norðan og austan við 
vitann á Húsavíkurhöfða.  Á lóðinni 
hyggst félagið byggja upp og reka 
sjóböð sem nýta munu heitt vatn úr 
borholum á svæðinu. Efnasamsetning 
vatnsins er talin heilsusamleg 
væntanlegum baðgestum. Áætluð 
stærð baðsvæðis er 985 m² og 
fyrirhugað byggingarmagn 498 m². 
Til lengri framtíðar verði mögulega 
byggt heilsuhótel á svæðinu í 
tengslum við sjóböðin.

Skipulags- og byggingarnefnd 
sveitarfélagsins hefur fagnað þeim 
hugmyndum sem fram koma í 
erindinu og gerir það í bókun sem 
samþykkt var samhljóða á fundi 
nefndarinnar á dögunum. Þar er 
einnig hvatt til þess að hafnar verði 
viðræður við umsækjanda lóðarinnar 
um breytingar á aðalskipulagi og gerð 
deiliskipulags vegna fyrirhugaðrar 
uppbyggingar. Sveitarstjórn 
Norðurþings tekur undir bókun 
nefndarinnar. 

Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar 
samþykkti á fundi nýverið  áskorun 
vegna vegamála í sveitarfélaginu 
og var hún samþykkt.

Fram kemur í ályktuninni að 
sveitarstjórn hafi þungar áhyggjur 
af  ástandi og viðhaldi malarvega 
í Þingeyjarsveit og telur að slæmt 
ástand þeirra ógni umferðaröryggi 
íbúa og annarra vegfarenda. Þar 
beri helst að nefna Bárðardalsveg 
vestri nr. 842 og Útkinnarveg 
nr. 851. Sveitarstjórn skorar á 
fjárveitingavaldið og yfirvöld 
samgöngumála að auka fjármagn til 
þessara vega og bæta þjónustu við þá.

Sveitarstjóra var falið að senda 
ályktunina til Vegagerðar ríkisins, 
umhverfis- og samgöngunefndar 
Alþingis, fjárlaganefndar Alþingis, 
innanríkisráðherra, fjármálaráðherra 
og þingmanna Norðausturkjördæmis.

Þingeyjarsveit:

Slæmt ástand 
malarvega 
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Landbúnaður er grein sem er 
með miklar fjárfestingar. Eðli 
fjárfestinganna er þannig að stór 
hluti eignanna eru fasteignir og 
jarðir þannig að í upphafi er 
reksturinn þjakaður af háum 
vaxtarkostnaði og afborgunum.  
Þetta er vel þekkt í flestum 
grunnatvinnuvegi eins og 
sjávarútvegi og landbúnaði.   Einn 
af stærri útgjaldaliðum eru því 
vextir og getur því skipt verulegu 
máli að fjármagna sig sem best. 

Margir sem eru í rekstri vilja 
hafa lánin eins löng og hægt er 
til að hafa greiðslubyrðina sem 
lægsta. Því taka menn verðtryggt 
lán til 25–30 ára.  Það er í sjálfu sér 
gott og gilt í upphafi rekstrar þegar 
greiðslugetan er lítil en til lengri 
tíma eru verðtryggð lán afar dýr.  
Ástæðan fyrir því er að lánið hækkar 
eftir verðbólgu og þar sem einungis 
hluti af verðbótunum eru greiddar 
hækkar lánið. Þetta fyrirkomulag 
verðtryggingar er hvergi þekkt, 
nema á Íslandi. Í öðrum löndum er 
verðtrygging greidd jafnóðum og 
hún fellur til. 

Til að geta reiknað út kostnað 
af lánum er einfaldasta aðgerðin að 
bera saman vexti en það eitt skiptir 
samt ekki öllu máli, greiðslubyrðin 
skiptir mestu máli að hún sé þannig 
að lánið sé alltaf í skilum. Um leið og 
dráttarvextir hlaðast upp er til lítils 
unnið. Dráttarvextir, sem eru 13% í 
dag, draga rekstrarafgang hratt niður 
í rekstri þar sem eignir eru miklar 
miðað við veltu.  

Áður en lengra er haldið er 
ástæða til að taka fram að það er 
ekki til ein rétt leið á fjármögnun 
sem gildir fyrir alla. Ástæðan er sú 
að rekstraraðilar eru að fjármagna 
mismunandi fjárfestingar og á 
fjármögnunin að vera í samræmi við 

endingartíma og arðsemi viðkomandi 
eignar.  Framtíðarsýn eigenda skiptir 
líka verulegu máli, svo sem hvort 
hann ætlar að byggja upp búið eða 
viðhalda núverandi stærð.  

Vandamál við að meta hvaða 
lán er hagstæðast fer töluvert eftir 
aðstæðum hvers bónda fyrir sig.   
Meginreglan er þó að reyna að 
borga sem hægast af því láni sem 
er með lægstu vextina til að geta 
losað sig sem hraðast undan dýrari 
lánum. En það þarf að skoða hvern 
rekstur fyrir sig til að meta hvað er 
hagstæðast. En hvort er ódýrara að 
taka verðtryggt eða óverðtryggt lán?

Það er auðvelt að sjá hvað 
kostar að skulda í óverðtryggðu, 

það er bara að skoða vextina. En 
vandamálið er að bera saman 
óverðtryggt og verðtryggt. Það er 
nánast eins og að bera saman epli 
og appelsínur. Síðan þyngist málið 
þegar á að fara að velta fyrir sér 
hvaða verðbólgutölu á að nota, því 
að hún hefur mjög mikil áhrif hvort 
það borgar sig að taka verðtryggt 
eða óverðtryggt. 

Það sem hefur vakið athygli 
mína að undanförnu er að munurinn 
á milli verðtryggðu vaxtanna og 

óverðtryggðu er orðinn mun meiri 
en fyrir rúmun 7 árum. Þá voru 
óverðtryggðu vextirnir um 2% hærri 
en verðtryggðu en í dag er munurinn 
rétt undir 3%. Á sama tíma er 
verðbólgan 1,8% á ársgrundvelli 
þannig að miðað við þetta borgar 
sig að vera með verðtryggða vexti. 
Sögulega er verðbólga mun lægri 
en verðbólga nú að meðaltali 
síðustu 20 ár hefur verið um 4,5% 
á ári. Verðbólgan núna er í raun 
vanmetin því að gengið hefur verið 
að styrkjast um rúm 5% á síðustu 
12 mánuðum sem ætti að skila sér 
í lækkun á verðbólgu en það virðist 
ekki gerast af einhverjum ástæðum.

Ég henti upp töflu þar sem ég 
reiknaði út raunvaxtakostnað af 1 
milljón króna til 30 ára. Lánið er 
greitt til baka með einni greiðslu á 
ári. Það gerir um 33.333 kr. á ári.  
Restin er vaxtakostnaður, þá bæði 
greiddir vextir (sem eru greiddir á 
hverju ári) og greiddar og ógreiddar 
verðbætur. 

Tafla I

Eins og sjá má eru kjörvextir 5,15 
verðtryggðir en þeir eru 8,10% 
óverðtryggðir miðað við sama 
kjörvaxtaflokk. Verðtryggða 
lánið er hagstæðara fyrstu 9 árin 
en óhagstæðara eftir það. Þá eru 
vextir á verðbætur orðnar það háar 
að óverðtryggðu verða hagstæðari. 
Þannig að miðað við óbreytta vexti 
öll árin myndi lánið verða óhagstætt 
eftir 9 ár en 2% verðbólga hefur 
einungis verið í mjög skamman 
tíma á Íslandi. Meðaltalið er 4,5% 
fyrir síðustu 20 ár. 

Tafla II

Miðað við 4,5% verðbólgu lítur 
þetta enn verr út, en búast má við að 
óverðtryggðir vextir myndu hækka 
eitthvað, sennilega í rúm 10%.  
Það myndi gera lánið óhagstætt 
á 3 árum. En takið eftir því að 
óverðtryggðir vextir síðasta árið 
(ár 30) miðað við 4,5% verðbólgu 
er 35,98%. Tæknilega er verðtryggt 
lán lán sem við greiðum ekki alla 
vextina á hverjum gjalddaga. Því 
er verið að lána okkur áfram fyrir 
þeim með því að bæta þeim við 
lánið. Því missum við sjónar af 
kostnaðinum. 

Ég mæli ekki með 
óverðtryggðum lánum alla jafna en 
margir vilja meina að tekjur aukist 
alltaf meira en verðbólga og lán 
lækki þannig hlutfallslega miðað 
við innkomu.  Þetta er auðvitað 
rangt, þar sem skuldir eru mun hærri 
en tekjur.  Íbúðarlán fyrir hrun voru 
oft 2,5 sinnum árstekjur. Þannig að 
3% verðbólga og 5% launahækkun 
rýrðu eignastöðu fólks. 

Það versta er að skuldarinn er 
í ábyrgð fyrir því að eignir hans 
hækki í það minnsta kosti meira 
en verðbólgan. Það er mun meiri 
hætta en að eignin standi í stað. 
Það er ekki óeðlilegt að borga vexti 
og nýta sér eign eins og leiga en 
verra er að þurfa að treysta á að hún 
hækki í verði með verðbólgunni. 

En hver er ódýrasta fjár-
mögnunin í dag?  Til lengri tíma 
er óverðtryggt lán hagstæðara 
en verðtryggt en það er gat í 
kerfinu. Miðað við verðbólgu er 
mismunurinn á óverðtryggðu og 
verðtryggðu láni 2,8% sem er hærri 
en verðbólgan sem er 1,8%. Því er 
hægt að spara 1% á ári miðað við 
óbreytta verðbólgu með verðtryggð 
lán en greiða alltaf inn á höfuðstól 
við hvern gjalddaga áfallnar 
verðbætur lánsins frá síðasta 
gjalddaga. Það er 10 þús. krónur 
á hverja milljón sem reksturinn 
skuldar. En ef verðbólga hækkar 
umfram vaxtahækkanir þá þarf að 
endurskoða þessa aðferðarfræði.

 Jón Þór Helgason

Verðtryggt eða óverðtryggt lán?

Lesendabás 

Aðventa 2 28. nóvember - 5. desember

Aðventuperlur Þýskalands

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

Aðventan er sá tími þegar borgir og bæir Þýskalands 
skarta sínu fegursta og ilmur frá jólaglöggi liggur í 
loftinu. Farið verður m.a. til tónlistarborgar Richards 
Wagners, Bayreuth og Nürnberg sem er með elsta 
jólamarkað Þýskalands, að ógleymdri 
miðaldaborginni Rothenburg ob der Tauber.

Verð: 179.800 kr. á mann í tvíbýli.  Örfá sæti laus

ð elsta 
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Fararstjóri: Sigrún Valbergsdóttir

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300 
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Rennibekkir, standborvélar, bandsagir, hjólsagir,

bandslípivélar, beygjuvélar, röravalsar, legupressur,

Vélar á verði 
sem gleður

- fyrir fagfólk í léttum iðnaði
og minni verkstæði

Sýningarvélar á staðnum
og rekstrarvörur að auki

Rennibekkur  
300-550 mm

  65.958 kr.

Bandsög

 67.522 kr.

Bandsög  
125 mm

 75.000 kr.

Sandblásturs- 
kassi

 25.000 kr.

Járnkúttari
130 mm rör

 88.101 kr.

  
Fjölbeygjuvél

  50.110 kr.

Verkfærataska  
m/86 stk

 36.315 kr.
Kynntu þér úrvalið á idnvelar.is

IÐNVÉLAR ehf.   |   Smiðjuvegi 44-46  |   200 Kópavogur  |   Sími 414 2700  |   idnvelar@idnvelar.is  |   idnvelar.is

Bændablaðið Smáauglýsingar 56-30-300
Dreift í 32 þúsund eintökum á um 380 dreifingarstaði og 4.000 býli á Íslandi 

Tilkynning til sjóðfélaga 
í Lífeyrissjóði bænda

Hinn 6. október 2014 voru send yfirlit til allra greiðandi 
sjóðfélaga yfir skráð iðgjöld frá 1. janúar 2014 til 31. ágúst 
2014. Sjóðfélagar eru hvattir til að bera þau saman við 
launaseðla.  Beri þeim ekki saman er áríðandi að hafa strax 
samband við sjóðinn.

Launþegar, sem ekki hafa fengið yfirlit en telja að 
vinnuveitandi hafi átt að skila til sjóðsins, er bent á að 
hafa tafarlaust samband við Lífeyrissjóð bænda. Hafi 
athugasemdir frá sjóðfélaga, staðfestar með launaseðlum, 
ekki borist sjóðnum innan 60 daga frá dagsetningu yfirlits 
eða birtingu auglýsingar, sé það síðar, og sjóðnum ekki verið 
kunnugt um iðgjaldakröfuna, er sjóðurinn einungis ábyrgur 
fyrir réttindum á grundvelli iðgjalda þessara að því marki 
sem þau fást greidd.

Lífeyrissjóður bænda
Bændahöllinni við Hagatorg - 107 Reykjavík

Sími 563 0300 - lsb@isb.is - www.lsb.is
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Utan úr heimi

Með um 15 þúsund 
lítra meðalnyt
Mols kallast landsvæði í 
Danmörku sem er norðaustan 
Árósa, á suðurhluta Djursland. 
Líklega er svæðið þekktast hér 
á landi sem staðurinn þar sem 
Molbúarnir búa, en um þá eru til 
margir danskir aulabrandarar og 
er hugtakið molbúi svo sem einnig 
vel þekkt hér á landi. 

Það er samt langt í frá að það 
hugtak eigi við um kúabóndann 
Lisbeth Klinge, raunar er hún líklega 
algjör andstæða þess sem maður 
myndi ella tengja við Molbúa og 
Molbúahátterni.

Lisbeth á og rekur nefnilega 
afurðahæsta kúabú Danmerkur 2013 
og hefur verið óslitið á listanum yfir 
afurðahæstu bú landsins í nærri tvo 
áratugi. Ekki alltaf afurðahæsta 
búið en oft, og í fyrsta skipti árið 
1996. Í dag eru meðalafurðirnar af 
orkuleiðréttri mjólk um 15 þúsund 
lítrar á árskúna og framleiðsla 
verðefna á hverja árskú nærri 1.100 
kíló að jafnaði! En hvernig er hægt að 
vera í fremstu röð danskra kúabænda  
og þar með allra kúabænda í Evrópu? 
Bændablaðinu lék forvitni á að vita 
þetta og fékk Snorra Sigurðsson, 
ráðunaut hjá Þekkingarsetri 
landbúnaðarins í Danmörku, til þess 
að taka hús á Lisbeth.

Frá Vestur-Jótlandi

Lisbeth Klinge er fædd og uppalin 
í nágrenni Varde á vesturhluta 
Jótlands en fluttist til Mols eftir 
að hafa kynnst manni sínum, Jens 
Klinge, í samtökum ungra bænda. 
Þá voru þau bæði bústjórar, hvort á 
sínu kúabúinu, en eftir að þau tóku 
saman keyptu þau kúabú frænku Jens 
og hófu búskap fyrir rúmum tveimur 
áratugum. Saman byggðu þau upp bú 
sitt og komu því fljótt í fremstu röð 
kúabænda á landinu þegar horft var 
til afurðasemi kúnna en einnig hvað 
snertir útlitsdóma þeirra. Þau Jens 
eignuðust þrjú börn en Jens féll frá 
fyrir fimm árum, eftir töluvert langa 
baráttu við krabbamein. Lisbeth hélt 
hins vegar áfram kúabúskapnum 
og býr í dag ein með 75 kýr, allar 
kvígur og 88 hektara ræktaðs lands, 
auk rúmlega 20 hektara sem flokkast 
sem engi, strandlengja og annað sem 
nýtist illa.

Með einn starfsmann

Það er ekki sjálfgefið að eftirlifandi 
makar haldi áfram starfi við 

kúabúskap en Lisbeth segist elska 
starfið og kýrnar sínar. Á meðan 
Jens var veikur höfðu þau þegar 
ráðið að búinu starfsmann og hefur 
hann starfað síðan við búskapinn. En 
varla er það nóg? 

„Nei, enda er ég í samstarfi við 
tvo nágranna mína um allt það sem 
fellur til varðandi vinnu utan fjóssins. 
Við rekum saman okkar eigið litla 
verktakafyrirtæki og leggjum því 
til tæki og tól. Ég fer sjálf aldrei 
mikið í þetta vélastúss en stundum 
sendi ég starfsmanninn minn. Svo 
höldum við nákvæmt bókhald yfir 
það hvaða vélar eru notaðar, hve oft 
og hve margar vinnustundir falla til 
og gerum svo bara upp í lok árs.“

Byrja alltaf á sama tíma

– En hvernig lítur þá hefðbundinn 
vinnudagur út hjá þeim í fjósinu? 

„Við byrjum alltaf kl. fimm á 
morgnana með því að ýta að kúnum 
og nákvæmlega korter yfir fimm 
byrjum við að mjólka. Kýr vilja 
gjarnan reglusemi í vinnubrögðum 
okkar og við látum það því aldrei 
gerast að færa til mjaltatíma. Þær 
hafa forgang á alla aðra vinnu hjá 
okkur,“ segir Lisbeth. 

„Við erum svo 75 mínútur að 
mjólka þessar 73–75 kýr á morgnana 
og síðan þrífum við mjaltabásinn 
og biðsvæðið. Svo erum við oftast 

Ólögleg verslun með plöntur í 
útrýmingarhættu hefur aukist 
mikið undanfarin ár. 

Fyrir skömmu var 24 plöntum af 
mismunandi tegundum sjaldgæfra 
köngulpálma stolið úr grasagarði í 
Cape Town í Suður-Afríku. 

Af pálmunum 24 eru 22 tegundir 
í útrýmingarhættu

Köngulpálmar teljast til elstu 
fræplantna sem til eru og er talið 
að þeir fyrstu hafi komið fram fyrir 
um 300 milljón árum. Þeir hafa því 
lifað risaeðlurnar og margs konar 
hamfarir af.

Undanfarin ár hafa safnarar sýnt 
köngulpálmunum aukinn áhuga og 
ekki ólíklegt að hátt í átta milljónir 
króna fáist fyrir þá. Talið er að 
ránið sé skipulagt af alþjóðlegum 
glæpasamtökum sem meðal annars 
stundi verslun með sjaldgæf dýr og 
veiðiþjófnað.

Pálmarnir eru vandræktaðir og 

sérstaklega aðlagaðir að umhverfi 
sínu þar sem þeir skjóta rótunum 
djúpt og sérstaka tegund af bjöllu 
þarf til að frjóvga þá. Ræktun þeirra 
er því ekki nema á færi sérfræðinga.

Hárri upphæð hefur verið boðið 
í fundarlaun fyrir köngulpálmana.

Suður-Afríka:

Köngulpálmum í útrýmingar-
 hættu stolið úr grasagarði

Hrísgrjónarottur þykja herramannsmatur í Kambódíu.  

Vaxandi markaður fyrir 
hrísgrjónarottur
Auknar vinsældir rottukjöts í 
Asíu hafa gert það að verkum að 
hrísgrjónabændur í Kambódíu 
veiða á hverju ári tugþúsundir af 
rottum sem lifa á hrísgrjónaökrum. 

Ólíkt almennum hugmyndum um 
að rottur séu smitberar og meindýr 
eru hrísgrjónarottur sagðar hollur 
og ljúffengur matur þar sem þær 

lifa frjálsar í náttúrunni og neyta 
eingöngu fæðu sem vex á ökrunum 
í kringum þær. 

Mest er veitt af rottunum í gildrur 
yfir regntímabilið þegar þær leita 
ofar í landið til að forðast vatn. 
Kjötið er sagt gott á grillið og í súpur 
og minna á svínakjöt. 

 /VH

Mannkynið notar um þessar 
mundir  náttúruauðlindir 
jarðar sem svarar 50% umfram 
afkastagetu þeirra.  

Hinn 19. ágúst sl. voru þær 
fullnotaðar fyrir yfirstandandi 
ár.  Sá dagur er á ensku nefndur:   
„Earth overshot day“,  þ.e. að 
það sem eftir er ársins tökum við 
jarðarbúar út fyrirfram í neyslu 
okkar á matvælum, auk þess sem 
við losum  meiri koltvísýring út í  
lofthjúpinn. 

Þetta er niðurstaða alþjóða-
stofnunarinnar „Global Footprint 
Network“. Þessi dagur er fundinn 
á hverju ári og sýnir hlutfallið 
á milli notkunar mannkynsins 
á náttúruauðlindum og losunar 
úrgangsefna við brennslu annars 
vegar og getu jarðarinnar til að 
binda þau hins vegar. Árið 1987 
var þessi dagur 19. desember,  árið  

2000 1. nóvember og í ár er hann 
19. ágúst.    

Skýrsla Global Footprint  
Network sýnir að í 86 löndum 
heims er neyslan umfram það sem 
vistkerfið er fært um að endurnýja 
árlega. Þessi halli stefnir í það að 
verða eitt mikilvægasta verkefni 
þjóða heims  á yfirstandandi  öld.  
Ríki, sem skortir auðlindir, eru 
viðkvæmust í þessum efnum. En 
jafnvel efnaðar þjóðir verða að 
átta sig á því að brýnt er að gera 
langtímaáætlanir til að létta álagið, 
segir í skýrslunni.  /ME

Hratt gengið á náttúru-
auðlindir jarðar

Kýrnar hennar Lisbeth mega sjálfar velja hvort þær fari út á sumrin eða ekki. Eins og sjá má velja sumar þeirra að 
Myndir / SS

Um hefðbundið legubásafjós er að ræða með mjólkurhúsi, mjaltabás og 
þrístæðum legubásum öðrum megin fóðurgangs og geldneytaaðstöðu 
ásamt burðarstíum hinum megin.

Mjaltabásinn er svokallaður hraðmjaltabás frá DeLaval, með átta tæki hvorum 
megin og eru kýrnar mjólkaðar aftan frá.
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komin inn í morgunkaffi um hálf 
sjö.“ 

Eftir morgunmatinn fara þau 
að sjálfsögðu aftur út enda þarf að 
blanda fóðrið í kýrnar, gefa kálfum 
og sinna öðru því sem fellur til á 
stóru búi. Þegar klukkan er orðin 
12 á hádegi er vinnudeginum oftast 
lokið hjá starfsmanninum hennar 
Lisbeth, en hann vinnur bara á 
virkum dögum enda er full vinnuvika 
37 vinnustundir og tíðkast sjaldan 
á búum í Danmörku að fara yfir 
þau vinnutímamörk. Hún er svo 
ein það sem eftir er dagsins og sér 
sjálf um kvöldmjaltirnar, sem taka 
um klukkutíma og er vinnudeginum 
því oftast lokið um hálf sex-leytið 
á daginn. Þó fer hún í fjósið eftir 
kvöldmatinn að ýta að kúnum og líta 
eftir þeim. En fær hún ekki neina 
aðra hjálp? 

„Jú, stundum koma áhugasamir 
skólastrákar hingað og hjálpa mér að 
vinna í fjósinu og svo kemur mágur 
minn, sem er eftirlaunaþegi, hingað 
stundum og grípur í verk.“

Meira en 1 tonn verðefna

– En að afurðasemi kúnna, sem er 
nánast einstök. Hver er hún í dag? 

„Þær eru mjög duglegar, kýrnar 
mínar, og mjólka rétt um 15 þúsund 
lítrum að jafnaði, eru að skila að 
meðaltali 1.073 kílóum verðefna 
og fitan er um 4,18% og próteinið 
3,48%. Þá er frumutalan oftast þetta 
á bilinu 100–120 þúsund. 

Auðvitað eru ekki allar kýrnar 
jafn háar, en ég hef alltaf lagt áherslu 
á verðefnin og góða endingu og því 
eru kýrnar mínar frekar jafnar þegar 
ég skoða framleiðslu þeirra. Þó eru 
nokkrar í sérflokki og núna er t.d. 
ein kýr sem mjólkar 72,4 kg á dag 
og mun enda í 20–21.000 lítrum í ár 
með um 1.600 kílóum verðefna. Þær 
eru þó flestar á þéttu bili, á milli 40 
og 55 kílóa á dag.“

Þess má geta til samanburðar að 
meðalnyt svartskjöldóttu kúnna í 
Danmörku er nú 10.111 kg (miðað 
við lok ágúst) með 4,03% fitu og 
3,38% próteini að jafnaði. 

Mjólkar tvisvar á dag

Það sem er eftirtektarvert við 
afurðasemi kúnna hennar Lisbeth 
er að þær eru einungis mjólkaðar 
tvisvar á dag. Aðspurð segir hún að 
hún geri sér fullvel grein fyrir því 
að líklega myndi meðalnytin hækka 
um 10–15% við að bæta við auka 
mjöltum en það myndi hins vegar 
kalla á viðbótarmannskap og hún 
er ekki alveg tilbúin í það enn sem 
komið er. 

„Ég veit alveg af þessum 
möguleika og ef þeir fara að stinga 
okkur af í meðalafurðum má vel vera 
að ég bæti við þriðju mjöltunum til 
þess að ná fyrsta sætinu á ný,“ bætti 
hún við með brosi á vör.

Gefur bara einu sinni á dag

Til þess að geta framleitt um 15 tonn 
mjólkur þarf mikið magn fóðurs og 
þar hefur Lisbeth mjög ákveðna 
skoðun. 

„Við blöndum heilfóðrið í kýrnar 
bara einu sinni á dag og gefum það á 
morgnana. Síðan ýtum við að kúnum 
tvisvar til þrisvar það sem eftir lifir 
dags og kvölds. Með þessu verður 
miklu meiri ró í fjósinu og kýrnar eru 
ekkert að truflast af vélum og tækjum 
sem fara um fjósið að óþörfu.“ 

– En hvernig er fóðrið byggt upp? 
„Kýrnar fá ekkert kjarnfóður hjá mér, 
bara heilfóður sem inniheldur allt það 
sem kýrnar eiga að fá. Fóðurblandan 
þeirra miðast við að þær éti 25–26 
kíló þurrefnis á dag og er stærsti 
hluti þess vothey, bæði maísvothey 
og rýgresisvothey. Auk þess er 
sett aðeins kjarnfóður í heilfóðrið, 
aðkeypt fóðurefni, steinefni og 
vítamín.“

Kýrnar fara út

Á sumrin fá kýrnar hennar að fara 
út og er fjósið alltaf opið. Þær éta 

þó nánast alltaf inni og Lisbeth segir 
að þær bíti lítið úti. 

„Þær eru vanar því að fá fóðrið 
sitt á fóðurganginn og vilja það miklu 
fremur en að hafa fyrir því að bíta úti. 
Þær fara þó oft út, sérstaklega ef það 
er svolítið svalt og skýjað. Ef sólin 
skín vilja þær miklu frekar vera inni 
en þær mega bara ráða þessu sjálfar,“ 
segir Lisbeth. 

Þess má geta að inni í fjósinu er 
sérstakt úðakerfi sem dælir vatni 
yfir kýrnar og kælir þær reglulega 
á sumrin þegar heitt er í veðri. 
Kerfið segist hún setja í gang þegar 
útihitastigið er komið í um 20 gráður.

Sandlegubásafjós

Fjósið, sem er sandlegubásafjós frá 
1999, heldur kúnum einstaklega 
hreinum, en aðspurð um af hverju 
sandur var valinn í botninn á 
básunum sagði Lisbeth að það 
hafi einfaldlega verið byggt á því 
að þau hjónin mátu það svo að það 
væri best fyrir kýrnar. Hún keyrir 
sandi inn í básana á þriggja vikna 
fresti en skefur svo básana hreina 
oft á dag og þar með mjatlast hægt 
og rólega af sandinum í básunum. 
Undir rimlunum á milli básanna er 
svo sköfukerfi sem skefur skítinn og 
sandinn út í þar til gerða sandgildru 
sem skilur að sand og mykju. Hún 
segir að þetta kerfi hafi virkað afar 
vel hingað til og kýrnar séu afar 
ánægðar. Þá séu kvígurnar einnig á 
sandlegubásum frá 10 mánaða aldri 
en fram að því eru þær í hálmstíum.

Notar eigin fósturvísa

Lisbeth er með ótal verðlaunagripi 
og viðurkenningarborða sem vitnar 
til um mikla og góða ræktun kúnna, 
en hún leggur eðlilega mikla áherslu 
á góða ræktun. 

„Ég hef alltaf verið mjög nákvæm 
þegar ég vel naut á kýrnar mínar 
og para saman góða einstaklinga. 
Þar hef ég fyrst og fremst horft til 
eiginleika eins og efnainnihalds og 
endingar og skiptir mig engu hvaðan 
sæðið kemur, kaupi bara það besta 
sem er í boði hvort sem það kemur 
héðan eða frá öðrum löndum. Svo 
hef ég notast við fósturvísa og látið 
skola bestu kýrnar mínar. Ég á því 
margar kýr sem eru mjög skyldar, 
t.d. tvær alsystur sem komu til við 
skolun fósturvísa hér í fjósinu.“ 

Reyndar bætti hún svo því við 
að í fjósinu væru fimm ættliðir í 
framleiðslu í dag og kvíga í sjötta 
ættlið myndi bera fljótlega, nokkuð 
sem hlýtur að vera einstakt.

Rólegar og gamlar kýr

Eftir að hafa rölt um fjósið og 
„spjallað við kýrnar“ komst 
greinarhöfundur að því af eigin 
raun að kýrnar hjá Lisbeth eru 
einstaklega rólegar og sjáanlega 
stærri en almennt gerist og gengur 
með svartskjöldóttar kýr, en 
jafnframt er ending kúnna góð og 
t.d. er meðalaldur kúnna hennar mun 
hærri en almennt gerist í Danmörku. 

Í fjósinu voru tvær vinkonur, 
eins og Lisbeth kallaði þær. Báðar 
kýrnar á 16. ári og lágu saman hlið 
við hlið, önnur þeirra er komin yfir 
152 þúsund lítra og hin í 176 þúsund 
lítra! Þær eru þó í nokkrum sérflokki 
í fjósinu enda gæti búið ekki verið í 
fremstu röð hvað meðalafurðasemi 
snertir, ef ekki væri um verulega 
reglulega endurnýjun á erfðaefni að 
ræða. Vegna þessa eru afar margar 
kýr í fjósinu á fyrsta til fjórða kálfi 
en nokkrar eru töluvert eldri eins og 
áður hefur komið fram.

Geldir upp kýr í 40 kg dagsnyt!

– En með svona afurðamiklar kýr 
hlýtur að reyna á kýrnar þegar þær 
eru að geldast upp? 

„Já ég er oft að fá kýrnar í 
geldstöðu og enn er í þeim um 
40 kíló á dag. Þá tek ég þær bara 
til hliðar og gef þeim létt fóður 
og sleppi úr einum mjöltum. Svo 
sleppi ég úr einum degi og mjólka 

þær einu sinni enn og þá er þetta 
komið. Kýrnar mínar eru hraustar og 
þola þetta vel en ég passa svo afar 
vel upp á þær í geldstöðunni, þá eru 
þær viðkvæmar.“

Hver er uppskriftin?
Lykilatriðið eru „errin þrjú“

Hvaða ráð getur hún gefið öðrum 
kúabændum sem hafa áhuga á því 
að ná sem mestu út úr búum sínum? 

„Því er auðsvarað, það eru 
errin þrjú [innskot: þrjú „r“] – ro, 
renlighed og regelmæssighed“, sagði 
Lisbeth upp á sína fínu dönsku sem 
mætti snara sem ró, reglusemi og 
hreinlæti. Þ.e. það á alltaf að vera 
góð ró yfir fjósinu og fjósverkum, 
aldrei vera með læti eða óþarfa vélar 

í gangi. Láta kýrnar búa við föst og 
stöðluð vinnubrögð svo sem við 
helstu gegningar s.s. mjaltir, hvenær 
er fóðrað, ýtt að þeim eða skafið úr 
básum. 

Þá er augljóst að ef kýrnar eru 
ekki hýstar í hreinu umhverfi, þá geti 
þær ekki framleitt mikið af mjólk og 
haldið heilsu. Þetta eigi einnig við 
um uppeldið en bæði smákálfar og 
kvígur litu afar vel út og allir gripir 
tandurhreinir. Svo bætti hún við að 
auk þessa þá þurfi að vera gott ljós 
hjá kúnum, næg loftræsting og svo 
þurfa kýrnar mikið pláss. 

„Þetta er heldur ekki hægt ef 
manni finnst ekki gaman að vera í 
fjósinu og að fylgjast með kúnum. 
Því fyrr sem maður getur brugðist 
við ef eitthvað bjátar á, því minni 

líkur eru á því að kýrnar lendi í 
afurðatjóni.“

Sinnir kvígunum vel

Það eru ekki einungis kýrnar 
sem er hugsað vel um heldur var 
aðdáunarvert að sjá í hve góðu standi 
allar kvígurnar voru. 

„Þær eru lykillinn að góðri 
mjólkurkú og því þarf að sinna 
kvígunum vel. Þær fá alltaf gott 
fóður, fá gott pláss þegar þær eru 
að stækka og ég passa alltaf upp 
á að þær séu lausar við stress. Ef 
þær upplifa aldrei stress eða mikið 
ónæði, þá vaxa þær vel og verða 
góðar mjólkurkýr.“

Hvernig lítur framtíðin út?

Að lokum langar greinarhöfund að 
vita hvaða augum Lisbeth lítur á 
framtíðina, búandi ein með margar 
kýr. 

„Á meðan ég hlakka til þess að 
fara í morgunmjaltirnar þá mun ég 
halda áfram. Mér þykir bæði gaman 
að vera kúabóndi og svo þykir mér 
afar vænt um kýrnar mínar. Svo 
er þetta líka svolítið átak þar sem 
ég þarf líka að vera afskaplega 
passasöm með alla hluti enda er ég 
með lítið kúabú sem nýtur engra 
afsláttarkjara vegna innkaupa á fóðri, 
áburði eða öðru slíku. Kostnaðurinn 
hjá mér verður því alltaf hærri en hjá 
þeim sem eru með stærri búin og sú 
staðreynd heldur mér á tánum og 
hvetur mig áfram,“ sagði Lisbeth 
að lokum.

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

Kýrnar hennar Lisbeth eru stórar og miklar en einstaklega rólegar og gæfar. 

Íslandsmeistaramót í rúningi 2014
Ágæti rúningsmaður/kona, er ekki þinn tími kominn?
Félag sauðfjárbænda í Dalasýslu stendur fyrir Íslandsmeistaramótinu 
í rúningi laugardaginn 25. október næstkomandi. Keppnin hefst kl. 
14.00 í reiðhöllinni í Búðardal.  Verður krýndur nýr Íslandsmeistari þetta 
árið?  Ver Íslandsmeistarinn 2013, Reynir Þór Jónsson, Hurðarbaki, Flóa, 
titilinn? Kemst þú í landsliðið?  
Er þetta ekki eitthvað fyrir þig? 
Taktu upp tólið eða sendu okkur tölvupóst og skráðu þig til leiks.

Vegleg verðlaun í boði.
Meðal annars:
Kvöldverður 

gisting
útreiðar

o.fl. gómsætt úr Dölunum. 
Skráningar þurfa að berast í síðasta lagi 21. október 

til Guðmundar í síma 434 1521  
eða á netfangið kjarlak@simnet.is
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Eins og flestum ætti að vera 
kunnugt af skrifum á síðum 
Bændablaðsins og í öðrum 
miðlum, varð sú breyting á 
búfjáreftirliti (dýraeftirliti) 
um síðustu áramót að eftirlitið 
fluttist frá sveitarfélögum 
til Matvælastofnunar. Sex 
starfsmenn voru þá ráðnir til 
starfa hjá stofnuninni til að 
sinna dýraeftirliti á landinu öllu 
undir stjórn héraðsdýralækna, 
hver á sínu svæði. 

Frá því í febrúar hafa 
dýraeftirlitsmenn Mat væla-
stofnunar heimsótt nokkur 
hundruð bæi og búfjár- og 
gæludýraeigendur bæði í 
dreifbýli og þéttbýli. Hlutverk 
dýraeftirlitsmanna er fyrst og 
fremst að hafa eftirlit með að 
dýrahald sé í samræmi við þau lög 
og reglugerðir sem sett hafa verið 
um aðbúnað og meðhöndlun. 

Ný lög um velferð dýra nr. 
55/2013 og ný lög um búfjárhald 
nr. 38/2013 voru samþykkt á 
síðasta ári, auk þess sem ný 
reglugerð um gæðastýringu í 
sauðfjárrækt nr. 1160/2013 leit 
dagsins ljós. Þegar kemur að 
velferð sauðfjár er það reglugerð 
nr. 60/2000 sem er grunnurinn 
að störfum dýraeftirlitsmanna en 
nýjar reglugerðir um velferð og 
aðbúnað hinna margbreytilegu 
dýrategunda eru í smíðum. 

Í þessari grein verður tæpt á 
þeim þáttum sem helst voru í ólagi 
í yfirreið dýraeftirlitsmanna í vetur 
og vor en einnig getið nokkurra 
annarra þátta, þeirra reglna sem 
starfað er eftir. Hér verður fjallað 
um geit- og sauðfjárrækt. 

Árvekni og eftirlit

Í reglum um sauðfé eru gerðar 
kröfur um meðferð, umhirðu og 
aðbúnað sauð- og geitfjár með 
það að markmiði að stuðla að 
heilbrigði og velferð dýranna. Til 
að þessu markmiði verði náð ber 
hverjum þeim sem ætlar að eignast 
sauðfé eða geitfé að tilkynna það til 
Matvælastofnunar svo lögbundnar 
skráningar, merkingar og eftirlit 

geti hafist. Þá ber umráðamönnum 
sauðfjár og geitfjár að tryggja gott 
aðgengi eftirlitsaðila að öllum 
dýrum og öllum þeim stöðum þar 
sem þau eru haldin. 

Auk opinbers eftirlits skulu 
umráðamenn sinna daglegu eftirliti 
með sauðfé og geitfé á húsi. Ljóst 
er að þeir búskaparhættir að hafa 
fé á húsi, sem aðeins er litið til 
einu sinni til þrisvar í viku, eru 
ekki í samræmi við gildandi reglur. 
Nokkur dæmi voru um vanhirðu 
á hornum og þó sérstaklega 
klaufhirðu, ekki síst þar sem féð 
gengur á taði. 

Dýralæknum einum er heimilt 
að afhorna kindur og geitur þannig 
að fari inn í sló og gelda hrúta og 
hafra. Þessu ákvæði er mögulegt 
að fylgja eftir bæði heima á bæjum 
og í sláturhúsi.

Talsverður misbrestur var á 
lyfjaskráningum, einkum hjá 
þeim sem ekki eru í gæðastýringu 
í sauðfjárrækt, en sauðfjár- og 
geitfjáreigendum ber að skrá alla 
lyfjagjöf og geta framvísað þeirri 
skráningu, auk þess sem lyf skulu 
geymd í lokuðum hirslum. 

Fóðrun og brynning

Í einhverjum tilvikum, þó 
fá séu, var misbrestur á að 
fóðrunarákvæðum laga væri 
fylgt. Allt fé á að vera vel fóðrað 
og gemlinga og vanmetafé á að 
fóðra sér. Allt féð á ávallt að hafa 
óheftan aðgang að hreinu og 
ómenguðu drykkjarvatni. Þarna 
þarf að athuga að ekki er í lagi að 
fé sé aðeins hleypt út einu sinni til 
tvisvar á sólarhring til að drekka 
eða að öll vatnsker/fötur séu tómar 
við komu eftirlitsmanns.

Merkingar og skráning

Skylt er að einstaklingsmerkja 
sauðfé og geitfé. Merkingar og 
skráningar skulu fara eftir lögum 
og reglum sem gilda á hverjum 
tíma um þessi atriði. Sá þáttur 
merkinganna sem helst var í ólagi 
í vetur var að fullorðinsmerki voru 
ekki komin í gemlinga fyrir sjö 

mánaða aldur eins og tilskilið er 
í reglugerð. 

Smitvarnir og þrifnaður

Umhverfi og næsta nágrenni 
fjárhúsa skal vera þrifalegt til 
varnar óhreinindum og smitefnum. 
Á nokkrum búum sem heimsótt 
voru var þetta ákvæði brotið, 
einkum á það við ef taðhaugar 
eru skammt frá húsum eða við hús. 

Í örfáum tilvikum var sauðfé 
og geitfé haldið með öðru búfé á 
húsi. Slíkt sambýli þar sem bein 
snerting eða saurmengun getur átt 
sér stað er bannað. 

Skýrt er í reglum að gripir 
skulu vera hreinir og féð rúið 
a.m.k. einu sinni á ári. Á nokkrum 
stöðum reyndist þrifnaði fjárins 
ábótavant, einkum var þar um að 
kenna of blautu taði (undirburður 
ekki nógur eða ófullnægjandi 
loftræsting). Í örfáum tilvikum 
sást fé í tveimur reyfum sem telst 
óhæfa

Húsakostur og slysavarnir

Öllu sauðfé og geitfé skal tryggt 
nægilegt húsaskjól á vetrum og er 
það raunin í langflestum tilfellum. 
Í einstaka tilfellum hafði viðhaldi 
gólfa ekki verið sinnt en gólf skulu 
vera þannig gerð að tryggt sé að 
fé festi ekki fætur eða skaði sig 
að öðru leyti. 

Til að unnt sé að tryggja 
slysavarnir þarf efnisval í 
einangrun fjárhúsa að fara eftir 
byggingarreglugerð. Á þessu 
ákvæði var allvíða misbrestur, 
einkum þar sem einangrunarplast 
(frauðplast) hefur verið notað í 
einangrun þaka. 

Lýsing

Á öllum húsum skulu vera gluggar 
sem tryggja að þar gæti dagsbirtu. 
Þar skal einnig vera önnur lýsing 
svo ávallt sé hægt að fylgjast með 
öllu fé í húsinu. 

Á þessum þáttum var misbrestur 
á nokkrum búum sem bæta þarf úr, 
einkum var sumstaðar skortur á 

annarri lýsingu svo ávallt væri hægt 
að fylgjast með öllu fé í húsinu.  

Útivist

Öllu sauðfé og geitfé skal tryggður 
aðgangur að beit í 12 vikur hið 
minnsta á tímabilinu frá 1. maí til 
30. september. Gætt skal að því að 
ekki sé of þröngt í högum. Óheimilt 
er að hafa fé á útigangi á vetrum 
þar sem ekki verður komið við 
fóðrun og eðlilegu, reglubundnu 
eftirliti. Veiting undanþáguheimilda 
á stöðum þar sem hefð er fyrir því 
að fé gangi úti allan veturinn s.s. í 
óbyggðum eyjum umhverfis landið 
er til skoðunar að uppfylltum 
ákveðnum skilyrðum.

Rými

Á þeim búum sem heimsótt voru 
síðastliðinn vetur var talsvert um 
að ýmis ákvæði um rýmisþörf væru 
brotin, einkum kröfur um legu- og 
jötupláss. 

Gólfrými skal vera það mikið 
að allt féð geti legið samtímis og 
við gjafagrindur til sjálffóðrunar 
skal vera átrými í einu fyrir a.m.k. 
þriðjung þess fjár sem hefur aðgang 
að þeim. Þar skal einnig vera stöðugt 
aðgengi að fóðri.

Helstu viðmið sem í gildi eru:
• Fullorðið fé og 
 fengnir gemlingar 0,7 fm. 
• Gemlingar
 12 mánaða yngri 0,6 fm.
• Jöturými fyrir fullorðið
 fé og fengna gemlinga 40 sm.
• Jöturými fyrir gemlinga 
 12 mánaða og yngri 36 sm.

Gólfgerð

Rimlar í gólfum skulu ekki vera 
mjórri en 50 mm og rifubreidd að 
hámarki 22 mm fyrir fullorðið fé. 

Ristagólf skulu hafa slétt yfirborð. 
Óheimilt er að nota gólfefni með 
skörpum köntum eða bryggjum sem 
skaðað getur klaufir eða fótleggi 
dýranna. Hámarksbreidd gata í 
ristagólfum skal vera 20 mm.

Loftræsting og hljóðvist

Við hönnun loftræstikerfis skal 
leitast við að lofthraði umhverfis 
dýr fari ekki yfir 0,2 m/sek. 
Lágmarksloftræstingu skal miða 
við að halda hlutfallslegum raka 
í fjárhúsinu innan við 80%. 
Umhverfishiti í húsi skal ekki vera 
hærri en 10°C hjá fé í ull og 20°C 
hjá nýrúnu fé. Lágmarkshiti hjá 
nýrúnu fé á húsi skal vera 5°C. Í 
nokkrum tilfellum voru loftgæði og/
eða hita- rakastig með þeim hætti 
að engin vafi var á að þar væri þörf 
á úrbótum.

Hljóðstyrkur skal ekki að jafnaði 
fara yfir 65 dB.

Gæðastýring

Eins og áður sagði kom út á 
síðasta ári ný reglugerð um 
gæðastýrða sauðfjárframleiðslu 
en Matvælastofnun fer með 
framkvæmd eftirlits í umboði 
ráðuneytis. Í reglugerðinni 
er tilskilið að aðbúnaður og 
meðferð fjárins, auk merkinga, 
skuli vera í samræmi við lög og 
reglugerðir þar um. Fjárstofninn 
skal skráður í skýrsluhaldskerfi 
sauðfjárræktarinnar, þá skulu 
þátttakendur í gæðastýringu 
undantekningarlaust uppfylla 
skyldur til bólusetningar gegn 
garnaveiki. 

Nýmæli í reglugerðinni er að 
nú skal umhverfi býlis standast 
ákveðnar kröfur hvað viðkemur; 
ástandi girðinga, ástandi umhverfis 
við mannvirki og umhirðu og 
uppröðun lausra hluta. 

Dýraeftirlitsmenn:
Guðlaugur V. Antonsson, 
vesturumdæmi.
Einar Kári Magnússon, 
norðvesturumdæmi.
Sigtryggur Veigar Herbertsson, 
norðausturumdæmi.
Ásdís Helga Bjarnadóttir, 
austurumdæmi. 
Óðinn Örn Jóhannsson, 
suðurumdæmi. 
Elín Bergsdóttir, 
suðvesturumdæmi.

...frá heilbrigði til hollustu

Dýraeftirlit og velferð sauðfjár

Fylgir þú reglum 
um sauðfjárhald?
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sonÖRYGGI – HEILSA – UMHVERFI

Ég hef oftar en einu sinni sagt að sá 
sem er vanbúinn til aksturs í snjó 
og hálku og biður um aðstoð eigi 
bara að fá eina tegund af aðstoð.

  Sá sem er vanbúinn til 
vetraraksturs á að fá hjálp til 
að komast út fyrir veg svo að 

viðkomandi sé ekki hættulegur og 
til trafala fyrir aðra ökumenn. 

Ný reglugerð um mynstursdýpt 
dekkja tekur gildi 1. nóvember 

Þeim „skussum“ sem ekki eru 

rrétt búnir til vetraraksturs ætti 
að fækka næsta vetur. Breytt 
lágmarks mynstursdýpt hjólbarða 
samkvæmt nýrri reglugerð er 3,0 
mm að lágmarki, (mynstursdýpt yfir 
vetrartímann 1. nóvember–14. apríl) 
og 1,6 mm lágmarks mynstursdýpt 
yfir sumartímann (15. apríl–31. 
október.). Miðað við lestur minn af 
vefsíðum tryggingarfélaganna mega 
menn búast við að tryggingarfélögin 
taki þessa reglugerð alvarlega og 
mælist dekkjamynstursdýpt of lítil 
er hætt við að menn séu í slæmum 
málum.

Auðvelt að mæla mynstursdýpt

Mjög auðvelt er að fylgjast með 
munstursdýpt með því að mæla 
dekkin reglulega og sem dæmi þá 
er gott að nota einnar krónu pening 
til mælinga. Á landvættarhliðinni 
er innri hringur á peningnum þar 
sem myndin af landvættinum 
byrjar og út á brún peningsins 
eru 4 mm. Allir hjólbarðar eiga 
að vera með merki sem kallast 
slitmerki og þaðan á að mæla 
mynstursdýpt hjólbarða. Einstaka 
dekk eru auðveldari að lesa en 

önnur og má þar nefna Nokian-
dekk, en þau hafa þá sérstöðu að 
á þeim er dekkjaslitmerking sem 
sýnir mynstursdýptina hverju sinni. 
Mikilvægt er að fylgjast vel með 
mynstursdýpt dekkjanna til að 
tryggja akstursöryggi við krefjandi 
aðstæður. 

Góð dekkjaslitmerking Nokian-
vetrardekkja

 Skalinn á dekkjaslitmerkingunni 
byrjar í 8 sem þýðir að dekkið er 
með meira en 8 mm mynstursdýpt. 
Með aukinni notkun eykst slit 
dekksins og fyrst hverfur talan 8 
og hæsta talan er þá 6. Það þýðir 
að mynstursdýptin er þá meiri en 
6 mm en minni en 8 mm. Því næst 
hverfur talan 6 og eftir stendur talan 
4. Það merkir að mynstursdýptin er 
meiri en 4 mm en minni en 6 mm. 
Þegar talan 4 og snjókorna-táknið 
hverfur (það gerist samhliða) mælir 
Nokian með að endurnýja dekkið 
til að tryggja viðunandi öryggi. 
Fróðleikur í þessum pistli var m.a. 
fenginn á vefsíðunum: www.sjova.
is, www.fib.is og www.max1.is.

Vetrardekk 

Þetta dekk undan fjölskyldubíl var komið með sprungið á dekkjaverkstæði 
í vesturbæ Reykjavíkur fyrir nokkru og í fúlustu alvöru beðið um að gert 
yrði við það. 

Þessar útskýringar á mismunandi gripeiginleikum dekkja eftir dýpt mynsturs  
og mismunandi hraða ökutækis hefur tryggingarfélagið Sjóvá sent frá sér. 

Um helgina 20.–21. 
september var haldin 
tveggja daga prjónasýning, 
eða Strikkefestival, í 
Kaupmannahöfn. Þar var 
kynning á öllu sem viðkemur 
íslenskum prjónaskap, verkefni 
og hráefni til að vinna úr, frekar 
en fullgerðar flíkur. 

Þarna voru tölur úr roði, 
munsturgerð á íslenskum 
lopapeysum í tölvuforrriti, 
prjónaferðamennska á Íslandi, 
jurtalitað band, uppskriftir og 
að sjálfsögðu var lopi frá Ístex í 
öllum litum og gerðum til sölu. 
Prjónahönnuðurinn Halla Ben, 
sem býr í Kaupmannahöfn, 
stóð fyrir viðburðinum sem 
var staðsettur í fallegu húsnæði 
Nordatlantens Brygge, sem 
er menningarhús Íslendinga, 
Færeyinga og Grænlendinga, í 
miðbæ borgarinnar. Fulltrúar 
sveitamarkaðarins Ljómalindar 
í Borgarnesi voru að sjálfsögðu 
á staðnum að kynna markaðinn 
og þær prjónavörur sem þar eru 
í boði. Rósa Hlín Sigfúsdóttir frá 
Borgarnesi var með pakkningar og 
uppskriftir að hekluðu teppunum 
sínum og kenndi jafnvel þeim 
sem keyptu uppskriftirnar 
handtökin, ef áhugi var fyrir því. 
Anna Dröfn Sigurjónsdóttir frá 
Kvíaholti og Sigrún Elíasdóttir 
frá Ferjubakka í Borgarhreppi 
voru með handspunnið band 
af sauðfé og kanínum, en líka 
prjónamerki úr hraunmolum, 
beinaprjóna, ullarkembur og 
sauðagærur. 

Þar sem Anna Dröfn talar 
dönsku eins og innfædd, hélt hún 
fyrirlestur fyrir fullum sal báða 
dagana, um íslensku sauðkindina, 
ullina og heimavinnslu á henni. 
Á meðan spilaði Sigrún undir á 
rokkinn, og fólk fékk að spreyta sig 
á honum að vild. Viðburðastjóri 
Nord Bryggen, Hans Olsen, 
var hæstánægður með alla 
framkvæmd helgarinnar, yfir 400 
manns komu í húsið og jákvæðni 
og gleði lýsti af hverju andliti. 
Sjálfar vorum við í skýjunum 

með þessa skemmtilegu ferð og 
það góða fólk sem við hittum og 
kynntumst. Við hittum fólk sem 
kunni virkilega að meta allt það 
undarlega sem við gerum í frítíma 
okkar, og þykir ekki dónaskapur 
að taka upp prjóna þar sem 
maður sest niður á almannafæri! 
Flestir voru gestirnir danskar 
konur, en þónokkuð af 
færeyskum og íslenskum, enda 
telur Íslendingasamfélagið í 
Danmörku fleiri þúsundir.

Við vorum svo heppnar að 
fyrirtæki í heimabyggð, Límtré/
Vírnet, Kaupfélag Borgfirðinga 
og Nettó í Borgarnesi, styrktu 
okkur til þessarar frábæru farar 
og eigum við vart orð til að þakka 
þeim nógsamlega fyrir þá velvild 
en við vonum að við höfum 
verið þeim til sóma. Ferðin var 
ekki aðeins skemmtileg, heldur 
lærðum við heilmikið. Ekki síst 
um mikilvægi tengslanetsins og 
að íslenskir framleiðendur, sem 
eru að harka á þessum sama 
markaði, þekki hver annan og 
hjálpist að.

Sigrún Elíasdóttir
Rósa Hlín Sigfúsdóttir
Anna Dröfn Sigurjónsdóttir

Hún Anna Dröfn Sigurjónsdóttir 
var heldur betur þjóðleg í klæðnaði 
við að kynna íslensku ullina.  

Knýjandi þörf á leiðréttingu mjólkur-
verðs – Er verðlagsnefnd heilög kýr?
Árið 2002 var gefinn út nýr 
verðlagsgrundvöllur kúabús sem 
var töluvert breyttur frá árinu 
áður, jafnframt var um þetta 
leyti gerður búvörusamningur 
til allmargra ára sem síðan var 
framlengdur tvívegis.

Verðlagsgrundvöllurinn var þá 
byggður á ákveðnu samkomulagi 
milli aðila, þ.e. bænda, aðila 
vinnumarkaðarins og hins opinbera. 
Þarna voru menn búnir að ná saman 
um ákveðin viðmiðunargildi sem 
bændur áttu að geta treyst á. Í 
framhaldi af þessu hófst allmikil 
uppbygging hjá 
kúabændum víða 
um land, enda hægt 
að gera áætlanir um 
afkomu næstu árin. 
Ráðunautar og aðrir 
sérfræðingar sátu 
sveittir við útreikninga 
sem allir byggðust 
á því að þessar 
grundvallarforsendur 
myndu halda að 
verulegu leyti.

Nú er ljóst að mjög 
mikið hefur hallað á 
bændur gagnvart verðlagningu mörg 
undanfarin ár. Augljóst er að við 
þessu þarf að bregðast með afgerandi 
hætti frá kúabændum sjálfum og 
gera þarf kröfu um leiðréttingu á 
afurðaverði, við núverandi aðstæður 
er ekki hægt að búa öllu lengur.

Ef tekin eru síðustu 3 ár lítur 
dæmið þannig út að samanlagt tap 
verðlagsgrundvallarbúsins þessi 3 
ár var rúmlega 27 milljónir króna 
sem er há upphæð í ljósi þess að 
heildartekjur grundvallarbúsins skv. 
verðlagsgrundvelli 1. mars 2014, 
gefnum út af atvinnuvegaráðuneytinu 
og reiknaður út af Hagstofu 
Íslands, er 27.148.557 kr. Gjöldin 
eru 34.975.671 kr. og því hærri en 
tekjurnar sem nemur 7.827.114 
kr. Það vantar því 41,63 kr/l til að 
ná jafnvægi milli tekna og gjalda.  
Ég er ekki viss um að núgildandi 
búvörusamningur hefði verið 
samþykktur ef menn hefðu vitað 
að verðlagsnefnd myndi ákveða að 
hækka ekki tekjurnar til samræmis 
við hækkanir á rekstrarkostnaði 
verðlagsgrundvallarbúsins!

Hvernig birtist þetta tekjufall 
hjá bændum? Auðvitað er það 

mismunandi, einhverjir geta 
þraukað lengur en aðrir, en menn ýta 
vandanum á undan sér. Í fyrsta lagi 
greiða menn sér ekki laun, í öðru lagi 
geta kúabændur ekki sinnt viðhaldi 
og ásýnd býlisins með eðlilegum 
hætti, ekki er hægt að endurnýja 
vélar og tæki eins og þörf er á nema 
með lántökum, og svo mætti lengi 
telja. Snjóboltinn rúllar og stækkar 
og stækkar, skuldirnar aukast og það 
endar með því að bændur gefast upp. 
Ekki er álitlegt fyrir ungt fólk að 
hefja búskap við þessar aðstæður. 
Nýliðunarstyrkur upp á 5 milljónir 

,sem nú hefur verið ákveðið að veita 
fólki sem er að hefja kúabúskap, 
dugar ekki til þess að fólk sætti sig 
við að lifa við bág kjör og langan 
vinnudag allt sitt líf.  Enn fremur má 
sjá að greinin er ekki samkeppnisfær 
um fólk, fjármagn og land og því 
má gera ráð fyrir mikilli hnignun í 
kúabúskap næstu árin.

Nú hefur verið gerð tillaga að 
greiðslumarki fyrir árið 2015, upp 
á 140 miljónir lítra. Það er mikil 
aukning frá síðasta ári, þessi tillaga 
byggist ekki á sölu síðustu 12 
mánuði eins og ávallt hefur verið 
gert. Þar sem að upphæð beinna 
greiðslna er föst krónutala bundin 
við 105 milljónir lítra, er ljóst að 
beingreiðslur munu dragast saman 
hlutfallslega við þetta. Úr 45,31/
líter í kr 40,45/lítra. Þetta mun valda 
ákveðinni tilfærslu á fjármunum 
milli kúabænda á forsendum sem 
eru í raun og veru mjög hæpnar. 
Tillaga SAM er einnig gerð með 
það fyrir augum að afurðastöðvarnar 
munu líklega ekki þurfa að flytja 
út mjólkurvörur árið 2015 ef 
greiðslumarkið er 140 milljón 
lítrar. En sennilegt er að samdráttur 

gæti orðið á greiðslumarki árið 
2016 vegna birgðasöfnunar árið 
2015, þannig bitnar þessi tillaga á 
framleiðendum með margvíslegum 
hætti.

Eina leiðin til þess að 
mjólkurframleiðslan eigi einhverja 
framtíðarmöguleika er að ná í auknar 
tekjur út á markaðinn. 

Rétt er að benda á að oft er vitnað í 
niðurstöður búreikninga þegar fjallað 
er um afkomu bænda. Það er svolítið 
villandi þar sem búið er að setja 
ákveðnar tekjur og menn bundnir 
af þeim ramma við sinn búrekstur, 

þannig að niðurstöður 
búreikninga segja ekkert 
til um viðhalds- og 
endurnýjunarþörf o.fl.

Í ljós þess sem að 
framan er rakið er sýnt 
að vöntun á mjólkurverði 
2014 til samanburðar við 
verð 2002 er kr. 41,63, 
við þá upphæð bætist 
hlutfallsleg lækkun á 
beingreiðslum vegna 
tillögu um aukningu á 
greiðslumarki úr 125 
milljónum lítra upp í 

140 milljónir lítra, eða kr. 4,85/l. 
Alls eru þetta því 46,48 krónur sem 
hækkunarþörfin er.

Mjólkurvörur eru einu 
landbúnaðarvörurnar þar sem verð er 
ákveðið af opinberri verðlagsnefnd. 
Ef litið er til þróunar verðlags á 
öðrum landbúnaðarvörum hefur það 
fylgt kostnaði og vísitölu s.s. sauðfé 
og nautakjöt. Það er athyglisvert 
að eftir því sem eftirspurn eftir 
mjólkurvörum eykst þá lækkar verð 
til bænda, þar sem verðlagsnefnd 
hefur ekki tekið tillit til hlutfallslega 
minnkandi þáttar beingreiðslna.

Í ljósi þess að mjólkurverð til 
bænda er u.þ.b. 40 kr/l of lágt miðað 
við upphafstíma mjólkursamnings þá 
verða kúabændur og forystumenn 
þeirra að gera kröfu um leiðréttingu 
á mjólkurverði hið fyrsta.

Það er ástæða til að hafa verulegar 
efasemdir um að opinber verðlagning 
sé eitthvert form sem bændur eigi að 
vera að berjast fyrir. Þróun á tekjum 
kúabænda síðustu ára undirstrikar 
það. 

Eiríkur Egilsson
Seljavöllum.

Íslensk ull
í kóngsins Köben
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Víðir Már Gíslason og Linda 
Carlsson byrjuðu búskap sinn 
árið 2009 á jörðinni Barkarstöðum 
í Svartárdal. Voru þá á bænum 250 
fjár og um 11 hross. 

Þau hafa fjölgað fénu jafnt og þétt 
og stefna á að vera með um 550 fjár í 
vetur. Þá munu þau taka nýinnréttuð 
fjárhús í notkun á Torfustöðum.

Býli:  Barkarstaðir og Torfustaðir.

Staðsett í sveit: Svartárdal, Austur-
Húnavatnssýsla.

Ábúendur: Víðir Már Gíslason og 
Linda Carlsson.

Fjölskyldustærð (og gæludýra): 
Við sjálf og synir okkar, Óliver Már 
2005, Elías Már 2007 og Viktor Már 
2010. Auk þess búa Mollý og Hera, 

hundarnir á bænum, og kettirnir 
Snar og Snöggur.

Stærð jarðar? Barkarstaðir 600 ha, 
Torfustaðir 350 ha.

Gerð bús? Sauðfjárbú.

Fjöldi búfjár og tegundir? Um 500 
fjár, 40 hross og 10 hænur.

Hvernig gengur hefðbundinn 
vinnudagur fyrir sig á bænum? 
Á virkum dögum vinnur Víðir utan 
heimilis og strákarnir fara í skólann/

leikskóla á Húnavallaskóla. Heima 
við fer það algerlega eftir árstíma, en 
undanfarið hefur þónokkur tími farið 
í girðingarvinnu og smalamennsku.

Skemmtilegustu/leiðinlegustu 
bústörfin? Skemmtilegast er 
sauðburður og þegar féð er tekið 
á hús á haustin. Leiðinlegast er að 
skafa grindur og þrífa fjárhúsin eftir 
sauðburð.

Hvernig sjáið þið búskapinn fyrir 
ykkur á jörðinni eftir fimm ár? 
Góðan, vonandi fjölgun fjárstofns.

Hvaða skoðun hafið þið á 
félagsmálum bænda? Eru þau 
ekki bara í ágætis málum?

Hvernig mun íslenskum 
landbúnaði vegna í framtíðinni? 
Við erum bjartsýn fyrir hönd 
íslensks landbúnaðar, í honum 
felast ótal tækifæri.

Hvar teljið þið að helstu 
tækifærin séu í útflutningi 
íslenskra búvara? Lambakjöt. 

Hvað er alltaf til í ísskápnum? 
Ostur, egg og pepperoni.

Hver er vinsælasti maturinn 
á heimilinu? Lambahryggurinn 
með tilheyrandi er alltaf góður þótt 
strákunum finnist steiktur fiskur 
bestur.

Eftirminnilegasta atvikið við 
bústörfin? Þegar við keyptum 
jörðina um síðustu áramót og þegar 
við fengum nýja brú yfir Svartá í 
nóvember 2012.

Líf og lyst

MATARKRÓKURINN – BJARNI GUNNAR KRISTINSSON MATREIÐSLUMEISTARI

BÆRINN OKKAR

Barkarstaðir og Torfustaðir

Íslenskt hráefni með indverskum áhrifum
Víða um lönd er hefð fyrir því 
að nota ódýrt hráefni með fínni 
og dýrari hráefnum. Þá verða 
gjarnan til „verkamannaréttir“ 
sem verða að uppáhaldsréttum 
fólks úr öllum stéttum. Þannig 
mótast matarhefðin í hverju landi 
fyrir sig – nærtækt er að nefna 
ítölsku pitsumenninguna eða 
amerísku hamborgarana.

Hér gerum við indverskt brauð 
með steik og er það frábær leið 
til að láta afganga verða að veislu 
fyrir bragðlaukana. Hægt er að nota 
hvaða kjöt sem er en það er upplagt 
að bræða saman ólíkar matarhefðir 
og gera skemmtilegan og ódýran 
málsverð.

Ég ætla líka að leggja til 
uppskrift að mjaðmasteik úr lambi. 
Lambamjöðm úr læri er bragðgóður 
vöðvi sem er frábær í eldun, í 
leirpotti eða í gamla steikarpottinum 
og þá er gufusteiking málið. Soðið 
er upplagt í sósuna.

Naan-samloka með Brie-osti, 
nautasteik og mangó chutney 

Hráefni:

 › 1 nautasteik, þunnt skorin í sneiðar 

 › 2 stykki Naan brauð (sjá uppskrift)

 › 1 msk. hvítlaukssmjör 

 › 4 msk. mangó chutney 

 › 4 Brie-ostur, skorinn í sneiðar 

 › Salat að eigin vali

Aðferð
Steikið nautakjötið á snarpheitri 
pönnu í um 2 mín. á hvorri hlið. Látið 

hvíla fyrir skurð í nokkrar mínútur.
Pönnusteikið  Naan-brauðið, smyrjið 
með þunnu lagi af smjöri. Setjið tvær 
matskeiðar af mangó chutney  á aðra 
hlið á Naan brauðinu. Svo ostinn og 
steikina ásamt  salati. Það má gjarnan 
tína fleira til úr kælinum, t.d. sveppi 
eða beikon.

Naan-brauð

Hráefni:

 › 150 ml mjólk

 › 10 g sykur (má sleppa)

 › 10 g þurrger

 › 450 g hveiti

 › 3 g salt

 › 5 g lyftiduft

 › 30 g olía

 › 150 g  jógúrt eða ab-mjólk

 › 1 stk. egg

Aðferð
Allt hnoðað saman og látið hefast í 
30 mín. Fletjið út í þunnar kökur og 
steikið á pönnu við háan hita báðum 
megin. Penslið með hvítlaukssmjöri 
fyrir framreiðslu.

Lambamjöðm úr læri með 
indverskum kryddum

Hráefni:

 › 6–800 g lambamjöðm úr læri

 › 2 tsk. ferskt  túrmerik

 › 1/2 tsk. chilikrydd

 › 2 tsk. cumin

 › 3 hvítlauksrif 

 › 1 rautt chili (með eða án fræja)

 › 3 cm af ferskri engiferrót, afhýdd og  
 skorin gróft

 › Safi úr 1 sítrónu

 › Maldonsalt eftir smekk 

Aðferð
Takið til kryddið og merjið í morteli 
eða matvinnsluvél.

Nuddið maukinu vel í kjötið, 
snöggsteikið kjötið á pönnu í stuttan 
tíma og setjið svo í leirpott (eða 
ofnpott). Gufusteikið með ögn af 
vatni í botninum. Steikið í 60–90 
mín. eftir smekk. Að lokum er kjötið 
sett undir grillið og steikt áfram í 
15–20 mín til að kjötið fái gulbrúnan 
lit.

Bætið í pottinn kartöflusmælki og 
gulrótum rétt áður en kjötið er tilbúið. 
Setjið lokið á og látið grænmetið 
gufusjóðast í 20 mín. Bætið svo 
vorlauk út í til að fá fallegan grænan 
lit. Framreiðið með sósu að eigin vali 
eða bara jógúrt með hvítlauk.
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Hlýr vetrarjakki

PRJÓNAHORNIÐ  garn@garn.is

Hundahúfan í síðasta blaði vakti 
mikla athygli og umfjöllun á 
fésinu. Hundamunstrið sjálft 
fannst í blaðabunka frá 2008 og 
var með öllu ómerkt þannig að ekki 
var hægt að sjá hvaðan það kom.

Síðan kom í ljós að þetta munstur 
átti uppruna sinn hjá norskum 
prjónahönnuði sem selur frábærar 
uppskriftir á netinu og þar má finna 
munstur af fleiri hundategundum 
ásamt miklu úrvali af afar vönduðum 
og vel gerðum uppskriftum.

Jorid Linvik heitir þessi 
prjónahönnuður og slóðin er 
http://jonweb.com/butikk/. Þar 
getið þið pantað fleiri hunda og 
dýramyndauppskriftir í vettlingum, 
sokkum og mörgu fleiru. Uppskriftin  
núna er að hlýrri jakkapeysu sem er 
gerð úr Sumo og Frapan þannig að hún 
er hlý og mjúk vegna þess að Sumo 
er 100% ull og Frapan er til að gefa 
smá glimmeráferð og svo er Frapan 
níðsterkt. Garnið í peysuna verður á 
tilboði í Fjarðarkaupum og á www.
garn.is í október.

Stærð: s-m-l-xl-xxl.

Hringprjónn og sokkaprjónar nr. 7

Efni : Sumo frá garn.is litur DG067 blágrænt sprengt 
12-14-14-16-16 dokkur.

Frapan no j 120 svarblátt 6-6-7-7-8 dokkur.

Prjónfesta: 13 l x 18 umf gera 10x10xcm.

Aðferð: Jakkinn er prjónaður með sléttprjóni fram 
og til baka nema fyrstu 10 umferðirnar neðst eru 
prjónaðar með 1 þræði Sumo = 5 garðar síðan er 
allur jakkinn prjónaður með einum þræði Sumo  og 
einum þræði Frapan saman  nema fyrstu og síðustu 
7 l eru alltaf prjónaðar með aðeins Sumo garninu og 
með garðaprjóni.

Hnappagöt eru gerð með 10 garða millibili upp hægri 
listann.

Tekið úr fyrir mitti og aukið aftur út .

Prjónað upp að handvegi þá eru 6 l settar á 
hjálparnælu fyrir hvorum handveg og ermar 
prjónaðar. 

Í ermunum er prjónaðir 5 garðar með einföldu Sumo 
en síðan er ermin prjónuð með einum þræði Sumo 
og einum Frapan, aukið út og þegar ermin er nógu 
löng eru 6 l settar á hjálparprjón á miðri undirermi, 

hin ermin prjónuð eins. Bolur og ermar sett upp á 
hringprjón prjónaðar 5 umferðir fram og til baka og 
síðan tekið úr með raglanúrtöku. Kragi prjónaður með 
Sumo einföldu garni.

Jakki:

Fitjið upp 130-138-146-158-170-183 l á hringprjón 
nr. 7 með einföldu Sumo , prjónið nú garðaprjón 10 
umferðir eða 5 garða fram og til baka.

Því næst eru prjónaðar fyrstu 7 l garðaprjón með 
einföldu Sumo, síðan slétt með einum þræði Sumo og 
einum þræði Frapan þar til 7 l eru eftir af umferðinni 
sem eru prjónaðar í garðaprjóni með einföldu Sumo.  
Þegar 10 garðar eru komnir á hægri listanum byrja 
hnappagötin og þau halda svo áfram upp með 10 
garða millibili.

Prjónað svona áfram þar til jakkinn mælist 30 sm en 
mælið svona stórar flíkur alltaf hangandi. 

Þá er merkt fyrir úrtöku . Prjónið 34-36-38-41-44-48 
l merkið við, prjónið 62-66-70-76-82-89 L, merkið 
við prjónið 34-36-38-41-44-48 L. Kantlykkjurnar 
eru taldar með.

Nú er tekið  úr sitt hvorum megin við merkin 2 L saman 
3svar með 5 sm millibili og síðan aukið út aftur á sama 
hátt sitt hvorum megin við merkið með 5 sm millibili,  
prjónað áfram þar til þeirri sídd er náð sem þið viljið 
hafa upp að höndum eða 47-49-51-53-55-56 sm. Nú 
eru settar 6 l í hvorri hlið á hjálparnælu það er 3 l sitt 
hvorum megin við merkið. Geymið.

Ermar:

Fitjið upp með sokkaprjónum nr. 7, 30-32-32-34-
34-36 L og prjónið garðaprjón 10 umferðir eða 5 
garða. Síðan er prjónað slétt prjón í hring 16 sm, þá 
er merkt fyrir miðri undirermi og aukið út um 1 L sitt 
hvorum megin við merkið með 5 sm millibili þar til 
42-44-46-48-52-54 l eru á prjóninum.

Prjónið áfram þar til ermin mælist undir hendi 48-48-
47-45-45-43 sm eða eins og ermalengd eiganda 
jakkans segir til um. Nú eru 6 lykkjur á miðri undirermi 
settar á hjálparnælu.

Hin ermin prjónuð eins.

Axlarstykki:

Setjið upp á hringprjón nr 7, framstykkið, ermi, 
bakstykkið og hina ermina.

Prjónið nú 5-5-4-4-3-3 umferðir slétt fram og til baka 
en þá tekur við raglanúrtaka:

Munið að prjóna alltaf listann með einföldu Sumo og 
passa upp á hnappagötin.

Merkja fyrir öllum samskeytum á ermi og bol. Taka nú 
úr í annarri hverri umferð beggja megin við merkið 
þar til 59-63-69-71-73-75 l eru á prjóninum þar með 
taldar 7+ 7 kantlykkjurnar .

Prjónið nú 1 umferð slétt með Sumo og Frapan saman.

Kragi:

Kraginn er prjónaður með einföldu Sumo og 
kanturinn er látinn halda sér upp allan kragann en 
engin hnappagöt eru á honum.

Aukið nú út jafnt yfir um 21-23-23-27-31-33 L ekki 
auka samt út í kantlistunum.

Prjónið 7 garðaprjóns lykkjur síðan 2 sl 2 br og síðustu 
7 l garðaprjón .

Þegar kraginn mælist12-12-13-13-14-14 sm er 
prjónað garðaprjón 10 umferðir eða 5 garðar.

Fellt laust af.

Lykkið saman undir höndum og gangið frá öllum 
endum. Festið tölurnar á á móti hnappagötunum.

Þvoist varlega úr ylvolgu vatni, skolið vel og setjið 
edik í síðasta skolvatnið.

Vindið varlega þar sem Sumo garnið þæfist 
auðveldlega.

Sama gagn gerir að pressa jakkann með röku stykki.

 Inga Þyri Kjartansdóttir

FÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐ

Kalkúnn í brúnni sósu með sultu 
og kartöflum besti maturinn
Arna Rún sem býr í Breiðholti 
er átta ára og henni finnst hestar 
og hundar skemmtilegustu dýrin. 
Fyrsta minning hennar er þegar 
frænka hennar átti að bíta í 
tærnar á mömmu hennar.  

Nafn: Arna Rún Þórðardóttir.

Aldur: 8 ára og á afmæli í janúar.

Stjörnumerki: Vatnsberi.

Búseta: Reykjavík.

Skóli: Breiðholtsskóli.

Hvað finnst þér skemmtilegast í 
skólanum? Skrifa og búa til sögur, 
smíði og að lesa skemmtilegar bækur 
þá aðallega um hesta.

Hvert er uppáhaldsdýrið þitt? Hestur 
og eiginlega hundur líka.

Uppáhaldsmatur: Kalkúnn í brúnni 
sósu með sultu og kartöflum.

Uppáhaldshljómsveit: Adele og Páll 
Óskar.

Uppáhaldskvikmynd: 101 
Dalmatíuhundar og allar myndirnar 
með Alvin og íkornarnir.

Fyrsta minning þín? Að vera í 
sumarbústað með frænku minni, 
mömmu og pabba og hlaupa um með 

brúsann sem frænka mín átti og bíta í 
tærnar á henni.

Æfir þú íþróttir eða spilarðu á 
hljóðfæri? Ég æfði sund seinasta 
vetur og ég hef líka æft fimleika. Eftir 
áramót þá ætla ég að æfa fimleika, klifur 
í Klifurhúsinu eða skauta, ekki alveg 
búin að ákveða hvað. Ég spila ekki á 
neitt hljóðfæri.

Hvað ætlar þú að verða þegar 
þú verður stór? Hestatemjari og 
dýralæknir.

Hvað er það klikkaðasta sem þú 
hefur gert? Hef ekki gert neitt 
klikkað enn þá en langar að prófa 
fallhlífastökk.

Hvað er það leiðinlegasta sem þú 
hefur gert? Taka til og vera í fýlu.

Gerðir þú eitthvað skemmtilegt í 
sumar?  Ég fór á reiðnámskeið og 
á skauta.

LAND Í 
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Krossgáta
Lausn krossgátunnar verður birt í næsta blaði en þá verða sömuleiðis fjórar Sudoku-þrautir.  

Veröld gefur út matreiðslubók fyrir börn:

Matargatið eftir 
Theodóru Sigurðardóttur Blöndal
Hér er á ferðini nýstárleg 
matreiðslubók fyrir börn á öllum 
aldri.

Bókin er skrifuð af höfundi 
sem samhliða því að vera mikill 
matgæðingur hefur eldað með 
og fyrir börnin á leikskólanum 
Laufásborg um árabil við miklar 
vinsældir barnanna og foreldra 
þeirra. Theodóra er óhrædd við að 
fá börnin með sér í að elda ýmsa 
framandi rétti en hún hefur ferðast 
víða um heim og kynnst matreiðslu 
af ýmsu tagi. Theodóra hefur sýnt 
og sannað að börn geta miklu meira 
en flestir halda þegar kemur að 
matreiðslu og að þeim finnst ekki 
bara hamborgarar, pítsa og pulsur 
spennandi réttir. 

Bókin er ríkulega myndskreytt 
ljósmyndum og teikningum og eru 
uppskriftirnar í bókinni af ýmsum 

toga, allt réttir sem Theodóra hefur 
matreitt með börnunum við góðar 
undirtektir. 

Matargatið er 93 blaðsíður að 
lengd. Jón Ágúst Pálmason sá um 
bókarhönnun og teiknaði myndirnar 
í bókinni. Bókin er prentuð í Odda. 

Vakin er athygli á nýrri barnabók 
sem fjallar um lífið á bóndabænum 
og er hugsuð fyrir börn á aldrinum 
2–8 ára. 

Bóndabær – hreyfispjaldabók 

er fróðleg og skemmtileg barnabók 
með flipum og hreyfispjöldum. 
Lesandinn lærir um bændur og lífið á 
bóndabæjum. Þar er ræktað grænmeti, 
annast um dýr og matvara fullunnin. 

Barnabókin Bóndabær
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Vélabásinn

liklegur@internet.is

Hjörtur L. Jónsson

t.is

son

Í síðustu viku völdu bíla-
blaðamenn í Samtökum 
bílablaðamanna á Íslandi bíl 
ársins 2015, Peugeot 308. Áður hafði 
þessi bíll verið valinn bíll ársins í 
Evrópu 2014. 

Þar sem ég hafði ekki prófað bílinn 
vildi ég aðeins kynnast gripnum og 
gefa mitt álit á honum. Það var 
auðfengið mál að fá bílinn lánaðan 
hjá Bernhard, umboðsaðila Peugot, til 
prufuaksturs um síðustu helgi. 

Stutti bíltúrinn endaði í 200 km 
ánægjulegum akstri

Vélin á bílnum sem prófaður var er 1,6 
dísilvél sem á að skila 116 hestöflum. 
Ekki hafði ég hugsað mér að keyra 
bílinn langt né mikið, en það var 
einfaldlega svo gaman að keyra bílinn 
að þegar upp var staðið hafði ég keyrt 
195 km, eytt að meðaltali 5,3 lítrum 
á hundraðið og meðalhraðinn var 51 
km á klukkustund. Uppgefin eyðsla 
er 5,0 í blönduðum akstri þannig að 
uppgefin eyðsla er nokkuð í takt við 
aksturslag mitt á þessum bíl. 

Peugot 308 er með betri bílum sem 
ég hef prófað í ár

Það var ekki margt sem ég gat fundið 
að bílnum, þó fannst mér þegar ég 
lagði af stað á köldum bílnum að 
gírstöngin væri kaldasta gírstöng sem 
ég hef snert í upphafi bíltúrs (átti eftir 
að breytast). Fulllágt er undir hann að 
framan en á móti mjög hár að aftan. 
Á malarvegum er Peugot 308 aðeins 
laus að aftan í beygjum og framdekkin 
senda smásteina upp undir „sílsana“ 
með fullmiklum hávaða. Einnig hefði 
verið æskilegt að mælaborðið sýndi 
hvenær ætti að skipta gírunum niður 
en ekki bara þegar skipta ætti upp.     
Allt annað fannst mér frábært og erfitt 
er að telja það upp. 

Vélin einstaklega spræk

Snerpan í bílnum er með ólíkindum, úr 
kyrrstöðu stekkur bíllinn hreinlega af 
stað og þessi 116 hestafla vél er mjög 
fljót að ná snúning. Á malbiki er bíllinn 
hreinn draumur, liggur vel í beygjum 
þar sem malbik er þurrt (spólvörnin 
fór oftar en einu sinni í gang þegar 
bílnum var gefið út úr beygjum þar 
sem malbikið var blautt og nýtt). 
Veghljóð á malbiki er nánast ekkert, en 
of mikið steinahljóð á malarvegum frá 
framdekkjum. Framsætin eru þægileg 
og styðja vel við bakið, hægt að hækka 
og lækka töluvert mikið, en í lægstu 
stillingu finnst manni að maður sitji 
á götunni. Stýrið er frekar lítið, en 
mjög þægilegt. Allur stjórnbúnaður 
er á góðum stöðum í og við stýrið og 
þarf nánast aldrei að sleppa stýri nema 
þegar skipt er um gír. 

Enginn geislaspilari, en frábær 
hljómgæði í útvarpi

Verðið á Peugeot 308 er frá 

3.360.000 á ódýrasta bílnum, en 
bíllinn sem ég prófaði var sá dýrasti 
og kostar 4.190.000. Hægt er að fá 
bílinn með ýmsum aukabúnaði sem 
bætist ofan á grunnverð, s.s. felgur, 
gluggavindhlífar, hliðarlista, þverboga 
á topp, dráttarkrók og geislaspilara í 
mælaborð ásamt fleiru. Peugeot 308 
er ekki með geislaspilara, en með USB 
tengi í staðinn og er ekki hægt annað 
en að hæla hljómgæðunum í útvarpinu 
sem eru hreint mögnuð. Mjög góðar 
upplýsingar eru um bílinn á vefsíðunni 

www.peugot.is. Lokaorð mín eru 
að bíllinn stendur fyllilega undir 
nafnbótinni sem bíll ársins. 

Helstu mál: Bæði hægt að fá 

Peugeot 308 með bensínvélum 
sem er frá 82 upp í 156 hestöfl og 
dísilvélum sem eu frá 92 hestöflum 
upp í 116 hestöfl.

Verðlaunabíllinn Peugeot 308. Myndir / HLJ

Hlynur, sölumaður hjá Bernhard, með verðlaunagripinn eftirsótta frá bíla-
blaðamönnum.

Þyngd 1.075 kg

Hæð 1.457 mm

Breidd 1.804 mm

Lengd 4.253 mm

Helstu mál og upplýsingar
Bæði hægt að fá Peugeot 308 með bensínvélum 

sem er frá 82 upp í 156 hestöfl og dísilvélum sem 

eru frá 92 hestöflum upp í 116 hestöfl.

Mælaborðið svolítið sérstakt, óvenjulegt að snúningsmælirinn fari frá hægri til vinstri.

Lágur að framan.

Frítt í stæði í allt að 90 mín. (ef bíllinn er ekki á nagladekkjum).

Hár að aftan.

Bíll ársins 2015 – Peugeot 308 
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Segja má að heyöflun í rúllubagga 
á síðustu áratugum liðinnar aldar, 
hafi nánast valdið byltingu í 
heyöflunarmálum hér á landi. 

Bæði hvað heymagn og gæði 
snertir, samfara auknum afköstum, 
verulegum vinnusparnaði og 
vinnulétti vegna rúllubagga-
tækninnar. Hún hefur þróast mjög 
síðan og meðal annars stuðlað 
í vaxandi mæli að verktöku á 
þessu sviði samfara viðameiri 
og kostnaðarsamari tækjakosti á 
markaði.

Þetta er auðvitað allt gott og 
blessað, en hvar skyldi stöðnun koma 
inn í þessa glæsilegu mynd? 

Hún á sér rætur í því að örar 
tækniframfarir almennt bera gjarna 
ýmsa hefðbundna og jafnvel nýlega 
þekkingu ofurliði, eins og ýmsa 
aðra þætti  heyskaparins en að ofan 
greinir. 

Tekið skal fram að með heyskap 
eða heyöflun hér er ekki einungis átt 
við hve mikilla eða góðra heyja tekst 
að afla yfir heyskapartímann, heldur 
einnig hvernig til tekst að varðveita 
magn og gæði frá ári til árs og þar 
með nauðsynlegar fyrningar til lengri 
tíma með fóðuröryggi og hagkvæmni  
í huga.

Hér á eftir verður einkum 
fjallað um slíka þætti heyskaparins, 
sem flestir bændur og leið-
beiningaþjónustan hefði gjarna 
mátt hafa betur í huga í framhaldi 
af rúllubaggabyltingunni og eru oft 
mjög samtvinnaðir, en orðið útundan 
í tækjadansinum í mörgum tilfellum.

Er þerrir að verða vannýtt 
auðlind?

Í grundvallaratriðum byggjast 
þessir þættir á þeim náttúrulegu 
frumhlunnindum, sem sólskin, hiti 
og vindur skapa sameiginlega og 
kallast því eina og ágæta hugtaki, 
þerrir. Því miður virðist hafa gripið 
um sig ákveðin vannýtingarárátta 
varðandi þerrishugtakið í rúllu-
baggaheyskapnum. Þegar fylgst er 
með þessum heyskap er stundum 
eins og margir bændur séu búnir 
að gleyma þessari auðlind og glata 
tilfinningunni fyrir þurrkstigi heysins 
og rjúka, eins og í blindni til að pakka 
því meira og minna blautu, þó svo 
að spáð sé brakandi þerri næstu daga 
þar á eftir. 

Þó svo að meðalþurrefni í 
heysýnum bænda beri þess vott að 
bændur þurrki hey sín að einhverju 
leyti meira í rúllurnar, en fyrst 
eftir byltinguna, eru þeir fáir, sem 
þurrka hey viljandi svo rækilega 
að það megi kallast fullþurrt (þ.e. 
með um eða yfir 84% þurrefni). Til 
eru hins vegar þeir bændur, sem 
viljandi ná þessu þurrkstigi heys 
þegar rúllað er, sleppa bindingu en 
plasta rúllubelginn (endarnir berir) 
ca fjórfalt til að verja þær veðrum 
og halda þeim saman.

Þetta ættu samt þeir bændur 
að fara varlega í að ástunda, sem 
misst hafa hæfileikann til að meta 
þurrkstigið eða hafa litla reynslu af 
þurrheyskap, nema þá því aðeins að 
hann þjálfi sig upp í því og/eða hafi 
gjarna útvegað sér og lært að nota 
fljótvirkan heyrakamæli.

Erlendis hafa ýmsar þurrkaðferðir,  
mis tæknivæddar eða stórtækar, fyrir 
rúllur og/eða sexkanta stórbagga, 
rutt sér nokkuð til rúms víðs vegar 
um heim. Hér verður ekki gerð 
tilraun til að lýsa þessum aðferðum, 
en fyrirtæki, sem að þessari 
þurrktækni standa, fullyrða að aukið 
fóðrunarvirði og sparnaður vegna 
lítillar eða engrar plastnotkunar 
standi undir þurrkunarkostnaði og 
jafnvel vel það við bestu aðstæður.

Geymsluþol og fyrningarþörf

Í þessu dæmi er ótalið verulega aukið 
geymsluþol við að fullþurrka hey í 
rúllubagga, sem má líkja við þurran 
heystabba í góðri hlöðu eða vothey 

í gryfju. Benda má í þessu sambandi 
m.a. á innlendar rannsóknir, sem sýna 
fram á slakt geymsluþol votheys í 
rúlluböggum, t.d. eins og í tilraunum 
þeirra Þórodds Sveinssonar og 
Bjarna E. Guðleifssonar  í ritum 
Fræðaþings landbúnaðarins 1994 
og 1996 og Bjarna Guðmundssonar 
í  Riti Búvísindadeildar á Hvanneyri  
1995. Greinilegt er að plastfilman 
sjálf veitir einfaldlega ekki nema 
takmarkaða vörn gegn skemmdum 
af ýmsu tagi, sem ekki verður farið 
út í hér en vitnað m.a. í áðurnefndar 
heimildir.

Trúlega hafa bændur 
svipaða reynslu af því að fyrna 
votheysrúllur eins og fram kemur 
í téðum rannsóknum, þótt þar geti 
verið stigsmunur á, gjarna háð 
geymslustað,  aðbúnaði o.fl. Það 
er svo kapítuli út af fyrir sig, þegar 
rúllun, pökkun, geymslustaður 
og varnir gegn utanaðkomandi 
skemmdarvörgum úr dýraríkinu (s.s. 
hross, hrafnar og mýs) og veðrum 
er ábótavant, sem því miður má 
sjá allt of víða úti um sveitir í og 
við fyrningarstæður í kjölfar góðra 
heyskaparára 

Í þessu sambandi má nefna 
að eftir nokkur góð heyskaparár 
um og upp úr síðustu aldamótum 
hlóðst óhjákvæmilega víða upp 
óhemju samsafn af misálitlegum 
fyrningarrúllum. Varð þá til, m.a. 
á prenti, nýyrðin ,,ofheyjun“ og 
,,ofheyjunarvandi“. Víst má telja 
að dýpra hefði orðið á þessum 
nýyrðum, ef rúllubagga- eða 
innpökkunarbyltingin hefði ekki 
komið til, þrátt fyrir viðlíka 
fyrningarþörf, en betra geymsluþol.  
Þó svo að ætíð þurfi að gæta 
eðlilegs hófs í umfangi fyrninga, 
er það greinilega hrein nauðsyn, 
þegar heyskapur byggist eingöngu 
á  innpökkunarheyskap. Ætli hafi 
nokkurn tíma verið gerð könnun á 
því hve mikið af fyrntu rúlluheyi 
hafi farið forgörðum (mætti 
kannski fá þær upplýsingar hjá 
landgræðslufélögunum..!)?

Varað er við að reyna fullþurrkun í 
rúllur nema þegar eindreginn þurrkur 
er eða aðrar þurrkunaraðstæður 
(sbr. t.d. áðurnefndar erlendar 
þurrkunaraðferðir)  leyfa. Þegar til 
lengdar lætur, með því að kappkosta  
að fyrna þurrheysrúllur að jafnaði 
frekar en votheysrúllur, yrði hlutfall 
þurrheysrúlla hverfandi sum ár, en 
allstór hluti í bestu árum, mundi 
geymsluþol fyrninganna fara 
vaxandi. Áhersla á fullþurrkun 
er sérlega mikilvæg í góðum 
heyskaparárum, eins og mjög víða 
var á liðnu sumri, þótt þurrksældinni 
hafi verið nokkuð misskipt á milli 
svæða. Eins og áður er getið er 
votheysverkun í stæður eða gryfjur 
að sjálfsögðu einnig valkostur þegar 
geymsluþol er annars vegar. 

Af fleiri kostum fullþurrkunar, 
má m.a. nefna, meiri fjölbreytni  
fóðurs, sem er viðurkenndur kostur 
í fóðrun, verðmætara próteininnihald 
(hærra AAT-gildi) og betri varðveisla 
ýmissa vítamína og snefilefna. Þetta 
á í ýmsu við um hefðbundið vothey, 
en þó rétt að nefna að AAT-gildi 
votheys er yfirleitt lakara en í sams 
konar heyi fullþurrkuðu og þeim 

mun minna, sem rakainnihald er 
meira.

Rúsínan í pylsuendanum

Þótt af nógu sé að taka, skal nú brátt 
látið staðar numið í upptalningu um 
kosti og galla í heyskap fyrir og 
eftir byltingu. Síðast en ekki síst 
er þó ekki nema sjálfsagt að víkja 
að atriði, sem kalla má rúsínuna í 
pylsuendanum og er fólgið í því að 
auka kjarnfóðurígildi þurrheysins 
svo um munar með því að köggla 
heyið, sem tekist hefur að fullþurrka, 
í einhverju skynsamlegu magni.

Eins og mörgum úr land-
búnaðargeiranum er kunnugt, 
hefur undirritaður áður ritað 
nokkuð um kosti þess að köggla 
hey, en frekari umræða um það 
verður að bíða betri tíma. Vil 
þó að síðustu nefna eftirfarandi 
vegna vaxandi eftirspurnar eftir 
innlendu nautakjöti.  – Samkvæmt 
sex bandarískum tilraunum með 
holdanaut jók kögglun át um að 
meðaltali 25%, þyngdaraukningu 
um 98% og fóðurnýtingu um 36%, 
miðað við fóðrun á sama heyi 
óköggluðu (sjá slóðina: http://
www.journalofanimalscience.org/
content/23/1/239.full.pdf+html).

Góð aukning á kjarnfóðurígildi 
heysins það!

Rétt er að nefna að hin færanlega 
heykögglunarsamtæða Stefáns í Teigi 
er enn við lýði og gæti auðveldlega 
kögglað um eða yfir 2000 tonn 
á ári, hvort sem um er að ræða 
óblandað hey eða með íblöndun, 
auk bygghálms og viðarkurls til 
undirburðar eða eldsneytis. 

Fullyrða má, byggt á reynslu og 
rannsóknum, að heykögglar eru t.d. 
mjög öflugt fóður fyrir mjólkurkýr, 
lömb og kálfa í vexti, ær á síðasta 
hluta meðgöngu og fyrst eftir burð 
og hross, t.d. folöld og keppnishross.

Nú er að duga eða drepast

Sannleikurinn er sá að fóðurvinnsla 
af þessu tagi á sér tæpast nokkra 
framtíð án þess að gott framboð 
sé af fullþurru hráefni (a.m.k. 84% 
þurrefnisinnihald) til vinnslunnar á 
hverjum tíma. Til að svo geti orðið 
þarf t.d. heyþurrkun í nægilegu 
magni að verða árviss í búskap 
þeirra, sem telja sig geta haft hag af 
fyrirbærinu, auk þess, sem hálmur 
og viðarkurl geta einnig verið inni 
í myndinni.

Fullyrða má að skortur á nægilega 
þurru hráefni hefur hamlað mjög 
eftirspurn eftir þessari vinnslu og 
þar með framleiðslunni, jafnvel 
í einstöku heyskaparári eins og í 
sumar. Er illt til þess að vita að 
sökum þessa, sem að verulegu leyti 
má rekja til skorts á heildarsýn 
yfir möguleika þessarar sérstæðu 
innlendu fóðurvinnslu, heyri 
heykögglun jafnvel sögunni til áður 
en langt um líður að óbreyttu.

Búast má við framhaldsgrein um 
þetta efni síðar, eftir atvikum, enda 
af nógu að taka.

 
 Þórarinn Lárusson

Lesendabás 

Stöðnun í heyöflun og afleiðingar
Vegna þeirra sterku viðbragða 
sem ég hef fengið við grein sem 
ég sendi Bændablaðinu      í apríl 
sl. þá sé ég mig knúna til að bæta 
þar við nokkrum orðum og biðja 
Bændablaðið að birta. Um leið 
þakka ég Sveini Hallgrímssyni 
fyrir hlýleg orð og öðrum sem 
haft hafa samband og tekið 
undir með áhuga fyrir málinu.

Með því að biðja Bændablaðið 
fyrir þessi skrif, næst vonandi að 
svara mörgum í senn hvað varðar 
spurninguna um það hvar og 
hvernig er hægt að fá góða, greiða 
og þelmikla ull til að vinna úr. 
(Helst ofanaftekna, þ.e. þelið eitt 
og sér.) Spurningu fjölda þeirra 
er vilja framleiða fínar flíkur, 
nærföt eða listmuni úr þessu 
gullvæga efni, þelinu, af íslensku 
sauðkindinni, vegna sérstakra 
eiginleika hennar.       

Þessu er fljótsvarað: Nútíma 
rúningsaðferð og meðferð við 
flokkun, þvott og ferli í vélvæddu 
kerfi, til úrvinnslu í hendur 
neytenda, býður alls ekki upp á 
þannig vöru að óbreyttu. Eðlilegt 
reyfi með réttum hlutföllum togs 
og þels, fæst aðeins með því að 
rýja kindina á hennar náttúrulega 
tíma, vorinu, þegar ullarhárin eru 
fullvaxin og tilbúin til að víkja fyrir 
næsta árs vexti með ullarskilum 
fýldingsins sem þá er klippt í. Með 
því verður lengd háranna í reyfinu 
sjálfu óskert. Ég hef í fyrri grein 
minni lýst þessum mun, hvernig 
vetra rúningur margsaxar hárin 
og skerðir stórlega vöxt og eðli 
þelsins. Og þar með eðliskosti 
íslensku ullarinnar.

Hvað er þá til ráða? spyr fólk.      
Og þá vandast málið. 

Ég sem er orðin næstum því 
aldargömul og þekki ferlið og 
söguna frá fornu fari til þessa 
dags, af eigin þátttöku og reynslu, 
er nú hætt að eiga kindur og 
framleiða ull. En komin er ný 
og yngri kynslóð bænda, sem 
alist hefur upp við önnur skilyrði 
og hreinlega vita ekki hvaða 
eiginleika ullin hefur né hvernig 
þarf að meðhöndla hana til þess      
varðveita eðlisgæðin. Hún er því 
stórlega vanmetin og niðurlægð í 
meðferð. Það byrjaði strax upp úr 
miðri síðustu öld, þegar þvottur og 
vinnsla fluttist frá heimilunum út 
í vélaöldina og vinnumarkaðinn. 
Verð til bænda varð svo naumt 
reiknað að varla borgaði sig að 
hirða reyfið og vanmatið gróf um 
sig í meðvitundinni. Það varð að 
hálfgerðri kvöð að losa skepnuna 
við reyfið og bóndinn feginn ef 
hann fékk bara eitthvað fyrir 
ómakið. 

Þetta er orðinn hár þröskuldur 

yfir að stíga áður en hægt er að 
gera nokkuð af viti í framhaldinu. 

Þess vegna vil ég byrja á 
því að spyrja sauðfjárráðunauta 
bændasamtakanna: Hver er þeirra 
stefna og boðskapur til bænda 
gagnvart ullarframleiðslunni?

Ég spyr einnig: Hvaða bændur 
vilja rýja fé að vorinu og taka þátt 
í endurmati ullarinnar?

Hvaða kosti býður Ullar-
þvottastöðin til að þvo vorrúna ull 
sér? Hvað er minnsta magn sem 
hægt er að fá þannig meðhöndlað?

Eru sauðfjárbændur fáanlegir 
til að ræða þessi mál af vinsemd 
og raunsæi, án fyrirframgefinna 
sleggjudóma og vanmats á 
breytingum?

Þetta mál verður nefnilega 
ekki unnið nema með samvinnu 
margra. Það þarf ekkert endilega 
að kosta neina byltingu í 
búskaparháttum sauðfjárbænda, 
aðra en þá að sennilega yrði 
vetrarfóðrun kostnaðarminni 
vegna þess að húsvist gæti orðið 
styttri, þar sem kindin hefur þá 
reyfið til að skýla sér við útivist 
lengur fram á haustið, hægt er að 
láta fé liggja við opið eftir aðstöðu 
og eins er reyfið um sauðburð að 
vori gott skjól fyrir bæði á og 
lamb. Vetrarfóðrun yrði að mörgu 
leyti ódýrari og hirðing léttari, 
en kindinni hollari og eðlilegri, 
hjá nærgætnum og hugulsömum 
fjármanni.      

Ég læt þetta nægja í bili.      
Vona að margir hafi ýmislegt til 
málanna að leggja og skýra fyrir 
þá sem vilja fræðast og finna leiðir 
til úrbóta. 

Í æsku var mér innprentuð 
skyldurækni og ábyrgðartilfinning. 
Sem áhorfandi að þeirri öfugþróun 
og hættu sem stafar af vanþekkingu 
nútímans á verðmætum 
eiginleikum ullarinnar, tel ég mér 
skylt að vara við afleiðingunum af 
því hvert stefnir. Áður en í meira 
óefni er komið og ekki verður aftur 
snúið. 

Nýafstaðin ráðstefna á 
Blönduósi um sauðfé og ull, gefur 
vonir um víðtækari samvinnu 
við að varðveita ýmsa fleiri 
upprunalega eiginleika íslenska 
sauðfjárstofnsins, með tilliti til 
ábyrgðarinnar af að eiga hér og 
meðhöndla sérstakt afbrigði á 
heimsmælikvarða.             

Reynslu minni og þekkingu á 
meðferð ullar er ég fús að deila 
með þeim sem nýta vilja til góðra 
verka og framfara, svo lengi 
sem ég hef nokkurn veginn heila 
hugsun og óbrenglaða dómgreind. 

 Guðríður B. Helgadóttir.

Enn um ullina
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BOGS stígvél. Mjúk og hlý, Þola -40 
stiga frost. Létt á fæti og renna ekki í 
hálku. Gott grip og góður sóli. Uppl. 
í síma 899-6400, Actacor.

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

Palmse malarvagn, fjaðrandi hásingar 
og beisli, burðargeta 18 tonn. Búvís 
ehf. Uppl. í síma 465-1332.

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

Haughrærur galvaníseraðar með 
eikarlegum. Búvís ehf. Uppl. í síma 
465-1332.

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

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

Traktorsdrifnar rafstöðvar ( Agro-
Watt ) www.sogaenergyteam.
com - Stærðir : 10,8 KW – 72 KW. 
Stöðvarnar eru með eða án,  AVR 
(spennujafnara ). AVR tryggir örugga 
keyrslu á viðkvæmum rafbúnaði, t.d. 
Mjólkurþjónum, tölvubúnaði, nýlegum 
rafsuðum o.fl. Hákonarson ehf. Uppl. 
í  síma 892-4163, hak@hak.is, www.
hak.is

Traktorsdrifnar dælur í mörgum 
útfærslum og stærðum á lager. 
Sjálfsogandi dælur í mörgum 
stærðum, fyrir magndælingu á, 
vatni, skolpi, sjó, olíu. Háþrýstar 
dælur fyrir vökvun og niðurbrot í 
haughúsum. Slöngubúnaður með 
hraðkúplingum, flatir barkar á frábæru 
verði, 2” – 3” – 4”. Allur búnaður 
fyrir vökvun á ræktunarsvæðum. 
Haugdælur með vacuum búnaði. Aðrir 
aflgjafar: rafmagn, bensín / 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

 V ö k v u n a r b ú n a ð u r  f y r i r 
ræktunarsvæði í mörgum útfærslum. 
Sjálfvirk slöngukefli eða lausar 
slöngur með kúplingum. Sjálfsogandi 
traktorsdrifnar dælur. Bensínknúnar 
dælur með Honda mótorum, allt að 4" 
díseldrifnar dælur í mörgum stærðum. 
Hákonarson ehf. Uppl. í  síma 892-
4163, hak@hak.is, www.hak.is

 Vökvaknúnar vatnsdælur fyrir 
tankbíla og dráttarvélar. Sjálfsogandi 
dælur sem dæla allt að 120 tonnum 
á klst. Einnig Centrifugal dælur með 
mikinn þrýsting, allt að 10 BAR. 
Stuttur afgreiðslutími, hagstætt verð 
og örugg þjónusta. Hákonarson ehf. 
Uppl. í  síma 892-4163, hak@hak.
is, www.hak.is

Háþrýstiþvottadælur fyrir allan 
iðnað. Öflugar og vandaðar dælur 
á frábæru verði frá Comet, www.
comet-spa.com - Aflgjafar; rafmagn, 
Hondabensín, Yanmardísel, aflúrtak 
á traktor. Heitt og kalt vatn, mikið 
vatnsflæði og þrýstingur allt að 500 
bar. Hákonarson ehf. Uppl. í  síma 
892-4163, hak@hak.is, www.hak.is

Háþrýstibúnaður fyrir stíflulosun í 
skolp- og drenrörum. Getum útvegað 
þennan búnað í mörgum útfærslum 
og styrkleikum. Fyrir rör frá 30 mm 
upp í 900 mm. Háþrýstislöngur 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 sveitarfélög 
og verktaka. Hákonarson ehf. Uppl. 
í  síma 892-4163, hak@hak.is, www.
hak.is

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

Paturaspennar í úrvali.  P1 er bæði fyrir 
12V og 230V. 5 km. drægni. Frábært 
verð, aðeins kr. 29.900,- Mikið úrval 
af öðrum rafgirðingarvörum. Skoðið 
Paturabækling á  www.brimco.is - 
Brimco ehf., Flugumýri 8, Mos. Sími 
894-5111. Opið kl.13.00 - 16.30. 

Seljum vara- og aukahluti í flestar 
gerðir af kerrum. Sendum um land 
allt. Brimco ehf. Uppl. í síma 894-
5111 www.brimco.is Opið frá kl.13.00-
16.30.

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

Til sölu 5 hesta Böchmann kerra. 
Nýskráð 10/2000. Nýjar hásingar. 
Nýlega skoðuð. Verð 1.200.000:- 
Skipti möguleg. Sjá fleiri myndir á 
www.brimco.is Brimco ehf. Flugumýri 
8, Mos. Sími 894-5111. 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 

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.

Pakkatilboð! Riko snjótönn, árg. ´08 
og Epoke saltdreifari, árg ´95. Verð 
saman aðeins 1.400.000 + vsk. Uppl. 
á gk@velafl.is eða í síma 694-3700.

Til sölu Schaffer 4048. Árgerð 2007. 
Vinnust. 3.850. Euro tækjarammi.
Verð 3.200.000kr. án vsk. Kraftvélar 
ehf. Sími 535-3500. www.kraftvelar.is

Til sölu McCormick C105 Max, með 
Stoll Robust 15 ámoksturstæki. 
Vinnust. 3.080. Verð kr. 3.690.000 
kr. án vsk. Kraftvélar ehf. Sími 535-
3500. www.kraftvelar.is
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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

Liebherr A900 hjólagrafa
2005 árg. 10.900 vst.
2 skóflur o.fl.
Verð 7,2 mkr + vsk

Liebherr R914 beltagrafa
2008 árg. 8.000 vst. 24 tonn
Skófla, hraðtengi, smurkerfi, 
hamar- og tiltlangir.
Verð 9,9 + vsk

Ný Yanmar Vio57
2014 árg. 6 tonn
Steelwrist rótortil og  3 skóflur.

Yanmar 80 
Beltavagn með skóflu.
Burðageta 800 kg
Til á lager.

Weber jarðvegsþjöppur 
og hopparar til á lager

Tsurumi-dælur í miklu 
úrvali

merkur.is

Uppl. í síma 660-6051.
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Er allt klárt fyrir klárinn? Lífland 
er með allt fyrir hesthúsið. Hafið 
samband við sölumenn okkar í síma 
540-1100.

Multifan loftræstiviftur og stýringar. 
Þaulreyndar við íslenskar aðstæður. 
Lífland, sími 540-1100.

Níðsterkar þýskar gúmmímottur. 
Lífland, sími 540-1100. 

Fóðurtrog og saltsteinahulstur í 
ýmsum stærðum og gerðum. Lífland, 
sími 540-1100. 

Brynningarskálar í úrvali. Lífland, sími 
540-1100. 

Hjálma- og hnakkastatíf ásamt 
beislishengjum. Lífland, sími 540-
1100. 

Læsingar á stíur. Lífland, sími 540-
1100. 

 Nótuð plastborð í gripahús. Leitið 
tilboða. Lífland, sími 540-1100. 

Geymslutjald til sölu. 175 fm.  Röder 
75 Alu gerð. Lengd 17,5m x Br. 10.0 
m. hæð 4,85 m og vegghæð 3,5 m. 
Uppl. í síma 861-3840.

Volvo Penta rafstöð 132kw til sölu. 
árg.´08. Notkun 266 klst., 380 v silent 
box, 132kw lítill tankur fylgir. Verð 2,9 
m. Uppl. í síma 866-4282.

Til sölu Nissan Terrano II árg. '01. Sjö 
manna jeppi, reglulegt viðhald. Ekinn 
230 þús. Ásett verð 600 þús. eða tilb. 
Uppl. í síma 860-5657, Einar.

Til sölu 100 mm. frystiklefaeiningar, 
um 60 fm., einnig hurðir, listar o.fl. 
Uppl. í síma 666-4479.

Komatsu PC 50MR beltagrafa. Árg. 
´08. Notkun 2.500 vst. Hraðtengi, 
fleyglagnir. Nánari uppl á gk@velafl.is 
eða í síma 694-3700. www.facebook.
com/velafl

DAF 55.230. Krókheysisbíll. Árg. ́ 99. 
Ekinn 292 þús. Góður bíll. Nánari uppl 
á gk@velafl.is eða í síma 694-3700. 
www.facebook.com/velafl

Gámahús. Forstofa, wc., og herbergi. 
Hvítir veggir. Verð; 850 þús. + vsk. 
Uppl. í síma 897-7781. Er með fleiri 
myndir, t.d. hitakútur, rafmagnstafla 
og ofnar.

 Massey Ferguson 3645. Árgerð:  
2008. Verð án vsk:  4.490.000 kr.

Massey Ferguson 4355. Árgerð:  
2004. Notkun:  4500. Verð án vsk:  
3.990.000 kr.

Case MXM 155. Árgerð:  2005. 
Notkun:  3800. Verð án vsk:  
5.600.000 kr.

John Deere 6410 Se. Árgerð: 
2007. Notkun: 6700. Verð án vsk.: 
6.200.000 kr.

Hi-Spec 2000. Verð án vsk.: 
1.100.000 kr.

 Volvo FL10. Árgerð: 1986. Notkun: 
690000. Verð án vsk.: 1.580.000 kr.

Claas 255. Árgerð: 2006. Verð án vsk: 
2.490.000 kr.

Valtra A95. Árgerð:  2006. Notkun:  
4660. Verð án vsk 4.590.000 kr. 

Jötunn Vélar ehf - Sími 4800400 - 
www.jotunn.is. Austurvegi 69 - 800 
Selfossi - Lónsbakka - 601 Akureyri 

CanAm Outlander 400/2x 2007, ekið 
24 þús. Í toppstandi, skoðað í júlí, 
gott viðhald, hvít númer. Tilboðsverð 
630 þús. Uppl. í síma 840-9775, Jón.

Vacuum pökkunarvél (Multivac) í 
góðu standi til sölu. Verð kr. 900.000. 
Uppl. í síma 864-2200 eða á gunnar@
icemar.is.

Til sölu Bernina saumavél. Óska eftir 
tilboðum í síma 893-1229.

Nissan Patrol, árg. ´08, sjö manna, 
3,0 dísel, ssk., leðurklæddur, ekinn 
133 þús. Tilboðsverð 3.290.000. 
Uppl. hjá Bílasala Reykjavíkur í síma 
587-8888.

Nissan Patrol, árg.´08, sjö manna, 3,0 
dísel, ssk., leðurklæddur. Ekinn 125 
þús. Tilboðsverð 3.290.000. Uppl. 
hjá Bílasala Reykjavíkur í síma 587-
8888.

Nissan Patrol, árg. '08, sjö manna, 
3,0 dísel, ssk., leðurklæddur, ekinn 
115 þús. Tilboðsverð 3.290.000. Uppl. 
hjá Bílasala Reykjavíkur í síma 587-
8888.

Ford Econline Super Wagon, 6,0 
dísel, 4x4 með hátt og lágt drif. ssk. 
árg. '05. Bíllinn er 15 manna með 
hópferðarleyfi. Tilboðsverð 3.990.000. 
Uppl. á Bílasölu Reykjavíkur í síma 
587-8888.

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

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

Ódýr undirburður fyrir veturinn! 
Rýmingarsala á hálmkögglum til 
undirburðar. Kögglarnir eru 8 mm. 
að þykkt og hafa mikla rakadrægni. 
Stór sekkur sem vegur 1.100 kg fæst 
nú á aðeins 49.900 kr. m. vsk. Frekari 
uppl. veitir Gúmmívinnslan á Akureyri 
í síma 464-7902 eða á gv@gv.is

Farmers Market fáni, Stærð 90 x 150 
cm., úr polyester og með festingum 
svo hægt er að flagga honum. Verð 
kr. 1.990. www.army.is. Uppl. í síma 
659-4469.

Þessi gamlingi m/krókheysi, 1 palli, 
nýjum dekkjum og rafgeymum. Ásett 
verð milljón + vsk. Uppl. gefur Gunnar 
í síma 892-3898.

Telwin Techno 175, Tic og pinnsuða, 
verð; 90 þús. Telwin Tecnica 
170, Pinnasuða, verð; 40 þús. 
Rafsuðuhjálmur, verð; 10 þús. 
Áltrappa, verð;  10 þús. Uppl. veitir 
Jón í síma 840-9775.

120w LED lengja, spot 25 þ 40w LED 
lengja, spot 10 þ 20w LED lengja, 
spot 6 þ 27w LED spot, 5 þ 60w LED 
spot, 15 þ 70w LED spot, 20 þ 51w 
LED, sport, 12 þ. Uppl. veitir Jón, í 
síma 840-9775.

Komatsu PC 300-3 . Árg ́ 89. Notkun 
21,300 tímar. Vél í góðu standi. Verð 
3.200.000 + vsk. Uppl. á gk@velafl.
is eða í síma 694-3700.
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Til sölu Terex 880, árg. '05. Notkun 
2800 vinnustundir. Uppl. í síma 824-
4790.

Til sölu vandað leðursófasett, þriggja 
sæta sófi og tveir stólar. Leðrið er 
þykk nautshúð og afar vel með farið. 
Uppl. í síma 660-7270.

Bílaflutningavagn. Utanmál á kassa: 
L 9,16 m, B 2,53 m, H 2,24 m. 
Klæddur að innan og vínyldúkur á 
gólfi. Árg.´07. Verð 1.500.000 stgr. 
Uppl. í síma 841-7027.

Toyota Hiace 4WD langur, túrbó, níu 
manna, árg '06, ekinn 245 þús. km. 
er til sölu. Ásett verð er 2.390.000 kr. 
Uppl. í síma 852-1907.

Á hagstæðu verði: Machio 
hnífatætarar 235-260-285 cm. Einnig 
pinnatætarar 300 cm. Snjóblásarar 
2,29-2,59 m. Skekkjanlegar tennur 
2,65. Uppl. í símum 587-6065 og 
892-0016.

Framleiðum Gafllokur, (loftvarir), 
250 x 30m cm. Hardox 450. 
Kynningarverð: Gaflloka, smurðar 
lamir, sleði og lofttjakkur, aðeins kr. 
200.000,- + vsk. Vagnasmidjan.is 
Eldshöfða 21, Rvík. Símar 898-4500 
og 894-6000.

Á hagstæðu verði: Trjáplöntunaráhöld, 
geyspur, spaðar, bakkabelti, 
bakkahaldarar, plöntupokar. Ódýr 
þurrkublaðagúmmí fyrir flestar gerðir 
ökutækja, Uppl. í símum 587-6065 
og 892-0016.

Schul te  1100 snjóblásar i , 
vinnslubreidd 279 cm., vinnsluhæð 
116 cm., blásarinn er í góðu lagi og 
verður til sýnis hjá Þór Akureyri, verð; 
1500 þús. + vsk. Uppl. á netfanginu 
andrir82@hotmail.com eða í síma 
868-8354, Andri.

58 MF 35s. Með tækjum að framan. 
Vél í góðu standi. Verð 420 þús. 
Staðsett við Hvolsvöll. Uppl. í síma 
897-7781.

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

Til sölu
Mjög vandað þýzkt Schimmel píanó 
til sölu. Hljóðfærið er úr eik, um 30 
ára gamalt, úr eigu tónlistarmanns, 
aðeins einn eigandi. Ákaflega vel 
með farið. Hljóðfærið hefur verið 
metið af fagmönnum. Áhugasamir 
vinsamlega sendið fyrirspurn til 
lucinda@itn.is eða í síma 898-0027.

Til sölu hvítlökkuð loftaklæðning 
mdf, um 10 x 120 cm, um 110 fm2. 
Verð kr. 50.000 eða tilboð. Einnig 
56 fm2, 10 mm. þykkt eikarparket til 
niðurlímingar. Uppl. í síma 897-9323.

Til sölu 2 stk. 20 feta gámar staðsettir 
í Holta- og Landssveit. Uppl. í símum 
861-2628 og 694-1867.

Til sölu folöld, brúnblesótt, rauðblesótt 
og skjótt. Nokkur tryppi, litförótt og 
skjótt. Tamin hross. Uppl. í símum 
897-8262 og 453-8262.

Til sölu sem nýr frystiklefi með öllu. 
Stærð utanmál 220 x 220, hæð 247 
cm Einnig sem nýr kæliklefi með öllu. 
Stærð utanmál 252 x 412, hæð 227 
cm. Seljast saman eða sitt í hvoru 
lagi á hálfvirði. Uppl. hjá elvar@
ektafiskur.is eða í síma 892-9795.

Til sölu saltsíld, dýrafóður. Uppl. í 
síma 695-5740.

Vír og lykkjur ehf. auglýsa. 
Járngirðingarstaurar, túngirðingarnet, 
gaddavír og stagvír á lager. Gott 
verð. Sendum hvert á land sem er. 
Sími 772-3200 og á www. facebook/
viroglykkjur eða viroglykkjur@
internet.is

Frysti- eða kælibúnt til sölu ásamt 
hurð með afþýðingu. Um er að ræða 
allt sem til þarf nema einingarnar. 
Fleiri myndir á bland.is. Verð 550-
600 þúsund. Uppl. veitir Magnús í 
síma 866-8378.

Hásing m/nýjum legum án fjaðra, góð 
dekk,járnhandrið. Tilvalið til smíði 
á gerði eða hlið 120x16 m. 3 stk. 
vinnuljós með 2 perum í loft, 160x20. 
Uppl. í síma 661-8079.

Til sölu vinnuskúr eða lítill 
sumarbústaður, stærð 3 x 7 fm. Uppl. 
í síma 894-4136.

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

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.

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.

Fjórar hryssur til sölu, tvær hvítar, 
ein skjótt og ein blesótt. Uppl. í síma 
435-1402.

Stóðmerar til sölu. Allt að 50 
stóðmerar, sem gengu undir hest í 
sumar, eru í Austur-Húnavatnssýslu, 
sanngjarnt verð. Uppl. í síma 822-
7063 eða á jhstefansson@gmail.com

Til sölu tveir rafalar, báðir kolalausir 
frá Stamford, þriggja fasa,1500 
snúninga, 220/380 v., annar er 14 
kva og hinn er 40 kva. Einnig er til 
sölu þriggja fasa háspennulína (vír og 
staurar með festingum) með tveimur 
5000v spennum 220v, lengd línu 2,7 
km ásamt gamalli Claas 46 rúlluvél, 
(ein af allra elstu), í þokkalegu lagi. 
Uppl. í síma 868-5482.

Hey í stórum rúllum til sölu á 
Héraði. Bæði af nýrækt (blanda 
4 frá Fóðurblöndunni) og af eldri 
túnum. Uppl. í síma 892-1277 eða 
á netfangið bud@simnet.is

Tjaldvagn á hausttilboði. Til sölu 
Camp Let Apollo 92, grár og lítur 
vel út, verð 200 þ. Geymslukassi, 
gaskútur, hitari, rafmagnsblásari ofl. 
Uppl. í síma 897-7889, Óli eða á 
olijons77@gmail.com

Gufuketill með fylgihlutum, danskur 
frá Termo Trading A/S, árg. '99, 
stærðin er 1,5 rúmmetrar og 680 kw. 
Ekki verið notaður í nokkur ár og er 
á Skagaströnd. Uppl. gefur Steindór 
í síma 866-3677.

Til sölu 176 ærgilda greiðslumark í 
sauðfé. Tilboð sendist á netfangið: 
greidslumark2014@gmail.com fyrir 1 
nóv 2014. Áskilinn er réttur til að taka 
hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.

Er með nokkur 1000 lítra plastkör í 
járngrind sem fást fyrir lítið gegn því 
að vera sótt. Uppl. í síma 897-5976.

Sláttutraktor Electrolux 11,5 hö., 
árg. '05. Rafstöð traktordrifin 14kw. 
Mchale-rúlluskeri. Tjaldvagn Comby 
Camp-family, árg. '90. Lokuð kerra, 
Humbaur árg. '09. Vél, gírkassi ofl., 
úr Hilux, árg. '89, ekinn 217.000. 
Uppl. í síma 894-0218.

Bílskúrshurðir, 2. stk. flekahurðir 
stærð H: 2,48xB: 3,41 og H: 2,48xB: 
4,84. Nánari uppl. í síma 862-8330.

Til uppgerðar Massey Ferguson, 
árg.´71, m. tækjum, án gálga, 145 
þús. Massey Ferguson 35x, 120 þús. 
Ferguson árg.´49, 120 þús. Tvær 
Krone lyftutengdar stjörnumúgavélar, 
saman 100 þús. Scania búkkabíll 
112, góður í rúllu- eða sturtuvagn, 
350 þús. Kia Sporter 4x4, árg.´00, 
verð 275 þús. Toyota Yaris, árg.´00, 
verð 330 þús. Uppl. í síma 865-6560.

Til sölu 70 rúllur af vel þurrkuðu 
hestaheyi. Verð per rúllu er 4500 kr. 
fyrir utan vsk. Erum staðsett í Austur-
Landeyjum. Nánari uppl. á oddakot@
visir.is eða í síma 897-7689.

Til sölu Mchale Fusion 2, árg. 
'11, notuð 25 þús. rúllur. Verð kr. 
7.990.000. Uppl. í síma 867-6417.

Gefins sprautuklefi. Vatnskyntur 
sprautuklefi fæst gefins gegn því að 
vera tekinn niður og fjarlægður. Uppl. 
veitir Ari í síma 840-6060.

Garmat Colorado, árg,´97, olíukyntur 
sprautuklefi. Nánari uppl. veitir Ari í 
síma 840-6060.

Til sölu 20 feta gámur einangraður 
með stálklæðningu, hillum og 
vinnuborði. Nýtt gólf. Uppl. í síma 
863-9774.

Til sölu 88,6 ærgilda greiðslumark 
í sauðfé. Tilboð sendist á netfangið 
thorgud3110@gmail.com. Tilboð 
sendist fyrir 1. nóvember.

Til sölu Murska 350 S kornvals, 
traktorsdrifinn, árg.´03. Uppl. í síma 
849-4321.

Til sölu Musso, árg.´03, 2,9 dísel 
turbo, ekinn liðlega 230.000 km. 
Bíllinn er í góðu standi, 31" breyttur. 
Er á B.F Goodrice AT. Nýlega 
skoðaður ́ 15. Uppl. í síma 825-2255 
eða á gretar@benni.is

Tilboð óskast í pípuorgel, smíðaár 
1956, í Þýskalandi, til er góð lýsing á 
orgelinu ásamt myndum. Uppl. gefur 
Magndís í síma 863-8254.

Fyrsta kálfs kvígur til sölu. Burðartími 
eftir miðjan október. Uppl. í símum 
869-6692 og 699-2731.

Til sölu eru hvítir vel með farnir 
rafmagnsþilofnar frá árinu 2008, 5 
stk. 750 w, 12 stk. 1000 w og 2 stk. 
1600 w. Uppl. í síma 893-5684.

Til sölu Nissan Navara, árg. ´06, 49 
þ.km., Dodge Durango, árg. ´06, 76 
þ.km., Chev.Trail-Blaser, árg. ´02, 
170 þ.km., SAME dráttavél 87 hö. 
m. tækjum. Uppl. í símum 587-6065 
og 892-0016.

Til sölu gálgi framan á Massey 
Ferguson. Einnig fjögurra hjóla 
rakstarvél. Uppl. í síma 663-6173, 
Jón.

Sella diskasláttuvél 2,40, verð 240 
þús. Tvær gamlar tromlusláttuvélar 
130 og 180 cm., verð 35 og 45 þús. 
Góður vagn með grindum, hentar til 
rúllu- og baggaflutninga á breiðum 
dekkjum, verð 125 þús. Uppl. í síma 
865-6560.

Múrarar. Til sölu tvær múrdælur, PFT 
og Putmaster. Í góðu standi á góðu 
verði. Uppl. í síma 840-6100.

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

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

Óska eftir
Óska eftir notuðum traktor. Uppl. í 
síma 866-0471.

Ég óska eftir um 50 kg. steðja. Helst 
einhvern gamlan og góðan. Eins er 
ég að leita mér að verkfærum sem 
nýtast við eldsmíði. Uppl. í síma 847-
1153.

Óska eftir lyftaragrind (gaffalgrind) 
á JCB traktorsgröfu. Einnig vantar 
steinsög. Uppl. í síma 894-9249.

Kaupi allar tegundir af vinylplötum og 
78 snúninga lakkplöturnar. Staðgreiði 
líka stór vinylplötusöfn. Uppl. gefur 
Óli í síma 822-3710 eða á netfangið 
olisigur@gmail.com 

Lada árg.´13. Óska eftir Lödum eða 
Lödu bodyhlutum í Lödu ´13. Ef þú 
veist um eða átt, má hinn sami hafa 
samband í síma 865-0731, Sveinn.

Er að leita að notaðri en góðri tveggja 
hesta kerru á sanngjörnu verði. Þarf 
að vera tveggja hásinga. Uppl. í síma 
861-9842. Palli.

Safnari óskar að kaupa gamla 
íslenska mynt, minnispeninga, 
medalíur, orður, gömul frímerki á 
umslögum, íslensk póstkort 1890-
1950, gamla seðla, barmmerki, 
allskonar stríðsáraleikföng úr málmi 
omfl. Uppl. á faltey48@autlook.com 
og í síma 893-0878.

Óska eftir gestahúsi um 50 fm., þ.e. 
svefnherbergi, bað og setusofa. 
Má vera óinnréttað. Í skiptum fyrir 
hesthús í Hafnarfirði. Uppl. í síma 
661-8822.

Óska eftir Dodge Ram 2500, árg. '02-
'06, má vera í hvaða ástandi sem er, 
svara öllu. Uppl. í síma 892-9610.

Óska eftir að kaupa vel með farið 
hjólhýsi á verðbilinu 300-500 þúsund. 
Uppl. í símum 822-4055 og 487-
5621.

Atvinna
Karlmaður, 51 árs, úr sveit óskar eftir 
vinnu í sveit. Uppl. í síma 841-2686.

Óska eftir konu til sveitastarfa. Ekki 
verra að hún hafi komið nálægt 
sveitastörfum. Uppl. í síma 842-8353.

Nemendur í búfræði við LBHÍ eru 
að safna fyrir útskriftarferð í vor og 
eru tilbúnir að ganga í ýmis verk til 
fjáröflunar. Getur ekki verið að þig 
eða þína vanti einmitt aðstoð við 
fjárragið, hænsnatínsluna, mjaltirnar, 
afleysingar, þrif og bón á bílum og 
vélum, skítmoksturinn, smíðavinnu, 
smölun, slátrun, rúning, járningar...... 
eða bara hvað sem er! Frekari uppl. 
veita Ásdís í síma 825-6500, Jóhanna 
í síma 846-7003 og Sigurður í síma 
858-7989.

Dýrahald
Fasani. Ég er að leita að fasanakarli 
eða frjóum eggjum. Vinsamlegast 
hringið í síma 892-8765 eða á kv@
simnet.is

Húsnæði
Vantar húsnæði fyrir 8 bíla frá okt.-
maí. Er í Rvík. Uppl. í síma 695-2960.

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

Leiga
Til leigu nokkur viðgerðarpláss til 
uppgerðar á gömlum dráttarvélum á 
höfuðborgarsvæðinu. Uppl. veittar í 
símum 864-0695 og 618-1115.

Til leigu eru 2 til 3 stíupláss í góðu 
húsi næsta vetur á félagssvæði 
Fáks. Leigist með heyi og hirðingu, 
hitaveita. Uppl. í síma 895-6666.

Hrossabeit til leigu á Suðurlandi. 
Uppl. í síma 867-4341.

Til leigu eru hestastíur, bwæði 
tveggja og eins hesta með heyi eða 
án í Hvalfjarðarsveit. Erum með 
kaffistofu, hnakkaaðstöðu og wc. 
Úti er tamningargerði, þrjú beitihólf 
og góðar reiðleiðir. Uppl. í síma 770-
0049.

Eldra íbúðarhús til leigu í Hálsasveit, 
Borgarbyggð. Uppl. í síma 824-4856 
eða á bjargud@visir.is

Þjónusta
Vír og lykkjur auglýsa. Kambstál 
niðurklippt og beygt að þínum 
óskum. Stungujárn, lykkjur, baulur, 
allar stærðir. Gerum tilboð. Sendum 
um land allt. Sími 772-3200 eða 
á www.facebook/viroglykkjur og 
viroglykkjur@internet.is

Hljómsveitin Öldurót. Nú er tímabært 
að panta góða danshljómsveit fyrir 
árshátið/þorrablót og almenna 
dansleiki. Hafið samband á albert.
ingason@gmail.com og á gitarinn@
gitarinn.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 eða í símum 
431-3336 og 861-3336.

Málningar- og viðhaldsvinna. Getum 
bætt við okkur inni- og útiverkefnum. 
Vönduð vinnubrögð og góð umgengni. 
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf., 
Sigurður 896-5758, siggi@litidmal.
com

Næsta 
Bændablað  

kemur út
23. október

Smáauglýsinga-
síminn er:

563 0300
Eldri blöð má  

finna hér á PDF:
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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

Til sölu jörðin Skerðingsstaðir í Grundarfirði
211-4860 landnúmer 136655 greinitala 3709 02 00054000

Jörðin, sem er í eyði, 
stendur á sérstaklega 
fallegum stað með 
Kirkjufellið í baksýn.
Jörðin liggur að Lárósi þar 
sem lax- og silungsveiði 
er sem/og í Hólalæk 
sem liggur að jörðinni. 
Veiðiréttindi á þessum 
stöðum fylgja jörðinni. 
Stærð: 264  hektarar.
Á jörðinni eru afgirt svæði fyrir hesta.
Fyrirhugað var að byggja hótel á jörðinni og eru leyfisumsóknir varðandi 
það í gangi.
Verð: 36 milljónir. 
Upplýsingar hjá Fasteignamiðstöðinni í síma 550-3000  
eða hjá Páli í síma 840-6100. 

Eiríkur Vilhelm, framkvæmdastjóri Regnbogahátíðarinnar í Vík í Mýrdal 2014.

Regnboginn, list í fögru umhverfi 
í Vík í Mýrdal 10.–12. október
Bæjar- og menningarhátíðin, 
Regnboginn – list í fögru 
umhverfi, verður haldin í Vík í 
Mýrdal 10. til 12. október. Boðið 
verður upp á fjölbreytta dagskrá 
þar sem allir eiga að geta fundið 
eitthvað við sitt hæfi. 

Tónlistin skipar stóran sess 
á hátíðinni nú sem endranær og 
kemur tónlistarfólkið í ár bæði úr 
Mýrdalnum og annars staðar af 
landinu. Tónleikar og skemmtun 
verða bæði kvöldin í íþróttahúsinu 
þar sem Árný Árnadóttir, Beggi 
blindi, Elva Dögg Gunnarsdóttir 
og  Hviðmávarnir koma fram. Á 
laugardagsmorgninum ætlar Ásgeir 
Magnúss sveitarstjóri og konan 
hans að bjóða Mýrdælingum í 

morgunverð á heimili sitt við 
Sunnubraut 7. Í Suður-Vík  standa 
tvær myndlistarsýningar yfir á efri 
og neðri hæð, Guðrún Sigurðardóttir 
opnar galleríið sitt fyrir gestum 
og gangandi. Í Kötlusetri verður 
ljósmyndasýning Varyu Lozenko 
en hún er langt komin með verk sitt 
þar sem hún hefur ljósmyndað 0,1% 
þjóðarinnar. Regnbogamarkaðurinn 
verður  á sínum stað og mun Dagný 
Kristjánsdóttir sýna servíettusafn sitt 
þar. Áslaug og Siggi bjóða gestum 
í  gönguferð um Víkurþorpið, Ævar 
vísindamaður kíkir í heimsókn og 
kaffihúsin hafa opið lengur um 
helgina

„Framrás býður upp á alvöru 
sveitaball í Leikskálum með  

hljómsveitinni Skítamóral í tilefni 
25 ára afmælis fyrirtækisins í ár. Þá 
verður haldið upp á 80 ára afmæli 
Víkurkirkju á sunnudeginum og af 
því tilefni verður hátíð í kirkjunni 
á sunnudaginn með afmælismessu. 
Eftir messuna verður  messukaffi í 
Suður-Vík. Hljómsveitin Árstíðir 
ljúka hátíðinni í ár á ljúfu nótunum. 
Regnbogahátíðin á sér margt 
velgjörðarfólk og eru allir tilbúnir 
að aðstoða við undirbúning hennar, 
ungir sem aldnir. Fyrir það erum við 
í undirbúningsnefndinni afar þakklát 
því án ykkar væri hátíðin ekki það 
sem hún er. Við þökkum öllum fyrir  
hjálpina,“ segir Eiríkur Vilhelm 
Sigurðsson, framkvæmdastjóri 
hátíðarinnar. /MHH

mynd var birt. 

„Kindahásingar“ á borðum skipverja á Arnarfellinu
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Sláturfélag Suðurlands svf.    Fosshálsi 1    110 Reykjavík     Simi 575 6000    www.ss.is

Bætiefnafata fyrir kindur
Vitlick Soft Sheep 

 
vetrarfóðrun

Saltsteinn fyrir kindur 
Salto får 

Vitfoss


