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Sláturtíð stendur sem hæst og gengur vel:

Meðalþyngd norðan heiða meiri en í fyrra
Sláturtíð stendur nú sem hæst og 
gengur vel að því er fram kemur 
í samtölum við nokkra sem þar 
standa í brúnni. Meðalþyngd 
dilka er álíka og var í fyrra 
hjá SS, en fyrir norðan er hún 
nokkru meiri en á svipuðum tíma 
á liðnu hausti. Hagstætt veðurfar 
í vor og sumar skýrir að mestu 
hversu vænt fé kemur af fjalli nú 
í haust.

„Það gengur mjög vel hjá okkur,“ 
segir Guðmundur Svavarsson, 
framleiðslustjóri hjá SS, um yfir-
standandi sláturtíð. Áætlanir gera 
ráð fyrir að slátrað verði um 111 
þúsund fjár í haust. Samfelld slátr-
un hófst hjá SS 12. september og 
stendur yfir til 11. nóvember.  

Gott starfsfólk skilar góðu verki

„Við erum svo heppin að fá sama 
fólkið ár eftir ár, sem gengur fum-
laust að sínum störfum. Þetta skil-
ar sér með óyggjandi hætti í góðri 
verkun afurða og toppafköstum. Ég 
er verulega stoltur af þeim sam-
heldna og metnaðarfulla hópi sem 

starfar hjá okkur í sláturtíðinni,“ 
segir Guðmundur.   

Meðalþyngd dilka var í lok sept-
ember 16,5 kíló sem er sama þyngd 
og var á svipuðum tíma árið 2015.   
Fitueinkunn er 6,14 í ár á móti 5,96 
í fyrra og einkunn fyrir gerð var 8,71 
í fyrra, en er 8,9 í ár. 

Mikilvægt að flytja út til 
Bandaríkjanna

Guðmundur segir að sláturhús 
SS sé annað af tveimur slátur-
húsum í landinu sem uppfylli 
strangar kröfur sem gerðar eru fyrir 
Bandaríkjamarkað. 

Á dögunum var þar á ferð full-
trúi frá yfirvöldum þar í landi til að 
taka út innra eftirlitskerfi, búnað, 
aðstöðu, verklag og gæði.

„Það komu ekki fram 
athugasemdir og við munum því 
áfram geta flutt út til Bandaríkjanna, 
sem er mikilvægt og kann að auð-
velda sköpun nýrra tækifæra á erfið-
um tímum í kindakjötsframleiðslu,“ 
segir Guðmundur.

Sláturmarkaður SS hófst fimmtu-

daginn 22. september og er starf-
ræktur í Hagkaup í Kringlunni. Gert 
er ráð fyrir að slátursalan standi yfir 
fram undir lok október. Einnig geta 
Sunnlendingar gengið að fersku 
SS-slátri í Krónunni á Selfossi. Þá 
býðst frosið slátur frá fyrirtækinu í 
kössum í verslunum um allt land.  
„Við bjóðum upp á alvöru kalóner-
aðar vambir sem valkost með slátr-
inu,“ segir Guðmundur.

Langt síðan meðalþyngd hefur 
verið svo mikil

Gísli Garðarsson, sláturhússstjóri hjá 
SAH Afurða á Blönduósi, segir að 
sláturtíð gangi vel og fé komi vænt 
af fjalli. 

Meðalþyngd nú í ár er um 300 
grömmum þyngri en var í fyrrahaust. 
Sláturtíð hófst 7. september síðast-
liðinn og lýkur um næstu mánaða-
mót, í lok október. Búið var að slátra 
ríflega 43 þúsund fjár  í lok liðinnar 
viku, en Gísli segir að gert sé ráð 
fyrir að í heild verði slátrað um 95 
þúsund fjár.

„Það er oft drjúgt hjá okkur í 

restina, mikill lokasprettur,“ segir 
hann, en starfsfólk er ráðið út 
októbermánuð.

Meðalþyngd hjá SAH Afurðum á 
Blönduósi er um 17,2 kíló og er meiri 
en á svipuðum tíma í fyrrahaust.

„Meðalþyngd hjá okkur er nokk-
uð há, það er langt síðan við höfum 
séð svo háar tölur. Sumarið var sér-
lega gott og vorið líka sem skýrir 
háa meðalvigt. Við erum að sjá að 
margir bændur hér um slóðir eru 
að ná allt að 20 kílóa meðalvigt,“ 
segir Gísli. 

Lítur vel út hjá Norðlenska

Sigmundur Hreiðarsson, vinnslu-
stjóri á sláturhúsi Norðlenska á 
Húsavík, segir að áætlað sé að slátra 
um 94 þúsund fjár í yfirstandandi 
sláturtíð sem stendur yfir fram undir 
mánaðamót. Í lok liðinnar viku var 
búið að slátra um 44 þúsund fjár.

„Meðalþyngdin eftir þessi 44.000 
er 17,01 kg og klárt að við erum að 
tala um töluverða breytingu frá 
2015, þar sem meðalþyngd var 15,88 
kg, holdfylling er þó nokkuð betri 

og  aðeins meiri fita, svo þetta lítur 
miklu betur út,“ segir Sigmundur.

Hann segir að slátrun hafi gengið 
vel fram til þessa, „enda erum við 
með mjög sterkan kjarna af starfs-
fólki og það starfsfólk sem kemur 
að er í flesta staði mjög gott og til 
fyrirmyndar,“ segir hann og bætir 
við að flutningaaðilar séu öflugir og 
í mjög góðu samstarfi við bændur 
á svæðinu. 

„Svona verkefni sem sláturtíð er 
getur aldrei gengið vel nema allir 
þessir þættir vinni saman.“

Fer vel af stað hjá KS

Sláturtíð hefur farið vel af stað hjá 
Kaupfélagi Skagfirðinga, KS á 
Sauðárkróki, en hún hófst þann 13. 
september og áætlað að henni ljúki 
28. október næstkomandi. 

Edda Þórðardóttir, skrifstofustjóri 
hjá KS, segir að í lok liðinnar viku 
hafi verið búið að slátra um 43 þús-
und fjár og var meðalfallþungi 17,01 
kíló sem er aðeins meira en var á 
svipuðum tíma í fyrrahaust, þegar 
meðalþyngdin var 16,44 kíló. /MÞÞ

Heimir Ásgeirsson var alveg með þetta þegar fé var dregið í dilka í glænýrri Gljúfurárrétt í Grýtubakkahreppi í síðustu viku. − Sjá myndasyrpu á bls. 26.  Mynd / Þorsteinn Friðriksson
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Birkifræ er vel þroskað og auð-
velt að safna því af trjám um 
þessar mundir. Hekluskógar safna 
birkifræi eins og undanfarin ár og 
þiggja gjarnan fræ frá almenn-
ingi. 

Endurvinnslan hf. tekur við 
birkifræjum frá almenningi í mót-
tökustöðvum Endurvinnslunnar 
hf. að Knarrarvogi 4, Dalvegi 28, 
Hraunbæ 123 og kemur þeim til 
Hekluskóga. Einnig má senda fræið 
beint til Hekluskóga í Gunnarsholti 
eða Austurvegi 3–5, Selfossi.

Síðustu árin hefur töluvert af fræi 
safnast og því hefur verið sáð að vori 
eða að hausti. Árangur sáninganna 
er misjafn og fer eftir landgerðum. 
Sums staðar sjást stök tré vaxa upp 
eftir sáningar og annars staðar þéttar 
breiður af birki.  /VH

Skógrækt:

Fræsöfnun 
Hekluskóga

Fréttir

Samkvæmt tölum Hagstofu 
Íslands voru 47 einstaklingar ætt-
leiddir á Íslandi árið 2015. Þetta 
eru nokkuð fleiri en árið 2014, 
en þá voru ættleiðingar 37. Árið 
2015 voru stjúpættleiðingar 28 en 
frumættleiðingar 19. 

Frumættleiðingar frá útlöndum 
voru 17 árið 2015, og hélt þeim áfram 
að fjölga frá því að þær fóru í einung-
is tíu árið 2013. Frumættleiðingar frá 
útlöndum höfðu ekki verið svo fáar 
á einu ári frá árinu 1997. Undanfarin 
ár hafa flest ættleidd börn verið 
frá Kína og árið 2015 voru einnig 
flestar ættleiðingar þaðan, eða átta, 
en einnig voru ættleidd fimm börn 
frá Tékklandi. 

Stjúpættleiðingar árið 2015 voru 
28. Það er fjölgun frá árinu 2014, 
en þá voru þær óvenjulega fáar eða 
19. Í flestum tilvikum var stjúpfað-
ir kjörforeldri, en það hefur jafnan 
verið algengast. Frumættleiðingar 
innanlands voru tvær árið 2015, og 
hafa þær einungis einu sinni verið 
færri á einu ári frá 1990, það var árið 
2012 þegar engin frumættleiðing átti 
sér stað innanlands.

Með hugtakinu stjúpættleiðing 
er átt við ættleiðingu á barni eða 
kjörbarni maka umsækjanda. Með 
hugtakinu frumættleiðing er átt við 
ættleiðingu á barni sem ekki er barn 
maka umsækjanda.  /VH

Hagstofan:

Alls voru 47 ætt-
leiðingar 2015

Margra ára barátta fyrir bættum upplýsingum til neytenda ber árangur: 

Reglugerð um upprunamerkingar á kjöti 
væntanleg frá landbúnaðarráðuneyti
− Reiknað með að hún taki gildi um miðjan janúar 2017 

Salone del Gusto Terra Madre, 
hin mikla matarhátíð Slow Food-
hreyfingarinnar, var haldin í 
Tórínó á Ítalíu dagana 22. til 26. 
september.  Hátíðin er haldin 
þar annað hvort ár og er ein hin 
stærsta sinnar tegundar í heimin-
um. Til marks um stærð hátíðar-
innar má nefna að talið er að yfir 
220 þúsund manns hafi komið á 
hátíðina fyrir tveimur árum. Þetta 
er hátíð þeirra sem deila hugsjón-
um Slow Food: bænda, smáfram-
leiðenda og áhugafólks um betri 
matarmenningu. 

Engir íslenskir framleiðendur 
kynntu vörur sínar í ár, en nokkrir 
félagar úr Íslandsdeild hreyfingar-
innar voru gestir hátíðarinnar. 

Saltfiskur og hangikjöt 
frá Dóru

Það má segja 
að Dóra Svav-
ars dótt ir, mat-
reiðslumeist-
ari og eig andi 
veislu þjónust-
unn ar Culina, 
hafi verið eini 

fomlegi þátt takandinn af hálfu 
Íslands í hátíðinni. Hún eld-

aði léttsoðinn saltfisk með 
rótarmús, steiktri beðju, 
gulrótum og þurrkuðu 
hangikjöti, í svokölluðu 
Terra Madre-eldhúsi. Í 
því eldhúsi skiptust full-

trúar þjóða á um að elda 
hefðbundna rétti frá sínum 

löndum og rennur ágóðinn af sölu 
þeirra rétta óskiptur til góðgerða-
mála hreyfingarinnar. Að þessu sinni 
var ákveðið að styðja við verkefni 
hreyfingarinnar sem felst í varðveislu 
á líffræðilegum fjölbreytileika. 

Um 120 matarskammtar runnu út 
úr eldhúsi Dóru og var góður rómur 
gerður að hinum íslenska mat. Dóru 
til aðstoðar voru Agata Alicja mat-
reiðslunemi og Axel Aage Schiöth 
víninnflytjandi, sem aðstoðuðu 
við skömmtun, og þær Hlédís 
Sveinsdóttir og Eirný Sigurðardóttir 
sem aðstoðuðu við annan undirbún-
ing. Þær Hlédís og Eirný eru kunnar 
fyrir að standa að hinum vel sótta 
Matarmarkaði Búrsins sem haldin 
hefur verið á nokkurra mánaða fresti 
í Hörpu hins síðustu ár.

Íslenskur fyrirlestur 
um matarsóun

Dóra hélt einnig fyrirlestur á nor-
rænni málstofu, þar sem hún kynnti 
farsælt verkefni um matarsóun, 
samnorrænt verkefni sem gengur 
undir nafninu Zero Waste. Þannig 
hefur hún staðið fyrir nokkrum 
uppákomum á Íslandi í sam-

starfi við Vakanda, Landvernd og 
Kvenfélagasambandið: málþingi, 
ruslamatarviðburðum og svoköll-
uðum diskósúpu-viðburði – þar 
sem eldað er úr grænmetisafgöng-
um sem átti að henda. Tilgangurinn 
er að benda á verðmætin sem liggja 
í afgöngum og hráefni sem er um 
það að lenda í ruslinu (sjá frekar á 
matarsoun.is). 

Hún hefur gagnrýnt matarsóun í 
virðiskeðjunni – frá frumframleið-
anda til neytanda – og sagt að alltof 
mikið af góðu hráefni fari til spilis, 
sem sé afleitt í því ljósi að margt fólk 
eigi varla til hnífs og skeiðar. 

Hátíðin hefur alltaf verið haldin 
innandyra, á svæði sem heitir 
Lingotto og Fíatverksmiðjurnar 
notuðu undir bílasmíði sína. Slow 
Food-hreyfingin breytti fyrir-
komulaginu að þessu sinni, færði 
hátíðina undir bert loft í stóran 
almennings- og skrúðgarð – auk 
þess sem viðburðum var dreift um 
miðborgarhluta Torino. Um leið var 
öllum hleypt ókeypis inn á hátíðina, 
enda var það talið tilhlýðilegt á tutt-
ugu ára afmælisári hátíðarinnar að 
gera boðskapinn þannig aðgengi-
legan.  /smh

Gunnar Bragi Sveinsson, sjávar-
útvegs- og landbúnaðarráðherra,  
hefur sett fram drög að reglugerð 
þar sem að framleiðendum og inn-
flytjendum er skylt að uppruna-
merkja kjötafurðir af svínum, 
sauðfé, geitum og alifuglum. 

Er þetta gert í því augnamiði að 
tryggja rétt neytenda til að vita frá 
hvaða landi þær kjötvörur eru sem 
þeir kaupa. Sambærilegar reglur eru 
nú þegar í gildi hér á landi um upp-
runamerkingar á nautakjöti, en hafa 
verið í gildi varðandi svína-, kinda-, 
geita- og alifuglakjöt í ESB ríkjunum 
síðan 2014.

Í kjölfar kúariðumálsins svo-
kallaða úti í Evrópu árið 2000 setti 
Evrópusambandið (ESB) reglur um 
upprunamerkingar sem síðan voru 
innleiddar í EES regluverkið sem 
Ísland er aðili að. Hægt hefur gengið 
að innleiða þær hér á landi og hafa 
þær reyndar tekið margvíslegum 
breytingum hjá ESB síðan.

Eigum rétt á að vita hvaðan 
varan kemur

„Það hefur verið mér mikið kapps-
mál að vinna að bættum uppruna-
merkingum matvæla frá því ég 
kom í landbúnaðarráðuneytið. Þessi 
reglugerð er liður í þeirri vinnu. Við 
eigum rétt á að vita hvaðan varan 
kemur sem við neytum,“ segir 
Gunnar Bragi Sveinsson í fréttatil-
kynningu um málið. 

Formaður Bændasamtakanna 
krafðist upprunamerkingar 2014

Mikil umræða hefur verið um upp-
runamerkingar matvöru á undanförn-
um misserum og árum. Hafa neyt-
endur ítrekað m.a. kvartað yfir skorti 
á slíkum upplýsingum um uppruna 
á innfluttu kjöti sem framleitt er við 
aðstæður sem engin leið er að vita 
hverjar eru.

Í ársbyrjun 2014 krafðist Sindri 
Sigurgeirsson, formaður Bænda-
samtaka Íslands, þess að reglur um 

upprunamerkingar yrðu teknar upp 
strax en ekki beðið með það fram í 
desember eins og þá stóð til. Einnig 
að þær reglur næðu til merkinga á 
mjólkurvörum. Skemmst er frá að 
segja að lítið gerðist í málinu nema 
það sem gert var að frumkvæði fyr-
irtækja. Það var þó framkvæmt með 
mjög mismunandi hætti og án þess 
að það væri stutt af reglugerð.  

ESB reglugerðin virðist taka af 
öll tvímæli en er ekki virt

Samkvæmt lið 2.a í 26. grein reglu-
gerðar ESB nr. 1169/2011, sem inn-
leidd var innan ESB með reglugerð 
nr. 1294/2014, skal merkja matvæli 
með upplýsingum um rétt uppruna-
land eða upprunastað ef skortur á 
slíkum upplýsingum gæti villt um 
fyrir neytendum hvað varðar upp-
runa matvælanna. Þar segir:

„Þetta á einkum við ef upplýs-
ingar sem fylgja matvælunum eða 
merkingin í heild gefur í skyn að 
matvælin séu upprunnin í öðru landi 
eða á öðrum stað. Þá skal taka fram 
á umbúðum þegar upprunaland eða 
upprunastaður matvæla er gefinn 
upp, en uppruni megininnihaldsefn-
isins er ekki sá sami. Þá skal einnig 

gefa upp upprunaland eða uppruna-
stað megininnihaldsefnisins eða gefa 
upp að uppruni þess sé annar.“

Eins og margoft hefur komið 
fram í fréttum virðist verulegur 
mis brestur á þessu á umbúðum 
vöru sem flutt hefur verið til Íslands. 
Hefur kjúklingakjöt sem pakkað er í 
Danmörku sérstaklega verið nefnt í 
því sambandi. Miklir kjötflutningar 
þvert á landamæri Evrópu hafa líka 
valdið tortryggni vegna ítrekaðra 
frétta af misferli og blekkingum þar 
sem t.d. hrossakjöt hefur verið selt 
sem nautakjöt í tilbúnum réttum.  

Þá birti Matvælastofnun m.a. 
á vef sínum í nóvember 2013 að 
fram hafi komið fullyrðingar um 
að innflutt kjúklingakjöt væri selt 
sem ferskt og  í umbúðum íslenskra 
framleiðenda í verslunum hér á 
landi. Bent var á í máli MAST að 
heiti og staðsetning fyrirtækja sem 
eru ábyrg fyrir vörunni segði ekki til 
um uppruna hennar.

Reglur um lyfjaleifar í matvöru í 
undirbúningi

„Neytendur verða betur upplýstir en 
það vilja þeir ef marka má könnun 
sem gerð var 2014 en þar sögðu 

83% að það skipti þá máli að vita 
upprunalandið. Þá setti ég einnig af 
stað vinnu um hvernig upplýsa megi 
neytendur um lyfjaleifar í matvöru, 
vonandi koma fram tillögur um 
það fljótlega,“ segir Gunnar Bragi 
Sveinsson um reglugerðardrögin.

Samkvæmt ákvæðum EES samn-
ingsins ber að tilkynna reglugerðina 
til Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA). 
Berist ekki neikvæð umsögn innan 
þriggja mánaða getur Ísland látið 
reglugerðina taka gildi. Miðað við 
þessar forsendur er reiknað með að 
reglugerðin taki gildi um miðjan jan-
úarmánuð 2017. Matvælafyrirtæki fá 
þannig tíma til að gera nauðsynlegar 
ráðstafanir til að uppfylla kröfur 
reglugerðarinnar.

Skýr krafa neytenda

Í könnun sem Capacent Gallup gerði 
fyrir SA, SI, SVÞ, SAF, BÍ og NS í 
júlí 2014 kom fram að rúmlega tveir 
þriðju landsmanna telja að það sé 
óásættanlegt að upprunalands hrá-
efnis sé ekki getið á umbúðum unn-
inna matvæla. Dæmi um slíkar afurð-
ir eru innfluttar svínasíður, reyktar 
og sneiddar niður, t.d. í beikon. 
Samkvæmt gildandi reglum telst 
land vera upprunaland ef umtals-
verð umbreyting vörunnar hefur þar 
átt sér stað. Tæpur helmingur telur 
slíkar merkingar algerlega óásætt-
anlegar og fjórðungur telur þær að 
litlu leyti ásættanlegar. Aðeins tíundi 
hver telur skort á upplýsingum vera 
að mestu eða öllu leyti í lagi.

Í skoðanakönnun meðal kjósenda 
sem birt var í Bændablaðinu í sumar 
koma fram að 88,3% þeirra töldu 
að það skipti öllu, mjög miklu eða 
frekar miklu máli að upplýsingar 
um uppruna séu á umbúðunum. Þá 
vilja 82,3% kjósenda fremur íslenskt 
kjöt en erlent. Einungis 1,2% vildi 
frekar erlent kjöt. Vandi kjósenda 
hefur þó verið mikill misbrestur á 
upprunamerkingum matvælanna. Ný 
reglugerð mun vonandi taka af öll 
tvímæli í þessum efnum.  /HKr.

Gunnar Bragi Sveinsson. Sindri Sigurgeirsson.

Salone del Gusto Terra Madre 2016:

Slow Food-hugsjóninni hampað í Tórínó
– Dóra Svavarsdóttir bauð upp á saltfisk og hangikjöt í Terra Madre-eldhúsinu
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Agata og Dóra í Terra Madre-eldhú-
sinu.  Mynd / Guðjón Gunnarsson

Birki með reklum.



3Bændablaðið | Fimmtudagur 8. september 2016

Verð áður: 199.900,- Verð nú: 169.900,-

Uppþvottavél í sérflokki
með Waterwall tækni

Framhlið úr burstuðu stáli / Stillingar ofan á hurð, blár litur / Tekur 14 manna stell / 5 þvottakerfi / Starttímaseinkun 
/ Orkunýtni A++ / Orkunotkun á ári (kWst) : 266 / Hljóðlát aðeins 41db / Stillanleg efrigrind / Grind efst fyrir hnífapör

með sérstökum "FLEX" bakka / 2 þvottaarmar + "WATERWALL" / Stærð (h x b x d): 817 x 598 x 575 mm

ecobubble þvottavélar
Við seljum eingöngu 

með kolalausum mótor

með 10 ára ábyrgð

7 KG. 1400 SN.
Verð áður: 94.900,-
Verð nú: 79.900,-

8 KG. 1600 SN.
Verð áður: 119.900,-

Verð nú: 99.900,-

8 kg Þurrkari
Verð áður: 159.900,-
Verð nú: 135.900,-

SASASAMSMSMSUNUNUNGGG DVDVDV8080SASASAMSMSMSUNUNUNGGG WWWWWW808080SASASAMSMSMSUNUNUNGGG WWWWWW707070

AddWash
TM TM

RS7567THCSR
Tvööffaalldduurr KKæælliisskkáápur

Stál. Heildarrými: 532 lítrar. Kælirými: 361 lítrar. 
Frystirými: 171 lítrar. Twin Cooling, aðskilin kælikerfi. 

Klakavél. Mál B-H-D í mm: 912 x 1789 x 754.
Verð áður: 219.900,- Verð nú: 186.900,-

Kæliskápur 202cm
RB36J8035SRRB36J8035SR

Stál. Heildarrými: 357 lítrar. 
Kælirými: 247 lítrar. Frystirými: 110 lítrar. 

Mál B-H-D í mm: 595 x 2017 x 597
Verð áður: 169.900,- Verð nú: 144.900,-

Tvöfaldur Kæliskápur
RH56J6917SL

Stál. Heildarrými: 555 lítrar. Kælirými: 376 lítrar. 
Frystirými: 179 lítrar. Klakavél. Twin Cooling, aðskilin 

kælikerfi. Mál B-H-D í mm: 912 x 1794 x 732.
Verð áður: 349.900,- Verð nú: 297.900,-

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

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

ORMSSON
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

PENNINN
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI

SÍMI 480 1160

GEISLI
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

BLÓMSTURVRR ELLIR
HELLISSANDI
SÍMI 436 6655

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Gæðavörur frá traustum framleiðanda

55” KU6655 Verð áður: 249.900.-
Verð nú: 209.900,-

55” KU6475 Verð áður: 239.900.-
Verð nú: 199.900,-

49” K5505 Verð áður: 139.900.-
Verð nú: 119.900,-

49” 55” 55”
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Fréttir

Kjötborðið er markaðstorg á vefnum með íslenskt lambakjöt:

Milliliðalaus samskipti 
bónda og viðskiptavinar
– fyrirhugað er að auka kjötúrvalið á næstu dögum

Þann 29. september var nýtt 
mark aðs torg með íslenskt lamba-
kjöt opnað á vefnum, á slóðinni 
kjotbordid.is.

Að sögn Vignis Más Lýðssonar, 
eins af aðstandendum Kjötborðsins, 
hefur Kjötborðið farið vel af stað. 
„Þeir bændur sem voru með framboð 
inni á torginu seldu töluvert strax á 
fyrsta degi. Við finnum fyrir miklum 
áhuga, sér í lagi frá neytendum á 
höfuðborgarsvæðinu enda margir 
sem ekki þekkja til í sveitinni. Við 
sáum í haust að stór hópur bænda 
hafði byrjað að auglýsa sína fram-
leiðslu á hinum ýmsu síðum á netinu 
en okkur taldist lauslega til að um 70 
aðilar væru að selja hver í sínu horni. 
Við ákváðum að setja upp vettvang 
sem auðveldaði bæði þeim að koma 
vörum sínum á framfæri og neyt-
endum að finna allan þennan fjölda. 
Þetta var ákveðið tilraunaverkefni 
og var fjöldi notenda og framboð 
takmarkað í upphafi. Við stefnum á 
að auka fjölda bænda og framboð 
á næstu dögum,“ segir Vignir og 
bætir því við að fimm bændur séu 
núna þátttakendur í Kjötborðinu.

Öll viðskipti fara fram á vefn-
um og þar geta viðskiptavinur 
og sauðfjárbóndi átt í milliliða-
lausum viðskiptum. Afhending er 
samkomulagsatriði og geta við-
skiptavinir í einhverjum tilvikum 
sótt kjötið beint á bæinn, eða feng-
ið það sent heim. 

Aukið vöruúrval á næstu dögum

Vignir segir að þeir bændur sem vilja 

selja kjöt í gegnum Kjötborðið þurfi 
að vera með öll leyfismál í lagi. Þeir 
þurfa að stofna aðgang fyrir sig og 
skrá viðeigandi upplýsingar. 

Fólk hafi nú í byrjun val um að 
kaupa kjöt af nýslátruðu eða fros-
ið og í byrjun eru í boði heilir og 
hálfir skrokkar. „Á næstu dögum 
stefnum við að þvi að bæta við 
framboði, m.a. á nauta-, folalda-, 
grísa- og hreindýrakjöti, sem og 
gæs og fleira, svo sem fullunn-
um vörum á borð við hakk, gúllas 
og reykt kjöt. Von bráðar munum 
við byrja að taka við pöntunum 
á hangikjöti, bæði venjulegu og 
tvíreyktu, og vonumst við til að fá 
sem flesta bændur til að taka þátt 
í því en við stefnum á að senda 
stóra sendingu til Norðurlandanna 
í desember.“

Að sögn Vignis stendur ekki til 
að opna hefðbundna verslun í eigin 
húsnæði alveg strax. „Kjötborðið 
er eingöngu á vefnum en við sér-
hæfum okkur í uppsetningu og 
viðhaldi netkerfa fyrir deilihag-
kerfið, það er vefsíður þar sem 
kaupendur og seljendur geta átt 
milliliðalaus viðskipti og haldið 
utan um greiðslur og pantanir. Við 
stefnum ekki á að opna verslun 
strax, en við sjáum til hvernig 
þessi tilraun heppnast. 

Sendingarkostnaður er inni-
falinn í verðinu í Kjötborðinu, 
nema annað sé tekið fram. Bænd-
um er greitt vikulega út, á föstu-
dögum, fyrir sölu síðustu sjö daga. 
Þóknun Kjötborðsins er 15 prósent 
af söluverði.  /smh

Eiður Gunnlaugsson, formað-
ur stjórnar Kjarnafæðis, segir 
það hafa verið óskemmtilega 
ákvörðun að lækka verð til 
bænda nú í yfirstandandi slát-
urtíð. Hún hefði hins vegar verið 
óhjákvæmileg. Kjarnafæði á og 
rekur SAH Afurðir á Blönduósi 
og á að auki hlut í sláturhúsinu 
á Vopnafirði. Eiður mætti á fund 
félaga sauðfjárbænda í Eyjafirði 
og Þingeyjarsýslum sem haldinn 
var á Hrafnagili nýverið.

Benti Eiður á að félagið hefði 
eflaust ekki fengið afurðalán nema 
vegna þess að gripið var til þess ráðs 
að lækka verð á afurðum til bænda 
nú í haust. „Ef þið væruð ekki til, 
værum við það ekki heldur. Okkur 
er það þvert um geð að rýra tekjur 
annarra,“ sagði Eiður á fundinum. 

Hann gat þess jafnframt að 
Kjarnafæði væri í einkaeigu og 
það væri fyrst og fremst mat-
vælaframleiðandi sem hefði í sjálfu 
sér ekki endilega áhuga fyrir því 
að hafa rekstur sláturhúsa á sinni 
könnu. Menn gætu velt fyrir sér 
af hverju félagið hefði gert tilboð 
í Norðlenska í fyrravor. „Það var 

kannski okkar framlag í þá átt að 
fækka sláturhúsum í landinu,“ sagði 
hann.

Skylda okkar að grípa inn í

Kjarnafæði hefur átt hlut í slátur-
húsinu á Blönduósi í yfir 30 ár. 
Leitað var til félagsins þegar svo 
var komið að verulega hafði sigið á 
ógæfuhliðina. Greindi Eiður frá því 
að Kjarnafæðismenn hefðu í fyrstu 
ráðlagt Húnvetningum að leita til 

nágranna sinna hjá Kaupfélagi 
Skagfirðinga, KS eða jafnvel til 
SS. Ekki hafi verið vilji fyrir því 
meðal heimamanna á þeim tíma. 
„Við vorum beðnir um að grípa 
inn í og við gerðum það, fannst 
það skylda okkar vegna mikilla og 
góðra tengsla frá fyrri tíð,“ sagði 
Eiður.

Kvað hann útlitið bjartara nú 
en var í fyrra, svo framarlega sem 
menn missa verð ekki meira niður 
en orðið er.  /MÞÞ

Eiður Gunnlaugsson, formaður stjórnar Kjarnafæðis:

Þvert um geð að rýra tekjur annarra
– Ákvörðun um lækkun á verði til bænda var samt óhjákvæmileg

Eiður Gunnlaugsson, formaður stjórnar Kjarnafæðis, og Ólafur Rúnar Ólafs-

Mynd / MÞÞ

KS lækkar afurðaverð á 
nautakjöti tímabundið
Kaupfélag Skagfirðinga, KS, hefur 
lækkað verð á nautakjöti, ný verð-
skrá tók gildi um nýliðin mánaða-
mót, 1. október síðastliðinn.

Edda Þórðardóttir, skrifstofustjóri 
hjá KS, segir að um tímabundna 
lækkun á verði sé að ræða og sem 
dæmi lækkaði verð fyrir UN gripi 
um 10 krónur á kílóið og 15 krónur 
fyrir K gripi.

Edda segir að miklir biðlistar 

hafi myndast nú í haust og verið sé 
að reyna að vinna sig niður listann. 
„Framboðið er mikið, það er það 
reyndar alltaf á þessum árstíma þegar 
bændur eru að koma gripum sínum 
á hús fyrir veturinn og senda kýr í 
sláturhús,“ segir Edda. 

Gerður hefur verið tímabundinn 
samningur við vinnslurnar um að 
taka meira inn til sín þegar toppurinn 
er hvað mestur.  /MÞÞ

Kartöflurækt á Seljavöllum í Hornafirði:

Hagstætt veðurfar í vor og 
sumar skilar metuppskeru
Metuppskera varð í kartöflu-
görðum Hjalta Egilssonar á 
Seljavöllum í Hornafirði nú í 
haust. Hann er með garða á 22–23 
ha lands og var uppskeran á bilinu 
30 til 35 tonn á hektara. „Þetta er 
alveg prýðileg uppskera, líkast til 
það mesta sem við höfum tekið 
upp hér frá því við hófum kart-
öflurækt,“ segir Hjalti.

Hagstætt veðurfar skiptir þar 
mestu að sögn Hjalta, vorið var 
sérlega gott og sumarið einnig. 
Upptökustörf fyrir sumarmarkað, 
sem Hjalti og hans fólk leggur tölu-
verða áherslu á, hófust 2. júlí sem er 
óvenju snemmt.

„Við höfum aldrei getað byrjað 
svo snemma fyrr, þetta er því frekar 
óvenjulegt, en gekk engu að síður 
mjög vel,“ segir hann. Bætir við að 
þar skipti gott veðurfar á liðnu vori 

miklu, en hægt var að setja niður 
með fyrra fallinu.

Kláraði fyrir haustrigningar

Fullsprottið var í görðum við 
Seljavelli strax í byrjun ágúst og 
var hafist handa af fullum krafti 
við upptöku rétt um viku af ágúst-
mánuði. Það segir Hjalti að hafi 
verið mikið lán, því að langmestu 
tókst að ljúka upptöku áður en 
haustrigningar hófust síðari hluta 
þess mánaðar. 

„Þær voru í fyrra fallinu þetta 
árið, haustrigningar hér um slóðir 
dundu hér yfir okkur fyrr en vant er, 
en þær gera að verkum að ómögu-
legt er að taka upp, ekkert hægt að 
komast um garðana fyrir bleytu. 
Við lukum okkar upptökustörfum á 
fystu dögum septembermánaðar og 

náðum því að koma öllu í hús áður 
en bleytutíðin hófst,“ segir hann. 

„Við vorum heppin, það slapp til 
að ná öllu upp úr görðunum fyrir 
haustrigingar.“

Varla þörf á innflutningi

Hjalti segir að uppskera í fyrrahaust 
hafi verið með besta móti, en hún 
sé enn betri í ár. Hann segir að svo 
sé einnig á svæðinu í kringum hann 
og gera megi því ráð fyrir að mikið 
verði til af góðum kartöflum fram á 
næsta ár. Það ætti því ekki að þurfa 
að koma til innflutnings á kartöflum 
á næsta söluári.

Hjalti ræktar rófur á tæpum hekt-
ara til viðbótar við kartöflurnar, segir 
þá ræktun aukabúgrein einkum til 
gamans. Uppskera er einnig meiri 
þar en vant er.  /MÞÞ
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Bændablaðið kemur út 24 sinnum á ári. Því er dreift ókeypis á yfir 400 stöðum 
á landinu og á öll lögbýli landsins.
Lesendur geta einnig gerst áskrifendur að blaðinu og fengið það sent heim í pósti 
gegn greiðslu. Árgangurinn kostar þá kr. 9.900 með vsk. (innheimt í tvennu lagi). 
Ársáskrift fyrir eldri borgarar kostar 4.950 með vsk. 

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

SKOÐUN

Fjármálaráðherra kynnti á dögunum 
samkomulag um nýtt samræmt lífeyr-
iskerfi þar sem allt launafólk nýtur 
sambærilegra lífeyrisréttinda hvort sem 
það starfar á opinberum eða almennum 
vinnumarkaði.

Þetta eru sannarlega mikil tíðindi og stórt 
skref í að einfalda kerfi sem fyrir löngu 
hefur gengið sér til húðar. Það er algjörlega 
óþolandi að hér á landi búi í raun tvær þjóðir 
í lífeyrislegu tilliti. Þeir sem eru tyggðir í 
bak og fyrir með bæði belti og axlabönd í 
faðmi ríkisins og svo almennir launþegar 
sem búið hafa við mun lakari lífeyrisréttindi. 
Sá stóri hópur hefur auk þess mátt þola veru-
legar skerðingar á sínum réttindum frá efna-
hagshruninu 2008, en hinir ekki. 

Hluti þátttakenda í samkomulaginu virð-
ist þó hafa fengið bakþanka um að þurfa 
að yfirgefa öryggið í faðmi ríkisins sem 
aðeins sumir launþegar hafa aðgang að. Í 
samkomulaginu segir:

• Launakjör á opinberum og almenn-
um vinnumarkaði verða samræmd og 
jöfnuð.

• Launafólki verður gert betur kleift 
að færa sig milli almenns og opin-
bers vinnumarkaðar hvenær sem er 
starfsævinnar án þess að það hafi telj-
andi áhrif á ávinnslu lífeyrisréttinda

• Sjóðfélögum í lífeyrissjóðum opinberra 
starfsmanna verða tryggð sambærileg 
réttindi og þeir hafa nú með 120 millj-
arða króna framlagi hins opinbera til 
að mæta ófjármögnuðum framtíðar-
skuldbindingum.

• Breytingarnar taka til A-deildar LSR 
(Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins) 
og Brúar (Lífeyrissjóður starfsmanna 
sveitarfélaga). Um 35.000 manns 
greiða í þessa tvo sjóði.

Miðað er við að eftir breytingarnar búi allir 
við sama fyrirkomulag í lífeyrismálum og 
geti fært sig milli lífeyrissjóða hvenær sem 
er starfsævinnar án þess að það hafi teljandi 
áhrif á réttindi þeirra.

Það er vonandi að farsæl lending náist  í 
þessu máli, en meira þarf að gera til að jafna 
stöðu lífeyrisþega.

Stjórnmálamenn tala oft digurbarkalega 
um að verið sé að afnema skerðingar á aldr-
aða og öryrkja, bæði vegna vinnu og eins 
vegna áunninna lífeyrisréttinda gagnvart 
Tryggingastofnun. Það er samt eins og það 
sé sjálfsagður hlutur að krukkað sé í áunnin 
lífeyrisréttindi sem liggja í söfnunarsjóðum 
lífeyrissjóðanna. Menn verða að fara að átta 
sig á að lífeyrissjóðirnir eru alfarið í eigu 
launþega en ekki ríkissjóðs. 

Sá lífeyrir sem fólk er þar að safna sér 
á aldrei að koma til skerðingar á lágmarks-
framfærslu frá Tryggingastofnun. Í dag er 
það þannig að áratugasöfnun launþega í 
lífeyrissjóði kemur þeim að mjög óveru-
legu leyti til góða. Sú uppsöfnun er hirt 
af fólki með botnlausum skerðingum. Að 
auki er það sem eftir stendur af inneign gert 
upptækt við andlát. Ef menn ætla að halda 
þessu svona áfram, þá hlýtur að vera réttmæt 
krafa að skylduaðild að lífeyrissjóðum verði 
afnumin nú þegar. 

Þá er lífeyrisþegum, að meðtöldum 
öryrkjum, harðlega refsað í núverandi kerfi 
ef þeir svo mikið sem reyna að afla sér ein-
hverra aura til að bæta sín lífsgæði. Fyrst 
kemur hægri krumla ríkisins og tekur helm-
inginn í skatt og síðan kemur vinstri krumlan 
og skerðir greiðslur frá Tryggingastofnun 
á móti restinni af laununum. Af hverju í 
fjáranum er þetta ekki lagfært? 

Það dugar ekki að tuða um þetta á þingi 
kjörtímabil eftir kjörtímabil, það þarf 
aðgerðir! Ef stjórnmálamenn treysta sér 
ekki til þess, þá eiga þeir ekkert erindi á 
Alþingi Íslendinga.  /HKr.

Réttlætismál

Ísland er land þitt

Emstrujökull er skriðjökull sem gengur norðvestur úr Mýrdalsjökli. Jarðhitavirkni undir Mýrdalsjökli getur skilað hlaupvatni undan Emstrujökli 
Mynd /HKr. 

Í síðustu viku birtist í stærstu prentmiðlum 
landsins grímulaus áróður gegn nýgerðum 
búvörusamningum í heilsíðuauglýsingu frá 
Samtökum verslunar og þjónustu, Félagi 
atvinnurekenda, Samtökum skattgreiðenda, 
Viðskiptaráði Íslands, Neytendasamtökunum 
og Alþýðusambandi Íslands. Inntak aug-
lýsingar innar var að gagnrýna meint sam-
ráðsleysi stjórnvalda og fulltrúa bænda við 
þessi samtök við gerð búvörusamninga. 
Tímasetningin er augljós þar sem tilgangurinn 
er að koma því að hjá kjósendum og stjórn-
málamönnum, sem nú eru í kosningaham, að 
búvörusamningarnir séu slæmir og að losa þurfi 
enn frekar um tollvernd á búvörum.

Því er til að svara að í ársbyrjun var fundað 
með flestum af þessum aðilum um málefni 
búvörusamninganna. Ágætar umræður sköpuð-
ust og í mörgum atriðum voru bændur sammála 
hópnum, t.d. um markmið um lægra matarverð 
og að tryggja rekstrargrundvöll landbúnaðar-
ins. Um breytt stuðningsform var tekið tillit til 
ýmissa sjónarmiða, t.d. um að auka jarðrækt-
arstuðning og minnka vægi sértæks búgreina-
stuðnings. Í tollamálunum voru menn sammála 
um að vera ósammála en tillögur hópsins fólust 
meðal annars í því að afnema tolla með öllu á 
alifugla- og svínakjöti. 

Í þessu samhengi er vert að rifja upp að í 
fyrrahaust var gerður nýr tollasamningur um 
búvörur á milli ESB og Íslands sem kveður á 
um verulega aukinn innflutning á búvörum á 
litlum eða engum tollum. Þess má vænta að 
vöruframboð í verslunum breytist í kjölfarið. 
Erlendar matvörur verða fyrirferðarmeiri og 
verðsamkeppni mun harðna. Íslenskir bændur 
og afurðasölufyrirtæki þurfa að mæta þessari 
nýju stöðu og breytingarnar kunna að hafa 
áhrif á framleiðslumagn búvara hér á landi í 
framtíðinni.

Hvað hangir á spýtunni?

Við bændur vitum nákvæmlega hvað vakir 
fyrir hagsmunasamtökum sem stóðu að auglýs-
ingunni. Það er að auka innflutning á matvörum 
og bæta við milljarðahagnaðinn sem heildsalar 
og örfáir eigendur og stjórnendur smásölu-
verslana njóta. Í sjálfu sér kemur sérhagsmuna-
barátta félaga eins og Samtaka verslunar og 
þjónustu, Viðskiptaráðs og Félags atvinnurek-
enda ekki á óvart. Þau eru einfaldlega að vinna 
fyrir sína umbjóðendur. Mögulega er einhver 

skjálfti í herbúðum kaupmanna sem nú sjá fram 
á harðnandi samkeppni með tilkomu erlendu 
verslunarkeðjunnar Costco. Þá er vænlegt að 
berjast fyrir því að auka innflutning á ódýrum 
búvörum því þar er gróðavon.

Hins vegar er sárt að sjá Neytendasamtökin 
og Alþýðusambandið stökkva á vagninn og 
syngja sömu gömlu grátstefin um vont landbún-
aðarkerfi og ofurtolla með heildsalaklúbbnum.

Innan Alþýðusambands Íslands virðist lít-
ill hópur manna berjast ötullega fyrir hags-
munum verslunarvaldsins í landinu. Af hverju 
snúast þeir á sveif með heildsalasamtökum 
sem heimta niðurfellingu tolla og hafa orðið 
uppvís að því að tala niður til búgreina eins 
og svína- og kjúklingaræktar? Þeir virðast 
gleyma verkafólki um allt land sem starfar í 
matvælaframleiðslunni og hefur lifibrauð sitt af 
landbúnaði. Þetta eru þeirra eigin félagsmenn. 
Þúsundir manns reiða sig á öflugan landbúnað 
sem ekki væri svipur hjá sjón ef tollverndar og 
stuðningskerfis nyti ekki við. 

Það má e.t.v. minna forsvarsmenn ASÍ á 
að það voru íslenskar landbúnaðarafurðir sem 
héldu aftur af verðbólgunni á eftirhrunsárunum 
þegar innflutt matvæli hækkuðu upp úr öllu 
valdi vegna gengisáhrifa. Þá var gott að eiga 
innlendan landbúnað.

Alþingiskosningar á næsta leiti

Stutt og snörp kosningabarátta er hafin eftir 
gjörningaveður í pólitíkinni undanfarna 
mánuði. Útlit er fyrir að fjöldi nýrra alþingis-
manna setjist á þing í kjölfarið. Það er mikil-
vægt fyrir okkur sem störfum í landbúnaðinum 
að taka virkan þátt í umræðu um öll þau mál 
sem að okkur snúa. Okkar hlutverk er fyrst 
og fremst að fræða aðra um málefni atvinnu-
greinarinnar – útskýra og eiga samtal um gildi 
landbúnaðarins. Við þurfum að vera klár á því 
að svara spurningum um réttlætingu á tollvernd 
og stuðningi við atvinnugreinina.

Ríkisútvarpið lét gera skoðanakönnun 
á dögunum á því hvað almenningur vill að 
sé sett á oddinn fyrir kosningarnar. Heil-
brigðismálin voru þar efst á blaði, þar næst 
málefni aldr aðra og öryrkja, þá húsnæðis-
málin, mennta mál in, flug vallarmál, nýting 
náttúruauðlinda og gjaldtaka í ferðaþjón-
ustu, skattamál og endurskoðun stjórnar-
skrár. Atvinnuuppbygging á lands byggðinni 
var nefnd ásamt umhverfismálum og mál-
efnum flóttamanna. Athygli vekur að við-
ræður um ESB-aðild voru neðst á listanum. 
Ekki var spurt um landbúnaðarmál þó að 
umfjöllun um búvörusamninga hafi verið 
fyrirferðarmikil á síðustu mánuðum.

Þó könnun Ríkisútvarpsins sýni að mörg 
mikilvæg mál séu til umræðu í samfélaginu er 
af nógu að taka þegar kemur að landbúnaðin-
um. Það skiptir verulegu máli að endurskoðun 
búvörusamninga fyrir árið 2019 gangi vel fyrir 
sig og að mótuð verði landbúnaðarstefna á næstu 
rúmum tveimur árum sem leiðir til víðtækrar 
sáttar um landbúnað. Þetta er málefni sem kjörið 
er að ræða við þingmannsefni. Þá má spyrja 
hvaða stefnu flokkarnir hafa þegar kemur að 
málefnum landbúnaðarins. Því miður er það oft 
svo að þeir sem gagnrýna hæst leggja minnst til 
málanna þegar á hólminn er komið. Vonandi 
hefur umræðan um búvörusamningana síðustu 
mánuði hreyft við umbótaöflum í stjórnmála-
stétt og þá er aldrei að vita nema menn leggi 
gott eitt til.

Fjölmörg önnur mál sem snerta landbún-
aðinn er upplagt að ræða við stjórnmálamenn 
framtíðar innar. Kjör bænda og samkeppn-
ishæfni ber þar hátt. Það skiptir máli að rekstr-
arumhverfi greinarinnar sé með þeim hætti að 
bændur geti lifað sómasamlegu lífi af búskap. 
Þar er tollverndin mikilvæg og það umhverfi 
sem fyrirtækjum er almennt búið í landinu. Af 
innviðunum má nefna samgöngur, skólamál, 
fjarskipta- og orkumál sem spila stórt hlutverk.

Mótum nýja orðræðu um landbúnað

Mál framtíðarinnar og „ný orðræða“ um land-
búnaðarmál mun hverfast um annað en við þrátt-
um um í dag. Unga fólkið, bæði bændur og neyt-
endur morgundagsins, er að setja önnur mál á 
dagskrá sem við verðum að tileinka okkur betur 
en gert hefur verið til þessa. Þar ber loftslagsmál-
in hæst, kolefnisfótspor, umhverfis- og náttúru-
vernd, uppgræðsla og landnýting, dýravelferð, 
heilbrigði dýra og heilnæmi matvælanna sem 
við bjóðum upp á og gildi menningarlandslags. 
Málefni ferðaþjónustunnar eiga án vafa eftir að 
fléttast æ meira inn í landbúnaðarumræðuna 
en verið hefur. Í þessum málaflokkum þurfa 
bændur að staðsetja sig með ákveðnum hætti, 
móta stefnu og taka skýra afstöðu. Krafan um 
aukna upplýsingagjöf um framleiðsluhætti og 
gegnsæi í allri virðiskeðjunni eru atriði sem 
almenningur kallar á. 

Framundan eru ótal tækifæri fyrir land-
búnaðinn ef rétt er á málum haldið. Við bændur 
þurfum að vera ófeimnir að ræða um skipan land-
búnaðarmála og matvælaframleiðslu í bráð og 
lengd. Stundum þarf að tala með tveimur hrúts-
hornum og segja hlutina umbúðalaust en best er 
að eiga uppbyggileg samtöl þar sem menn ræða 
sig til sameiginlegrar niðurstöðu. Látum ekki 
slá okkur út af laginu og höldum uppi merkjum 
íslensks landbúnaðar nú sem endranær.

Sindri Sigurgeirsson
formaður Bændasamtaka Íslands
sindri@bondi.is

Við kjósum íslenskan landbúnað
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Íslenski matarsprotinn var afhentur í fyrsta 
sinn á sýningunni „Matur og nýsköpun“ 
sem haldin var í húsnæði Sjávarklasans í 
Reykjavík á dögunum. Tilgangur sýningar-
innar var að kynna nýsköpunarfyrirtæki 
og sprota sem vinna að nýsköpun og fram-
þróun í matvælaframleiðslu hér á landi, allt 
frá hugmyndum og hönnun yfir í fullbúnar 
vörur. 

Um 30 fyrirtæki mættu og kynntu sínar 
vörur fyrir gestum og gangandi. Það var 
Sjávarklasinn sem stóð fyrir viðburðinum 
í samvinnu við Matvælalandið Ísland og 
Landbúnaðarklasann. Af úrvalinu að dæma 
er mikil gerjun í frumkvöðlastarfsemi tengdri 
matvælum um þessar mundir. 

Fyrirtækið Eimverk hlaut íslenska mat-
arsprotann en það sérhæfir sig í framleiðslu 
sterkra áfengra drykkja. Eimverk er á mik-
illi siglingu með þróun á íslensku viskíi en 
forsvarsmenn fyrirtækisins segja að um 60 tonn 
af íslensku byggi séu notuð í framleiðslunni. 

Að sögn Egils Gauta Þorkelssonar,  brugg-
meistara Eimverks, hentar íslenska byggið 
einkar vel til viskígerðar en kostirnir við það 
séu meðal annars að það sé bragðsterkt og vaxi 
hægt. Fyrirtækið er sjálft í kornrækt en kaupir 
líka beint frá bændum. Egill sagði í samtali við 
Bændablaðið að á næsta ári hygðist fyrirtækið 
nota yfir 100 tonn af fullþurrkuðu íslensku 
byggi til áfengisframleiðslunnar.  

        /TB

Stór og lítil matvælafyrirtæki í fjölbreyttri nýsköpun:

Eimverk bruggar úr 60 tonnum af íslensku byggi

Líf og starf MÆLT AF
MUNNI FRAM

Á fjörur mínar rak litla vísnakompu úr 
fórum Friðbjarnar Guðnasonar 
frá Sunnuhvoli við Grenivík. 

Friðbjörn, sem fæddur var 1903, fékkst 
talsvert við vísnagerð, en flíkaði þeim ekki 
frekar en svo margir aðrir. En tengdasonur 
Friðbjarnar, Björn Ingólfsson, fyrrverandi 
skólastjóri á Grenivík og hagyrðingur, hafði 
þá fyrirhyggju, að halda lausblöðungum 
og kompum Friðbjarnar ögn til haga, og 
frá Birni fékk ég efni eftir Friðbjörn til 
birtingar í þessum þætti. Eins og lesendur 
hafa örugglega tekið eftir, þá hafa fjöl-
margar vísur Björns Ingólfssonar birst hér 
í þáttum þessum, og því ekki að undra að 
skólastjórinn sæi andleg verðmæti í efni 
tengdaföður síns og viljað halda því til haga. 
Laust trúi ég því, að vísnagerð Friðbjarnar á 
Sunnuhvoli hafi beint latt Björn til mægða 
við Sunnuhvolsheimilið, þvert á móti, og 
sennilega glætt enn frekar með honum þá 
miklu hæfileika sem hann býr yfir í dag.

Friðbjörn var um langt skeið sláturhús-
stjóri á Grenivík, og þegar hann hætti svo 
sauðfjárbúskap fyrir elli sakir, þá orti hann 
ám sínum þessi eftirmæli:

Mér mun bregða við í vor
að vafra um þöglar krærnar.
Þung mér reyndust þessi spor
þegar ég rak burt ærnar.

Harla hressan huga ber,
heim ég sný í skyndi,
en ærnar mæna á eftir mér
því arga mannkvikindi.

Útiverkin eru smá,
engin kind við stallinn.
Öldnu hjúin grett og grá
gjökta skökk um pallinn.

Næstu tvær vísur Friðbjarnar þurfa engra 
skýringa með:

Gellur spói, grænkar mosi,
gleður hal og drótt.
Það er eins og blómin brosi,
bráðum er engin nótt.

Þunglyndi sem þjakar mann
þrýtur að flestra dómi
þegar syngur sólskríkjan
sínum hvella rómi.

Næsta vísa er auðvitað ort einhverju áður 
en féð var skorið endanlega niður:

Merkilegt er mannlífið,
mörgu þarf að sinna.
Í fjárhúsunum fæst ég við
fjölgun kinda minna.

Næstu tvær vísur orti Friðbjörn til heim-
ilishundsins:

Tignar mig hann Tryggur minn
og tekur mark á gripnum,
hans er ljúfur hugurinn
og heimskan skín úr svipnum.

Mjög er lítill maturinn,
mér er það til ama.
Hefi ég og hundurinn
hugsað um það sama.

Þessi vísa Friðbjarnar skýrir sig sjálf:

Ei er blandað lævi loft
og laust við norðan rosa,
á mínu flakki finn ég oft
fólk sem kann að brosa.

Að fengnum heillaóskum orti Friðbjörn:

Léttist hugur, lyftist brá
lífs í stöngum hrinum
þegar koma kveðjur frá
kunningjum og vinum.

Ekið um hlað á Stærra Árskógi:

Hér er gróður nægta nógur
nytjagrös í hverri laut,
þó standi ei enn hinn stóri skógur
staðurinn af sem nafnið hlaut.

Okkar er komið ævihaust
þó ekki því ég gleymi
að aftur við hittumst efalaust
í öðrum og betri heimi.

163

Umsjón:
Árni Geirhjörtur Jónsson

kotabyggð1@gmail.com

Egill Gauti Þorkelsson er stoltur af framleiðsluvörum Eimverks sem m.a. notar íslenskt bygg.

Flóki heitir íslenska viskíið frá Eimverki.

Berglind Häsler, bóndi á Karlsstöðum, kynnti 
rófusnakk og Bulsur frá Havaríi.

Eygló Björk Ólafsdóttir, bóndi í Vallanesi, 
fræddi viðstadda um vörurnar frá Móður Jörð.

Wasabí-ræktun er með því frumlegra í mat-
vælageiranum um þessar mundir.  Myndir / TB

Tinna Hrund Birgisdóttir kynnti taðreyktan lax 
frá Opal Seafood.

Fallegar umbúðir utan um berjamysu frá Ís-
landusi.

Kjartan Gíslason og Hildur Halldórsdóttir gáfu gestum Omnom-súkkulaði af ýmsum gerðum. Eiður og Björn Steinar hjá Saltverki poppuðu.
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Strandir:

Súperman í Hvalárrétt

Ungmenni frá sjálfboðaliðasam-
tökunum SEEDS unnu fyrr í 
haust við endurbætur á gönguleið 
í Hallormsstaðaskógi. Þau eru frá 
átta Evrópulöndum.

Þau unnu við viðgerð og 
betrumbætur á 2 km gönguleið sem 

liggur upp í fjallið á Hallormsstað, 
ofan við hótelið í skóginum. 
Gönguleiðin er mjög mikið notuð af 
erlendum gestum hótelsins og öðrum 
gestum skógarins. Í brattlendi verða 
gönguleiðir fljótt hálar á sumum 
stöðum. Var því orðið mjög brýnt 
að lagfæra leiðina og auka þar með 
öryggi gesta.

Þetta er annað árið sem sjálf-
boðaliðar frá SEEDS-samtökunum 
koma í Hallormsstaðaskóg og lag-
færa gönguleiðir í skóginum, en 
þeir njóta verkstjórnar  reynslumik-
ils starfsfólks Skógræktarinnar á 
Hallormsstað, að því er fram kemur 
á vef Skógræktarinnar.

  /MÞÞ

Sjálfboðaliðar lagfæra göngustíg 
í Hallormsstaðaskógi

Íslensk hross státa af miklum fjölbreytileika í lit og skapgerð 
ekki síður en íslenska kúakynið og sauðfé landsmanna. Til 
að skerpa á vitund landsmanna um þessa eiginleika íslenska 
hestsins vill Bændablaðið bregða á leik og hvetja hestaáhuga-
fólk til að senda blaðinu myndir af áhugaverðum folöldum 
sem komu í heiminn í sumar. 

Hugmyndina að þessu á Páll Imsland og snýst hún um að 
blaðið birti myndir sem áhugaverðar þykja undir þemanu „Folald 
sumarsins“. 

Leikurinn felst í því að lesendur sendi blaðinu mynd með 
upplýsingum og rökstuðningi fyrir að það eigi að útnefnast hið 
eina sanna folald sumarsins.  

Myndir og texta skal senda til Bændablaðsins á  netfangið hk@
bondi.is eða bbl@bondi.is.

Nauðsynlegt er að saga fylgi mynd sem rökstyðji eiginleikana. 
Bent skal á að góð mynd og góð saga getur haft töluverð áhrif á 
úrslitin. Texti má þó helst ekki vera lengri en 500 orð. 

Sagan gæti verið af óvenjulegum vitsmunum folaldsins, vin-
áttutengslum eða óvenjulegum samskiptum manna og dýra. Það 
sem setur tilnefningum skorður er sem sagt harla fátt annað en 
eitthvað einstakt og athyglisvert.

Í rökstuðningi þarf líka að tilgreina nafn folalds, fæðingarstað 
og helst númer í WorldFeng. Einnig foreldra folaldsins og hugsan-
lega eitthvað frekar um ættarsöguna ef þörf þykir. Einnig höfund 
myndar. Mikilvægt er að mynd sé í bærilegum gæðum til birtingar.

Þegar hafa nokkrar tillögur borist og stefnt er að birtingu á 
aðsendum tillögum og úrslitum í næsta blaði. 

Folald sumarsins 2016

Kristján Þór Júlíusson heil-
brigðisráðherra sótti ársfund 
Heilbrigðisstofnunar Norðurlands 
sem haldinn var í Hofi á Akureyri. 
Ráðherra segir ánægjulegt að sjá 
hve vel hafi tekist til með samein-
inguna að baki þessari víðfeðmu 
stofnun og greinilegt að vel sé 
haldið utan um reksturinn, jafnt 
faglega og fjárhagslega. Þetta 
kemur fram í frétt á vef velferð-
arráðuneytisins.

Ársfundurinn er haldinn í lok 
fyrsta heila rekstrarárs sameinaðr-
ar stofnunar en Heilbrigðisstofnun 
Norðurlands tók formlega til starfa 
1. október 2014 þegar sex heilbrigð-
isstofnanir á Norðurlandi samein-
uðust. 

Starfssvæði með 35 þúsund íbúa

Starfssvæðið nær allt frá Blönduósi 
í vestri til Þórshafnar í austri og er 
fjöldi íbúa á svæðinu rúmlega 35.000 
manns. Stofnunin er dreifstýrð á 
þann hátt að ekki eru eiginlegar höf-
uðstöðvar heldur hafa stjórnendur 
starfsaðstöðu á þeirri starfsstöð sem 
hentar og kom fram á fundinum að 
upplýsingatækni sé lykillinn að því 
að slíkt skipulag gangi upp.

Á fundinum kom fram að eftir 
nokkuð þunga fjárhags- og rekstr-
arstöðu í upphafi, hafi staðan breyst 
til hins betra og var stofnunin rekin 
með lítils háttar rekstrarafgangi árið 
2015, eða um 1,1 milljón króna.

Sameining nær fram 
samlegðaráhrifum

Í ávarpi heilbrigðisráðherra ræddi 
hann um áherslur sínar varðandi 
eflingu heilbrigðisþjónustu á lands-

byggðinni. Sameiningin í eina stóra 
heilbrigðisstofnun á Norðurlandi 
hefði verið til þess fallin að ná 
fram samlegðaráhrifum, að bæta 
þjónustuframboð og jafna aðgengi 
fólks á öllu starfssvæðinu að heil-
brigðisþjónustu. Ráðherra rakti m.a. 
hvernig framlög hafi verið aukin til 
tiltekinna verkefna í því skyni að 
styrkja þjónustu stofnunarinnar, 
m.a. með auknu fé fyrir námsstöður 
í heilsugæsluhjúkrun og heimilis-
lækningum, framlögum til að fjölga 
sérnámsstöðum í heimilislækningum 
og auka framboð sálfræðiþjónustu 
o.fl.

Rétt og góð ákvörðun

Ráðherra segist sannfærður um að 
sameining heilbrigðisstofnananna 
í eina öfluga stofnun á Norðurlandi 
hafi verið rétt og góð ákvörðun: 
„Góður andi á ársfundinum hér í 
Hofi styrkir þá trú mína þar sem 
hér kemur saman fólk af öllu starfs-
svæði stofnunarinnar. Fagleg og 
fjárhagsleg stjórnun stofnunarinnar 
virðist styrk og loks finnst mér til 
eftirbreytni hvernig stofnunin er 
dreifstýrð og án skilgreindrar höf-
uðstöðvar.“  /MÞÞ

Ársfundur Heilbrigðisstofnunar Norðurlands:

Engar höfðuðstöðvar 
í dreifstýrðri stofnun

Kristján Þór Júlíusson. 

Sjálboðaliðahópurinn ásamt starfsfólki Skógræktarinnar á fallegum haustdegi í Hallormsstaðaskógi.  
 

Myndarlegar tröppur sem liggja 
eftir landslaginu í skóginum.

Að sjálfsögðu er notað heimafengið timbur úr skóginum til að útbúa 

Réttað var í Hvalárrétt í 
Hrútafirði, Strandasýslumegin, 
þann 17. sept. síðastliðinn í blíð-
skaparveðri. Var þar margt um 
manninn og fé fallegt af fjalli og 
með fleira móti.

Meðal annarra mætti Súperman 
til að aðstoða réttarstjórann þegar 

réttað var í Hvalárrétt í Hrútafirði 
fyrir skömmu.

Reyndar var uppátækið partur 
af steggjun vina hans vegna vænt-
anlegrar giftingar. Úr varð samt 
hin ágætasta skemmtun og létt yfir 
mannskapnum sem lét allt tal um 
pólitík, búvörusamninga og lækk-

andi afurðaverð til bænda eiga sig 
þennan dag. Þess í stað naut fólk 
veðurblíðunnar og samveru hvað 
við annað.

Kvenfélagið Iðunn í Bæjar-
hreppi seldi veitingar í réttarskúrn-
um sem fyrr og var sala með besta 
móti.

Súperman aðstoðarréttarstjóri í Hvalarrétt. Hægra megin við hann er Ingibjörg Rósa Auðunsdóttir réttarstjóri og 
Ragnar Pálmason „hliðvörður“ og bóndi á Kollsá 2.  Mynd / ÓM

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is
Vertu vinur okkar á Facebook

Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur

Fréttir
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–  B A R A  G Ó Ð U R  –

Í S L E N S K U R

Á hverjum degi færir sveitin okkur hreina gleði.
Við erum að tala um náttúrulega hollustu, vináttu
sem vex og dafnar — og Góðost ofan á brauð. 
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Fréttir

Sveitarstjórn Húnaþings vestra 
hefur frá því breyting var gerð 
á umdæmum lögreglu og sýslu-
manna í júní árið 2014 gert 
athugasemdir við að ekki var 
gert ráð fyrir mannaðri lög-
reglustöð á Hvammstanga. 

Byggðarráð sveitarfélagsins 
hefur sett fram þá skýlausu kröfu 
að öryggi íbúa og ferðamanna 
í Húnaþingi vestra verði tryggt 
með mannaðri lögreglustöð á 
Hvammstanga. Farið hefur verið 
fram á við innanríkisráðuneytið 
að fjölgað verði í lögregluliðinu 
á Norðurlandi vestra til að svo 
megi verða.

Alvarleg staða

Í bókun frá fundi byggðarráðs 
er greint frá fundi sem fulltrú-
ar sveitarfélagsins áttu með 
innanríkis ráðherra í liðnum 

mánuði vegna stöðu löggæslumála 
í Húnaþingi vestra. Sá fundur var 
haldinn í kjölfar þess að bíll fór í 
höfnina á Hvammstanga og maður 
sem í honum var lést. Það tók lög-
reglu tvo klukkutíma að koma á 
staðinn.

Á fundinum voru, auk Ólafar 
Nordal innanríkisráðherra, þær 
Þórunn Hafstein og Ingilín 
Kristmannsdóttir skrifstofustjór-
ar. Fram kemur í bókun byggð-
arráðs að atburðurinn sé litinn 
alvarlegum augum í ráðuneytinu 
og að allra leiða verði leitað til 
að koma í veg fyrir að slíkt komi 
fyrir aftur. Farið var yfir gögn 
sem málinu tengjast, m.a. bréf 
Geirs Karlssonar, yfirlæknis á 
Heilbrigðisstofnun Vesturlands á 
Hvammstanga, sem hafði borist 
til ráðuneytisins, og bréf Björgu 
Bjarnadóttur, yfirsálfræðings 
Húnaþings vestra.

Aukið álag og mikið óöryggi

Í bréfi Bjargar er fjallað um aukið 
álag á félagsþjónustu sveitarfélags-
ins vegna skorts á löggæslu m.a. 
vegna úrvinnslu áfalla þegar óhöpp 
verða á vegum og lögregla kemur 
ekki á staðinn sem og óöryggi íbúa 
þegar lögregla er ekki til staðar 
þegar á reynir. Jafnframt var farið 
yfir áhyggjur byggðarráðs á skorti á 
landfræðilegri þekkingu starfsfólks 
Neyðarlínunnar 112.

Byggðarráð hélt á loft þeirri 
kröfu sinni og sveitarstjórnar að 
á Hvammstanga verði sett upp 
mönnuð lögreglustöð til að tryggja 
öryggi og jafnræði íbúa í lögreglu-
umdæminu. Fram kemur í bókun-
inni að mannaðar lögreglustöðvar 
séu í tveimur sýslum af þremur og 
að vegalengdir séu slíkar að við-
bragðstími er alls ekki viðunandi.
  /MÞÞ

Hvammstangi, Húnaþingi vestra:

Skýlaus krafa um mannaða lögreglustöð 

Náttúrustofa Austurlands fagn-
ar framtaki Náttúruverndar-
samtaka Austurlands að berj-
ast gegn ónýtum girðingum. Á 
heimasíðu þeirra (http://www.
nattaust.is/)  segir eftirfarandi:

„NAUST fékk styrk frá 
umhverfisráðuneytinu til að standa 
straum af hvatningarátaki á starfs-
svæði sínu til að fjarlæga ónýtar 
girðingar. Átakinu er ætlað að 
beina sjónum að þeim hættum sem 
stafa af ónýtum girðingum sem og 
því lýti sem þær eru í landslaginu.“

Flest ár fréttir Náttúrustofan 
af einu eða fleiri hreindýrum 
sem drepast í girðingum eða 
öðrum vír. Einna verst er þetta 
um fengitímann, þ.e. seinni hluta 
september og október. Þá stanga 
tarfarnir ýmislegt sem fyrir þeim 
verður þ.á m. ónýtar girðingar sem 
vilja festast í hornum þeirra. 

Ef það gerist geta þeir svo 
„veitt“ aðra tarfa í erjum við þá. 
Samfastir eiga þeir sér ekki lífs 
von. 

Reyndar á þetta við um allan vír 
sem liggur á víðavangi og þannig 
veiddi símavír sem lá á jörðinni 
í Loðmundarfirði nokkra tarfa í 
gegnum tíðina og eitt sinn hröpuðu 
tveir rígfullorðnir samfastir tarfar 
fram af sjávarklettum utan við 
Stakkahlíð. 

Fyrir nokkrum árum festist 
veturgamall tarfur í aflangri 
túngirðingu í Arnórsstaðamúla. 
Sem betur fer sást til hans og 
tókst að losa hann. Þetta var ekki í 
fyrsta sinn sem sú girðing „veiddi“ 
hreintarfa. 

Náttúrustofan hefur skorað á 
sveitarfélagið að sjá til þess að sú 
girðing  verði fjarlægð og var vel 

tekið í það. Munum við reyna að 
leggja verkefninu lið með því að 
tilkynna um aflagðar og ónýtar 

girðingar svo og annað drasl sem 
verða á vegi okkar og geta verið 
dauðagildrur fyrir hreindýr.“

Hætt við að hreintarfar 
ánetjist á fengitíma

Myndir / NA

Um þessar mundir þeytast 
frambjóðendur til Alþingis 
á milli staða og funda um 
hin fjölbreyttustu mál. Félag 
atvinnurekenda hélt morgunfund 
á dögunum þar sem fundarefnið 
var landbúnaðar- og tollamál. Á 
fundinum voru frambjóðendur 
meðal annars spurðir um hvaða 
breytingar eigi að setja í forgang við 
endurskoðun á búvörusamningum 
og hvaða skoðanir þeir hefðu á 
úthlutun tollkvóta. 

Í upphafi fundar fór Páll Rúnar M. 
Kristjánsson, lögmaður FA, stuttlega 
yfir helstu áherslur félagsins í 
landbúnaðar- og tollamálum sem í 
stuttu máli ganga út á að aflétta tollum 
á innfluttar búvörur og gjörbylta 
stuðningskerfi landbúnaðarins.

Ísland er ekki eina ríkið sem 
styður við sinn landbúnað

Guðlaugur Þór Þórðarson, Sjálf-
stæðisflokki, sagði að íslenskur 
landbúnaður væri rekinn í svipuðu 
umhverfi og gert væri hjá öðrum 
OECD-ríkjum og Ísland væri ekki 
eina landið í heiminum sem styddi 
við sinn landbúnað. Guðlaugur sagði 
mikilvægt að hafa framtíðarsýn og 
í þeim efnum nefndi hann að leggja 
ætti aukna áherslu á umhverfismál, 
gæði framleiðslunnar og uppruna-
merkingar. Þá nefndi hann tækifæri 
í lífrænni ræktun sem þyrfti að nýta 
betur.

Þórunn Egilsdóttir, Framsóknar-
flokki, sem situr í atvinnuveganefnd 
Alþingis, sagði að þar hefði verið 
lögð mikil áhersla á góða grein-
ingarvinnu við endurskoðun búvöru-
samninganna. Skoða þyrfti verðþró-
un afurða og hlut bænda í framleiðsl-
unni. Nefndi hún líka þær kröfur sem 
gerðar væru til íslenskrar framleiðslu 
og að meta þyrfti kostnað við þær. 
Markmiðið væri að tryggja byggð 
og búsetu um allt land og fólk þyrfti 
að spyrja sig hvernig lífið á lands-
byggðinni væri ef landbúnaðar nyti 
ekki við.

Píratar vilja nýtt kerfi

Smári McCarthy, Pírötum, sagði að 
núverandi skipan landbúnaðarmála 
væri ekki að skila viðunandi árangri 
til neytenda, bænda, afurðastöðva 
eða skattgreiðanda. Píratar vildu 
skoða ný kerfi sem ýttu frekar undir 
nýsköpun og útflutning á búvörum. 
Aftengja ætti stuðning við bændur 
frá framleiðslu og miða frekar að því 
að búa til einskonar grunnstuðnings-
kerfi sem væri hannað til að tryggja 
afkomuöryggi fleiri bænda.

Árni Páll Árnason, Samfylkingu, 
lagði áherslu á að afleggja ætti fram-
leiðslustýringu sem hefði fest bænd-
ur í gildru. Stuðningurinn frá ríkinu 
nýttist ekki bændunum sjálfum að 
öllu leyti því þeir þyrftu að kaupa 
sér aðgang að honum. Þannig hefði 
byggst upp lénsveldi í greininni sem 
væri engum til góðs. Bændur ættu 
næg sóknarfæri ef þeir hefðu frelsi 
til að framleiða það sem þeir kysu að 
framleiða. Árna Páli fannst merkilegt 
að landbúnaðurinn væri eina greinin í 
landinu þar sem hagsmunaðilar væru 
sannfærðir um að óhugsandi væri að 
fjölga störfum í greininni. Benti hann 

á möguleika í nýjum tollasamningi 
við ESB þar sem tækifæri væru á 
að flytja út meira af t.d. smjöri sem 
eftirspurn væri eftir erlendis.

Viðreisn segir athafnafrelsi 
bænda skert

Pawel Bartoszek, hjá Viðreisn, sagð-
ist tala fyrir auknu frelsi til handa 
bændum og neytendum. Tillögur 
Viðreisnar byggðu meðal annars á 
hugmyndum samstarfsvettvangs um 
aukna hagsæld um landbúnaðarmál. 
Þar var lagt til að framleiðslustýrt 
kerfi yrði aflagt og teknar upp jarð-
ræktargreiðslur til bænda. Þá skipti 
ekki máli í hvaða búgrein menn væru 
og ekki þyrfti að kaupa sig inn í kerf-
ið. Stærsta athugasemd Viðreisnar 
við búvörusamningana væri að þeir 
væru samningar hinna glötuðu tæki-
færa. Athafnafrelsi bænda væri skert 
og jarðræktarstuðningur ekki aukinn 
nægilega. Kerfið hefði verið fest í 
sessi í of langan tíma. Tollahækkanir 
væru líka ekki Viðreisn að skapi.

Björt Ólafsdóttir, Bjartri framtíð, 
ítrekaði andstöðu síns flokks við 
nýgerða búvörusamninga. Hún 
kysi að sjá róttækari breytingar 
en raun varð á. Björt framtíð vill 
setja í forgang að eyða óeðlilegum 
viðskiptaháttum í mjólkuriðnaði þar 
sem samkeppnisumhverfið væri ekki 
virkt. Jarðræktarstyrkir væru eins og 
músík í eyrum Bjartar þar sem það 
yki fjölbreytni innan landbúnaðarins. 

Kolbeinn Óttarsson Proppé, 
Vinstrihreyfingunni grænu framboði, 
sagðist vilja horfa á það þannig að 
nú væri einstakt tækifæri til að 
horfa á landbúnaðarkerfið alveg 
frá grunni. Spyrja þyrfti þeirrar 
grunnspurningar hvort við vildum 
íslenskan landbúnað eða ekki. Ef 
að svarið væri já þyrfti að útfæra 
kerfi sem sátt væri um. Það væri hins 
vegar ekki þannig að landbúnaðurinn 
væri staðnaður. Benti Kolbeinn á 
að stuðningur við landbúnað sem 
hlutfall af vergri landsframleiðslu 
hefði minnkað úr 5% árið 1986 
niður í 1,2% eins og hann er í dag. 
Nú sé búið að festa í lög ákvæði 
um endurskoðun og vinna þyrfti 
út frá þeirri staðreynd. Taldi hann 
möguleika landbúnaðarins mikla og 
framundan væru spennandi tímar 
þar sem meðal annars ætti að hafa 
hugtökin sjálfbærni og nýsköpun að 
leiðarljósi.  /TB

Tilvonandi alþingismenn ræða landbúnaðarmál:
Einstakt tækifæri til að endurskoða 
landbúnaðarkerfið frá grunni
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Bæjarráð Akureyrarbæjar hefur 
skorað á innanríkisráðherra að 
hrinda í framkvæmd þeim aðgerð-
um sem snúa að samgöngumálum 
Grímseyinga og voru samþykkt-
ar af ríkisstjórninni í nóvember 
í fyrra. 

Bæjarráð fjallaði um stöðu mála 
í Grímsey og byggðaþróunarverk-
efnið Brothættar byggðir á fundi 
nýverið.

Fjórþætt aðgerðaráætlun

Aðgerðaráætlunin sem starfshópur 
um vanda Grímseyjar lagði til við 
ríkisstjórn í nóvember í fyrra var 
fjórþætt. Styrkja átti stöðu útgerðar 
í Grímsey, bæta átti samgöngur við 
eyna, vinna átti hagkvæmnisathug-
un á lækkun húshitunarkostnaðar 
og Grímsey átti að komast inn í 
byggðaþróunarverkefnið Brothættar 
byggðir.

Grímsey fékk inngöngu í 
Brothættar byggðir á síðasta ári 
og þar var haldið tveggja daga 
íbúaþing síðastliðið vor. Unnið er 
að aðgerðaráætlun fyrir eyna sam-
kvæmt verklýsingu verkefnisins og 
stefnt er að því að kynna hana fyrir 
íbúum nú í október. Verkefnið hlaut 
nafnið Glæðum Grímsey en það er 
samstarfsverkefni Byggðastofnunar, 
EyÞings, Atvinnuþróunarfélags 
Eyjafjarðar, Akureyrarkaupstaðar 
og íbúanna sjálfra.

400 tonna byggðakvóti

Í vor tókst samkomulag um ráðstöf-
un sérstaks 400 tonna byggðakvóta 
til þriggja ára sem útgerðirnar fjórar 
í Grímsey skiptu á milli sín í sam-
ræmi við fyrirliggjandi aflaheimild-

ir. Útgerð í Grímsey stendur engu 
að síður ekki jafn sterkum fótum 
og áður. Bæði hafa útgerðir þurft 
að selja frá sér aflaheimildir vegna 
skulda og svo er nýliðun í greininni 
líka mjög erfið.

Fiskveiðar og útgerð eru forsenda 
byggðar í Grímsey og því mikilvæg-
ast að styrkja þessa þætti, ásamt 
öðrum þeim atvinnugreinum sem 
þegar eru í eynni.  Þetta voru megin-
skilaboð íbúaþingsins sem haldið 
var í byrjun maí. Nær allir fullorðnir 
íbúar Grímseyjar, sem voru heima 
þessa daga, sóttu þingið og er það 
metþátttaka. Þátttakendur bentu 
á leiðir til að styrkja sjávarútveg-
inn, svo sem aukinn byggðakvóta, 

fullvinnslu, sérstakan byggðakvóta 
til byrjenda og aðstoð við fyrstu 
bátakaup.

 
Húshitunarkostur íþyngjandi

Verið er að vinna að hagkvæmnis-
athugun á lækkun húshitunar-
kostnaðar í Grímsey og von er á 
niðurstöðunum hvað úr hverju. Þessi 
athugun er líka í raun forsenda þess 
að hægt verði að fara í frekari athug-
un á möguleikum þess að ráðast í 
sjálfbærari lausnir við orkuöflun 
og notkun í Grímsey. Grímsey er 
eina þéttbýlið á Íslandi sem kynt er 
með olíu og er kostnaðurinn við það 
gríðarlega íþyngjandi fyrir íbúana. 

Ein af þeim tillögum sem 
var samþykkt, var að með sér-
stakri fjárveitingu yrði ferðum 

Grímseyjarferjunnar fjölgað og að 
bætt yrði við flugferðum. Einnig var 
lagt upp með að koma á afslætti af 
bæði ferju- og flugfargjöldum fyrir 
íbúa Grímseyjar. Enn bólar ekkert á 
þessum aðgerðum.

Fram kemur á vefsíðu 
Akureyrarbæjar að sam kvæmt upp-
lýsingum frá innanríkisráðuneytinu 
stefnir Vegagerðin að því að aug-
lýsa útboð á ferjusiglingunum milli 
Dalvíkur og Grímseyjar á næstu 
vikum. Þar er lagt upp með ein-
hverjar breytingar á fyrirkomulagi 
ferjusiglinganna en óljóst er að segja 
til um hverjar þær verða fyrr en að 
loknu útboði.    
     /MÞÞ

Bæjarráð Akureyrar skorar á innanríkisráðherra vegna Grímseyjar:

Aðgerðaráætlun um samgöngumál verði hrint í framkvæmd

Heimskautsbaugur.  Mynd / HKr.

Gríðarleg auking í 
umferð á Hringvegi
Gríðarlega aukning varð á 
umferðinni í ágúst á Hring-
veginum, hún jókst um 13% þegar 
miðað er við sama mánuð í fyrra.  

Frá áramótum hefur umferð um 
Hringveginn aukist um 12,8%. Gert 
er ráð fyrir að í ár aukist umferð um 
11%  í heildina og fari svo sem horfir 
verður þar um að ræða met í umferð-
araukningu. Fyrra met var á milli 
áranna 2006 og 2007 þegar umferð 
jókst um tæp 7% á milli áranna.

Frá þessu er greint á vef 
Vegagerða rinnar, en alls eru 16 
lykilteljarar á vegum Vegagerðar-
innar á Hringvegi og jóks umferð 
sem fyrr segir um 13% í ágúst miðað 
við ágústmánuð í fyrra. 

Mest aukning á Austurlandi

Mest jókst umferðin um lykilteljara 
á Austurlandi, eða um rúmlega 25%.  
Þessi aukning er bæði met í bílum 
talið og í hlutfallslegum vexti milli 
ára í ágúst.

11 þúsund fleiri bílar á dag 

Aldrei hafa fleiri ökutæki ekið um 
16 lykilteljara Vegagerðarinnar í 
ágústmánuði frá því að þessi sam-
antekt hófst, en alls fóru rúmlega 97 
þúsund ökutæki um sniðin 16 á degi 
hverjum í síðasta mánuði. Árið 2015 
fóru 86 þúsund ökutæki um þessi 
sömu snið í sama mánuði. Þannig 
að 11 þúsund fleiri bílar fóru um 
Hringveginn á hverjum einasta degi 
í nýliðnum ágúst miðað við sama 
mánuð á síðasta ári.

Umferðin í ágúst hefur vaxið 
mest frá upphafi samantektar eða 
að meðaltali um 3,5% á ári. Þessi 
aukning nú í ár er því margfalt meiri 
en meðalvöxtur undanfarinna ára. 
Búist er við að í heild aukist umferð 
um 11% á Hringvegi miðað við allt 
árið. „Enn aukast líkur á því að 
aukningin nú í ár slái öll fyrri met 
á Hringveginum,“ segir í frétt frá 
Vegagerðinni.  /MÞÞ
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Fréttir

Vatnsauðlindir Íslands skapa 
þjóðinni mikla sérstöðu
− Eigum gnægð ferskvatns meðan víða er farið að ganga á vatnsbirgðir þjóða
Í nýlegri skýrslu Arion banka 
um íslenska matvælaframleiðslu 
kemur fram að Ísland hefur mikla 
sérstöðu hvað varðar aðgengi að 
vatni. Vatnsforði á íbúa hér á landi 
er um 90-falt meiri heldur en í 
heiminum að meðaltali. 

Matvælaframleiðsla krefst yfirleitt 
mikils vatns og þar hefur Ísland hlut-
fallslega yfirburði. Mun mikilvægi 
slíkra vatnsauðlinda að líkindum 
aukast í takt við vöxt efnahagsum-
svifa og mannfjölda í heiminum. 
Talsvert er síðan hernaðaryfirvöld, 
m.a. í Bandaríkjunum, byrjuðu að 
tala um að næstu stórátök í heimin-
um muni snúast um mat og aðgengi 
að vatni. 

Víða farið að ganga á
vatnsforða þjóða

Með auknum fólksfjölda eykst 
þrýstingur á vatnsforða. Því má ætla 
að virði vatnsauðlinda eins og Ísland 

býr yfir sé að aukast og muni aukast 
áfram. Einkum ef haft er í huga að 
landbúnaður stendur undir 60% af 
ferskvatnstöku í heiminum og að 
auka þarf framleiðslu á næstu árum 
vegna fólksfjölgunar. Víða um heim 
er þetta orðið stórvandamál og nægir 
þar að nefna helst ávaxtaræktarhéruð 
í Kaliforníu í Bandaríkjunum og stór 
þéttbýlissvæði á Indlandi.  

Góð staða á Íslandi

Sökum fámennis, mikillar úrkomu, 
vatnsforðabúra í formi jökla og 
annarra þátta er gnægð af fersku 
vatni á Íslandi. Slíkt er hins vegar 

ekki tilfellið víðast hvar í heiminum. 
Á heimsvísu minnkaði ferskvatns-
forðinn um 10% að meðaltali á árun-
um 2007 til 2014. Mest minnkaði 
vatnsforðinn í löndum sunnan Sahara-
eyðimerkurinnar, eða um 21%. Í Mið-
Austurlöndum og Norður-Afríku 
minkaði forðinn um 13%, í Evrópu 
og Mið-Asíu um 10%, í Suður-Asíu 
um 9%, um 6% í Norður-Ameríku og 
um 8% í Suður-Ameríku og í löndum 
við Karíbahafið. 

Í skýrslunni segir að ef gert sé ráð 
fyrir að vatnsforðinn breytist ekkert 
frá því sem hann er í dag og ekkert 
vatn bætist við, myndi vatnsforðinn á 
Íslandi duga í rúm 1.000 ár. Hringrás 
vatns í náttúrunni gerir það aftur á 
móti að verkum að vatnið dugar um 
ókomna tíma svo lengi sem ekki er 
gengið á endurnýjun vatnsbirgð-
anna. Verðmæti Íslands eykst því 
jafnt og þétt í hlutfalli við þverrandi 
ferskvatnslindir í öðrum heimshlut-
um.  /HKr. 

Landbúnaður er langstærsta 
og mikilvægasta atvinnu-
greinin á Norðurlandi vestra. 
Stjórn Samtaka sveitarfélaga á 
Norðurlandi vestra fagnar því að 
samningur ríkis og bænda taki til 
10 ára og að hin lagalegu starfs-
skilyrði þeirra greina sem samn-
ingurinn tekur til liggi fyrir til svo 
langs tíma. 

Þetta kemur fram í umsögn 
stjórnar SSNV til atvinnuveganefnd-
ar Alþingis um frumvarp til laga 
um breytingar á búvörulögum, 
búnaðarlögum og tollalögum. Þar 
segir einnig að Norðurland vestra 
sé eitt öflugasta landbúnaðarsvæði 
landsins og því skipti starfsskilyrði 
greinarinnar íbúa Norðurlands vestra 
gríðarlega miklu máli. 

Byggðasjónarmið
hafi verulegt vægi

Stjórn SSNV styður markmið samn-
inganna hvað það varðar að um 
sóknarsamninga verði að ræða og að 
ætlunin sé að efla samkeppnishæfni, 
auka fjölbreytni, stuðla að nýliðun 
og að landbúnaðurinn starfi í sátt 
við umhverfi en leggur áherslu á að 
byggðasjónarmið hafi verulegt vægi 
við framkvæmd samninganna.

Um er að ræða fjóra samninga, 
samningur um starfsskilyrði fram-
leiðenda garðyrkjuafurða, naut-
griparæktar, sauðfjárræktar og 
almenn starfsskilyrði landbúnaðar-
ins. Stjórn SSNV telur mikilvægt 
að fylgst verði vel með afleiðingum 
þeirra breytinga sem boðaðar eru í 
samningunum m.t.t. byggðaþróunar. 
Er þar m.a. átt við það að greiðslur 
verði auknar vegna gæðastýringar á 
kostnað greiðslumarks í mjólkur- og 
sauðfjárframleiðslu.

Stjórn SSNV fagnar áformum 
um aukinn fjárfestingarstuðning í 
nautgripa- og sauðfjárrækt og átaks-
verkefni til að auka virði sauðfjár-
afurða og einnig fagnar stjórn SSNV 
framlögum til ullarnýtingar og svæð-
isbundins stuðnings að því gefnu að 
horft verði til svæða sem falla vel að 
landbúnaðarframleiðslu og hafa búið 
við viðvarandi fólksfækkun.

Að markmiðunum verði náð

Í rammasamningi um almenn starfs-

skilyrði landbúnaðarins eru lagðar 
til nokkrar áherslubreytingar. Lagt 
er til að aukin áhersla verði á jarð-
ræktarstyrki m.a. vegna lands sem 
nýtt er til fóðuröflunar, nýliðun í 
greininni og stuðning við aðlögun 
að lífrænni framleiðslu og framlög 
vegna skógarafurða. Stjórn SSNV 
fagnar auknum stuðningi við ofan-
greind atriði en hvetur jafnframt 
til þess að byggðasjónarmið verði 
látin hafa áhrif á stuðning samkvæmt 
rammasamningnum.

Samkvæmt ofangreindum samn-
ingum er gert ráð fyrir að þeir verði 
endurskoðaðir á árunum 2019 og 
2023. Að mati stjórar SSNV er afar 
mikilvægt að vandlega verði fylgst 
með því að markmið samninganna 
náist, sérstaklega þau byggðarlegu 
sjónarmið sem liggja til grundvallar 
s.s. í samningnum um sauðfjárrækt.

Öflugar afurðastöðvar í 
fjórðungnum

Í umsögn stjórnar SSNV segir að á 
Norðurlandi vestra séu sem betur 
fer starfandi öflugar afurðastöðvar 
sem taki við og fullvinni landbúnað-
arafurðir. Afurðastöðvar þessar séu 
stórir vinnuveitendur á Norðurlandi 
vestra og sé því starfsemi þeirra 
afar mikilvæg fyrir landshlutann í 
heild. Stjórn SSNV leggur áherslu 
á að ekki verði þrengt að starfsemi 
afurðastöðva á Norðurlandi vestra 
með óþarflega þröngri túlkun á EES-
samningnum.

SSNV lýsir yfir ánægju með 
meginmarkmið búvörulaga

Stjórn SSNV lýsir yfir ánægju 
með meginmarkmið frumvarps 
til búvörulaga en leggur jafnframt 
áherslu á að fylgst verði vel með 
afleiðingum þeirra breytinga sem 
þar eru lagðar til á byggðaþróun, 
sérstaklega á Norðurlandi vestra þar 
sem áratugum saman hefur verið 
mikil fólksfækkun. Íbúum lands-
hlutans hefur fækkað um rétt 1.200 
manns á síðustu 20 árum og er því 
öll óvissa um skilyrði greinarinnar 
til þess fallin að grafa enn frekar 
undan byggð í landshlutanum, 
segir í umsögn stjórnar SSNV til 
fjárlaganefndar Alþingis.  /MÞÞ

Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra:

Fagna löngum gildistíma 
búvörusamninga

Blönduós:

Ný göngubrú í Hrútey í bígerð
Blönduósbær hefur látið hanna 
nýja göngubrú yfir í Hrútey. Miðað 
er við að gamla Blöndubrúin verði 
notuð en hugað er að heildarað-
gengi, salernisaðstöðu og bættum 
gönguleiðum í eyjunni. 

Hugmyndin er að fá fjárlaga-
nefnd, Framkvæmdasjóð ferða-
mannastaða og Vegagerðina að verk-
efninu en bætt aðgengi að Hrútey 
ætti að gera hana að mun vinsælli 
áningarstað en nú er.

Þetta kemur fram í skýrslu sveit-
arstjóra Blönduósbæjar sem kynnt 
var á sveitarstjórnarfundi fyrir 
skömmu, en í henni er samantekt 
um verkefni sem eru í vinnslu á 
bæjarskrifstofu Blönduósbæjar á 
hverjum tíma.

Hrútey er friðuð sem fólksvangur 
að ósk heimamanna og er umsjón 

fólksvangsins alfarið í hönd-
um heimamanna í samvinnu við 
Umhverfisstofnun. Í skýrslu sveit-
arstjóra segir að öðru hvoru hafi 
komið upp sú umræða að ekki sé 
þörf á að loka eyjunni um varptím-
ana sem er frá 20. apríl til 20. júní ár 
hvert. Nauðsynlegt sé að heimamenn 
í samvinnu við Umhverfisstofnun 
móti afstöðu til þess og að þær 
breytingar, ef til kæmu, yrðu í tengsl-
um við nýja göngubrú.

Þá segir í skýrslunni að einnig 
mætti skoða að hafa hluta eyjunn-
ar lokaða þó að hægt yrði að ganga 
úti í hana og hugsanlega upp á efri 
stallinn á móti bílastæðunum. Önnur 
umræða sé svo um hvort ástæða væri 
til að hemja útbreiðslu lúpínunnar í 
eyjunni en hún sé að mestu norðan-
megin í eyjunni.  /MÞÞ

Bændablaðið
á bbl.is og líka á Facebook
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Way of Life!
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HVERT SEM 
HUGURINN LEITAR!

Jimny er hinn fullkomni smájeppi sem líður hvergi betur en 
á fjöllum. Hann er nettur í borginni og utan hennar kemst hann 
lengra en flestir aðrir í sama stærðarflokki. 

Fjórhjóladrifinn, með ESC stöðugleikakerfi, hemlajöfnunarkerfi, 
háu og lágu drifi og nákvæmu vökvastýri kemur Jimny þér 
á áfangastað, hvert sem hugurinn leitar.

Suzuki bílar hf.  I  Skeifunni 17  I  Sími 568 5100  

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is Komdu, skoðaðu og prófaðu gripinn.  

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

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

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

Byggðasafn Skagfirðinga:

Metnaðarfull 
starfsemi
Byggðasafn Skagfirðinga hlaut 
Íslensku safnaverðlaunin er þau 
voru afhent í 10. sinn við hátíð-
lega athöfn á Bessastöðum fyrir 
skömmu. Í rökstuðningi dóm-
nefndar kemur fram að starf-
semi safnsins sé metnaðarfull og 
yfirgripsmikil, þar sem hlúð er 
að hverjum þætti safnastarfsins 
á faglegan hátt. 

Íslensku safnaverðlaunin eru 
veitt annað hvert ár og er ætlað að 
vekja athygli á því sem vel er gert 
á íslenskum söfnum. Þeim er jafn-
framt ætlað að efla faglegan metnað 
og vera hvatning til að kynna menn-
ingu þjóðarinnar á framsækinn og 
áhugaverðan hátt. Verðlaunin eru 
veitt einu safni sem þykir hafa skar-
að fram úr og vera til eftirbreytni. 
Verðlaunaféð nemur einni milljón 
króna.

Torfmesti bær landsins

Höfuðstöðvar Byggðasafns 
Skagfirðinga og aðalsýning þess 
eru í Glaumbæ, en skrifstofa forn-
leifadeildar, aðstaða til rannsókna 
og megingeymsla safnsins er í 
Minjahúsinu á Sauðárkróki. Þar er 
einnig önnur fastasýninga safns-
ins og sérsýningar. Meginsýning 
Byggðasafnsins „Mannlíf í torfbæj-
um á 19. öld“ var opnuð þann 15. 
júní 1952 í Glaumbæ. Föst búseta 
var í bænum til 1947 og í nokkur 
sumur eftir það. Bæjarhúsin eru mis-
gömul, byggð frá miðri 18. öld og til 
1897. Bærinn er torfmesti bær lands-
ins, um 730 fermetra gangnabær af 
stærstu gerð og snúa sex burstir fram 
á hlaðið.  /MÞÞ

Bændablaðið
Kemur næst út
6. október
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Fréttir

Matvælastofnun 
vekur athygli á 
breytingar reglugerð 
nr. 748/2016 á reglu-
gerð nr. 916/2012 
um merkingar 
búfjár sem tók gildi 
19. ágúst sl. 

Í reglugerðinni 
er gerð breyting á 
6. gr. sem fjallar um 
merkingar nautgripa. 
Hér eftir er tekin upp 
skylda að merkja alla 
kálfa, einnig þá sem slátrað er 
innan 20 daga, með forprentuðu 
plötumerki í bæðu eyru. 

Ekki er lengur leyfilegt að 
auðkenna þá með númer móður, 
sem var gefið upp við slátrun. 
Kálfurinn þarf að vera merktur 
með viðurkenndu plötumerki 
áður en hann er fluttur frá búinu 
í sláturhús.

Í öðru lagi eru gerðar 
breytingar á merkingarreglu-
gerðinni til að styrkja fram-
kvæmd á einstaklingsmerk-
ingum búfjár og þá sérstaklega 
hvað varðar örmerkingu hrossa. 
Þannig er sett inn ákvæði um 
að ömerki skulu viðurkennd af 
Matvælastofnun og að söluað-
ilar megi aðeins selja örmerki í 
hross til aðila sem hafi leyfi til 
örmerkinga hrossa. 

Þá skulu allir umráðamenn 
búfjár og söluaðilar viður-
kenndra merkja fyrir búfé vera 
skráðir í MARK, sem er mið-
lægt tölvukerfi sem heldur utan 
um merkingar búfjár, en MARK 

fluttist yfir til Matvælastofnunar 
um síðustu áramót þegar stjórn-
sýsluverkefni voru flutt frá 
Bændasamtökum Íslands.

Að síðustu bætist við nýtt 
ákvæði um að í MARK skuli 
skrá pöntun og sölu einstak-
lingsmerkja til umráðamanna 
búfjár og viðurkenndra merk-
ingarmanna og upplýsingar 
um einstalingsnúmer keyptra 
merkja. 

Breytingin á reglugerðinni 
varðandi merkingu kálfa sem 
kemur til að kröfu ESA, eftir-
litsstofnunar ESB, um að allir 
nautgripir verði að vera einstak-
lingsmerktir þegar þeir koma 
til slátrunar. Matvælastofnun er 
ljóst að breyting sem þessi þarfn-
ast undirbúnings og mun taka til-
lit til þess við eftirlit. Bændur eru 
þó hvattir til að bregðast skjótt 
við og merkja sína kálfa sam-
kvæmt reglugerðinni. Ef bændur 
eru óvissir um framkvæmdina 
eru þeir hvattir til að leita sér ráð-
gjafar m.a. hjá Ráðgjafarmiðstöð 
landbúnaðarins.   /jbl

...frá heilbrigði til hollustu

Breytingar reglugerð um merkingar búfjár:

Merkja skal alla kálfa

Kattafló fannst á ketti á 
Suðurlandi fyrir skömmu en 
það er fyrsta staðfesta greining á 
þeirri óværu utan höfuðborgar-
svæðisins. Kattaflóin er nýr 
landnemi sem greindist fyrst hér 
á landi sl. vetur. Kattafló getur 
valdið bæði dýrum og mönnum 
miklum óþægindum og jafnvel 
veikindum. 

Dýralæknir hjá Dýralækna-
þjónustu Suðurlands tilkynnti 
Matvælastofnun í síðustu viku 
um grun um kattafló á köttum á 
býli í Flóanum. Flær voru send-
ar til Tilraunastöðvar Háskóla 
Íslands á Keldum sem staðfesti 
að um kattafló væri að ræða. 
Matvælastofnun rannsakar nú 
hvernig flóin getur hafa borist á 
býlið og hvort hún leynist á kött-
um eða hundum sem tengjast býl-
inu. Jafnframt er í undirbúningi 
samræmd meðhöndlun á dýrum 
á býlinu sem flóin greindist á og 
tengdum heimilum.

Stefna Matvælastofnunar er 
áfram að uppræta óværuna og 
hindra að hún nái fótfestu hér 
á landi. Því er mikilvægt að 
katta- og hundaeigendur sem 
og dýralæknar verði vel á varð-
bergi og sendi Matvælastofnun 
tilkynningu ef grunur leikur á 
um flóasmit. Flóin er það stór 
að auðvelt er að sjá hana með 
berum augum, en hún hreyfir 
sig hratt og því getur verið erfitt 
að koma auga á hana á dýrum 
með þéttan eða dökkan feld. Oft 

er auðveldara að sjá saur flónna 
en hann minnir helst á sandkorn 
í feldinum. Kláði getur verið 
mismikill og hjá sumum dýrum 
alls ekki áberandi. Önnur dýr 
geta sýnt ofnæmisviðbrögð við 
flóabitunum og fá sár og skorpur 
í húðina sem svo geta sýkst og 
einkennin líkjast þá exemi eða 
húðsýkingu. Góð leið til að skoða 
hvort dýrið sé smitað af flóm er 
að láta það standa á hvítu laki 
og nota t.d. lúsakamb og kemba 
í gegnum feldinn. 

Kattafló (Ctenocephalides 
felis) getur lifað á og fjölgað 
sér bæði í hundum og köttum, 
nokkuð sem fuglafló getur ekki. 
Einnig geta gæludýrin, þrátt fyrir 
meðhöndlun, endurtekið smitast 
aftur frá innanhúss umhverfi ef 
það er ekki þrifið gaumgæfilega 
samtímis meðhöndluninni. 

Hafa skal samband við dýra-
lækni ef dýraeigandi telur líkur á 
því að dýr sitt sé smitað. Lítið er 
um fuglafló á þessum árstíma og 
því töluverðar líkur á að kattafló 
sé á ferðinni ef flær finnast á 
hundum og köttum. Ekki skal 
fara með dýrið á dýralæknastofu 
nema að höfðu samráði við dýra-
lækni fyrst til að fyrirbyggja 
frekari útbreiðslu. Einnig ræður 
Matvælastofnun fólki frá því 
að nota efni eða vörur (svo sem 
flóaólar) sem markaðssettar eru 
gegn fló, á dýrin og umhverfi 
þeirra, nema að höfðu samráði 
við dýralækni. 

Kattafló greinist á Suðurlandi

Gísli sýnir Ólöfu Jósefsdóttur, framkvæmdastjóra Moltu ehf., ýmsar trjáplöntur sem fengið hafa moltu í nesti og 
aðrar moltulausar til samanburðar. Reyniviðarplantan sem Gísli heldur á til vinstri er í moltublöndu og er áberandi 
dökkgræn og hraustleg. Myndir / Pétur Halldórsson

Áhugaverðar tilraunir með moltu:

Ungar plöntur verða mun hraustlegri 
og vaxa betur í moltublandaðri mold
Molta úr jarðgerðarstöð Moltu 
ehf. í Eyjafjarðarsveit lofar góðu 
við trjáplönturækt hjá Sólskógum 
í Eyjafirði. Birkiplöntur sem 
settar voru í moltublandaða 
mold sýna t.d. minni merki um 
birkiryð en jafngamlar plöntur í 
hefðbundinni mold.

Katrín Ásgrímsdóttir og 
Gísli Guðmundsson, eigendur 
Sólskóga, voru í sumar með til 
sölu moltu frá Moltu ehf. og voru 
viðtökur viðskiptavina góðar. Þau 
gerðu, að því er fram kemur á vef 
Skógræktarinnar, óformlegar til-
raunir með moltuna og segja hana 
lofa góðu. Ýmsar trjá- og blóm-
plöntur hafa verið settar í jarðveg 
sem mismunandi mikið hefur verið 
blandaður moltu, jafnvel í hreina 
moltu eða moltu með fimmtungs-
blöndu af sandi.

Tvenns konar molta framleidd

Molta ehf. framleiðir aðallega 
tvenns konar moltu, svokallaða 
kraftmoltu sem er unnin úr ýmiss 
konar lífrænum úrgangi, þar á 
meðal kjöt- og fiskúrgangi, en 
einnig safnhaugamoltu sem ein-
göngu er unnin úr gróðurleifum, 
garðaúrgangi frá heimilum, stofn-
unum og fyrirtækjum. Katrín og 
Gísli gerðu tilraun með þá moltu 
á liðnu sumri.Kraftmoltan hentar 
hins vegar mjög vel á grasflatir og 
sem yfirlag í blómabeð til að mynda 
næringarforða og bægja frá illgresi 
sem á erfitt með að spíra í moltunni.

Verða stinnari og hraustlegri

Niðurstöður þessara óform-
legu tilrauna eru á þann veg að í 
moltublandaðri mold verði ungar 
trjáplöntur að gerðarlegri trjám. 
Hæðarvöxtur verður gjarnan minni 
enda minna nitur í moltunni en í 
tilbúnum áburði. Trén greina sig 
hins vegar meira, eru stinnari og 
hraustlegri að öllu leyti en sambæri-
leg tré í hefðbundnum jarðvegi sem 
fengið hafa tilbúinn áburð. Ekki síst 
er blaðlitur þeirra dekkri og blöðin 
virðast þykkri og stinnari.

Tilraunirnar eru að því er fram 
kemur ekki vísindalegar enn sem 
komið er en Katrín og Gísli hafa 
áhuga fyrir að setja upp marktækari 
tilraunir, til dæmis í samstarfi við 
Skógræktina og Moltu ehf. Rætt er 
um að kanna yfirvetrun trjáa í moltu 
í vetur, jafnvel sáningu í plöntu-
bakka með moltublöndu og fleira. 
 /MÞÞ

 Birkiplantan sem er næst á myndinni hefur ekki fengið moltu heldur tilbúinn 
áburð. Á henni er birkiryð farið að láta á sér kræla en ekki vottar fyrir því á 
plöntunum sem standa í moltublandaðri mold.

Í reitum Sólskóga má m.a. sjá hraustlegan „Hrym“ sem umpottað hefur 
verið í moltublandaða mold.

en varð aftur græn á fáeinum dögum þegar henni var umpottað í moltublöndu.
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Austur vegur 69 -  800 Selfoss // Lónsbakk i -  601 Akureyr i  // Sólvangi 5 -  700 Egilsstaðir  // Sími 480 0400 // jotunn@jotunn.is // www.jotunn.is

Sigurvegari ársins 2016
Valtra N4 - Ný viðmið í hönnun dráttarvéla
Sparneytni, áreiðanleiki og einfaldar í notkun. 4 strokka dráttarvélar, 115 til 185 hestöfl

10.590.000
með ámoksturstækjum og skóflu.

Kr. 13.131.600 m. vsk.

N114e (125 hö). Verð frá kr. án vsk 

AFMÆLISTILBOÐ

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

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

AFMÆLISTILBOÐ

Kr. 139.000.- án vsk.

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

AFMÆLISTILBOÐ

Kr. 49.900.- án vsk.

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

Akureyri · Sími 465 1332

www.buvis.is

10 
ÁRA

2006-2016

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

Kr. 79.900.- án vsk.

AFMÆLISTILBOÐ

Kr. 1.395.000.- án vsk.

Palmse PT150 sturtuvagn með lausum 
skjólborðum, 13 tonna burðargeta, 
palllengd 4,8 metrar, dekk AWSTARCO 
520/50-17. Takmarkað magn.

Irving smurolía 15W-40 18,9 lítrar 
Hausttilboð kr. 12.312.- án vsk.
Irving traktorsglussi 18,9 lítrar 
Hausttilboð kr. 12.357.- án vsk.
Frostlögur langtíma rauður 20 lítra
Hausttilboð kr. 11.664.-

POM haughræra
Lengd 7,6 metrar. 

Eikarlegur. 

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

Kr. 489.000.- án vsk.

AFMÆLISTILBOÐ

Samasz snjóplógur Breidd 2,7 metrar
             með útslætti

Kr. 590.000.- án vsk.

AFMÆLISTILBOÐ

AFMÆLISTILBOÐ

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

Kr. 795.000.- án vsk.

Ávinnsluherfi
4. m. kr. 196.000.- án vsk.
6 m. kr. 315.000.- án vsk.

ÚRVAL AF LEMIGO 
STÍGVÉLUM

AFMÆLISTILBOÐ

Kr. 496.000.- án vsk.
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Í tilefni þess að mikil jarð-
skjálftahrina hefur verið við 
Kötlu undanfarið er gaman 
að rifja upp þjóð- og goðsögur 
sem tengjast jarðhræringum og 
jarðskjálftum. 

Allar þjóðir sem búa á jarð-
skjálftasvæðum eiga sínar þjóð- 
og goðsögur sem útskýra orsök 
þeirra. Þó að þessi trú samræm-
ist ekki þekkingu nútímavísinda 
á fyrirbærinu er hún um margt 
merkileg og lýsir hugmynda-
fræði fólks sem er að búa sér til 
skýringar á fyrirbærum sem það 
skilur ekki.

Samkvæmt norrænni goðafræði 
verða jarðskjálftar þegar Sigyn, 
kona. Loka, tæmir skálina sem hún 
heldur undir gini eiturnöðrunnar 
sem hangir yfir honum. Eitrið úr 
slöngunni drýpur þá í andlit Loka 
og hann hristir sig svo hressilega 
að jörðin nötrar og skelfur.

Indíánar í Mexíkó segja að 
jarðskjálftar eigi sér stað þegar 
undirheimaguðinn El Diablo og 
djöflar hans ferðast um neðanjarð-
ar til þess að koma af stað ófriði 
einhvers staðar á jörðinni.

Kaliforníuindíánar hafa 
aðra skýringu á jarðskjálftum. 
Goðsagnir þeirra herma að í 
árdaga hafi bara verið til vatn. 
Andinn mikli ákvað því að skapa 
löndin og kom þeim fyrir á bakinu 
á þremur skjaldbökum. Dag einn 
varð skjaldbökunum sundurorða 
og fóru þær að rífast og synti hver 
þeirra í sína áttina. Við það hristust 
löndin og skulfu. Skjaldbökurnar 
gátu ekki synt langt þar sem 
löndin eru þung. Þær sneru því 
við og sættust. En annað slagið 
lendir þeim saman aftur og synda 
þær þá hver í sína áttina og sagan 
endurtekur sig.

Í Perú trúðu innfæddir að 
skjálftar ættu sér stað þegar 
guðinn mikli gekk um jörðina 
í þeim tilgangi að kasta tölu á 
mennina. Til þess að flýta fyrir 
talningunni hljóp fólkið út úr 
húsum sínum og hrópaði: „Hér 
er ég, hér er ég!“

Indverskar goðsagnir skýra 
jarðskjálfta með því að einn hinna 
fjögurra fíla sem halda jörðinni 
uppi sé orðinn þreyttur á byrðinni 
og beygi sig örlítið til að létta á 
þunganum.

Hirðingjar í Síberíu telja aftur 
á móti að jörðin hristist þegar 
sleðahundar guðsins Tuli klóra 
af sér flærnar.

Í Mongólíu og Kína er til 
saga sem segir að jarðskjálftar 
og jarðhræringar stafi af því að 
froskurinn sem ber jörðina á bak-
inu hristi sig lítillega. Menn þar 
eystra leyfa sér ekki að hugsa það 
til enda hvað muni gerast ef frosk-
urinn tekur upp á því að hoppa en 
afleiðing þess er heimsendir.

Í japönskum goðsögnum er 
sérstakur guð sem ver þjóðina 
fyrir jarðskjálftum. Guðinn, sem 
kallast Kashima, heldur töfrasteini 
sínum yfir risastórri leirgeddu ein-
hvers staðar neðanjarðar. Kashima 
þarf stanslaust að halda vöku sinni 
því að ef hann slakar á eitt andar-
tak byrjar geddan að sprikla og 
jörðin hristist.

Þrátt fyrir að lönd og höf skilji 
að þjóðir má finna ótrúlegan 
samhljóm í þjóð- og goðsögum 
þeirra. Margar þjóðir tengja jarð-
skjálftana við risastór dýr sem 
annaðhvort hrista sig eða hreyfa 
og koma jörðinni á stað með því. 
Einnig er freistandi að hugsa 
sér einhverja tengingu á milli 
hlutverka Sigynjar í norrænni 
goðafræði og Kashima í þeirri 
japönsku.

Afleiðingar jarðskjálfta og 
eldgosa sem þeim geta fylgt geta 
verið skelfilegar og sjálfur kýs ég 
að trúa frekar á skýringar jarð-
vísindamanna en trúa þjóð- og 
goðsögnum.  /VH

Katla urrar
STEKKUR 

Hæstu tré sem vaxa á Vestfjarða-
kjálkanum nálgast nú tuttugu 
metra hæð og má búast við að 
þeirri hæð verði náð á næsta 
ári. Hnífjafnt er nú í kapphlaupi 
alaskaaspar í Dýrafirði og sitka-
grenis í Reykhólasveit.

Starfsfólk landshlutaverkefna í 
skógrækt sem nú er hluti af hinni 
nýju stofnun, Skógræktinni, hafa hist 
árlega á nokkurs konar landsmóti 
til að bera saman bækur sínar og 
kynnast nytjaskógrækt á lögbýlum í 
mismunandi landshlutum. Að þessu 
sinni var komið saman á Reykhólum 
21.–22. september.

Í tengslum við landsmótið var 
efnt til trjámælinga þar sem vitað var 
um hæstu tré á Vestfjarðakjálkanum. 
Ekki er vitað betur en að nú berjist 
myndarleg alaskaösp við Miðbæ 
í Haukadal í Dýrafirði um titilinn 
hæsta tré Vestfjarða við ekki síður 
myndarlegt sitkagrenitré í hinni 
ástsælu Barmahlíð í Reykhólasveit. 
Mælingin nú sýnir að öspin hefur 
náð greninu og sennilega ná bæði 
þessi tré að rjúfa 20 metra múrinn á 
næsta sumri.

Á eftir að taka sumarið út

Grenið í Barmahlíð mældist nú 19,6 
m og hefur bætt við sig 60 cm síðustu 
tvö sumur. Öspin mældist 19,7 m og 
hefur hækkað um 140 cm á tveimur 
sumrum. Sæmundur Þorvaldsson, 
skógfræðingur hjá Skógræktinni á 
Vestfjörðum, bendir þó á að hafa beri 
í huga að grenið eigi eftir að taka út 
góða sumarið 2016, ef svo má segja, 
en hagstætt veður nýliðins sumars 
hafi þegar nýst öspinni. Frá þessu er 
sagt á vef Skógræktarinnar, skogur.
is.  /MÞÞ

Æsispennandi kappvöxtur alaskaaspar 
og sitkagrenis á Vestfjörðum

Skógfræðingar beina tækjum sínum að sitkagrenitrjánum í Barmahlíð. Frá vinstri: Kristján Jónsson, Valgerður Erlingsdóttir og Rakel Jónsdóttir.  
 Myndir /  Sæmundur Kr. Þorvaldsson

Valgerður Jónsdóttir og Arnlín Óladóttir við hæsta sitkagrenitréð í Barmahlíð,

Sitkagrenitrén í Barmahlíð vaxa vel 
og það hæsta mælist nú 19,6 metrar 
á hæð.

Hröfnum líkar sérlega vel við asp-
ir, ekki einungis til að sitja þar og 
krunka heldur naga þeir gjarnan 
efstu greinar og toppa auk þess að 
taka kvisti úr þeim til hreiðurgerðar. 
Hugsanlega gætu heimilishrafnarnir 
í Miðbæ komið í veg fyrir að öspin 
þar nái nokkurn tíma 20 m hæð enda 
hlunkast þeir niður í öspina af full-
komnu kæruleysi.

Brunavarnir Austur-Húnavatnssýslu:

Viðhaldsþörf tækjabúnaðar orðin mikil
Tækjabúnaður Brunavarna 
Austur-Húnavatnssýslu er far-
inn að eldast og er viðhaldsþörf 
orðin mikil. Þetta koma fram á 
stjórnarfundi BAH sem haldinn 
var nýlega. 

Fram kom á fundinum að mark-
mið Brunavarna  væri að fjárfesta 
í endurnýjun tækjakosts slökkvi-
bíls á næstu árum þannig að hann 
gæti þjónað bæði því hlutverki 

að vera tankbíll og dælubíll og að 
BAH þurfi mikinn stuðning frá 
sveitarfélögunum á svæðinu við 
þetta metnaðarfulla og risavaxna 
verkefni.  

Eldvarnareftirlit í góðu horfi

Mikil ánægja kom fram á fund-
inum með að eldvarnareftirlit á 
svæðinu væri komið í gott horf. 

Vel gangi að sinna eldvarnar-
eftirliti og sé eldvarnareftirlit til 
sveita langt komið. Mikil vinna 
þurfi þó að eiga sér stað við að 
yfirfara fasteignir í eigu sveitarfé-
laganna að teknu tilliti til eldvarna.

Handbært fé tæp 300 þúsund

Ársreikningur BAH fyrir árið 2015 
var lagður fram til samþykktar á 

fundinum og kom þar fram að 
rekstrartekjur hafi numið 365 
þúsund krónum og rekstrargjöld 
14,3 milljónum króna. Framlög 
sveitarfélaganna námu 16 millj-
ónum króna. Rekstrarniðurstaða 
ársins nam 1,9 milljónum króna. 
Bókfært eigið fé í árslok nam 9 
milljónum króna. Handbært fé í 
árslok var 292 þúsund krónur. 
  /MÞÞ
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Sveitarstjórn Blönduósbæjar vill 
gera gamla bæinn á Blönduósi 
að verndarsvæði í byggð. Alþingi 
samþykkti á liðnu ári ný lög um 
heimild til að vernda byggðar-
heildir og var þannig lagður 
grundvöllur að því að menningar-
sögulegt og listrænt gildi einstakra 
bæjarhluta sé verndað um ókomin 
ár. 

Sveitarstjórn ákvað síðast-
liðið haust að sækja um styrk 
til Minjastofnunar Íslands til að 
undirbúa umsókn um að gamli 
bærinn á Blönduósi verði verndar-
svæði í byggð en sú umsókn var 
ekki afgreidd. Á fundi skipulags-, 
umhverfis- og umferðarnefnd 
Blönduósbæjar nýverið  kynnti 
skipulagsfulltrúi drög að nýrri 
umsókn Blönduósbæjar til 
Minjastofnunar sem hann hefur 
unnið að í samstarfi við ráðgjafa. 

Minjastofnun auglýsir eftir 
umsóknum um styrki til sveitar-
félaga til að undirbúa tillögur að 
verndarsvæði í byggð. Sveitarfélög 
skulu samkvæmt 4. grein lag-
anna meta hvort innan staðmarka 
sveitarfélagsins sé byggð sem hafi 
slíkt gildi hvað varðar varðveislu 
svipmóts og  menningarsögu, ásamt 

listrænu gildi, að ástæða sé til að 
útbúa tillögu til ráðherra um að hún 
verði gerð að verndarsvæði í byggð.

Verndarsvæði í byggð hafa mikið 
aðdráttarafl 

Víða í nágrannalöndum Íslands er í 
borgum og bæjum að finna minja-
svæði og hverfi sem hafa stöðu sem 
söguleg verndarsvæði. Tilgangur 
slíkrar verndar er að leggja áherslu á 
gildi menningarsögulegs umhverfis 
fyrir einstaklinga og samfélög ásamt 
því að tryggja að slík svæði hljóti þá 
umhirðu og umhyggju sem þarf til 
að gildi þeirra verði viðhaldið. Ljóst 
er að slík verndarsvæði hafa víða átt 
þátt í að styrkja borgir og bæi bæði 
efnahagslega og félagslega.

Í nágrannalöndum Íslands sýnir 
reynslan að slík verndarsvæði hafa 
mikið aðdráttarafl fyrir bæði heima-
menn og gesti þeirra. Með hliðsjón 
af mikilvægi stefnumörkunar á 
sviði ferðaþjónustu skapast með 
uppbyggingu verndarsvæða tæki-
færi til að leggja aukna áherslu á 
áhugaverða áfangastaði í þéttbýli og 
þar með dreifa því álagi sem aukinn 
ferðamannastraumur hefur á helstu 
náttúruperlur landsins.  /MÞÞ
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Blönduós:

Gamli bærinn verði 
verndarsvæði í byggð

Sveitarstjórn Blönduósbæjar vill gera gamla bæinn á Blönduósi að verndar-
svæði í byggð. Í nágrannalöndum Íslands sýnir reynslan að slík verndarsvæði 

Mynd / MÞÞ

Hraukabæjarkot, Hörgársveit
Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17 Kópa-
vogi sími 550 3000 er með til sölu lögbýlið 
Hraukabæjarkot, Hörgársveit, 601 Akureyri 
landnúmer 152502.
Jörðin er rétt utan við Akureyri á fallegum 
stað. Reisulegt íbúðarhús sem er kjallari 
hæð og ris byggt 1956. Gömul útihús sem 
mætti nýta að hluta til. Umtalsverð skógrækt 
og um 9 hektara tún. Heildarlandstærð um 
100 hektarar. Upplagt tækifæri fyrir þá sem 
hyggja á frekari skógrækt og ferðamannaþjónustu. Bærinn stendur við rætur Hlíðarfjalls tals-
vert ofan við Blómsturvallaveg, beint upp af Dvergasteini.  Landið liggur frá fjallshlíðinni og 
niður að landi í einkaeign rétt ofan við Norðurlandsveg og er landreign Hraukabæjarkots á milli 
Syðsta-Samtúns og Dvergasteins að norðan og Hraukabæjar að sunnan.  Hraukabæjarkot var 
byggt sem hjáleiga  úr landi Hraukabæjar á 17. öld. Áhugaverð staðsetning.

Nánari upplýsingar gefur Magnús Leópoldsson, lögg. fasteignasali   
magnus@fasteignamidstodin.is  sími 550 3000 eða 892 6000
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Um 32 milljónir tonna af sojabaunum og sojamjöli eru flutt til ESB-landa árlega:

Um 28 milljónir tonna, eða um 87% 
af innflutningnum, er erfðabreyttur
− Milljónir manna verða fyrir eitrun vegna notkunar „varnarefna“ í landbúnaði, m.a. samfara notkun erfðabreyttra afbrigða
Genabreytt sojabaunaafbrigði 
(GMO) eru yfirgnæfandi í þeim 
sojabaunum og sojamjöli sem flutt 
er til landa Evrópusambandsins. 
Í sumum framleiðslulandanna 
er 100% framleiðslunnar erfða-
breytt.

Þannig voru t.d. flutt 32 millj-
ónir tonna af sojabaunum og soja-
mjöli til ESB-landa á árinu 2013 frá 
öllum helstu sojaframleiðsluríkjum 
heims. Um 72% framleiðslu þessara 
ríkja var ræktað upp af erfðabreytt-
um afbrigðum samkvæmt tölum 
úr tillögum framkvæmdastjórn-
ar Evrópusambandsins 2015 um 
erfðabreyttar lífverur. Hlutfallsleg 
skipting innflutningsins milli fram-
leiðslulandanna veldur því þó að 
87,2% innflutnings á soja-afurðum 
til Evrópusambandslandanna var 
erfðabreytt, eða 27,9 milljónir tonna. 
Einungis 4,1 milljón tonna voru það 
ekki, eða 12,8%.  

Umdeild tækni

Þótt deilt sé um hvort neysla á erfða-
breyttum matvælum sé örugg eða 
ekki, þá hefur líftæknin sannarlega 
leitt til margháttaðrar byltingar í 
ræktun. Samt er líka óumdeilt að 
ræktun á erfðabreyttum afbrigðum, 
eins og sojabaunum og korni, fylgir 
óhófleg notkun eiturefna sem fag-
menn í greininni kalla gjarnan „varn-
arefni“. Þessi  mikla notkun á sér 
þá einföldu skýringu að í mörgum 
tilfellum eru erfðabreyttu afbrigðin 
beinlínis hönnuð til að þola það að 
miklu magni eiturefna sé úðað yfir 
akrana á ræktunartímanum. Sem 
dæmi má nefna afbrigði sem nefnd 
hafa verið  „Roundup Ready" soya 
og „Roundup Ready" korn. 

Getur haft umtalsverð áhrif á 
Íslandi

Þótt hér sé um innflutning til 
Evrópusambandsins að ræða getur 
það haft veruleg áhrif á margvísleg 
matvæli sem flutt eru til Íslands og 
einnig að einhverju leyti á matvæli 
sem hér eru framleidd. Sojamjöl 
og ýmsar afurðir úr sojabaunum 
er notað í fjölmargar fæðutegundir 
sem og iðnaðarvörur. Þar má nefna 
ýmiss konar álegg, hamborgara, 
pylsur, tómatsósu, drykkjarvörur 
ýmiss konar sem og málningu og 
aragrúa annarra vöruflokka. Oft 
getur verið mjög erfitt að átta sig á 
sojainnihaldinu í viðkomandi vörum. 

Stærstu útflutningslöndin með 
allt að 100% erfðabreytt

Hlutfallslega mest af  innfluttum 
sojaafurðum til ESB-landanna 
kemur frá Brasilíu, eða 43,8%, af 
því eru 89% erfðabreytt. Næstmest 
hlutfall kemur frá Argentínu, eða 
22,4%, og þar er 100% framleiðsl-
unnar erfðabreytt. Síðan eru það 
15% af sojaafurðunum sem koma frá 
Bandaríkjunum. Þar eru 93% erfða-
breytt. Þá kemur Paragvæ með 7,3% 
og 95% erfðabreytt. Kanada með 
4,4% og 85% erfðabreytt. Úkraína 
með 2,6% og ekkert erfðabreytt. 
Úrúgvæ er með 1,9% sem er 100% 
erfðabreytt og frá Indlandi kemur 
1,7% sojainnflutningsins en ekkert 
af honum er erfðabreytt.  

Erfitt virðist vera að fá óyggj-
andi upplýsingar um  notkunartölur 
á svokölluðum „varnarefnum“ (crop 
protection products) eða „Pesticides“ 
í landbúnaði á heimsvísu. Undir 
þessari skilgreiningu eru bæði margs 
konar sveppa- og illgresiseyðir sem 
og skordýraeitur. Matvæla- og land-
búnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna 
FAO hefur þó birt samantektir um 

slíkt þótt þær séu venjulega nokkurra 
ára gamlar þegar þær birtast. Sama 
má segja um margar aðrar stofnanir 
eins og Umhverfisverndarstofnun 
Bandaríkjanna, EPA. Um leið og 
þessi efni eru gagnleg við að halda 
niðri margs konar óværu, þá eru þau 
hættuleg ef þau berast í menn. Þar 
liggur einmitt vandinn, því korn á 
akri þar sem „varnarefni“ eru notuð 
fær óhjákvæmilega á sig eitthvert 
magn eiturefna sem ekki hverfur við 
þreskingu. Það berst síðan með korn-
inu inn í fæðukeðju dýra og manna. 

2,5 milljónir tonna af eiturefnum 
á heimsvísu 

Samkvæmt tölum US National 
Library of Medicine og National 
Institutes of Health eru yfir 1 millj-

arður punda, eða 450 þúsund tonn af 
„varnarefnum“, notuð á ári hverju í 
Bandaríkjunum einum. Um 40% af 
því voru ýmis afbrigði af illgresi-
seyði, um 17% var skordýraeitur og 
um 10% ýmiss konar sveppaeitur. 
Segir stofnunin að á  heimsvísu sé 
verið að nota rúmlega 2,5 milljónir 
tonna af  slíkum efnum á ári hverju.

Nær tveir milljarðar manna í 
snertingu við eiturefnin

Samkvæmt tölum stofnunarinnar 
er áætlað að 1,8 milljarðar manna 
komist í nána snertingu við eiturefni 
í landbúnaði um allan heim á hverju 
ári. Þar er átt við bæði gróðureyðing-
arefni og skordýraeitur. Mikill fjöldi 
kemst einnig í snertingu við slík efni 
við úðun á heimilum og í görðum. 

25 milljónir verða fyrir eitrun

Áætlað er að 25 milljónir landbún-
aðarverkamanna verði fyrir eitrun af 
völdum svokallaðra „varnarefna“ á 
ári hverju. Samkvæmt heilbrigðis-
rannsókn sem vísað er til af stofn-
uninni, þá er áætlað að 16% af not-
endum slíkra efna verði fyrir miklum 
áhrifum eða eitrun á ári hverju. 

Landbúnaðarráðuneyti Banda-
ríkjanna (US Department of 
Agriculture) hefur áætlað að 50 
milljónir Bandaríkjamanna neyti 
drykkjarvatns sem er mengað af 
eiturefnum og og öðrum efnum sem 
notuð eru í landbúnaði. Þá verða 
börn á aldrinum 3–6 ára fyrir mikl-
um áhrifum í gegnum húð. 

Talin valda krabbameini

Alþjóða krabbameinsrannsókna-
stofnunin, (The International Agency 
for Research on Cancer – IARC), 
hefur skilgreint fjölmörg af svoköll-
uðum varnarefnum í landbúnaði 
(pesticides) sem krabbameins-
valdandi. Yfir 20 þúsund tegundir af 
margvíslegum „varnarefnum“ hafa 
verið markaðssettar í Bandaríkjunum 
einum. 

Vísað er m.a. til heilsufarsrann-
sóknar sem gerð var í landbúnaði 
þar sem sönnur eru taldar hafa verið 
lagðar á krabbamein af völdum slíkra 
efna í blöðruhálskirtli, lungum, 
þörmum, brisi, blöðru, blóði (hvít-

blæði) og fjölþætt mergæxli vegna 
langvarandi snertingar við ákveðin 
varnarefni. 

Frá 1 til 6 kg á hektara

Tölfræðiútlistun á eiturefnanotkun-
inni víða um lönd sýnir að banda-
rískir bændur noti að meðaltali 1 kg 
á hektara ræktarlands á meðan kín-
verskir bændur nota 4,7 kg á hektara. 
Þá eru um 1,3 kg notuð á hektara 
í Bretlandi, 2,5 kg á Ítalíu og 5,9 
kg í Japan. Þess má þó geta að eftir 
að notkun á skordýraeitrinu DDT 
(Organochlorine hydrocarbons) var 
bönnuð víðast hvar um heiminn voru 
tekin í notkun ný lífræn fosföt, „org-
anophosphates“. Allt eru þetta samt 
efni sem hafa lamandi áhrif á tauga-
starfsemi skordýra og þess vegna 
manna. 

Gríðarlegir peningahagsmunir

Svokölluð varnarefni geta vissulega 
sparað bændum miklar upphæðir 
vegna uppskeru sem annars hefði 
eyðilagst. Áætlað er að sparnaðurinn 
nemi allt að fjórföldum þeim kostn-
aði sem bændur eyða í eiturefni og 
úðun þess. Ástæðan er meiri upp-
skera en ella.

Sumar úttektir benda til að bann 
við notkun eiturefna kunni að leiða 
til hækkunar matvælaverðs vegna 
minni uppskeru. Á móti hefur verið 
bent á að oft séu það framleiðendur 
efnanna sem kosti slíkar úttektir.

Því er spáð að eftir tvö ár, eða 
á árinu 2019, muni markaður fyrir 
eiturefni sem ætluð eru til að verja 
uppskeru velta um 52 milljörð-
um dollara, eða sem svarar nærri 
749 milljörðum íslenskra króna.  
Fyrirtækin sem framleiða þessi efni 
eru flest í eigu sömu aðila og eiga 
einkaréttinn á erfðabreyttu afbrigð-
um soja, korns og annarra erfða-
breyttra nytjajurta. Þar er banda-
ríski efna- og líftæknifræðirisinn 
Monsanto án efa fyrirferðarmestur, 
en samsteypan var keypt á dögunum 
af þýska líftæknirisanum Bayer fyrir 
56,6 milljarða dollara.   /HKr.

Úr skýrslu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins frá síðasta ári um 

landa 2013. 

Landbúnaðarráðuneyti Banda ríkjanna (US Department of 
Agriculture), hefur áætlað að 50 milljónir Bandaríkjamanna 
neyti drykkjarvatns sem er mengað af eiturefnum og öðr-

um efnum sem notuð eru í landbúnaði. Þá verða börn á aldrin-
um 3–6 ára fyrir miklum áhrifum af efnunum í gegnum húð. 

A lþjóða krabbameinsrannsókna stofnunin (The Inter-
national Agency for Research on Cancer – IARC) hefur 
skilgreint fjölmörg af svokölluðum varnarefnum í land-

búnaði (pesticides) sem krabbameinsvaldandi. Yfir 20 þúsund 
tegundir af margvíslegum „varnarefnum“ hafa verið markaðs-
settar í Bandaríkjunum einum.  

Samkvæmt tölum US National Library of Medicine og 
National Institutes of Health eru yfir 1 milljarður punda 
eða 450 þúsund tonn af „varnarefnum“ notuð á ári hverju 

í Bandaríkjunum einum. Um 40% af því voru ýmis afbrigði af 
illgresiseyði, um 17% var skordýraeitur og um 10% ýmiskonar 
sveppaeitur. Segir stofnunin að á heimsvísu sé verið að nota 
rúmlega 2,5 milljónir tonna af  slíkum efnum á ári hverju

Áætlað er að 25 milljónir landbúnaðarverkamanna verði 
fyrir eitrun af völdum svokallaðra „varnarefna“ á ári 
hverju. Samkvæmt heilbrigðisrannsókn sem vísað er til af 

National Institutes of Health, þá er áætlað að 16% af notendum 
slíkra efna verði fyrir miklum áhrifum eða eitrun á ári hverju. 

nytjajurtaakur sem búið er að úða 
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Framkvæmdastjórn Evrópu-
sambandsins (European 
Commission) hefur gefið það 
út að aðildarþjóðum Evrópu-
sambandsins sé hverri um sig 
heimilt að banna notkun á viður-
kenndum erfðabreyttum lífverum 
(GMO). Því fylgdi nákvæm skil-
greining á því hvað erfðabreyttar 
lífverur  eru. 

• Heimildin veitir þjóðum ESB 
frelsi til að ákveða bann við 
ræktun á erfðabreyttum lífver-
um.

• Heimild til að banna markaðs-
setningu á matvælum eða fæðu 
og tengdum vörum.

• Heimild til að setja bann ef nota 
á erfðabreyttar lífverur í  mat-
væli eða fæðu sem ræktuð er í 
ríkjum ESB.

• Fyrirtæki verða að sækja um 
leyfi til ræktunar og eða fram-
leiðslu á erfðabreyttum lífver-
um innan ESB í samræmi við 
reglugerð.

• Ef ekki á að nota erfðabreyttar 
lífverur í matvæli eða fæðu, er 
nóg að sækja um einfalda heim-
ild til ræktunar.

Vísað er til pólitískrar stefnumót-
unar Evrópuráðsins og í svokallað 
„2015 Work Programme“ þar sem 
ráðið skuldbatt sig til að endurskoða 
lagasetningar og heimildir varðandi 
erfðabreyttar lífverur (GMO). Það 
var gert í framhaldi af skoðana-
könnun meðal ESB-ríkjanna  þar 
sem 61% þjóðanna töldu erfðabreytt-
ar lífverur ekki öruggar. Einungis 
þriðjungur svarenda sögðu að erfða-
breyttar lífverur væru góðar fyrir 
hagkerfið. 

Hvað er erfðabreytt lífvera

Þessari ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar fylgir skýring á því 
hvað sé átt við með orðasambandinu 
„erfðabreyttar lífverur“ eða GMO. 
Skilgreiningin er svohljóðandi í 
lauslegri þýðingu:

„Matvæli og fæða sem eiga upp-
runa sinn í plöntum og dýrum hafa 
verið ræktuð af mönnum í mörg 
þúsund ár. Með tímanum hafa þess-
ar plöntur og dýr verið valin vegna 
æskilegustu eiginleika sinna til að 
nýta til ræktunar næstu kynslóða 
matar og fæðu. Sem dæmi voru 
plöntur valdar sem höfðu aukið þol 
gegn umhverfislegu álagi, eins og 
sjúkdómum, eða gáfu meira af sér 
en aðrar plöntur. 

Þessir eftirsóttu eiginleikar urðu 
til í gegnum náttúrulegar breytingar 
í genabyggingu viðkomandi plantna 
og dýra. Á síðustu tímum hefur orðið 
mögulegt að breyta genabyggingu 
lifandi frumna og lífvera með því að 
beita nýjustu líftækni sem kölluð er 
genatækni. Gen eru þá meðhöndluð 
efnafræðilega til að setja inn í þau 
nýja hæfileika. (t.d. plöntur eru gerð-
ar þolnar gegn sjúkdómum, skordýr-
um eða þurrkum. Plöntur eru gerðar 
þolnar gegn skordýra- og plöntueitri, 
fá aukin gæði, næringargildi og til að 
gefa meiri uppskeru. 

Slíkar lífverur eru kallaðar erfða-
breyttar (genetically modified org-
anisms - GMOs). Matur og fæða sem 
framleidd er úr eða innihalda slíkar 
erfðabreyttar lífverur kallast „gena-
breyttur (erfðabreyttur) matur eða 
genabreytt fæða (genetically mod-
ified (GM) food or feed).“ 

Íslenskir vísindamenn tala um 
„grundvallarmisskilning“

Í yfirlýsingu framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins er sami skiln-
ingur á hvað erfðabreyttar lífverur 

séu líkt og ítrekað hefur verið greint 
frá í Bændablaðinu. Nokkrir íslenskir 
vísindamenn í búgreinum hafa eigi 
að síður séð ástæðu til að gagnrýna 
slíka umfjöllun í Bændablaðinu. 
Umfjöllun blaðsins hefur þó einungis 
endurspeglað erlenda umræðu um 
sömu mál. Þar hefur líka margítrek-
að verið tekið fram að erfðabreyttar 
lífverur þurfi í sjálfu sér ekki að vera 
hættulegar og er því ekki tekin bein 
afstaða til þeirra. Hins vegar hefur 
verið bent á að ræktunaraðferðir á 

erfðabreyttum lífverum hafi leitt til 
notkunar á ótæpilegu magni eiturefna 
sem getur gert afurðirnar hættulegar. 

Umfjöllun Bændablaðsins hefur 
því verið í fullu samræmi við 
yfirlýsingu framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins, þvert á það sem 
fullyrt var af nokkrum sérfræðing-
um Landbúnaðarháskóla Íslands í 
síðasta Bændablaði undir fyrirsögn-
inni „Kredda eða vísindi – hvort 
skal ráða för?“ Þar segir m.a.: 
„Umfjöllun Bændablaðsins endur-

speglar grundvallarmisskilning á 
eðli erfðatækni og beitingu hennar 
í plöntukynbótum.“ Undir greinina 
léði eftirtalið fólk nafnið sitt: 

Áslaug Helgadóttir, prófessor 
í jarðrækt og plöntukynbótum við 
LbhÍ, Emma Eyþórsdóttir, dósent 
í búfjárkynbótum við LbhÍ, Guðni 
Þorvaldsson, prófessor í jarðrækt 
við LbhÍ, Jón Viðar Jónmundsson, 
sérfræðingur í búfjárkynbótum, 
Jónatan Hermannsson, lektor í jarð-
rækt og plöntukynbótum við LbhÍ, 

og Þóroddur Sveinsson, lektor í jarð-
fræði og fóðurverkun við LbhÍ. 

Þessir ágætu íslensku vísinda-
menn eru greinilega afar hrifnir 
af líftækninni sem vissulega hefur 
gert margt gott. Í hrifningunni mega 
„kreddur“ vísindamanna þó ekki 
verða til þess að horft sé algjörlega 
framhjá vandanum sem tæknin hefur 
framkallað. Óhófleg eiturefnanotkun 
hefur verið fylgifiskur ræktunar á 
erfðabreyttum tegundum og skaðar 
bæði fólk og náttúru.  /HKr.

Sjáum til þess að hagur 
neytenda og bænda fari 
saman enda er öflugur 
landbúnaður allra hagur.

Hverjum treystir þú?

Katrín Jakobsdóttir, formaður VG

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur gefið út nákvæma skilgreiningu á erfðabreyttum lífverum (GMO):

Aðildarþjóðum ESB heimilt að banna erfðabreyttar 
lífverur innan sinna landamæra  
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Evrópusambandið (ESB) varð 
til upp úr tollasamningum 
Kola- og stálbandalags Evrópu 
sem viðleitni til að tryggja 
langvarandi milliríkjaviðskipti 
og frið milli landa í Evrópu. 
Eftir þokkalega friðsemd í 
meira en hálfa öld virðast þó 
vera blikur á lofti í Evrópu sem 
snertir ekki síst ríkjabandalag 
Evrópusambandsins og framtíð 
þess og evrunnar. 

Myndun ESB hófst 1950 
með þátttöku sex ríkja, Belgíu, 
Frakklands, Þýskalands (Vestur-
Þýskalands), Ítalíu, Lúxemborgar 
og Hollands. Árið 1957 var svo 
Rómarsáttmálinn svonefndi undir-
ritaður, en hann fjallaði um mynd-
un Evrópska efnahagssvæðisins, 
EES, eða innri markaðar Evrópu. 
Frá 1960 til 1969 var mikill 
blómatími í viðskiptum hjá ESB-
löndunum samfara tollaniðurfell-
ingum. Á þessum tíma samþykktu 
aðildarríkin m.a. að taka upp sam-
eiginlega landbúnaðarstefnu. Stórt 
skref var líka stigið 1999 með upp-
töku evrunnar.  

Vaxandi upplausn og 
uppvakning öfgaafla 

Frá stofn-
un Evrópu-
sambandsins 
hefur samt 
líklega aldrei 
verið eins 
mikil upp-
lausn og 
ringulreið og 
ríkir nú innan 
þess þar sem 
Bretland er á leið út úr ESB. Fréttir 
berast nú æ oftar af ágreiningi um 
stefnu ríkjanna í ýmsum málum. 

Í umfjöllun fjölmiðla virð-
ast flestir sammála um að ein-
hliða ákvörðun forystumanna í 
Þýskalandi með kanslarann Angelu 
Merkel í forsvari um að galopna 
landamærin fyrir flóttamönnum, ráð 
miklu um tvísýna stöðu mála. Þessi 
ákvörðun var tekin þótt ESB-löndin 
hafi ekki enn verið búin að ná sér á 
strik eftir efnahagshrunið 2008 og 
gerði illt verra. 

Afleiðingin er mikil togstreita í 
Evrópu með uppvakningu öfgaafla 
til hægri og vinstri. Hefur kristilegi 
demókrataflokkur Merkel (SDU) 
verið að tapa stórt í könnunum 
og sveitarstjórnarkosningum í 
Þýskalandi að undanförnu sem og 
samstarfsflokkurinn, SPD. Í staðinn 
sækir harðlínuflokkurinn AfD mjög 
á, en hann er skilgreindur lengst til 

hægri í pólitíkinni. Þýski fjölmið-
illinn Süddeutsche Zeitung segir 
að AfD-liðar séu mjög andsnúnir 
íslömskum innflytjendum og kalli 
þá „ógeðslega orma“ og lofsyngi 
Þýskaland nasismans. 

Talað um yfirvofandi 
efnahagshrun á evrusvæðinu

Efnahagsmálin eru líka risastór 
vandamálapakki. Sá uppgangur 
sem vænst var í skjóli evrunnar 
hefur látið standa á sér og hefur ríkt 
nær alger stöðnun í ESB-ríkjunum 
í mörg ár. Þá eru bankar í Evrópu 
margir hverjir mjög illa staddir eftir 
langvarandi vaxtaniðurkeyrslu og 
eru jafnvel að glíma við neikvæða 
útlánsvexti.  

Fimmfalt Lehman-kjaftshögg

Síðsumars var m.a. rætt um risa-
vanda Deutsche Bank, eins stærsta 
banka Evrópu. Þann 27. september 
sl. sagði Jim Willie, ritstjóri á við-
skiptavefsíðu Silver Doctors, sem 
fjallar einkum um viðskipti með 
góðmálma, að ef Deutsche Bank 
félli myndi hann draga með sér 
10 til 15 aðra banka í fallinu. Allt 
bankakerfið á Ítalíu myndi hrynja. 
Hrun þýska bankans yrði fimm sinn-
um verra en hrun Lehman Brothers 
í Bandaríkjunum, sem gat í sinni 
eymd sótt í sjóði bandaríska ríkisins 
sér til björgunar.
 

Þrír stórir bankar í vanda

Hann segir að þrír stórir bankar 
berjist nú við það dag og nótt að 
halda sér á floti. Þetta séu Deutsche 
Bank í Þýskalandi, CitiGroup í New 
York og Barclays í London og þeir 
séu í verulegum vanda á hverjum 
einasta degi. Hann segir að þýski 
bankinn glími við mikinn vaxta-
vanda og reyni að halda stöðugleika 
með afleiðuviðskiptum. Sagan sýnir 
þó að afleiðuviðskipti eru eink-
um byggð á spákaupmennsku og 
væntingum sem geta fallið hvenær 
sem er. 

Willie skýrir vanda Deutsche 
Bank líka með því að hann standi 
í blekkingarleik fyrir ríki gagnvart 
aðildinni að evrunni. Til að standast 
skilyrði evrusvæðisins hafi bankinn 
farið í feluleik með skuldir ríkjanna 
sem breytt hafi verið í verðlausar 
plat-evrur sem haldið er utan við 
bókhaldið. Þetta hafi í raun verið 
gert gagnvart Grikklandi og Ítalíu og 
þar sé Deutsche Bank í lykilhlutverki 
í gjörningi sem er upp á samtals 400 

milljarða dollara. Í raun megi segja 
að bankinn sé gjaldþrota vegna verð-
lausra pappíra.

Ackermann, fyrrverandi forstjóri 
Deutsche Bank, var neyddur til að 
hætta á síðasta ári í kjölfar innrásar 
alþjóðalögreglunnar Interpol á skrif-
stofu hans. Fullyrt hefur verið að sú 
innrás hafi verið gerð að undirlagi 
öflugs fjárfestis í Austurlöndum. 

Getur orsakað hrun 
myntsamstarfs evrunnar

Jim Willie segir samt að menn skuli 
svo sem ekkert vera að veðja pen-
ingum sínum á að Deutsche Bank 
fari á hausinn á næstunni, en ef hann 
geri það, þá fylgi honum fleiri í 
fallinu. Þar nefnir hann Citibank, 
Barcleys, HSCB, Morgan Stanley 
og Soc Gen sem falli á næstu dögum 
þar á eftir. Þá muni líka hrikta illi-
lega í JP Morgan og Goldman 
Sachs.

„Deutsche Bank mun aldrei fara 
á hausinn einn og sér. Hrun hans 
myndi þýða algjört hrun evrópska 
myntsamstarfsins (evru).“

Síðastliðinn þriðjudag sagði Neil 
Dwane, efnahagssérfræðingur hjá 
Allianz Global Investors, í samtali 
við fréttastofu Bloomberg, að staða  
Deutsche Bank sé mjög óviss og 
óljós. Stjórnendum bankans hafi ekki 
tekist að sýna fram á að bankinn hafi 
nægt eigið fé. Þrír eða fjórir aðrir 
evrópskir bankar væru í svipaðri 
stöðu. Þá væru fjórir ítalskir bankar 
jafnvel í enn verri stöðu en Deutsche 
Bank. Hann telur að staða efnahags-
lífsins í Evrópu muni versna á næsta 
ári. Farsælla sé fyrir fjárfesta að leita 
tækifæra í Asíu.

Á vefsíðu The Spectator má sjá  
sömu áhyggjur.

„Ef Deutsche Bank fellur tekur 
hann evruna með sér.“

Ástæðan er sögð sú að Þýskaland 
verði vegna eigins efnahags að reyna 
að tryggja það að bankinn falli ekki 
með því að ausa fjármunum ríkisins 
inn í bankann. Það sé hinsvegar í 
æpandi mótsögn við það sem gert 
var í Grikklandi þar sem grískum 
bönkunum var refsað af ESB. Ef 
Þjóðverjar reyni nú að bjarga þýska 
bankanum með almannafé muni 
aðrar evruþjóðir aldrei láta það 
viðgangast þegjandi og hljóðalaust. 
Málið er því augljóslega alvarlegt.

„Ef bankinn verður hinsvegar 
látinn fara á hausinn hefði það 
skelfilegar afleiðingar fyrir þýskt 
efnahagslíf," segir í The Spectator.

„Hættulegasti banki í heimi“

Breski fjölmiðlarisinn BBC hefur 
ítrekað fjallað um vanda Deutsche 
Bank. Viðskiptaritstjórinn Simon 
Jack tók m.a. snúning á stöðunni 
6. júlí þegar hlutabréf í bankanum 
höfðu sett sögulegt met í falli. Jack 
spurði: „Er þetta hættulegasti banki 
í heimi?“ Hann svarar því strax: 
„Samkvæmt Alþjóðlega gjaldeyris-
sjóðnum er svarið já.“

Jack vísar til ummæla forsvars-
manna Alþjóða gjaldeyrissjóðsins 
sem sögðu að Deutsche Bank væri 
nógu stór til að valda efnahagshruni 
ef hann félli. Bankinn sé sá hættuleg-
asti í heimi, ekki aðeins útibú hans í 
Bandaríkjunum sem hafi verið metið 
það hættulegasta. Hann hafi verið 
annar tveggja banka af 33 sem ekki 
stóðust styrkleikakröfur Seðlabanka 
Bandaríkjanna. Segir Jack því fulla 
ástæðu til að óttast og heldur áfram:

Efnahagsleg helför?

 „Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn og 
Seðlabanki Bandaríkjanna eru ekki 
þeir einu sem meta Deutsche Bank 
hættulegan. Hlutabréf í bankanum 
hafi fallið um 70% á einu ári. Í raun 
sé því hægt að kaupa bankann á 20 
milljarða evra, eða um þriðjung þess 
sem verðmat hans er á pappírunum. 
Þótt viðskipti með bréf í öðrum 
bönkum hafi einnig fallið, þá er 
Deutsche Bank langverstur.“ 

Af ýmsum ástæðum telja margir 
að Deutsche Bank geti orðið fyrsti 
riddarinn til að falla í nýrri efna-
hagslegri helför (new financial 
apocalypse). Þetta er skrítin staða 
fyrir banka sem eitt sinn var þunga-
vigtaraðili í að halda uppi öflugu 
evrópsku bankakerfi. Það eru fá 
önnur þýsk fyrirtæki en Deutsche 
Bank sem hafa haft meiri áhrif á 
efnahagsundrið sem átti sér stað 
eftir stríð. Löngu áður en seðlabanki 
Evrópu varð til starfaði Deutsche 
Bank hönd í hönd með Bundesbank 
við að skapa traustan vöxt í marga 
áratugi,“ segir Simon Jack.

Það hriktir í fallegu hugsjóninni um Evrópusambandið þar sem bankakerfið glímir við hrikalegan vanda:

Ótti við nýja efnahagslega „helför“
− Deutsche Bank sagður vera hættulegasta banki í heimi og kunni að draga með sér stærstu banka og evruna að auki ef hann fellur

Hörður Kristjánsson
hk@bondi.is

gg

Fréttaskýring

Deutsche Bank í Frankfurt. Fjármálaspekúlantar víða um heim hafa miklar áhyggjur af stöðu bankans. 

Hrun hlutabréfa í Deutsche Bank hefur valdið áhyggjum. 

Angela Merkel



21Bændablaðið | Fimmtudagur 6. október 2016

Í slag við bandarísku risana

Deutsche Bank hellti sér af alvöru 
út á alþjóðamarkaðinn á tíunda 
áratug síðustu aldar. Þar tók hann 
stöðu í slag við stóru bandarísku fjár-
festingabankana eins og JP Morgan 
og Goldman Sachs og var þar í topp-
baráttunni. Varð hann mjög vinsæll 
meðal fjárfesta þegar stórt var veðjað. 
Það er einmitt hluti af vanda bankans 
í dag þótt móðurfélagið sé enn talið 
tiltölulega stöðugt gagnvart banka-
regluverkinu. Simon Jack segir að 
þar sé móðurfélagið þó aðeins 4 pró-
sentustigum yfir lágmarkskröfum um 
eigið fé. Vandi bankans snúist hins 
vegar um að venjuleg bankaviðskipti, 
þar á meðal kreditkortaviðskipti, séu 
hlutfallslega lítil í samanburði við 
fjárfestingahlutann, að því er segir í 
umfjöllun BBC.
 

Fjármálaráðherrann segir 
bankann traustan sem grjót

Segir Jack að það séu einkum tveir 
menn sem reyni að tala upp orðstír 
bankans til að koma í veg fyrir 
ofsahræðslu, „panic“, á markaði. 
Annar er núverandi forstjóri bank-
ans, John Cryan, sem sé mjög íhalds-
samur og með báða fætur á jörðinni. 
Honum hafi þrátt fyrir allt tekist að 
draga úr skuldum bankans. 

Hinn er þýski fjármálaráðherrann, 
Wolfgang Schaeuble, sem sagði á 
síðasta ári að Deutsche Bank væri 
traustur sem grjót. Það var væntan-
lega sagt til að fullvissa almenning og 
viðskiptavini bankans um að þýska 
ríkið muni aldrei láta svo mikilvægan 
banka falla. 

Ekki er þó víst að menn geti stað-
ið við slíkt þegar á hólminn verður 
komið. Benda má á að samkvæmt 
umfjöllun BBC voru ítölsk yfirvöld 
í sumar að íhuga að klippa á reglur 
um að ríkið ábyrgist fallvalta banka. 
Almenningur í Evrópulöndum er 
fyrir löngu búinn að fá nóg af að taka 
á sig ábyrgð af glæfralegum útlánum 
til fífldjarfra fjárfesta og fallvaltra 
ríkja. Meiri innspýtingu af almannafé 
inn í einkarekið bankakerfi landanna 
ef til hruns kæmi yrði örugglega ekki 
tekið þegjandi. 

Vefsíða American Banker fjall-
aði líka ítarlega um stöðu Deutsche 
Bank í sumar. Vísað var í umfjöllun 
í Wall Street Journal sem sagði að 
fjármálstjóri bankans, Stefan Krause, 
væri nú undir mikilli pressu þar sem 
tilraunir til að rétta bankann af væru 
langt undir væntingum.  

Að morgni þriðjudags í síðustu 
viku rann kalt vatn milli skinns og 
hörunds á fjármálaspekingum kaup-
hallanna þegar hlutabréf í bankanum 
virtust ætla að sökkva í það óend-
anlega. Voru þau þá komin niður 
í lægsta virði í 30 ár. bréfin héldu 
áfram að falla fram eftir vikunni og 
eru nú nálægt  lægstu stöðu sem sést 
hefur. 

Þrætt fyrir neyðaráætlun

Orðrómur um að þýska ríkisstjórnin 
væri að undirbúa neyðarplan vegna 
mögulegs falls bankans kynti þó 
undir óttanum. Í grein sem Sara Sjolin 
skrifaði á vefsíðu MarketWatch að 
morgni 28. september segir að þýsk 
stjórnvöld hafi þrætt fyrir að neyð-
aráætlun væri í smíðum. Þar er samt 
vitnað í þýska blaðið Dei Zeit, sem 
hafi greint frá því þá um morguninn 
að þýska ríkisstjórnin væri tilbúin 
að taka 25% hlut í bankanum ef allt 
færi á versta veg. Þetta þrætti þýski 
fjármálaráðherrann, Martin Jäger, 
þó fyrir í samtali við breska blaðið 
Guardian.  

Þýski bankinn stóð þá frammi 
fyrir 14 milljarða dollara sektarkröfu 
bandaríska dómsmálaráðuneytisins. 
Þótt samið verði um lægri upphæð 
eru menn farnir að efast um að bank-
inn geti staðið undir slíkum áföllum 
nema með aðstoð þýska ríkisins.  

Á fimmtudag í síðustu viku bár-
ust svo fréttir af því að hinn þýski 
Commerzbank, sem stofnaður var 
1870 og er næststærsti banki lands-

ins, væri líka í kröggum og hygðist 
segja upp yfir 9 þúsund starfsmönn-
um. Hlutabréf í þeim banka hafa 
líka fallið mjög ört á undanförnum 
mánuðum. 

„Evran er ógn  við framtíð 
Evrópu“

Sú ákvörðun að búa til sameigin-
legt myntbandalag með upptöku 
evru í ESB-ríkjunum hefur líklega 
gert stöðu evrulandanna verri við 
að eiga en ella ef marka má orð 
Nóbelsverðlaunahagfræðingsins 
Joseph Eugene Stiglitz. Nýjasta bók 
hans segir það líka berum orðum á 
forsíðu: „Evran er ógn  við framtíð 
Evrópu.“

Evran var sett í gang 1. janúar 
1999 þrátt fyrir ábendingar um að 
slíkt myntbandalag gæti aldrei geng-
ið almennilega upp nema á bak við 
það stæði sameiginleg efnahags-
stjórn allra aðildarríkja myntarinnar. 

Fleiri virtir hagfræðingar bentu á 
að það þyrfti fyrst að taka pólitíska 
ákvörðun um raunverulega sam-
einingu ESB-ríkjanna í Bandaríki 
Evrópu með einn sameiginlegan 
seðlabanka. Viðskipta- eða tolla-
bandalag dygði þar ekki til. Blásið 
var á þær viðvaranir en sagan hefur 
þó verið að leiða í ljós að viðvar-
anirnar áttu fullkomlega rétt á sér. 
Hins vegar hafa nokkrir leiðtogar 
ESB unnið að því hörðum höndum 
á undanförnum misserum og árum 
að koma á nánari sameiningu, sem 
nú hefur m.a. leitt til þess að Bretar 
eru á leið út úr ESB. Hefur sú sam-
einingarvinna nú verið sett á ís að 
kröfu Frakka. 

Útópísk hugmynd um 
sameiginlega mynt Evrópu án 

sameiginlegs bakhjarls

Það að ríki taki upp mynt annars 
ríkis, eða þess vegna sameiginlega 
mynt margra ríkja eins og evru, getur 
vissulega gengið ef viðkomandi ríki 
stjórna sínum efnahag nákvæmlega 
í takt við það ríki sem sterkast er. Í 

tilfelli ESB hefur Þýskaland verið 
efnahagslega stöðugasta ríkið og 
var evran reyndar miðuð við þýska 
markið og var jafngild því í verðmati 
við upptöku. 

Að haga sínum efnahagsmálum 
í takt við Þýskaland hefur engu 
aðildarríki tekist fullkomlega. Til 
að reyna það hafa sum ríki fórnað 
ansi miklu í sinni þjóðfélagsskip-
an. Þannig hafa atvinnuvegir lagst 
af víða og flust til annarra landa. 
Fólksflótti hefur líka orðið úr dreif-
býli. Þetta hefur valdið kergju og 
vaxandi spennu milli hins ríkari 
hluta ESB og fátækari ríkjanna. 
Skurðarlínurnar í þessum átökum 
liggja aðallega á milli Suður- og 
Norður-Evrópu, en einnig á milli 
Vestur- og Austur-Evrópu sem 

blandast togstreitu fyrrum áhrifaríkja 
Sovétríkjanna við Rússland. 

Visegrad-hópurinn

Blokkamyndun ríkja inna ESB er 
orðin ansi áberandi og ekki annað 
að sjá en að ríkin stefni hvort í sína 
áttina. Bretar hafa þegar kosið að 
yfirgefa ESB og forseti Tékklands 
vill líka kosningu um málið í sínu 
landi þrátt fyrir að vera sjálfur fylgj-
andi aðild.

Tékkland tilheyrir hópi ríkja 
sem kallaður er Visegrad-hópurinn. 
Styrmir Gunnarsson, fyrrverandi 
ritstjóri Morgunblaðsins, komst 
skemmtilega að orði fyrir skömmu 
um þessa hópamyndun ESB-ríkja 
eins og sjá má á vefsíðu hans (styrm-
ir.is). 

Visegrad-hópurinn samanstendur 
af Póllandi, Tékklandi, Ungverja-
landi og Slóvakíu. Ríkisstjórnir 
þessara ríkja eiga það m.a. sameig-
inlegt að vilja stöðva innkomu flótta-
manna sem Angela Merkel, kanslari 
Þýskalands, er sögð hafa kynt undir. 
Þessi ríki eru líka á móti því að taka 
við tilskipun frá ESB um að kvóta-
skipta flóttamönnum á milli landa.

Austurríkismenn hafa einnig 
miklar áhyggjur af þessu og 
Christian Kern, kanslari Austurríkis, 
vill ákveðnari aðgerðir til að taka 
á vandanum með uppbyggingu í 
heimalöndum flóttamannanna. Hefur 
Austurríki þar leitt viðræður annars 
óformlegs ríkjahóps á Balkanskaga 
sem líka hefur átt við flóttamanna-
vanda að etja. 

MED-hópurinn

Í Suður-Evrópu er stór hagsmuna-
hópur ESB-ríkja, svokallaður 
EU-MED hópur og samanstendur 
af ríkjum eða strandsvæðum sem 
flest liggja að Miðjarðarhafi. Innan 
þess hóps eru Portúgal, Spánn, 
Frakkland, Ítalía, Grikkland, Kýpur 
og Malta. Þar á bæ eru menn síður 
en svo hrifnir af yfirgnæfandi áhrif-
um Þjóðverja í ESB. MED-verkefni 
ESB var viðleitni til að veita þróunar-
styrkjum til verkefna í sunnanverðri 
Evrópu á árunum 2014 til 2020. Er 
það fjármagnað að 85% í gegnum 
European Regional Development 
Fund (ERDF). Virðist 250 milljarða 
evra innslag í þann pott þó varla ætla 

að duga til að lægja óánægjuraddir 
í hópnum. Flest þessara ríkja glíma 
við gríðarlegan flóttamannavanda, 
ekki síst Grikkir og Ítalir. 

Falleg hugsjón

Evrópusambandið er byggt á þeirri 
fallegu hugsjón í kjölfar seinni heims-
styrjaldarinnar að unnt væri að koma 
í veg fyrir frekari blóðsúthellingar 
milli nágrannaþjóða í Evrópu. Það 
yrði gert í skjóli viðskiptahagsmuna. 

Í blindri hrifningu yfir þessari 
hugsjón hafa sumir pólitískir flokkar 
á Íslandi tekið það á stefnuskrá sína 
að gera Ísland að hluta að ESB. Meira 
að segja hefur verið stofnaður sér-
stakur stjórnmálaflokkur á Íslandi til 
að vinna að framgöngu málsins og að 
taka upp evru. Virðist fólk þá ganga 
út frá að ástandið sé enn það sama 
og var fyrir 15 til 20 árum. Viðreisn, 
eins og sá flokkur heitir, virðist þó 
vera að átta sig á að staðan sé ekki 
eins glæsileg og menn þar á bæ hafa 
viljað trúa. 

Myntráð sem byggir á því að halda 
íslensku krónunni, en binda hana við 
einhvern tiltekinn erlendan gjaldmiðil 
eða myntkörfu margra gjaldmiðla, 
sýnir vel þann viðsnúning. Það er 
vissulega mjög áhugaverð hug-
mynd sem vert er að skoða í þaula. 
Spurningin er bara hvort kjósendum 
finnist hún  trúverðug frá fólki sem 
fyrir stuttu síðan flaggaði eindregnum 
vilja til að taka upp evru. 

Nýleg skoðanakönnun sýnir svo 
sömu neikvæðu afstöðu þjóðarinnar 
til inngöngu í ESB og verið hefur 
í fjölda ára. Því er vægast sagt sér-
kennilegur málflutningur aðildar-
sinna um að nauðsynlegt sé að þjóð-
in fái að kjósa um hvort aðildarferli 
sem hafið var 27. júní 2011 og var 
stöðvað 2013 verði haldið áfram. Eða 
að heimild verði gefin til að kíkja í 
pakkann eins og litlu börnin segja. 
Það aðildarferli hófst einmitt án þess 
að þjóðin fengi tækifæri til að svara 
fyrst spurningunni um hvort hún vildi 
ganga í ESB eða ekki. Ef skoða á 
eitthvað frekari viðræður við ESB, þá 
hlýtur þjóðin að eiga rétt á  að svara 
því fyrst hvort hún vilji að Ísland 
gerist aðildarríki ESB eða ekki. Fái 
tækifæri til að svara því með jái eða 
neii. Öll umræða um pakkatal í þessu 
samhengi virðist því vart vera annað 
en sérkennilegur blekkingarleikur. 

Vertu viðbúinn vetrinum
LÉTTAR – STERKAR – TRAUSTAR

SNJÓKEÐJUR

Hafðu samband og kynntu þér
vöruúrvalið og þjónustuna 

Svokallaður Visegrad-hópur er hagsmunabandalag Póllands, Tékklands, 
Ungverjalands og Slóvakíu innan Evrópusambandsins. Hann er andsnúinn 
stefnu Þjóðverja í flóttamannamálum. 

Svokallaður EU-MED hópur samanstendur af ríkjum eða strandsvæðum 
sem flest liggja að Miðjarðarhafi. Innan þess hóps eru Portúgal, Spánn, 
Frakkland, Ítalía, Grikkland, Kýpur og Malta. Þar á bæ eru menn síður en 
svo hrifnir af yfirgnæfandi áhrifum Þjóðverja í ESB.
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„Það að færa sjávargróður sem 
er í einkaeign undir lög um stjórn 
fiskveiða þar sem segir í fyrstu 
grein að nytjastofnar séu í sam-
eign íslensku þjóðarinnar, er í 
raun dulin þjóðnýting og getur 
ekki samrýmst stjórnarskrá 
Íslands.“ 

Þetta segir Bjarni Kristjánsson á 
Auðshaugi í harðorðri athugasemd 
við frumvarpsdrög til laga um 
breytingu á lögum um umgengni 
um nytjastofna sjávar, lögum um 
stjórn fiskveiða og lögum um veiði-
gjald. Frumvarpið snýst um öflun 
sjávargróðurs í atvinnuskyni.

Málið snertir eigendur sjávar-
jarða sem hafa aldagamlan rétt til 
nýtingar sjávargæða út frá sínum 
landareignum. Bjarni er einmitt eig-
andi sjávarjarðar við Breiðafjörð og 
hefur stundað þangöflun með hléum 
frá árinu 1979. 

Hann bendir einnig á að með 
þessu ákvæði séu stjórnvöld að 
yfirtaka yfirráð og nýtingarstjórn 
á sjávargróðri innan netlaga sem 
eigendur sjávarjarða hafa haft fram 
til þessa.

„Þetta er gert þrátt fyrir að stjórn-
völd viðurkenni eignarrétt sjávar-
jarða á sjávargróðri innan netlaga.“ 
Í  2. gr. jarðlaga nr. 81/2004 segir: 

Netlög merkja í lögum þessum 
vatnsbotn 115 metra út frá bakka 
stöðuvatns sem landareign liggur að, 
svo og sjávarbotn 115 metra út frá 
stórstraumsfjöruborði landareignar.“

Mótmælir harðlega 
gerræðislegum áformum

Kári S. Lárusson, bóndi, þangsláttu-
maður og landeigandi í Tjaldanesi 
í Saurbæ, í Dölum vestur, sendi 
atvinnuveganefnd harðorð mótmæli 
þegar kallað var eftir athugasemd-
um vegna frumvarpsins. Þar sagði 
hann m.a.: 

„Mótmæli hér með harðlega 
þeim gerræðislegu áformum ríkis-
ins, – að leiða í lög, – að ég þurfi að 
afla mér sérstaks leyfis frá ríkinu, til 
að stunda öflun á sjávargróðri, frá 
skipi, – á mínum eigin fjörum – og 
jafnframt að afla leyfis frá sjálfum 
mér til öflunarinnar. 

Af þessu tilefni get ég upplýst 
ykkur um, að ég er með full réttindi, 
bæði til skipstjórnar og vélgæslu 
á skipum af þeirri gerð og stærð 
sem notuð eru til þangöflunar hér 
í Breiðafirði, – öfugt við marga 
aðra sem þá atvinnu stunda, hyggj-
ast stunda, – eða hafa stundað, í 
nálægri fortíð. Og ég ætti því ekki 
að þurfa að biðja, – hvorki kóng né 
prest, – um leyfi til að afla þangs, 
þara, sölva eða annars gróðurs sem 
á mínum fjörum vex, – með þeim 
hætti sem hér um ræðir. 

Auk þess að greiða 1000 kr. 
„veiðigjald“, – vegna afurða af 

mínum fjörum, sem renni til rík-
isins. 

Svo vill til að stjórnarskráin 
verndar eignarréttinn fyrir svona 
fíflagangi, eins og lesa má um í 72. 
grein hennar. Að vísu með þeim 
frávikum, að heimilt sé að skerða 
eignaréttinn, ef almannahagsmunir 
séu í húfi. Um slíkt er augljóslega 
ekki að ræða í þessu tilfelli. 

Þangsláttur hefur verið stundaður 
með sjálfbærum hætti, á eignalönd-
um bænda og annarra landeigenda 
við Breiðafjörð, í marga áratugi og 
gengið með afbrigðum vel, – enda 
hafa afskipti hinnar lamandi handar 
ríkisvaldsins verið víðsfjarri.“

„Aðeins menntuðum fábjánum 
kæmi svona vitleysa til hugar“

„Engin ástæða er til að breyta því 
sem vel hefur gengið, nema sterk rök 
hnígi í þá átt. Þau hafa engin verið 
tilgreind í þessu tilfelli. Hverjum 
dytti í hug að setja heyskap bænda 
á túnum sínum undir ríkiseftirlit og 
jafnframt áforma að heimta „veiði-
gjald“ af heyinu samkvæmt blaut-
vigt eftir slátt? Það er augljóst mál, 
að engum nema menntuðum fábján-
um kæmi slík vitleysa til hugar.

Og talandi um veiðigjald af blaut-
þangi upp úr sjó, sem næmi 1000 
krónum á tonnið. Eruð þið eitthvað 
firrtir til höfuðsins þegar um peninga 
er að ræða, – þarna í höfuðborginni? 
Sjáið þið ekki þvílík gríðar fjárhæð 
fer þarna út úr greininni, bara til að 
halda uppi rúmlega gagnslausum 
afskiptum og eftirliti með þangslætti 
í Breiðafirði? 

Finnst ykkur 25% af verði inn-
vegins blautþangs vera smáaurar? Í 
hvaða veruleika dragið þið eiginlega 
andann?“

Kári segist þó ekki gera neinar 
athugasemdir við að ríkið setji lög 
um „þaraveiðar“ þar sem það hafi 

lögsögu til. Samkvæmt stjórnar-
skránni hafi ríkið þó engin yfirráð 
yfir þangi á íslenskum fjörum, nema 
á sjávarjörðum, sem eru í ríkiseign.

„Höfum aldrei vitað til þess að 
fjörugróður hafi verið „veiddur“  

„Mér hefur einnig flogið í hug, eftir 
yfirlestur fyrirliggjandi frumvarps-
draga og reglugerðar þar með fylgj-
andi, – að óvitlaust gæti verið fyrir 
ráðuneytið, að senda þá starfsmenn 
sem að málum hafa komið, – varð-
andi vitleysisgang þennan allan, – á 
námskeið um málfar og hugtök í 
íslenzku máli. Við flest, sem búum 
úti á landi, höfum aldrei vitað til þess 
að fjörugróður hafi verið „veiddur“, 
svo lítið dæmi sé tekið, – úr þessum 
dæmalausu ritverkum. 

Að lokum ítreka ég kröfu mína 
um að ríkið hverfi nú þegar frá öllum 
áformum um lagasetningu og öðrum 
inngripum varðandi hlunnindanýt-
ingu á fjörum og sjávarbotni, – sem 
eru sannarlega í minni einkaeign. 

Að öðrum kosti mun ég sækja 
rétt minn fyrir dómstólum,“ sagði  
Kári S. Lárusson í Tjaldanesi í 
athugasemdum sínum. 

Sjávargróður undir sama hatt og 
nýting fiskstofna

Í frumvarpinu, sem er stjórnar-
frumvarp, er greinilega ætlunin að 
skilgreina nýtingu sjávargróðurs í 
samræmi við nýtingu fiskstofna úr 
sameiginlegum sjávarauðlindum 
Íslendinga. Vísað er til aukins áhuga 
á nýtingu þangs og þara við Ísland og 
nauðsyn þess að setja reglur og koma 
skikki á eftirlit með nýtingunni. Þar 
segir m.a.:

„Enginn má stunda öflun á sjávar-
gróðri í atvinnuskyni frá skipi nema 
hafa fengið til þess sérstakt leyfi sem 
Fiskistofa veitir á skip. Leyfi þetta 
fellur niður hafi skip ekki verið 
notað við öflun sjávargróðurs í tólf 
mánuði og eins ef skip er fært af 
skrá sem Fiskistofa heldur um skip 
sem hafa leyfi samkvæmt þessari 
grein.  Ráðherra er heimilt að kveða 
á um að þeir sem taka sjávargróður 
í fjörum í atvinnuskyni, án þess að 
notast við skip, skuli skila skýrslu 
um tökuna til Fiskistofu.  Öll sömu 
fyrirmæli og gilda um fiskiskip og 
fiskveiðar skv. III., V. og VI. kafla 
laga þessara og annarra laga á 
sviði sjávarútvegs, m.a. um  færslu 
afladagbókar, löndun, vigtun og 
skráningu afla, eftirlit með veiðum 
og greiðslu veiðigjalds, gilda, eftir 
því sem við á, um skip sem hafa leyfi 
skv. 1. mgr. og öflun sjávargróðurs 

frá þeim. Heimilt er að setja skilyrði 
í leyfi skv. 1. mgr. er lúta að búnaði 
skipa, merkingum afla, áhrifum á 
sjávargróður og aðferðum við öflun 
hans.  Ákvæði þessarar greinar gilda 
ekki um ræktun sjávargróðurs og 
ekki um sölvatekju.“ 

Þá segir einnig í frumvarps-
drögunum um svæði til nýtingar:

„Áður en leyfishafi hefur öflun 
sjávargróðurs innan netlaga sjávar-
jarðar þarf að hafa náðst samkomu-
lag við landeiganda um heimild til 
öflunarinnar. Heimilt er að skipta 
nýtingarsvæðum sjávargróðurs, utan 
netlaga sjávarjarða, í tiltekin afmörk-
uð svæði og takmarka öflun sjávar-
gróðurs utan þeirra. Þá er heimilt 
að banna tímabundið öflun innan 
þessara nýtingarsvæða til að gefa 
tíma til endurvaxtar á sjávargróðri 
eftir nýtingu. Áður en ákvarðanir 
eru teknar samkvæmt þessari máls-
grein skal að jafnaði leita umsagnar 
Hafrannsóknastofnunar. Við úthlutun 
leyfa til nýtingar á þessum svæðum 
skal litið til búnaðar skipa og öfl-
unartækja. Heimilt er að veita þeim 
skipum forgang sem hafa reynslu af 
viðkomandi nýtingu.“ 

Veiðigjöld sett á nýtingu 
sjávargróðurs í eignarlandi?

Bjarni Kristjánsson á Auðshaugi 
segir að ákvæði um veiðigjöld af 
klóþangi í 7. gr. III. kafla í frumvarpi 
þessu standast ekki áður sett lög né 
heldur stenst það 72. gr. stjórnarskrár 
Íslands þar sem klóþang sem vex við 
Íslandsstrendur er innan netlaga og 
er þar með eign eiganda sjávarjarða 
samkvæmt lögum. Heimild til töku 
veiðigjalds samkvæmt lögum nr. 
74/2012 byggir á 1. gr. laga nr. 116 
/2006 þar sem segir: 

„Nytjastofnar á Íslandsmiðum eru 
sameign íslensku þjóðarinnar.“

Bjarni minnir einnig á 2. gr. sömu 
laga sem segir:

„77/fiskveiðilandhelgi Íslands 
telst hafsvæðið frá fjöruborði að ytri 
mörkum efnahagslögsögu Íslands 
eins og hún er skilgreind í lögum 
nr. 41, l. júní 1979, um landhelgi, 
efnahagslögsögu og landgrunn.“ 

Réttur sem rakinn er til Jónsbókar

Bjarni segir að hér sé talað um fjöru-
borð en ekki flæðarmál enda hafa 
fjörur verið eign landeigenda allt 
frá Jónsbókarlögum. Þetta þýði að 
nytjastofnar sem lög nr. 116/2006 
ná yfir séu fyrir utan fjöruborð. Þetta 
stangast að mati Bjarna verulega á 
við 3. grein II. kafla frumvarpsins, 
en þar segir:

„2. gr. laga nr. 116/2006 verði 
breytt þannig að sjávargróður sem er 
utan við fiskveiðilandhelgi Íslands 
(þ.e. ofan fjöruborðs) verði nú skil-
greindur með nytjastofnum sem eru 
utan fjöruborðs í lögum um stjórn 
fiskveiða.“

Bjarni minnir á að skilgreining á 
fiskveiðilandhelgi Íslands breytist 
ekki við þetta. Hér sé því ætlunin að 
innheimta veiðigjöld af sjávargróðri 
sem er utan við fiskveiðilandhelgi 
Íslands og er í eign sjávarjarða.

Íþyngjandi ákvæðum
um nýtingu mótmælt

Bjarni mótmælir einnig 5. grein 
frumvarpsins sem segir m.a. að allir, 
þ.m.t. landeigendur, þurfi að kaupa 
sérstakt veiðileyfi til að nýta eign 
sína með skipum eða prömmum, og 
er gert að hlíta í öllu ákvæðum um 
nýtingu sjávargróðurs eins og um 
sjávargróður í þjóðareign væri að 
ræða. Vísar hann líka til  meðalhófs-
reglu stjórnsýslulaga. Þá hnykkir 
Bjarni á máli sínu í lok athugasemd-
ar sinnar til atvinnuveganefndar og 
segir: 

„Frumvarp þetta stenst ekki 
áður sett lög né heldur stenst það 
72. grein stjórnarskrá Íslands og 
er í raun þjóðnýting þó svo að 
viðurkennt sé að landeigendur eigi 
þessa eign áfram að nafninu til. 
Þó svo stjórnvöld telji einhverjar 
ástæður fyrir lagasetningu þá má 
sú lagasetning ekki takmarka eða 
ganga á stjórnarskrárbundin réttindi 
manna.“

Óvönduð vinnubrögð

Axel Helgason, sonur Helga 
Axelssonar, æðarbónda og land-
eiganda í Breiðafjarðareyjum, 
gagnrýnir óvönduð vinnubrögð 
við smíði frumvarpsins. Axel hefur 
mikla reynslu af þangslætti við 
Breiðafjörð. Hann sagði í samtali við 
Bændablaðið að lítið tillit hafi verið 
tekið til framlagðra athugasemda í 
þeirri útgáfu frumvarpsins sem lagt 
var fyrir atvinnuveganefnd. 

Telur hann að breytingarnar séu 
tímaskekkja og gangi gegn eignar-
réttarákvæðum stjórnarskrár Íslands. 

„Athyglisvert er að semjendur 
frumvarpsins telji ekki þörf á að 
athuga hvort það fari í bága við 
stjórnarskrá. Eins og frumvarpið 
liggur fyrir, jafnast það á við eigna-
upptöku á hlunnindum sjávarjarða er 
lúta að sjávargróðri.“

Axel segir einnig að landeigandi 
sé eigandi þeirra verðmæta sem þar 
er að finna og ráði meðferð og nýt-
ingu þeirra verðmæta. 

Veiðigjald ígildi eignaupptöku

Hann benti á að sú ætlun að setja 
rúmlega 25% „veiðigjald“ á þessi 
verðmæti hljóti að teljast ígildi 
eignaupptöku. Þessum hugmynd-
um var reyndar breytt í frumvarpinu 
og gjaldið lækkað, en flest annað 
stendur óbreytt.

Bendir Axel á að þang vaxi ein-
vörðungu í fjörunni, innan netlaga 
sjávarjarða. Landeigendur hafa 
mikla möguleika á því að stýra nýt-
ingu fyrir landi sínu með ábyrgum 
hætti, hvort sem er einir sér eða í 
samstarfi við aðra landeigendur.“

Biður hann nefndarmenn að líta 
til þess sem gildir í öðrum löndum. 
Í Noregi falli réttur til nýtingar á 
þangi undir eigendur sjávarjarða 
[líkt og verið hafi á Íslandi um aldir 
/innskot blm]. /HKr.

Frumvarp um breytingu á lögum um umgengni um nytjastofna sjávar og fleira − harðlega gagnrýnt:

Dulin þjóðnýting og getur ekki 
samrýmst stjórnarskrá Íslands
− segir eigandi sjávarjarðar við Breiðafjörð og annar segir þetta hugmynd „menntaðra fábjána“ 

Myndir / Axel Helgason



23Bændablaðið | Fimmtudagur 6. október 2016

Í stjórnarfrumvarpi um breytingu 
á lögum um umgengni um 
nytjastofna sjávar og fleira er 
sérstaklega verið að taka á nýt-
ingu á þangi og þara. Er ástæða 
breytinganna sögð aukinn áhugi 
fyrir slíkri nýtingu og því þurfi að 
bregðast við með bættum reglum 
og eftirliti. Ástæðan er líka aðild 
Íslands að alþjóðasamningum og 
skuldbindingar um verndun haf-
svæða og lífríkis.

Frumvarpið var kynnt á vef ráðu-
neytisins 15. febrúar sl. og var gefinn 
þriggja vikna frestur til umsagna. Þá 
var haldinn sérstakur kynningarfund-
ur um það í ráðuneytinu, sem var vel 
sóttur, en á fundinum gafst einnig 
tækifæri til að kynna áformaðar rann-
sóknir Hafrannsóknastofnunar og 
fleiri aðila í Breiðafirði. Fundurinn 
var tekinn upp og er aðgengilegur á 
vef ráðuneytisins, www.anr.is. 

Fjöldi umsagna

Eftirgreindir aðilar sendu inn 
umsagnir: Axel Helgason, 
Breiðafjarðarnefnd, Fjórðungs-
samband Vestfirðinga, Hafna-
samband Íslands, Hrafnkell 
Karlsson, Íslensk bláskel og sjáv-
argróður, Jón Helgi Jónsson, Kári 
Lárusson, Kjartan Eggertsson, 
Náttúrustofa Vesturlands, 
Orkustofnun, Ragnar Aðalsteinsson 
hrl. f.h. Félagsbúsins Miðhrauni 2, 
Rannsóknasetur Háskóla Íslands á 
Snæfellsnesi, Reynir Bergsveinsson, 
Samband íslenskra sveitarfé-
laga, Samtök eigenda sjávarjarða, 
Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, 
Samtök smærri útgerða, sveitarstjórn 
Reykhólahrepps, Vör – sjávarrann-
sóknarsetur og Þörungaverksmiðjan 
hf. 

Í frumvarpsdrögunum segir að 
margar gagnlegar athugasemdir og 
ábendingar hafi borist sem leitast var 
við að taka tillit til og að nokkru er 
greint frá í athugasemdum þessum, 
eftir því sem efni og ástæður eru til. 

„Samráð var haft innan stjórnsýsl-
unnar við undirbúning þessa frum-
varps, en það var samið af starfshópi 
sem í sátu fulltrúar atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins, Fiskistofu 
og Hafrannsóknastofnunar.“

Rannsóknir hófust á þara
um 1950

Forsagan er rakin til yfirlits um 
nýtingu sjávargróðurs í iðnaðar-
skyni. Um 1950 hófust rannsóknir 
á vegum Rannsóknarráðs ríkisins á 
þaramiðum í Breiðafirði og á árunum 
þar á eftir voru gerðar athuganir á 
framleiðslu alginsalta úr þara. Eftir 
1956 fóru síðan fram rannsóknir á 
þaramiðum, öflunaraðferðum og 
þaraþurrkunaraðferðum á vegum 
raforkumálastjóra. Á árunum 1968–
71 voru þannig fundin og kortlögð 
þaramið sem talið var að gætu staðið 
undir allt að 10–12 þúsund tonna 
framleiðslu. 

Verksmiðja gangsett á Reykhólum 
1975

Þegar á reyndi voru markaðshorfur 
ekki góðar fyrir þara en töluverður 
áhugi var á klóþangi, þ.e. þangmjöli, 
til nota í landbúnaði í Bandaríkjunum 
og alginframleiðslu í Skotlandi. Í 
framhaldi þessa var sett upp sérhæfð 
verksmiðja til þurrkunar á þangi og 
þara á Reykhólum, sem hóf starfsemi 
árið 1975. Nýtir verksmiðjan endur-
nýjanlegt hráefni úr sjónum og notar 
jarðhita við þurrkun þess. 

Verksmiðjan byggir á nýtingu á 
klóþangi sem slegið var með sérbún-
um sláttuprömmum frá vori og fram 
á haust, eftir því sem sjávarföll og 

veðurlag leyfðu. Eftir slátt er við-
komandi svæði jafnan hvílt í 4–5 ár 
til að leyfa endurvöxt. Hrossaþari 
er einnig nýttur en hann er fyrst og 
fremst á 3–15 m dýpi en stórþari 
utar, þar sem meiri ölduhreyfing er, 
á 2–20 m dýpi. Þari vex að hluta 
til innan netlaga sjávarjarða, sem 
eru 60 faðmar eða 115 metrar frá 
stórstraumsfjöruborði. Hefur þarinn 
verið sóttur af skipi (Karlsey) með 
sérútbúnum öflunartækjum, þ.e. 
þarakló. 

Um og yfir 20 þúsund tonn
af þara

Í greinargerð Karls Gunnarssonar 
hjá Hafrannsóknastofnun, sem 
fylgir frumvarpinu,  er gerð nánari 
grein fyrir öflun þangs og þara í 
Breiðafirði. Þar kemur fram að 
undanfarin ár hafi afli klóþangs 
numið um eða yfir 15.000 tonnum 
árlega og samanlagður afli hrossa-
þara og stórþara um eða undir 5.000 
tonnum. Á árinu 2013 var landað 
15.000 tonnum af þangi, 4.500 tonn-
um af hrossaþara og 3.000 tonnum af 
stórþara, eða samtals 22.500 tonnum. 
Við samþykkt frumvarpsins myndi 
álögð veiðigjöld vegna slíks afla 
nema 20,9 milljónum króna. Þá er 
búið að draga frá 1,6 milljóna króna 
afslátt. 

Í geinargerð Hafrannsókna-
stofnunar er bent á að við kynn-
ingu frumvarpsins hafi komið fram 
veruleg gagnrýni á þessa tillögu og 
var m.a. bent á að bera þurfi hæð 
veiðigjalds á sjávargróður saman við 
veiðigjald á aðra nytjastofna sjávar, 
en það virðist auðhægast að gera 
með því að bera saman útflutnings-
verðmæti. Þá segir:

„Árið 2013 nam útflutnings-
verðmæti íslenskra sjávarafurða 
272 ma.kr. en veiðigjöld námu 9,7 
ma.kr (af því var svonefnt almennt 
veiðigjald 4,9 ma.kr). Með því 
námu veiðigjöld 3,57% af útflutn-
ingsverðmæti (af því nam almennt 
veiðigjald 1,8% af útflutningsverð-
mæti). Árið 2013 nam útflutnings-
verðmæti þangmjöls 491 m.kr., en 
miðað við framangreinda tillögu um 
1 kr./kg hefði veiðigjald numið 4,3% 
af útflutningsverðmæti. Það er of 
hátt og nærtækara virðist að líta til 
samanburðar til álagningarhlutfalls 
almenns veiðigjalds sem yfirfært á 
þangmjöl hefði numið 8,84 m.kr. 
(1,8%).“

Í meirihlutaeigu dótturfélags 
FMC samsteypunnar

Fyrirtækið FMC Biopolymer, er sam-
kvæmt frumvarpinu meirihlutaeig-
andi verksmiðjunnar á Reykhólum. 
Er það sagt langstærsti framleiðandi 
alginata og tengdra afurða úr þara í 
Noregi. Þetta fyrirtæki hefur reyndar 
skipt um nafn samkvæmt athugun 

Bændablaðsins og heitir nú FMC 
Health and Nutrition.

Starfsstöð fyrirtækisins á Karmøy 
í Rogalandi vann árið 2010 úr um 
150 þús. tonnum af stórþara. Þá eru 
slegin um 50 þús. tonn af klóþangi 
á hverju ári í Noregi.

Frá öðrum löndum má nefna að 
á Írlandi eru slegin um 30 þús. tonn 
af klóþangi á ári og í Kanada um 14 
þús. tonn.

Á Grænlandi hafa verið gefin út 
fjögur leyfi til öflunar þangs eða þara 
en engin vinnsla er þó hafin.

Bent er á í frumvarpinu að aukinn 
áhugi sé á nýtingu þangs og þara 
við Ísland. 

„Hið minnsta tveir aðilar hyggj-
ast hefja slíka starfsemi á næstunni, 
eins og m.a. hefur komið fram í 
fjölmiðlum. Líklegt virðist að þessi 
aukni áhugi tengist góðum mark-
aðsaðstæðum, en aukin eftirspurn 
virðist eftir þessum þörungum til 
notkunar í alls kyns iðnaði, m.a. sem 
svonefnd hleypiefni og íblöndunar-
efni í áburði. Ýmsar þörungaafurðir 
eru ákjósanlegar til að bæta bragð, 
útlit og hollustu matvara og er aukin 
eftirspurn eftir þeim í líftækni og 
jafnvel til lækninga. Í ljósi þessa er 
full ástæða fyrir stjórnvöld að fylgj-
ast vel með þróun nýtingar þarans og 
þó einkum þangsins, efla rannsókn-
ir á þessu sviði og setja reglur um 
skráningu og eftirlit með nýtingunni, 
eins og lagt er til með frumvarpinu.“  

 /HKr. 

Aukinn áhugi sagður vera á frekari nýtingu þangs og þara við Ísland sem kalli á hertar reglur:

Um 20 þúsund tonnum af þangi og 
þara landað í Breiðafirði árlega

Úr greinargerð Hafrannsóknastofnunar með frumvarpinu.  

MC Biopolymer, meirihlutaeigandi Þörunga-
verksmiðjunnar á Reykhólum, heitir nú FMC 
Health and Nutrition. Þörungaverksmiðjan er 
með alþjóðlega lífræna vottun, sem og íslenska og 
bandaríska. Þar sem Þörungaverksmiðjan flokkast 
sem hlutdeildarfélag er það ekki skráð á heimasíðu 
móðurfélagsins FMC Corporation sem eitt af þess 
eigin fyrirtækjum.

FMC Health and Nutrition er hluti af samsteypu 
sem heitir FMC Corporation sem rekur uppruna sinn til 
Kaliforníu í Bandaríkjunum árið 1883. Það þjónustar 
nú landbúnað, iðnað og neytendamarkað um allan 
heim. Stjórnarformaður og forstjóri móðurfélagsins 
heitir Pierre Brondeau. 

FMC er með um 6.000 starfsmenn víða um heim 
og heildarveltan var um 3,3 milljarðar dollara á árinu 
2015. Á öðrum ársfjórðungi 2016 var veltan 810 millj-
ónir dollara, eða heldur meiri en á fyrsta ársfjórðungi. 
Þar af námu tekjur MC Health and Nutrition fyrirtækj-
anna 45 milljónum dollara. Verð á hlutum í FMC voru 
þann 26. september sl. á markaði NYSE 48,3 dollarar 
og hefur farið mjög vaxandi. Var verðið á hlut um 33 
dollarar fyrir einu ári. 

Inni í rekstrinum er starfsemi fyrirtækisins 
Cheminova sem FMC yfirtók í apríl 2015. Starfsemin 
markast af þrem grunneiningum sem eru FMC 
Agricultural Solutions, FMC Health and Nutrition 
(áður FMC Biopolymer) og FMC Lithium.

FMC Health and Nutrition fyrirtækin eru víða. 

Í Evrópu eru þrjú þeirra staðsett í Belgíu. Eitt er í 
Frakklandi, annað á Írlandi, eitt í Noregi, Póllandi, 
Spáni og í Bretlandi.  

Framleiðslan miðast mikið við þarfir landbúnað-
ar og matvælaframleiðslu. Úr þara og þangi er m.a. 
framleitt fóður og alginöt sem eru íblöndunarefni í 
ótrúlega fjölbreyttar fæðutegundir. Þar má t.d. nefna 
bjór, en þar nýtist efnið til að viðhalda froðu. Þá er 
það líka notað í ísgerð og margvíslega matvælafram-
leiðslu. Eins er alginat, sem unnið er úr þangi og þara, 
notað í margvíslegum öðrum iðnaði m.a. í prentiðnaði, 
textílframleiðslu og lyfjaframleiðslu. Auk þess tengist 
starfsemi FMC lyfjageiranum í gegnum FMC Lithium.

Hluti af FMC samsteypunni

volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 

 án fylgihluta.

 með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

www.volundarhus.is

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,7m²
m/opnanlegum glugga

kr. 189.900,- án fylgihluta

kr. 219.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 359.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 169.900,- án fylgihluta

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 

GESTAHÚSUM 
á allar þjónustu-

stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 

GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is ATH! 34 mm bjálki / Tvöföld nótun

RISA HAUSTTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

Þörungaverksmiðjan á Reykhólum.  Mynd / HKr. 

Þörungaverksmiðjan  nýtir jarðhita 
við þurrkun þangs og þara.  Mynd / HKr. 
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Orkuspánefnd um þróun eldsneytisnotkunar á Íslandi fram til 2050:

Hlutfall raforku í samgöngum gæti 
margfaldast en bensínið hverfur
Í Eldsneytisspá Orkuspárnefndar 
2016 kemur fram að umtalsverð-
ar breytingar eiga eftir að verða 
á eldsneytisnotkun og þróun 
annarra tengdra orkugjafa til 
ársins 2050 miðað við óbreyttar 
aðstæður. Samkvæmt spánni mun 
notkun jarðefnaeldsneytis dragast 
saman sem samsvarar 55 þúsund 
tonnum af olíu árið 2030. Eða „55 
ktoí“ eins og það er skammstafað 
og á víst að þýða á voða fínu stofn-
anamáli „kílótonnaolíuígildi“.  

Gert er grein fyrir þessu í nýrri 
og ítarlegri skýrslu Orkustofnunar 
þar sem settar eru fram ýmsar sviðs-
myndir um þróun eldsneytisnotkunar  
á landinu næstu áratugina. Spáin er 
greind niður í mismunandi notkunar-
flokka og þar á meðal samgöngur á 
landi og fiskveiðar. Þar kemur fram 
spá um líklegustu þróunina en einnig 
eru birtar lág- og háspár sem fást með 
því að breyta forsendum spárinnar til 
að kanna vikmörk.

Þétting byggðar og
samdráttur í akstri

Í Sviðsmynd 1 er gert ráð fyrir 
þéttingu byggðar og kröfu um aukna 
notkun endurnýjanlegra orkugjafa í 
akstri fólksbíla. Samhliða þéttingu 
byggðar er gert ráð fyrir að sam-
dráttur verði í akstri þar sem almenn-
ingssamgöngur eigi eftir að verða 
hagkvæmari og aðrir ferðamátar eins 
og t.d. hjólreiðar, vinsælli. Einnig er 
gert ráð fyrir að stjórnvöld beiti sér 
fyrir því að frá og með 2020 noti nán-
ast allir nýir fólksbílar endurnýjan-
legt eldsneyti að einhverju lágmarki. 

Nýir skattar á fólksbíla?

Í sviðsmyndinni er gert ráð fyrir 
að rafbílaeign þróist líkt og í 
Eldsneytisspá en stjórnvöld leggi 
skatta á nýja fólksbíla frá og með 
árinu 2020 sem ekki noti endurnýjan-
legt eldsneyti að ákveðnu lágmarki. 
Með þessu er átt við að t.d. hreinir 
rafbílar og tengiltvinnbílar, metanbíl-

ar, vetnisbílar og metanólbílar yrðu 
undanþegnir slíkum skatti en jafn-
framt yrðu söluaðilar orku að sýna 
fram á að slík orka sem seld væri hér 
á landi væri endurnýjanleg. Slíkur 
skattur gæti verið tímabundinn uns 
þessir bílar yrðu samkeppnisfærir í 
verði við olíuknúna bíla og skatturinn 
yrði að vera það hár að flestir veldu 
frekar þessa bíla.

Niðurstaða Sviðsmyndar 1 er að 
slík krafa hraðar verulega orkuskipt-
um í samgöngum á landi og dregur 
að sama skapi úr notkun jarðefna-
eldsneytis. Hlutdeild endurnýjan-

legra orkugjafa af heildarorkusölu 
í samgöngum á landi verður 59% 
árið 2030 í sviðsmyndinni og er 
það um 30 prósentustigum hærra 
en í Eldsneytisspá. Töluverður 
orkusparnaður kemur fram í sviðs-
myndinni þar sem gert er ráð fyrir 
samdrætti í akstri.

Notkun endurnýjanlegs eldsneytis 
verði aukin

Í Sviðsmynd 2 er aftur litið til sam-
gangna á landi og könnuð áhrif þess 
að stjórnvöld stuðli að aukinni notk-

un endurnýjanlegs eldsneytis með 
aukinni söluskyldu á því og leggi á 
hærri skatt á notkun jarðefnaelds-
neytis í samgöngum á landi. 

Núverandi söluskylda á endur-
nýjanlegu eldsneyti til samgangna 
á landi kveður á um að 5% af þeirri 
orku sem söluaðilar eldsneytis selji 
til samgangna á landi verði að vera 
endurnýjanlegt eldsneyti. Hér er 
gert ráð fyrir að stjórnvöld hækki 
hlutdeild hins endurnýjanlega elds-
neytis úr núverandi hlutdeild í 30% 
hlutdeild árið 2030 og er miðað við 
línulega breytingu yfir þetta tímabil. 

Í Sviðsmynd 2 er einnig gert ráð 
fyrir að eldsneytisverð hækki um 
10 kr. á hvern lítra umfram verðið 
í Eldsneytisspánni á spátímanum. Í 
líkani Orkuspárnefndar leiðir hærra 
eldsneytisverð til minni aksturs og 
tilhneigingu neytenda til að kaupa 
freka sparneytnari bíla, líkt og lýst 
er í kafla 4.6.2 í Eldsneytisspá.

„Verðteygni og 
kílótonnaolíuígildi“

Sviðsmynd 2 byggir á að stjórnvöld 
komi á stighækkandi söluskyldu 
endurnýjanlegs eldsneytis til sam-
gagna á landi auk þess sem skatt-
lagning á notkun jarðefnaeldsneytis 
er hærri en í Eldsneytisspánni. Ef 
miðað er við 30% hlutdeild endur-
nýjanlegs eldsneytis af heildarorku 
í eldsneytissölu leiðir það til þess 
að hlutdeild endurnýjanlegra orku-
gjafa verður um 46% árið 2030 og 
er það um 18 prósentustigum hærra 
en í Eldsneytisspánni. Svo kemur það 
sem öllu breytir:

„Verðteygni jarðefnaeldsneytis 
leiðir til minni notkunar jarðefna-
eldsneytis en áhrifin eru þó ekki 
ýkja mikil þar sem eftirspurn eftir 
jarðefnaeldsneyti er frekar óteygin.“

Hin aukna hlutdeild endurnýj-
anlega eldsneytisins leiðir til þess 
að notkun jarðefnaeldsneytis dregst 
saman sem samsvarar 55 þúsund 
tonnum af olíu árið 2030. Eða eins 
og segir í skýrslunni á góðu stofnana-
máli; „dregst saman um 55 ktoí árið 
2030 og um nærri 18 ktoí árið 2050 
ef miðað er við Eldsneytisspána“ 
(Skammstöfunin „ktoí“ mun víst 
þýða „kílótonnaolíuígildi). 

Hærri hlutdeild endurnýjanlegs 
eldsneytis fyrir skip

Í sviðsmynd 3 er litið til fiskveiða og 
gert ráð fyrir að stjórnvöld komi á 
stighækkandi söluskyldu á hlutdeild 
endurnýjanlegs eldsneytis af sölu 
eldsneytis til fiskiskipa. Að auki er 
gert ráð fyrir að 50% af orkuþörf báta 
verði fullnægt með rafmagni undir 
lok spátímans. Niðurstaða sviðs-
myndarinnar er að samdráttur verður 
í olíunotkun og nemur hann 15% árið 
2030 og 32% árið 2050 ef miðað er 
við Eldsneytisspá. Raforkunotkun 
verður um 12% af allri orkunotkun 
í fiskveiðum árið 2050. Hlutdeild 
endurnýjanlegra orkugjafa að með-
talinni raforku í sviðsmyndinni verð-
ur 38% af allri orkunotkun og er það 
nærri 30 prósentustigum hærra en í 
Eldsneytisspá.

Rafvæðing bátaflotans mun kalla 
á frekari rafvæðingu í höfnum en 
í flestum höfnum er þegar selt raf-
magn til skipa og þyrfti þá að aðlaga 
það kerfi að þörfum báta. Það er því 

verulegur kostir við þær leiðir sem 
skoðaðar eru hér að þær kalla ekki 
á verulega uppbyggingu innviða og 
geta því komist fljótt í framkvæmd. 

Margar forsendur spárinnar
geta breyst

Forsendur spárinnar eru fjölmargar 
og er meðal annars farið ítarlega 
yfir tækniframfarir og breytingar í 
notkunarmynstri í þeim atriðum sem 
tengjast eldsneytisnotkun. Umgjörð 
stjórnvalda skiptir verulegu máli 
þegar kemur að eldsneytisnotkun 
og geta stjórnvöld sett fram hvata 
til að ná fram breytingum. 

Ómögulegt er að spá fyrir um 
hvernig umgjörð stjórnvalda breyt-
ist og að sama skapi hvenær vænta 
má slíkra breytinga. Allar spár orku-
spárnefndar miða að við núverandi 
umgjörð stjórnvalda hvað varðar 
eldsneytis- og orkumál breytist 
ekki á spátímanum. Spárnar eru því 
það sem kallast á ensku „business 
as usual“.  

Millilandaflugið og skipin
nota mest af olíu

Eins og fram kemur í Eldsneytisspá 
er núverandi notkun eldsneytis mest 
í samgöngum á landi en þar á eftir 
koma millilandaflug og fiskveiðar. 
Ekki er búist við nýjum orkugjöf-
um í millilandaflugi fyrr en í litlum 
mæli undir lok spátímans. Eftirspurn 
eftir eldsneyti í millilandaflugi ræðst 
af fjölda ferðamanna sem fara um 
Keflavíkurflugvöll og orkunotkunar 
á hvern floginn km. Í iðnaði hefur 
á undanförnum árum orðið mikill 
samdráttur í olíunotkun og raforka 
notuð í staðinn. Í Eldsneytisspá er 
búist við því að olíunotkun haldi 
áfram að dragast saman í iðnaði og 
verði fljótlega lítil í samburði við 
fyrrnefnda flokka og því er ekki sett 
fram sviðsmynd fyrir iðnað. Hér á 
eftir verða birtar þrjár sviðsmynd-
ir þar sem ákveðnum forsendum í 
spánni hefur verið breytt til þess 
að kanna áhrif sérstakra aðgerða á 
orkunotkun í samgöngum á landi og 
í sjávarútvegi. 

Tilkoma nýrra orkugjafa í veru-
legum mæli í samgöngum á landi 
og í fiskveiðum getur krafist tölu-
verðrar uppbyggingar innviða. Má 
þar nefna útbúnað til hleðslu rafbíla 
hvort sem er í heimahúsum, við 
verslanir og fyrir hleðslu skipa á raf-
magni í höfnum. Að auki getur þurft 
sérhæfða innviðafjárfestingu fyrir 
sölu á endurnýjanlegu eldsneyti auk 
þess sem hið endurnýjanlega elds-
neyti getur verið dýrara í innkaup-
um samanborið við hið hefðbundna 
eldsneyti.

Innviðafjárfestingin og kostnaður 
við eldsneytiskaup hafa ekki verið 
metin í úttekt þessari enda væri veru-
legt við að meta slíkt. Þær leiðir sem 
hér um ræðir ættu þó ekki að kalla á 
mikla uppbyggingu innviða umfram 
það sem verður skv. eldsneytisspá 
þar sem tengiltvinnbílar verða að 
mestu hlaðnir í heimahúsum eða á 
vinnustað. 

Unnið að beiðni atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins

Sviðsmyndirnar eru unnar af 
Orkustofnun að beiðni atvinnu-
vega- og nýsköpunarráðuneytisins. 
Ekki ber að líta á sviðsmyndir þess-
ar sem fyrirhugaðar aðgerðir stjórn-
valda til að ná fram markmiðum í 
orku- og loftslagsmálum. Hér er 
fyrst og fremst verið að kanna áhrif 
einstakra mögulegra aðgerða til að fá 
betri skilning á leiðum til að mæta 
markmiðum stjórnvalda í orku- og 
loftslagsmálum.  /HKr. 

Kletthálsi 3 |110 Reykjavík | sími 540 4900 

www.yamaha.is

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

TRAKTOR 
SEM LÉTTIR ÞÉR STÖRFIN

GRZZLY 700 EPS FJÓRHJÓL MEÐ TRAKTORSSKRÁNINGU
Ný útgáfa með dráttarspili, LED ljósum og 26“ dekkjum. 
Aukin burðargeta og lækkaður þyngdarpunktur gerir gott  
hjól enn betra.  Verð frá kr. 1.990.000,- m/vsk.

Bjóðum einnig vandaðar fjórhjólakerrur í öllum stærðum. 
Verð frá kr. 149.900,- m/vsk.

BJÓÐUM ALLA ALMENNA
VERKSTÆÐISÞJÓNUSTU!

Tímapantanir í síma 540 4900

Eldsneytisnotkunin samkvæmt spá 1. 

Eldsneytisnotkunin samkvæmt spá 1. 
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Austur vegur 69 -  800 Selfoss // Lónsbakk i -  601 Akureyr i  // Sólvangi 5 -  700 Egilsstaðir  // Sími 480 0400 // jotunn@jotunn.is // www.jotunn.is

Massey Ferguson 5600
Lipur og eyðslugrannur vinnuþjarkur
Það er ekki að ástæðulausu að Massey Ferguson er ein mest selda dráttarvél undanfarinna ára

9.280.000
með ámoksturstækjum og skóflu.

Kr. 11.507.200 m. vsk.

5610 (105 hö). Verð frá kr. án vsk 
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Ný Gljúfurárrétt er bylting
Glæný Gljúfurárrétt hefur verið 
tekin í notkun í Grýtubakkahreppi. 
Fjölmenni mætti þegar þar var 
réttað í fyrsta sinn á dögunum. 
Vel hafði smalast þrátt fyrir mis-
jafnt veður, að því er Þórarinn Ingi 
Pétursson fjallskilastjóri segir við 
vef sveitarfélagsins. Um 7 til 8 þús-
und fjár var í réttinni.

Mikið sjálfboðaliðastarf

Áður en réttarstörfin sjálf hófust var 
stutt vígsluathöfn. Sveitarstjóri lagði 
áherslu á mikilvægi sauðfjárbúskapar 
fyrir sveitarfélagið sem og landið og 
færði landbúnaðarnefnd og sauðfjár-
bændum þakkir fyrir gríðarlegt sjálf-
boðaliðastarf við byggingu réttar-
innar. Einnig færði hann Guðmundi 
Björnssyni í Fagrabæ viðurkenningu 
fyrir frábært starf, en hann teiknaði 
réttina og stýrði byggingarfram-
kvæmdum frá upphafi til enda. 

Inga Siglaugsdóttir gaf fánastöng 
til minningar um sr. Pétur Þórarinsson 
í Laufási og við athöfnina drógu börn 
þeirra hjóna, Þórarinn, Jón Helgi 
og Heiða, íslenska fánann að húni. 
Stöngin stendur á voldugum steini í 
miðjum almenningnum. 

Sr. Bolli Pétur Bollason flutti 
blessunarorð og bað að gæfa fylgdi 
starfi bænda til framtíðar og réttin 

yrði þeim notadrjúg. Einnig 
minntist hann gömlu réttarinn-
ar með þakklæti og þeirrar sögu 
sem hún geymir. Viðstaddir sungu 
saman „Vel er mætt til vina-

fundar“ og „Blessuð sértu sveitin 
mín“ og var þetta afar hátíðleg og 
jákvæð samvera. 

Góð vinnuaðstaða

Réttin reyndist alveg ljómandi vel 
og er aðstaðan mikil bylting fyrir 

bæði fólk og fé. 
Vel fer um féð 
í safnhólfinu 
og fín vinnu-
aðstaða er í og 
við réttina til 
að sinna réttar-

störfum. Mjög góð aðkoma er 
að réttinni og næg bílastæði.  Réttin 
er glæsilegt mannvirki og byggð af 

metnaði og framsýni. Hún er áber-
andi í sínu umhverfi og mun verða 
staðarprýði til lengri tíma. 

Sveitarfélagið greiddi fyrir efni 
og aðkeypta aðstoð, en sauðfjár-
bændur og þeirra lið vann ötullega 
að byggingunni og reis hún fullbúin 
á undraskömmum tíma. Útlagður 
kostnaður er töluvert undir áætlun 
og má hrósa bændum alveg sérstak-
lega fyrir glæsilegt verk, segir í frétt 
á vefsíðu sveitarfélagsins.  /MÞÞ

Féð rennur inn í hina glænýju Gljúfurárrétt í Grýtubakkahreppi sem þykir hið besta mannvirki.  Myndir / Þorsteinn Friðriksson / Innfelld loftmyndin / Hjalti Pálsson
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Flosi Kristinsson í Höfða.

Þorkell Pálsson í Höfða. Það getur verið gott að hjálpast að við vandasamt verk.

Fjölmenni mætti þegar þar var réttað í fyrsta sinn á dögunum, en 
áður en réttarstörf hófust var stutt vígsluathöfn. Sr. Bolli Pétur 

afhenti Guðmundi Björnssyni í Fagrabæ viðurkenningu.

Það var mikið fjör í sumum lömbununum.
Mynd / Frímann Kristjánsson

Inga Siglaugsdóttir gaf fánastöng 
til minningar um sr. Pétur Þórar-
insson í Laufási og við athöfnina 
drógu börn þeirra hjóna, Þórar-
inn, Jón Helgi og Heiða, íslenska 
fánann að húni.

Björn Ingólfsson, fyrrverandi skólastjóri, lét sig ekki vanta í 

Gljúfurárrétt.

Þórarinn Ingi Pétursson var fjallskila-
stjóri í Gljúfurárrétt. 
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FRAMKVÆMDASJÓÐUR 
FERÐAMANNASTAÐA AUGLÝSIR 
EFTIR UMSÓKNUM UM STYRKI 
FYRIR ÁRIÐ 2017

Framkvæmdasjóðurinn styrkir verkefni sem 
uppfylla a.m.k. eitt af eftirfarandi skilyrðum:

1. Verkefnið er til uppbyggingar, viðhalds og 

verndunar mannvirkja og náttúru á ferða-

mannastöðum í eigu opinberra aðila eða á 

náttúruverndarsvæðum.

2. Verkefnið er til framkvæmda sem varða öryggi 

ferðamanna og verndun náttúru á ferðamanna-

stöðum í eigu opinberra aðila jafnt sem 

einkaaðila.

3. Verkefnið er til undirbúnings- og hönnunarvinnu 

sem er nauðsynleg vegna framkvæmda á 

ferðamannastöðum eða á náttúruverndarsvæðum 

skv. liðum 1 og 2.

Áherslur og ábendingar til umsækjenda:

  • Mótframlag styrkhafa miðast að jafnaði við 20% 

af  kostnaði þegar styrkhafi er sveitarfélag eða 

einkaaðili. Styrkir til svæða í eigu eða umsjón 

ríkisins eru veittir án kröfu um mótframlag.

  • Styrkur greiðist út í samræmi við starfsreglur 

sjóðsins. Sjá nánar á www.ferdamalastofa.is/
umsoknir.

  • Áherslur er varða skipulag og hönnun, útlit  

og gæði mannvirkja og merkinga má sjá á  

www.ferdamalastofa.is/umsoknir.

Allar umsóknir skulu innihalda:

a. Verkefnislýsingu sem lýsir hugmyndinni með 

rökstuddum og skýrum hætti.   

b. Kostnaðar- og verkáætlun.

c. Skriflegt samþykki allra landeigenda og/eða 

umsjónaraðila.

d. Ef  sótt er um styrk fyrir byggingu mannvirkja  

eða til annarra framkvæmda þá verður 

samþykkt deiliskipulag, fullnaðarhönnun og 

framkvæmdaleyfi að liggja fyrir. 

e. Ef  sótt er um styrk til skipulags- og hönnunar-

vinnu þá verður að fylgja skriflegt samþykki 

sveitarstjórnar og/eða skipulagsfulltrúa 

viðkomandi sveitarfélags.

Hverjir geta sótt um: 
Öllum sem hagsmuna eiga að gæta er frjálst 

að sækja um styrk að uppfylltum ofangreindum 

skilyrðum.

Hvar ber að sækja um:
Umsóknum er skilað rafrænt  í gegnum  

Þjónustugátt Ferðamálastofu sem aðgengileg er  

á www.ferdamalastofa.is/umsoknir og þar er einnig  

að finna nánari upplýsingar um umsóknaferlið. 
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Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Sími 535 5500 

Hafnarstræti 91 | 600 Akureyri | Sími 535 5500 

Umsóknarfrestur: 
Umsóknarfrestur er frá og með 3. október til miðnættis 25. október 2016.  

Umsóknir sem berast eftir það eru ekki teknar gildar.

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 535-5500 eða með vefpósti.  

framkvaemdasjodur@ferdamalastofa.is

Njarðarnesi 1 sími 460 4350 

Hjólbarðaþjónusta - Smurþjónusta - 

Þrif á bílum - vönduð handverkfæri og fl.

Úrval hjólbarða á betra verði

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

jeppa,- og vörubíladekk í úrvali.

Beinn innflutningur til Akureyrar
Smurþjónusta

(Jason ehf.)

eppa,  og vörubíladekk í ú

einn innflutningur til Akureyra

% 
afsláttur af öllum dekkjum 

til .  201

Handverkfæri

Ármann sími 896 8462 og Tryggvi 896 412

Getum við orðið að liði? – Við seljum m.a.

Frábærar vélar fyrir m.a. þvottahús, hótel og gistiheimili
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Eigum 

hágæða  

þýskt hótellín
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Hey Iceland er nýtt nafn á vöru-
merki Ferðaþjónustu bænda sem 
tekið var í noktun 30. september 
og kemur í stað vörumerkisins 
Icelandic Farm Holidays sem 
félagið hefur fram til þessa notað 
í erlendu sölu- og markaðsstarfi 
sínu. 

Bryndís Pjetursdóttur mark-
aðsstjóri segir að endurskoðun á 
vörumerkjum Ferðaþjónustu bænda 
hafi verið í undirbúningi undanfar-
in ár. Ástæða nafnbreytingarinnar 
sé fyrst og fremst af markaðsleg-
um ástæðum. Þar hafi vörumerk-
ið Icelandic Farm Holidays þótt 
vera of takmarkandi og ekki alltaf 
lýsandi fyrir þá þjónustu sem verið 
var að veita. Gagnvart erlendum 
viðskiptavinum hafi þetta því oft 
kallað á útskýringar þegar t.d. var 
verið að bjóða gistingu annars stað-
ar en á hefðbundnum sveitabæjum. 

Mikil stefnumótunarvinna 
hefur átt sér stað hjá fyrirtækinu 
og út frá henni voru forsendur 
fyrir nýju vörumerki og mark-
aðsáherslum settar. Að því loknu 
var lagst í mikla hugmyndavinnu 
til að finna einfaldara nafn, með 
opnari skírskotun en samt nafn sem 
tengdist sögu okkar. Mörg nöfn hafi 
komið til skoðunar, en eftir mikla 
yfirlegu hafi komið upp hið ein-
falda nafn Hey Iceland. Það er orð 
sem vísar til sveita landsins og sögu 
fyrirtækisins sem við erum svo stolt 
af og hefur líka þann skemmtilega 
kost að vera létt og vinaleg kveðja 
á alþjóðavísu. 

  
Viss söknuður en félagsmenn 

mjög ánægðir með breytingarnar

Bryndís segir að nýja nafnið hafi 
verið borið undir félagsmenn, starfs-
menn og sérfræðinga sem fyrirtækið 
hefur verið í tengslum við innanlands 
og erlendis. 

„Við fórum hringinn í kringum 
landið í september til að kynna félög-
um nýtt vörumerki, en  umræðan um 
nýtt vörumerki hefur staðið yfir lengi 
og var t.d. vinna við endurskoðun 
og breyttar markaðsáherslur kynnt-
ar í febrúar sl. Félagar okkar tóku 
þessu mjög vel, þótt mörgum þætti 
sorglegt að sjá á eftir burstabænum 
í gamla „lógóinu“. Það var þó ekkert 
síður eldra en yngra fólkið í okkar 
félagahópi sem tók breytingunum 
fagnandi. Í hringferðinni spruttu líka 
upp mjög margar nýjar hugmyndir 
tengdar nýju nafni sem við munum 
þróa áfram. 

Þrátt fyrir breytingar helst starf-
semi fyrirtækisins óbreytt með 
sama starfsfólki og áður en við 
erum einungis að skerpa á áhersl-
um okkar. Það er okkur mikilvægt 
að byggja ofan á þann góða grunn 
sem við höfum en á sama tíma horfa 
til framtíðar.“ 

Hjá Hey Iceland starfa í dag 
um 34, en fleiri yfir hásumarið. 
Þar að auki er fjöldi fararstjóra í 
hlutastarfi og þegar mest lætur geta 
verið um 120 manns á launaskrá. 
Starfsmannafjöldinn hefur haldist 
nokkuð jafn undanfarin ár. 

Hófst með rýnivinnu fyrir
þrem til fjórum árum

Sævar Skaptason framkvæmdastjóri 
segir áhugavert að í rýnihópum, sem 
stofnaðir voru með bændum á síð-
astliðnum vetri, hafi menn fagnað 

því að loksins ætti að koma með 
einhverja nýjung inn í starfsemina.

„Þetta hófst allt saman fyrir 
einum þrem eða fjórum árum með 
stefnumótunarvinnu þar sem farið 
var í gegnum allan okkar rekstur 
og markmiðin skýrð. Við lærðum 
heilmið um hvernig við gætum gert 
gott fyrirtæki betra og Félag ferða-
þjónustubænda fór líka í svona 
stefnumótunarvinnu. Ein niðurstað-
an úr öllu þessu var að fara í skoðun 
á vörumerkinu. 

Við áttuðum okkur þá á því að 
sumir úr okkar hópi höfðu verið að 
upplifa sig sem gamaldags og fyrir-
tækið væri ekki í takt við tímann og 
vörumerkið Icelandic Farm Holidays 
væri  takmarkandi og næði ekki yfir 
þá margvíslegu þjónustu sem er í 
boði.“

Einstaklingarnir mikilvægasti 
markhópurinn

Sævar segir að gagnvart útlending-
um hafi fyrirtækið verið kynnt sem 
Icelandic Farm Holidays, sem feli 
í sér mjög ákveðna skírskotun. Í 
raun séu tveir markhópar sem þetta 
snertir sérstaklega, einstaklingarnir 
sem kaupi þjónustuna beint og hins 
vegar erlendar ferðaskrifstofur sem 
hafa ekki verið að setja það fyrir sig 
hvað fyrirtækið héti. 

„Það eru erlendir ferðamenn sem 
við erum að selja þjónustu beint og 
milliliðalaust sem er okkar mikil-
vægasti markhópur. Við erum að 
selja þeim margskonar þjónustu, 
gistingu, bílaleigupakka og t.d. 
þematengda afþreyingu. Frá þess-
um viðskiptavinum vorum við að 
fá skilaboð um að ferðina hafi verið 
yndislega, en jafnframt líka að þeir 
hafi keypt Farm Holidays pakka, en 
aldrei séð nein dýr, engin fjós eða 
annað sem tilheyrir sveitabæjum. 
Þetta fólk var þá að lenda á bæjum 

sem voru ekki lengur með búskap og 
var upplifun þeirra því ekki í sam-
ræmi við ályktun sem þau drógu úr 
nafni vörumerkisins. Einstaklingar 
eru okkar verðmætasti kúnnahópur 
sem við viljum geta talað skýrar við 
með skýrum áherslum.

Þá vorum við líka að lenda í því 
á ferðasýningum í London og víðar 
að nafnið Icelandic Farm Holidays 
fældi mögulega viðskiptavini frá 
sem ekki voru endilega að leita eftir 
hreinræktaðri gistingu á sveitabæj-
um. Ég get nefnt dæmi af einum sem 

hafði ekki áhuga á hefðbundinni 
bændagistingu að hann fór í næsta 
sölubás við hliðina á mér þar sem 
hann hafði áhuga á annars konar 
upplifun, sem hann taldi ferðaþjón-
ustuaðilann við hliðina á mér geta 
uppfyllt betur. Hér er birtingarmynd 
okkar erlendis í gegnum vörumerkið 
Icelandic Farm Holidays að trufla 
mögulega viðskiptavini okkar.  Þessu 
ætlum  við að breyta með því að taka 
upp nýtt nafn sem tengir vel við sögu 
okkar. Heimurinn hefur líka breyst 
mikið  með nútíma markaðsað-
ferðum í gegnum netið. Nú skiptir 
meira máli að við pössum inn í það 
umhverfi og séum ekki fyrirfram 
að takmarka okkur með nafninu og 
séum með skarpa sýn á framtíðina.“

Tengingu við sveitina haldið með 
nýju nafni

Óttist þið þá ekkert að tapa þeirri 
sérstöðu sem vissulega er falin í 
gamla nafninu?  

„Nei, en hjá okkar starfsfólki er 
að halda í sögu fyrirtækisins sem 
er mjög farsæl. Upphaflega eigum 
við rætur okkar að rekja inn í hrein-
ræktað bændasamfélag. Síðan tókum 
við félagið á sínum tíma og gerðum 
það að okkar og byggðum það upp á 
nýjum forsendum. Fyrirtækið hefur í 
dag gott orð á sér og sú þjónusta sem 
við höfum verið að veita. Áskorunin 
felst því í að brúa bilið á milli upp-
runans og nútímans og upplýsa 
kúnnann um hvað standi í raun á bak 
við nafnið Hey Iceland. Þá er það 
ekki síðri áskorun að finna nýja og 
fjölbreyttari markhópa þar sem þessi 
saga skiptir ekki eins miklu máli, en 
nafngiftin Icelandic Farm Holidays 
hefur virkað fráhrindandi á.“

− Þið teljið að með vörumerki 
Hey Iceland náið þið frekar þessum 
markmiðum?

„Já, við teljum að með nýja 
vörumerki Hey Iceland, sem inni-
felur samt tengslin við sveitina og 
náttúruna, náum við betri mark-
aðstengingu.“

Upplifun á hefðbundnum 
bóndabæ ennþá ein af afurðum 

Hey Iceland

Bryndís Pjetursdóttir segir að skerpt 
hafi verið á markaðsáherslum. 

„Við munum alltaf leggja áherslu 
á sveitina, þar er okkar sérstaða og 
saga sem er okkur mikilvæg. Við 
leggjum áfram áherslu á farm holi-
day eða upplifun á hefðbundnum 
bóndabæ en í dag eru tæplega 40% 
félaga okkar með hefðbundinn 
búskap. Við höfum skilgreint vöru-
framboð okkar betur og nálgumst 
nú markhópa í gegnum hnitmiðaðri 
markaðssetningu. Með nýju vöru-
merki og betur skilgreindu vöru-
framboði teljum við að við náum 
að mæta væntingum viðskiptavina 
okkar betur svo þeir fái þá upplifun 
sem þau sækjast í.“

Ferðaskrifstofa 
landsbyggðarinnar

Sævar tekur undir þetta og segir að 
í framtíðinni muni þau skilgreina 
sig betur sem ferðaskrifstofu lands-
byggðarinnar. 

„Í gegnum þetta nafn-
breytingarferli ætlum við að gera 
okkur að áhugaverðum kosti fyrir 
fleiri aðila en við erum að vinna Bryndís Pjetursdóttur markaðsstjóri.

Sævar Skaptason framkvæmdastjóri. 
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fyrir í dag. Fá fleiri til að vinna 
undir okkar merkjum. Við ætlum 
ekki að fara að reka bílaleigur eða 
gistiheimili í höfuðborginni. Við 
horfum fyrst og fremst á að nýta 
okkur þjónustu ferðaþjónustu-
fyrirtækja sem eru með aðsetur á 
landsbyggðinni. 

Auðvitað hefur ýmislegt breyst 
í tímans rás. Það er nú ekkert svo 
ýkja langt síðan að félagar okkar 
voru eingöngu þeir sem voru ábú-
endur á lögbýlum. Það breyttist 
síðan með kynslóðaskiptum og 
býlin fóru að brotna upp. Þá hélt 
kannski eitt barnið áfram með 
ferðaþjónustuna á lögbýlinu. 
Annað keypti svo landskika út úr 
jörðinni og stofnaði þar ferðaþjón-
ustu líka án þess að vera ábúandi 
á lögbýlinu. Þá kom upp spurn-
ingin, átti að fara að reka þann úr 
Ferðaþjónustu bænda af því að 
hann bjó ekki lengur á lögbýli? 
Vegna þessa var forminu breytt 
og kvöðin um að búa á lögbýli 
var tekin út.“

Náin eigendatengsl við 
landsbyggðina

„Dreifbýlið og landsbyggðin 
er áfram okkar markhópur. Þá 
komum við inn á þessar rætur 
sem tengjast Félagi ferðaþjón-
ustubænda sem er stærsti einstaki 
eigandinn í ferðaskrifstofunni. 
Hugmyndin var að félagið hefði 
þannig aðkomu að rekstrinum og 
þeir félagar í Félagi ferðaþjón-
ustubænda, sem væru ekki bein-
ir hluthafar í ferðaskrifstofunni, 
yrðu hluthafar í gegnum félags-
aðildina.“

Sævar segir að 23% hlutur 
sé þannig í eigu Félags ferða-
þjónustubænda. Aðrir hlutir í 
félaginu séu í beinni eigu ferða-
þjónustubænda, afkomenda þeirra 
eða jafnvel í einhverjum tilfellum 
í eigu dánarbúa. 

„Í fyrra fórum við í að endur-
nýja hluthafahópinn þar sem fyr-
irtækið átti ákveðinn fjölda hluta-
bréfa í sjálfu sér. Var þeim ferða-
þjónustubændum sem ekki voru 
hluthafar boðið að kaupa þessi 
bréf. Þetta gekk vel og munum 
við endurtaka leikinn í kringum 
næstu áramót. Þá keyptum við líka 
inn bréf frá aðilum sem voru löngu 
hættir í ferðaþjónustu og vildu 
losna út og höfum selt þá hluti 
áfram. Með þessu var bara verið 
að færa eignarhluti til án þess þó 
að auka hlutaféð. Í dag eru um 170 
ferðaþjónustuaðilar með marg-
breytilega þjónustu beintengdir 
okkur víða um land. Við getum 
því boðið viðskiptavinum okkar 
upp á fjölbreytta möguleika. 

Sérstaðan í okkar starfsemi 
er einmitt þetta eignarhald sem 
tengist landsbyggðinni. Með þeim 
breytingum sem nú er verið að 
gera ætlum við að fá okkar félaga 
til að flagga okkar nýja vörumerki 
enn meira en gamla merkinu var 
flaggað og aðlaga sig að breyttum 
heimi. Gera sig um leið sýnilegri 
á nútímamiðlum þar sem gamla 
nafnið okkar var svolítill Þrándur 
í götu.“

Sævar segir að með aukinni 
sókn undir nýju nafni Hey Iceland 
sé ætlunin að ná til breiðari mark-
hóps á þeim vettvangi.  

Uppsveiflan getur ekki gengið 
endalaust

Nú hefur aukningin í komu 
erlendra ferðamanna til Íslands 
verið hreint með ólíkindum og 
framar björtustu vonum. Óttist þið 
ekkert að það geti komið bakslag 
í þessa þróun?

„Jú, eða eins og gamli mað-
urinn sagði, allt sem fer upp 
kemur aftur niður. Þetta getur 
ekki gengið svona endalaust, það 
verður samdráttur. Vöxturinn er 
vissulega áhyggjuefni þótt hann 
sé í aðra röndina mjög jákvæður. 
Hann hefur myndað álag bæði á 
landið og á þá bændur sem eru 
að reyna að sinna vaxandi fjölda 
ferðamanna. Þeir sem búa við 
fjölmennustu ferðamannaleiðirn-
ar verða oft fyrir miklum ágangi 

sem erfitt getur verið að sætta sig 
við. Það er því alveg ljóst að það 
þarf að taka upp meiri stjórn á 
flæðinu. Svona stjórnlaust flæði 
ferðamanna gengur ekki upp. 
Þarna þurfa bæði stjórnvöld og 
hagsmunaaðilar að taka saman 
höndum.“

Reikna þarf út þolmörk 
ákveðinna svæða

„Ég sé ekkert neikvætt við það 
að menn fari að reyna að finna 
út þolmörk ákveðinna svæða og 
stýra umferðinni í samræmi við 
það. Öðruvísi fer þessi mikli fjöldi 
að skerða upplifun ferðamanna á 
ákveðnum stöðum á meðan önnur 
landsvæði geta hæglega tekið við 
fleirum. Hluti af viðleitninni til að 
dreifa ferðamönnum er uppbygging 
hjá ferðaþjónustubændum um allt 
land. Það þarf líka að byggja upp 
afþreyingu víðar en gert er í dag 
og með markvissari hætti. Það eru 

þeir seglar sem ferðamenn laðast að. 
Við þurfum þó líka að efla innviðina 
á fjölförnustu stöðunum, því við 
meinum fólki auðvitað ekkert að 
fara að skoða Gullfoss og Geysi. 
Með því að byggja upp aðdráttarafl 
á fleiri stöðum ætti fjöldinn þó að 
færast sjálfkrafa til, en það er lang-
tíma verkefni.“

Rétti tíminn til að
greiða niður skuldir 

„Ég hef talað mikið fyrir því að þótt 
nú sé tími uppbyggingar, þá sé líka 
rétti tíminn til að búa í haginn. Menn 
eiga að nýta þessa miklu uppsveiflu 
til að fara í gegnum sinn rekstur og 
greiða niður skuldir. Þeir sem standa 
vel geta vissulega byggt upp, en 
þeir sem eru mikið skuldsettir eiga 
að nota þennan uppgangstíma til að 
koma sér vel fyrir.“ 

Sævar segir að þótt nýtingin á 
gistirými hafa aukist mjög mikið 
í heildina, þá sé dreifing ferða-

manna yfir landið enn mjög mis-
skipt. Fyrirtækið hafi þó markvisst 
verið að benda ferðamönnum á 
áhugaverða staði utan þéttsetnustu 
svæðanna. 

„Það eru margir jákvæðir þættir 
sem hafa ýtt undir þessa öru fjölg-
un ferðamanna. Lágt eldsneytis-
verð hefur þar haft mikið að segja. 
Þá hafa heilu svæðin úti í heimi 
verið að lokast fyrir ferðamönn-
um. Á meðan vaxtastig er lágt í 
Evrópu er fólk ekki að safna pen-
ingum, heldur notar spariféð m.a. 
til að ferðast. Um leið og einhvers 
staðar fer að kreppa að dregur fólk 
svo aftur að sér hendur. Í Evrópu 
eru t.d. margir óvissuþættir eins 
og varðandi það hvað verður um 
Bretland utan ESB.“ 

Ekki á vísan að róa

„Meðan krónan var veik var Ísland 
ódýrt ferðamannaland, en nú er 
það að breytast með styrkingu 

krónunnar. Með frekari styrk-
ingu verður enn dýrara að koma 
til Íslands. Þótt ytri aðstæður hafi 
verið góðar, þá er þar alls ekki á 
vísan að róa. Grundvallaratriðið 
fyrir okkar félagsmenn núna er 
að fara yfir stöðuna. Skoða hvar 
hægt sé að greiða niður skuldir 
og skoða hvernig megi hagræða 
til að eiga til mögru áranna þegar 
þau koma. Þessi hugsun fleytti 
Ferðaþjónustu bænda í gegnum 
kreppuna. Við höfðum verið 
skynsöm og stóðum því vel þegar 
hrunið skall á.“

Svo með andlitslyftingu og nýju 
merki, þá geta menn treyst því 
að þið farið ekki að reisa nýjan 
hótelturn í Reykjavík, eða hvað?

„Það er af og frá að við förum 
í einhverjar slíkar æfingar. 
Markmiðið með nýju vörumerki 
og nýjum markaðsáherslum er að 
skerpa á sérstöðu okkar og fram-
tíðarsýn,“ segir Sævar Skaptason. 
 /HKr. 
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Vatteraður með cordura efni á álagsflötum.  
Rennilásar á skálmum. Hettu má renna af. 
Stærðir: XS-5XL 
Litir: gulur/appelsínugulur 

Vnr. 9616 K2 2009

K2 Kuldagalli

K2 Kuldabuxur með smekk og axlaböndum. 
Vatteraðar.
Stærðir: S-4XL
Litur: grár/svartur

Vnr. 9616 K2 2006K

K2 Kuldabuxur

Lambhúshetta úr flísefni, fóðruð með bómull.
Ein stærð.

Vnr. A421 2

Lambhúshetta

Showa hanskar, latexdýfður, fóðraður 
vetrarhanski.

Vnr. A414 691777*

SHOWA hanskar thermo grip

Prjónaðir vinnuvettlingar, þykkir. Ull/nylon.
Vnr. A108 VV101

Vinnuvettlingar
Vnr A108 VV101

Vinnuvettlingar

K2 Kuldajakki, vatteraður með hettu sem 
hægt er að smella af. 
Stærðir: S-4XL
Litur: grár/svartur

Vnr. 9616 K2 2005

K2 Kuldajakki

Kuldabuxur með smekk og axlaböndum 
Vatterað.
Stærðir: XS-5XL
Litur: gulur/appelsínugulur 

Vnr. 9616 K2 BX6023

K2 Kuldabuxur með smekk

Vatteraður með cordura efni á álagsflötum. 
Rennilásar á skálmum. Hettu má renna af.
Stærðir: XS-5XL 
Litur: grár/svartur

Vnr. 9616 K2 2001

Kuldagalli

Kuldajakki, vatteraður með hettu sem hægt 
er að smella af. 
Stærðir: S-4XL
Litur: gulur/appelsínugulur 

Vnr. 9616 K2 2005

K2 Kuldajakki

Kuldajakki, vatteraður með hettu sem hægt
Vnr. 9616 rr K2 2005

K2 Kuldajakki

Vertu klár í kuldann!
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Fatnaður og skór
til vinnu og frístunda
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Primaloft úlpur 
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Sveitarfélagið Skagafjörður:

Fimm umhverfisviðurkenningar

Hluti hópsins sem keppa mun í Þýskalandi á Ólympíuleikunum í matreiðslu. 

Sveitarfélagið Skagafjörður veitti 
á dögunum umhverfisviðurkenn-
ingar, þær voru alls fimm að þessu 
sinni. 

Soroptmistaklúbbur Skaga fjarðar 
hefur séð um framkvæmdina þau 
tólf ár sem viðurkenningar hafa 
verið veittar. Fyrirkomulagið var 
með hefðbundnu sniði, sex hópar 
skiptu með sér svæðinu frá Fljótum 
inn allan Skagafjörð að Hofsvöllum 
og út að Hrauni á Skaga. Hóparnir 
fóru tvisvar um sitt svæði yfir sum-
arið og skiluðu inn tillögum. Frá 
þessu er sagt á vef Sveitarfélagsins 
Skagafjarðar.

Valnefnd klúbbsins hefur að 
mörgu að hyggja og endurskoðar 
reglulega viðmiðin varðandi matið. 
Sem dæmi um þau atriði sem horft 
er á og gefin einkunn fyrir er m.a. 
frágangur bygginga, geymsla tækja 
og áhalda, viðhald girðinga, almenn 
umgengni og heildarmynd húsa, lóða 
og sveitabýla.

Að sögn Soroptmistasystra er 

umgengni stöðugt að batna í sveitar-
félaginu og íbúar að gera umhverfið 
snyrtilegt og fallegt en í þessu eins 
og mörgu öðru má oft gott bæta. 
„Ef við íbúar erum tilbúin að sinna 
okkar nánasta umhverfi, þó það sé 
utan lóðarmarka, við að tína rusl og 
uppræta illgresi þá er hægt að ná 
miklum árangri sem er til ánægju 
fyrir okkur sjálf og þá sem sækja 
okkur heim,“ segja þær systur enn-

fremur og hvetja íbúa í Skagafirði 
til að leggja sitt af mörkum til að 
fegra fjörðinn. Á þeim tólf árum 
sem Soroptmista klúbburinn hefur 
haft veg og vanda af tilnefningum 
til umhverfisverðlauna í Skagafirði 
hafa 73 staðir fengið viðurkenningu 
og í ár voru veittar fimm viðurkenn-
ingar í flokkunum; lóð í þéttbýli, lóð 
við fyrirtæki, sveitabýli án búskapar 
og lóð við opinbera stofnun. /MÞÞ

Brennihlíð 3 – Sigurbjörg Guðjónsdóttir og Jón Sigurðsson.

Langamýri – fræðslusetur kirkjunnar. Smáragrund 13 – Ásta Búadóttir og Trausti Jóel Helgason.

Stóra-Seyla – Steinunn Fjóla Ólafsdóttir og Guðmundur 
Þór Guðmundsson.

Sveitasetrið Hofstöðum – Guðný Vésteinsdóttir og Þórólf-
ur Sigurjónsson.

Smitsjúkdómurinn orf hefur 
greinst í nokkrum hreindýrum 
á yfirstandandi veiðitímabili. 
Sjúkdómurinn er vel þekktur í 
sauðfé. Oftast verða dýrin ekki 
mikið veik en smitið getur valdið 
skemmdum á júgri og þar með 
vanþrifum í kálfum. Fólk getur 
smitast af snertingu við hrúðrið 
sem sýkingin veldur.

Í frétt á heimasíðu Matvæla-
stofnunar segir að Náttúrustofa 
Austurlands hafi haft samband 
við Mast vegna gruns um orf 
í hreindýrum. Sýni voru tekin 
og send á Tilraunastöð Háskóla 
Íslands í meinafræði að Keldum 
þar sem greining fór fram. 
Meinafræðiniðurstöður leiddu í ljós 
að breytingarnar samrýmdust þeim 
sem verða við orf-veirusýkingu. 
Við veirurannsókn, sem var einnig 
framkvæmd á Keldum, kom í ljós 
að um parapox-veiru var að ræða 
sem staðfestir greininguna.

Landlægur sjúkdómur í sauðfé

Orf, sem einnig er nefnt smitandi 
munnangur, kindabóla eða slátur-
bóla, er veirusýking sem er landlæg 
í sauðfé um allt Austurland og hefur 
verið í áratugi. Hún finnst einnig 
víðar á landinu. Eftir smit myndast 
lífslangt ónæmi, því er mikilvægt 
að ungviði smitist snemma þar sem 
veiran er landlæg. Þegar veiran 
berst í eldri dýr sem ekki eru með 
ónæmi þá fer þetta á aðra staði en 
munnvik, til dæmis við hornarót, 

klaufir eða, það sem verst er, á 
júgur og spena. 

Líklegt er að orf smitist frá sauð-
fé yfir í hreindýr en sýkingin hefur 
greinst í mörgum dýrategundum. 
Smit veldur líklega ekki miklum 
vandræðum nema það berist á júgur 
hreinkúa meðan þær mjólka mest. 
Þá verða helstu áhrifin á hjörðina 
sú að kálfar gætu verið í minna lagi 
en það fer eftir aldri kálfanna þegar 
kýrin smitast. Sýkingin gengur þó 
yfir á nokkrum vikum. Smit verður 
með snertingu og öðru sem hefur 
komist í snertingu við sýkta vessa.  

Alvarleg tilfelli

Borist hafa tilkynningar frá 
Austurlandi um alvarlegri tilfelli 
þar sem breytingarnar ná dýpra í 
undirliggjandi vef. Líklegt er að 
það séu afleiðingar bakteríusýkinga 
sem koma í kjölfar húðbreytinga 
sem stafa af veirusýkingunni. 
Afleiðingar slíkra sýkinga eru lík-
legar til að hafa langvarandi áhrif á 
mjólkureiginleika hreindýrakúnna 
en það fer eftir því hversu djúpt í 
vefinn sýkingin nær.

Getur borist í fólk

Smitandi munnangur getur borist í 
fólk og veldur þá stundum vondum 
sýkingum, einkum á fingrum. Það 
er því full ástæða til þess að vara 
veiðimenn við og minna á að snerta 
aldrei hrúður með berum höndum.  
 /VH

Dýraheilbrigði:

Orf í hreindýrum

í mörgum dýrategundum.

Kokkalandsliðið keppir á Ólympíuleikum
Í matreiðslu í Þýskalandi 

Kokkalandsliðið keppir á 
Ólympíuleikum í matreiðslu í 
október og fylgir eftir framúrskar-
andi árangri sínum frá síðasta 
Heimsmeistaramóti sem skilaði 
liðinu í 5. sæti á heimslista. Liðið er 
í toppformi og á lokaspretti í sínum 
undirbúningi en æfingar hafa staðið 
yfir í 18 mánuði.

Ólympíuleikar í matreiðslu eru 
haldnir á fjögurra ára fresti og verða 
haldnir í Þýskalandi 21.–26. október. 
Ólympíuleikar eru stærsta og mest 
krefjandi keppni kokkalandsliða í 
heiminum. Þar mætast 2.000 af fær-
ustu kokkum heimsins frá um 50 
þjóðum og keppa sín á milli. Keppt 
er í tveimur greinum, annars vegar í 
köldu borði, eða Culinary Art Table, 

og hins vegar er keppt í heitum mat, 
eða Hot Kitchen. Í keppninni um 
heitu réttina er útbúinn þriggja rétta 
matseðill með forrétti, aðalrétti og 
eftirrétti, sem eldað er frá grunni á 
keppnisstað fyrir 110 gesti. 

Í fyrrihluta október verður mikið 
um að vera í undirbúningi liðsins 
og gefast tækifæri fyrir fjölmiðla 
og almenning að skyggnast bak við 
tjöldin í eldhúsi Kokkalandsliðsins.

Kokkalandsliðið skipa:
Þráinn Freyr Vigfússon, sjálf-
stætt starfandi, faglegur fram-
kvæmdastjóri, Bjarni Siguróli 
Jakobsson, Canopy hótel, 
fyrirliði, Jóhannes Steinn 
Jóhannesson, Canopy hótel, liðs-

stjóri, Steinn Óskar Sigurðsson, 
Vodafone, liðsstjóri, Hafliði 
Halldórsson, sjálfstætt starf-
andi, framkvæmdastjóri, Björn 
Bragi Bragason, Síminn, for-
seti Klúbbs matreiðslumeist-
ara, Ylfa Helgadóttir, Kopar, 
Stefán Viðarsson, Icelandair 
Hotels, Hrafnkell Sigríðarson, 
Ion Hótel, Hafsteinn Ólafsson, 
Ion Hótel, Atli Þór Erlendsson, 
Grillið Hótel Saga, Sigurður 
Ágústsson, Tryggvaskáli, Axel 
Björn Clausen, Fiskmarkaðurinn, 
Garðar Kári Garðarsson, Strikið, 
Georg Arnar Halldórsson, 
Kolabrautin, María Shramko, 
sjálfstætt starfandi, Fannar 
Vernharðsson, Vox.

Vinsamlega hafið samband við Björgvin Guðjónsson, búfræðing 
og löggiltan fasteignasala í síma 510-3500 og 615-1020 

eða á netfangið bjorgvin@eignatorg.is

Skipholt 50b, 105 Reykjavík

Vegna aukinnar eftirspurnar óskum 
við eftir bújörðum á söluskrá
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LANDSHÚS
Landshús - Sími 553 1550 - landshus@landshus.is - www.landshus.is

JÖKLAR
Upplifun á Íslandi

Forsniðin einingahús 

Fljótleg í uppsetningu 
Íslensk hönnun fyrir 

   íslenskar aðstæður

Hægt er að lengja húsið að vild með því að 
bæta við einingum í miðju þess.

JÖKLAR 24,3 fm
Tilboð í ágúst 

1.990.000 kr. 
Takmarkað upplag

HÚS HÖNNUÐ FYRIR ÍSLENSKA 
FERÐAÞJÓNUSTU

JÖKLAR 24,3 fm
Tilboð í haust

1.990.000 kr.

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

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

Eigum einnig mikið úrval varahluta í gömlu dráttarvévélarnar

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

varahluta. Einnig sérpantg mikið úrval v ntan

Eigum einnig mikið úrval varahluta í gömlu dráttarvélélarnar

Til sjóðfélaga í Lífeyrissjóði bændaÖllum greiðandi sjóðfélögum hefur verið sent y irlit um skráð iðgjöld hjá Lífeyrissjóði bænda fyrir tímabilið janúar til ágúst 2016.   Skorað er á sjóðfélaga að bera irlitin saman við launaseðla og gera án tafar athugasemdir, ef vanhöld koma í ljós á iðgjaldaskilum.  Sjóðfélögum er bent á að hafa tafarlaust samband við sjóðinn, ha  þeir ekki fengið rlit frá sjóðnum en telja að vinnuveitandi ha i átt að skila iðgjöldum til sjóðsins. Ha  athugasemdir frá sjóðfélaga, staðfestar með launaseðlum, ekki borist sjóðnum innan 60 daga frá dagsetningu irlits eða birtingu auglýsingar, sé það síðar, og sjóðnum hefur ekki verið kunnugt um iðgjaldakröfuna, er sjóðurinn einungis ábyrgur fyrir réttindum á grundvelli iðgjalda þessara að því marki sem þau fást greidd. 
LÍFEYRISSJÓÐUR BÆNDA

Stórhöfða 23
110 Reykjavík – s. 563 1300 

Bændablaðið Smáauglýsingar 56-30-300 

Næsta blað kemur út 6. október
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Local Food Festival-matarmenningarhátíðin á Akureyri:

Metfjöldi gesta sótti hátíðina heim
Mikið fjölmenni sótti Local Food 
Festival-matarmenningarhátíðina 
sem fram fór á Akureyri um síð-
astliðna helgi. Gestafjöldinn er 
áætlaður á milli 15 til 16 þúsund 
manns sem gerir sýninguna að 
þeirri fjölsóttustu fram til þessa.  
Sýningin var hin glæsilegasta og 
lögðu sýnendur mikinn metnað í 
að gera hana sem best úr garði. 
Ýmsar keppnir voru einnig í gangi 
og vöktu þær athygli gesta.

Tilgangur Local Food-
hátíðarinnar er að vekja athygli á 
Norðurlandi og þeirri miklu mat-
vælaframleiðslu sem þar fer fram, 
fjölbreyttu úrvali veitingastaða, mat-
armenningu og annarri framleiðslu 
sem tengist matvælum.

Norðurland er stærsta mat-
vælaframleiðslusvæði landsins og 
er sýningin því kjörinn vettvangur 
fyrirtækja og einstaklinga í geiranum 
til að vekja athygli á framleiðslu, 
matarmenningu, matartengdri ferða-
þjónustu og verslun.

Aron Bjarni Davíðsson á Múla-
bergi fór með sigur af hólmi í keppni 
meðal kokkanema. Þá öttu þeir Einar 
Geirsson og Jónas Jóhannsson 
kokkaeinvígi á hátíðinni sem margir 
fylgdust grannt með. Áttu þeir félagar 
að elda tveggja rétta máltíð á sextíu 
mínútum. Ámundi Rögnvaldsson á 
R5 bar var sigurvegari í kokteila-
keppninni sem einnig var efnt til.

Þórhildur Lilja 
Einarsdóttir átti köku 
ársins.  Bás Kjarnafæðis 
var valinn fallegasti 
básinn, Segull 67 átti 
frumlegasta básinn á 
sýningunni og Langabúr 
fékk frumkvöðlaverð-
laun ársins.  /MÞÞ

Fullt var út úr dyrum á Local Food Festival sem haldin var á Akureyri um síðustu helgi. Á innfelldu myndinni er Jón Birgir Tómasson, matreiðslunemi á Bautanum, sem stóð sig einkar vel á 
Myndir / MÞÞ

Bautans á Akureyri sló ekki slöku við á Local Food-hátíðinni, en gestir fengu 
að bragða á bæði samlokum og hamborgurum frá fyrirtækinu.

-

ingunni Local Food í Íþróttahöllinni, m.a. lambalæri 

sem féll vel í kramið hjá gestum.

Guðni Hannes Guðmundsson
(hér til vinstri) sem á og rekur 
verslunina Langabúr ásamt eig-
inkonu sinni Indu Björk Gunnars-

gefa gestum að smakka á ostinum, 
kúluskít sem hann hefur búið til 
og selur í verslun sinni. Langabúr 
var opnað fyrir síðustu jól og þar 
má m.a. nálgast eigin framleiðslu 
Guðna sem er mjólkurfræðingur en 
einnig er þar í boði varningur frá 

-
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Fyrir fjórhjólin
Kassar, töskur, hjálmar og fleira

Farangurskassi aftan Kassi framan

Byssutaska fóðruð

Hlífðargleraugu

Brettistaska Einfaldar og tvöfaldar

áhaldafestingar

FarangursnetHjálmar

ÁlkassiKassi aftan m/hlera

Plastkassi aftan

Skyggni

Kr. 75.000,- Kr. 59.900,-

Kr. 38.083,-Kr. 9.869,- Frá kr. 14.269,-

Kr. 78.393,-Kr. 78.632,-

Kr. 27.015,-

Kr. 39.900,- Kr. 4.720,-Kr. 5.930,-Frá kr. 25.540,-

fyrirtækjafánar hátíðarfánar
þjóðfána borðfána bannerar

Bretland:

Útdautt tré fannst 
í garði drottningar 
Tveir einstaklingar af álmafbrigði, 
sem talið er að hafi dáið út 
í lok síðustu aldar, fundust 
fyrir skömmu í skrúðgarði 
Elísabetar Bretlandsdrottningar 
á Holyroodsetrinu skammt frá 
Edinborg.

Álmurinn sem um ræðir er rækt-
unarafbrigði sem kallast Ulmus 
Wendworthii Pendula og einkennist 
af slútandi greinum. 

Til þessa hefur verið talið 
að allir einstaklingar afbrigðis-
ins hafi drepist vegna alvarlegrar 
sýkingar í álmtrjám sem reið yfir 
Bretlandseyjar á seinni hluta síðustu 
aldar. 

Talið er að trén tvö komi upphaf-
lega úr Konunglega grasagarðinum 
í Edinborg en hafi verið plantað á 
landareign drottningar undir lok 
þarsíðustu aldar. 

Fullvaxin geta trén náð um 
fjörutíu metra hæð og mynda stóra 
og tignarlega krónu með slútandi 
greinum.

Greining trjánna hefur vakið 
bjartsýni grasafræðinga og þegar eru 
uppi áform um að safna af þeim fræj-
um og fjölga þeim með vaxtarrækt. 

Hvar værum við og ræktunar-
menning heimsins án kóngafólks-
ins?  /VH

Ulmus Wendworthii Pendula í skrúð-
garði drottningar.

Skortur á húsnæði 
á Húsavík
Mikill skortur er á húsnæði, 
einkum leiguhúsnæði, á Húsavík.  
Framsýn og Þingiðn stóðu fyrir 
fundi um húsnæðismál á félags-
svæðinu á dögunum.

Félagið bauð fulltrúum sveitar-
félaga að sitja fundinn en á hann 
mætti Gylfi Arnbjörnsson, forseti 
Alþýðusambands Íslands. Aðeins 
fulltrúar frá Norðurþingi sáu 
ástæðu til að taka þátt í fundinum 
frá sveitarfélögum. Góðar umræð-
ur urðu um málefni fundarins og 
tilgang Alþýðusambandsins með 
stofnun húsnæðissamvinnufélags 
sem ætlað er að koma að byggingu 
leiguhúsnæðis fyrir lágtekjufólk, 
ekki síst á höfuðborgarsvæðinu. 

„Því miður virðist sem það 
verði ekki auðvelt að koma slíku 
leigukerfi í gang á landsbyggð-
inni en heimamenn eru staðráðnir 
í að vinna áfram að málinu enda 
mikilvægt að takist að hefja upp-
byggingu á húsnæði í sveitarfé-
laginu þar sem þörf er fyrir um 
100 nýjar íbúðir á Húsavík þar 
sem spáð er töluverðri íbúafjölg-
un á svæðinu er tengist mik-
illi atvinnuuppbyggingu á stór 
Húsavíkursvæðinu,“ segir í frétt 
á vef Framsýnar.  /MÞÞ

Icetrack ehf. Sími 773 4334
netfang: mtdekk@mtdekk.is / www.mtdekk.is

MICKEY THOMPSON 
jeppadekkin hafa sannað sig á Íslandi

M/T merkið er þekkt um allan heim sem hágæða jeppadekk og felgur.
Stærðir 32” - 54”

J E P PA D E K K

BAJA CLAW MTZDEEGAN
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New Holland dráttar-
vélaframleiðandinn 
hefur framleitt land-
búnaðar- og jarð-
vinnsluvélar frá 1895. 
Fyrirtækið var stofnað 
í New Holland-sýslu, 
Pennsylvaníu-ríki í 
Bandaríkjunum en 
er í dag hluti af CNH 
Global.

Fyrirtækið var stofnað 
af Abe Zimmerman sem 
var laghentur járnsmiður. 
Í fyrstu framleiddi hann smærri 
landbúnaðartæki í húsnæði sem 
áður var hlaða. Upp úr aldamót-

unum 1900 hóf  Belginn Leon 
Claeys framleiðslu á þreskivélum 
undir heitinu Sperry Corporation 
skammt frá New Holland-
verksmiðjunni. 

Kaup og sala

Árið 1947 sameinuðust fyrirtækin 
undir Sperry New Holland. Árið 
1974 seldi Sperry New 
Holland hluta fram-
leiðslunnar til Ariens 
og framleiðsla hætti 
um hríð hjá Sperry New 
Holland. Ford keypti 
svo það sem eftir var 
af fyrirtækinu árið 1986 
og tók upp nafnið Ford 
New Holland.

Samsteypan var 
seld til Fiat árið 1991 
og við það varð til N.H. 
Geotech. Dráttarvélar 
sem seldar voru af fyrirtækinu 
á árunum 1991 til 1993 voru af 
tveimur gerðum, rauðbrúnn Fiat 
New Holland og blár Ford New 
Holland.

Árið 1991 keypti Ford 
New Holland Versatile Farm 

Equipment Company í Kanada 
og tveimur árum síðar skipti N.H. 
Geotech svo um nafn og tók upp 

heitið New Holland N.V. 
Þegar Fiat keypti Case 
IH árið 1999 sameinaðist 
það New Holland N.V. og 
skipti aftur um nafn og 
heitir í dag CNH Global 
N.V. og er stærsta drátt-
arvélasamsteypa í heimi.

Í dag framleiðir CNG 
Global dráttarvélar undir 
heitunum New Holland 
og Case IH. Auk þess 

sem fyrirtækið framleiðir ýmsar 
gerðir af vinnuvélum. Fyrirtækið 
rekur 14 verksmiðjur í 5 heims-
álfum og er með umboðsaðila í 
170 löndum.

Heybindivélar

New Holland heybindivélar nutu 
mikilla vinsælda hér á landi á 

sínum tíma og þegar mest var voru 
nokkur þúsund slíkra í notkun í 
baggaheyskap á býlum um allt 
land. Baggar þóttu mikil bót frá 
því að hirða laust hey auk þess 
sem auðveldara þótti að gefa með 
þeim. 

Vetnisknúin dráttarvél

Dráttarvélaframleiðandinn New 
Holland hefur verið að gera 
athyglisverðar tilraunir og búið 
til fyrstu vetnisknúnu dráttarvél í 
heimi. Í grunninn er byggt á New 
Holland T6000 og er vetnisvélin 
kölluð NH2. Vetnið er ekki notað 
beint til að knýja sprengihreyfil, 
heldur efnahverfil sem framleiðir 
raforku fyrir rafmótora sem knýja 
vélina áfram. Þetta er í raun sama 
aðferð og Mercedes Benz hefur 
unnið að þróun á og hefur meðal 
annars verið notuð í nokkrum 
strætisvögnum á Íslandi á liðnum 
árum.  /VH

New Holland – Hluti af stærstu 
dráttarvélasamsteypu í heimi

Utan úr heimi

Lofthiti jarðar hefur ekki verið 
hærri í 115 þúsund ár samkvæmt 
því sem segir í skýrslu tólf núver-
andi og fyrrverandi loftslagsvís-
indamanna. 

Samkvæmt skýrslunni hefur loft-
hiti jarðar hækkað um 1,25 gráður á 
Celsíus frá upphafi iðnbyltingarinnar 
og um 0,18 gráður á hverjum áratug 
síðustu fimm áratugina. 

Í skýrslunni kemur fram að til 
þess að standast markmið loftslags-

ráðstefnunnar í París á síðasta ári 
þurfi að draga gríðarlega úr losun 
efna út í andrúmsloftið sem valda 
hlýnuninni og langt umfram sam-
þykkt ráðstefnunnar.

James Hansen, einn höfundur 
skýrslunnar, segir á tæru að ef ekki 
verði dregið úr losuninni munum við 
draga verulega úr lífsgæðum kom-
andi kynslóða og ákveðnir hlutar 
jarðar verða óbyggilegir. 

Í framhaldi af fréttum sem þess-

um er áhugavert að velta fyrir sér 
öllu tali um loftslagsmengunarkvóta 
og hvaða gagn er í þeim. Í dag geta 
lönd höndlað sín á milli með kvót-
ann og þau sem menga meira keypt 
kvóta af þeim sem menga minna. Á 
pappírum lítur því út fyrir að þau 
sem menga mest mengi minna og 
þau sem menga minna mengi meira 
og þannig jafnast losunin milli landa. 
Slíkt er ekkert annað en hvítþvottur, 
en ekki lausn.  /VH

Ekki er hægt að taka það sem sjálf-
sagðan hlut að hægt sé að tryggja 
öllum  íbúum heimsins aðgang 
að vatni á 21. öldinni. Þetta kom 
fram á alþjóðlegri ráðstefnu um 
vatnsmálin sem Alþjóðabankinn 
(The World bank) stóð fyrir nú í 
september. Vatnsöryggi þjóða er 
því hugtak sem farið er að flagga 
í sömu andrá og orðið fæðuöryggi.

Ört vaxandi vatnsskortur orsakast 
af vaxandi eftirspurn eftir vatni sam-
fara breytingum á vatnsuppsprett-
um og hlýnun jarðar. Ef ekki verður 
gripið í taumana mun vatnsskortur 
draga úr hagvexti sumra svæða 
jarðar um 6% til 2050. Af þessum 
ástæðum telur Alþjóðabankinn 
nauðsynlegt að taka ákveðnari skref 
til að snúa þróuninni við. Þá verði 
alþjóðasamfélagið að horfa meira 
til vatnsöryggis og gera ráðstafan-
ir til að tryggja íbúum aðgengi að 
neysluvatni. Þetta var líka meginvið-
fangsefni ráðstefnunnar og fundar 
alþjóðlegu vatnsauðlindasamtak-
anna (IWREC) sem haldin voru 
á vegum Alþjóðabankans 11.–13. 
september síðastliðinn. Þetta var í 
annað sinn sem bankinn stendur fyrir 
slíkri ráðstefnu. Var ráðstefnan undir 

yfirskriftinni Vatnsöryggi í breytt-
um heimi, eða „Water Security in a 
Changing World“. 

Um 50 erindi voru haldin um 
alla mögulega þætti þessa málefnis 
á ráðstefnunni. Laura Tuck, varafor-
maður Alþjóðabankans, fjallaði um 
mikilvægi þess að vatn sé nýtt með 
sjálfbærum hætti. Það sé lykillinn að 
þróun allra annarra þátta í mannlegu 
samfélagi. 

„Ef þú getur ekki sýnt vatnsöflun-
inni virðingu, þá getur þú ekki heldur 
mætt nauðsynlegum sjálfbærnimark-
miðum.“

Quentin Grafton frá Australian 
National University var aðalræðu-
maður ráðstefnunnar. Hann sagði 
að vatnsskortur væri ekki eitthvað 
sem væri vandi framtíðar og snerti 
einungis fátæk samfélög. 

„Vatnsöryggi er nokkuð sem 
skiptir alla máli. Það birtist aðeins 
í mismunandi myndum og vægi.“

Grafton benti á að erfitt gæti verið 
að meta verðgildi vatns, en reynt sé 
að finna lausn á því. Stakk hann upp 
á að reynt yrði að finna út eitthvert 
meðaltal varðandi verðgildi vatns-
auðlinda og eins verðgildi vatns sem 
hægt væri að nota í viðskiptum. 

Á ráðstefnunni kom greinilega 
í ljós að mikil vinna er fram undan 
til að tryggja vatn fyrir grunnþarfir 
fólks. Þá var bent á mikilvægi þess 
að meta áhættu samfara vatnsöflun. 

Susanne Scheierling, fyrr-
um áveituhagfræðingur hjá 
Alþjóðabankanum og ein af skipu-
leggjendum ráðstefnunnar, undir-
strikaði nauðsyn þess að taka vatns-
málin inn í þróunarvinnu í víðu sam-
hengi. Þótt flestir litu á vatnsskort 
sem staðbundinn vanda, þá væri 
nauðsynlegt að læra af reynslunni og 
rannsóknum og miðla þeim áfram. 
Hagfræðingar í vatnsmálum, bæði 
í þróuðum og vanþróuðum ríkjum, 
spiluðu þar stóra rullu.

Vatnsskortur fer vaxandi í mörg-
um heimshlutum. Aðkoma og fram-
lag vatnshagfræðinga verður því 
stöðugt mikilvægara. Ekki aðeins 
fyrir einstök verkefni, heldur ekki 
síður fyrir greiningu og stefnumót-
unarvinnu.“ 

Þess má geta að vatnsmálin eru 
víðar til umræðu um þessar mund-
ir og m.a. verður haldin alþjóðleg 
ráðstefna um vatn í Marrakesh í 
Marokkó nú í nóvember (CDP's 
2016 Global Water Forum).  /HKr.

Vatnsöryggi mál málanna á 
ráðstefnu Alþjóðabankans

Hlýnun jarðar:

Ekki heitara í 115 þúsund ár
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Hluti af haustinu

www.n1.is facebook.com/enneinn

Haustið er tíminn 
til að hoppa í polla

Dunlop 
Blizzard 
barnastígvél                       
Þessi vinsælu 
stígvél fást nú á N1 
í bleiku og bláu. 
Endingargóð, sterk 
og loðfóðruð fyrir 
íslenska veðráttu.

Stærðir: 24-35

Verð: 6.700 kr.        

Fást í eftirtöldum N1 verslunum  

Reykjavík  •  Blönduós  •  Akureyri  •  Húsavík  •  Reyðarfirði
Höfn  •  Grindavík  •  Ólafsvík  •  Patreksfjörður •  Vestmannaeyjar

Sprettur
Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is

Vertu vinur okkar á Facebook

Sæti og varahlutir í
- Lyftara
- Vinnuvélar
- Vörubíla
- Báta

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300 
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Klettagörðum 5  |  104 Reykjavík  |  stolpigamar.is

Ítölsku MABER 
vinnulyfturnar hafa reynst 
vel við íslenskar aðstæður 
á undanförnum árum.  

MABER vinnulyftur
ÝMSAR TEGUNDIR AF VINNULYFTUM, 
S.S. VÖRU-, FÓLKS- OG VINNUPALLALYFTUR.

Hafðu 
samband

568 0100

FROZEN

FJÖLDI ÞEMA Í BOÐI OG
SENDUM UM ALLT LAND

HVOLPASVEIT

STAR WARS

MIKKI MÚSMÍNA MÚS

SPIDERMAN

BATMAN

ÞYRNIRÓS

KÚLUGÚBBAR SKÓSVEINAR

SVAMPUR
SVEINSSON

MONSTER
HIGH



36 Bændablaðið | Fimmtudagur 6. október 2016

Á ferðalagi með 10 Bretum rangsælis um Ísland:

Í leit að friðsæld og fallegum stöðum
Mörgum Íslendingum, sem vilja 
skoða landið okkar, finnst orðið of 
mikið af erlendum ferðamönnum 
við helstu náttúruperlur lands-
ins. Sérstaklega á þetta við um 
Suðurland, en þar er vart hægt 
að fá bílastæði til að ganga að fjöl-
sóttustu náttúruperlunum.

Það var því fróðlegt að fara rang-
sælis um landið á bíl sem aðstoðar-
maður fyrir hóp tíu Breta á mótor-
hjólum í leit að friðsæld og fallegum 
stöðum. Upplifa í leiðinni þjónustuna 
sem í boði er og afar misjafna vegi. 
Í hópnum voru m.a. tveir smábænd-
ur, jarðfræðingur hjá olíufélagi og 
kennarahjón sem starfa við háskóla 
í Cambridge.

 10 daga ferðalag í fáum orðum

Upphaf ferðarinnar var frá Reykjavík 
og ekið með smá útúrdúrum á Hótel 
Laka við Kirkjubæjarklaustur. Við 
Seljalandsfoss voru hátt í 100 bílar 
á bílastæðinu og ekki gott að ná fal-
legri mynd af fossinum fyrir marg-
menni. 

Eftir góða máltíð í Gamla fjósinu 
að Steinum undir Eyjafjöllum var 
stoppað á Þorvaldseyri fyrir stutta 
heimildarmynd um raunasögu heim-
ilisfólksins á Þorvaldseyri þegar 
Eyjafjallajökull gaus fyrir sex árum. 
Alltaf finnst mér jafn gaman að 
koma þangað vegna þess hvað alltaf 
er svo snyrtilegt þar, alltaf snyrtilega 
slegið grasið með veginum og mót-
tökur góðar. Dagurinn endaði svo á 
Hótel Laka með góðri kvöldmáltíð 
innan um klið erlendra ferðamanna 
í matsalnum.

Daginn eftir var ekið á Djúpavog 
með ýmsum stoppum, en alltaf 
gremst mér kraðakið við Jökulsárlón 
því þar er aðstaðan miðað við þann 
fjölda sem þar er ekki neinum til 
sóma. Að aka Þvottárskriðurnar í 
góðu veðri er óborganlegt, útsýn-
ið og náttúrufegurðin er engu lík 
þegar komið er í Djúpavogshrepp. 
Dagurinn endaði á Hótel Framtíð 
á Djúpavogi sem er sambland af 
gömlu reisulegu húsi sem reist var 
á árunum 1905–1906 og bjálkahúsi 
sem byggt var við gamla húsið 1999. 

Haldið á fáfarnari vegi

Á degi þrjú var lagt af stað frá 
Djúpavogi í blanka logni og glaða-
sólskini inn Berufjörðinn þar sem við 
tók fjallvegurinn Öxi. Að hitta á að 
keyra þennan fjallveg í svona góðu 
veðri er óborganlegt, þó að vegurinn 
stytti leiðina til Egilsstaða um tugi 
kílómetra var stoppað svo oft til að 
njóta útsýnisins að keyrslutíminn var 
svipaður og að fara þjóðveg númer 1. 

Þar sem veðrið var svona gott 
var ákveðið að njóta þess til hins 
ýtrasta á fjallvegum og næst var 
Hellisheiði eystri tekin með nokkrum 
útsýnisstoppum. Þegar komið var á 
Vopnafjörð var ekið sem leið lá upp 
á Möðrudal og þaðan í Sænautssel í 
kakó og lummur. Þar var sannköll-
uð „ömmuþjónustulund“ og haldið 
áfram að bera lummur í gestina 
meðan einhver hafði lyst.   

Með fullan belg af kakó og lumm-
um var haldinn vegslóði í átt að Brú 
á Jökuldal og þaðan inn að Aðalbóli 

í Hrafnkelsdal þar sem var stefnt á 
kvöldmat og gistingu. Nýveiddur 
silungurinn úr Ánavatni rann ljúflega 
niður á Aðalbóli og eftir ljúfan svefn 
var haldið áfram í svipaðri blíðu og 
daginn áður. 

Nú var farið aðeins innar í landið 
og ekið veg númer 910 sem liggur 
fram hjá Þríhyrningsvatni og þegar 
komið var að Dyngjuhálsi var ekið til 
norðurs í Möðrudal. Eftir hressingu 
í Fjallakaffi var haldið að Dettifoss 
og ekið niður að fossinum að austan-
verðu. Oft hef ég ekið þennan veg og 
nánast alltaf hefur hann verið vond-
ur, en í þetta sinn var hann óvenju 
góður. Frá Dettifossi var nánast ekið 
án stopps á Akureyri.

Of sjaldan eru teknir hliðarvegir 
og lengri leiðir

Frá Akureyri var ekinn þjóðvegur 1 
í Húnavatnssýslu, en í Langadal var 
ákveðið að taka krók 1. Beygt var 
eins og þegar á að aka suður Kjalveg, 
en svo var keyrt að Svínavatni 
og stoppað við Auðkúlukirkju. 
Eftir kaffistopp við kirkjuna var 
haldið áfram að hlykkjast um 
Húnavatnssýslur, Borgarvirki skoð-
að og þar eftir Hvítserkur og klárað 
með því að keyra fyrir Vatnsnes áður 
en komið var á Hótel Laugabakka 
í Miðfirði. Gamla heimavistarskól-
anum hefur verið breytt í glæsilegt 
hótel og þjónustulund starfsfólksins 
og veitingarnar eru til fyrirmyndar 

í alla staði. 
Á sjötta degi ferðar tóku 

Vestfirðirnir við, en áfangastað-
ur sjötta dags var Heydalur við 
Mjóafjörð í Ísafjarðardjúpi. Að 
keyra upp Strandir við vestanverð-
an Húnaflóa hefur mér alltaf fund-
ist vera falleg leið, en þessir þrír 
malarkaflar sem eru á leiðinni hafa 
oft verið betri en þeir voru þennan 
dag í byrjun ágúst. Það var nota-
legt að koma í kaffi í Café Riis í 
Hólmavík áður en haldið var yfir 
Steingrímsheiði. Síðasta spölinn 
í Heydal var tekinn styttingur á 
leiðina með því að fara gamla malar-
veginn yfir Eyrarfjall, þrátt fyrir að 
þar sé skilti sem segi að vegurinn sé 
lokaður þá var vegurinn 

Hjörtur L. Jónsson
liklegur@internet.is

Við kvöldmatarborðið á Aðalbóli þar sem húsfrúin bætti stanslaust á fötin af nýveiddum silungi á borðið góða sem 
bresku ferðalangarnir kölluðu Lazy Susan.  Myndir / HLJ

Í fallegu veðri var haldið af stað inn 
Berufjörðinn frá Djúpavogi.

Hef sett mér það markmið að prófa 
Kjötsúpur þar sem þær eru í boði, 

Þegar ég kom að Dynjanda var 
skemmtileg spegilmynd í sjónum 
sem minnti mig á málverkið Ópið.

Mér var sagt að sárafáir Íslendingar 

Umferðin upp á Dyrhóley er of mikil 
og aðstæður ekki neinum til sóma. 

við vitann og að sögn landvarðar þá 
er þetta algeng sjón.
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ekkert svo slæmur þrátt fyrir að hafa 
ekki fengið neitt viðhald í átta ár. Í 
Heydal tekur Stella alltaf vel á móti 
gestum með sinni einstöku móður-
legu umhyggju. 

Langur dagur í einstöku veðri sé 
miðað við Vestfirði

Frá Heydal á Látrabjarg er ágæt-
is dagleið, en að lenda á að keyra 
alla þessa leið í blanka logni gerir 
daginn ansi langan. Á svo mörgum 
stöðum þurfti að stoppa til að njóta 
útsýnis vegna þess að hægt var að 
skoða heilu firðina bæði á sjónum og 
landi. Af þessum sökum var ansi oft 
stoppað til að taka myndir sem sumar 
hverjar gátu verið ansi skemmtilegar. 

Við Dynjanda tel ég mig hafa náð 
að mynda það sem gæti allt eins hafa 
verið kveikjan að hinu heimsfræga 
málverki Ópinu sem norski lista-
maðurinn Edvard Munch málaði 
árið 1893.

Eftir góða máltíð hjá Birnu í 
Breiðuvík var ljúft að komast í gott 
rúm á hótelinu í Breiðuvík og hvíla 
sig eftir langan dag.

Á áttunda degi var komið að 
blauta deginum, en það hafði 
rignt mikið um nóttina á undan 
og að keyra þessa rúma 40 km frá 
Breiðuvík í botn Patreksfjarðar eftir 
svona rigningu skilur maður vel 
kvartanir heimamanna yfir vond-
um vegum. Drullusvað alla leið og 
á verstu köflunum sukku dekkin á 
bílnum allt að 10 sentímetra í aurinn 
og gripið á veginum eftir því. Frá 
botni Patreksfjarðar er vegurinn með 
bundnu slitlagi megnið af leiðinni í 
Bjarkalund þar sem stoppað var í 
mat. Áfram haldið til suðurs og nú 
var ákveðið að keyra Skarðsströnd 
og yfir á Fellsströnd og gista á Hótel 
Vogi, nýlegu hóteli með skemmtilegt 
útsýni yfir eyjarnar á sundinu milli 
Stykkishólms og Fellsstrandar.

Níundi og tíundi dagur

Það var lágskýjað og „svekkjanlega“ 
lítið útsýni frá Vogi yfir eyjar og 
sund þegar vaknað var á degi níu. Nú 
átti að keyra Snæfellsnes. Dagurinn 
byrjaði á blautum og drullugum 
malarvegaakstri fyrst Fellsströndina 
og síðan Skógarströndina. Eftir 
þvott á bílnum og næringu í bak-
aríinu á Stykkishólmi var farið á 
Hákarlasafnið í Bjarnarhöfn hjá 
Hildibrandi og syni hans Guðjóni, 
vinalegt safn með miklum fróðleik 
um fyrri tíma sjómennsku og fleira.

Næst var ekið út Snæfellsnes og 

frá Ólafsvík var ekinn vegurinn yfir 
Jökulháls. Stutt stopp var tekið upp 
á hálsinum til að njóta útsýnisins 
og að því loknu var ekið niður að 

Sönghelli og hann skoðaður. Inni í 
hellinum hafa margir gestir fyrri ára 
rist upphafsstafi sína og ártal sem 
athyglisvert var að skoða. Dagurinn 

endaði á Langaholti hjá Kela vert, 
manninum með hattinn, sem hefur 
svo skemmtilegar skoðanir á mat 
og lífinu almennt. Frá Langaholti 
til Reykjavíkur var ekin heldur 
óhefðbundin leið eftir að komið 
var í Borgarnes. Gamli þjóðvegur-
inn yfir Hvítárbrúna er falleg leið, 
en þaðan var ekið upp í Húsafell, 
síðan Kaldidalur, Grafningur og 
Nesjavallaleið síðasta spölinn.

Nokkur lokaorð um það besta

Að lokinni ferð standa upp úr staðir 

sem voru fremri öðrum, en hlýleg-
ustu móttökurnar voru hjá Stellu í 
Heydal og Birnu í Breiðuvík. 

Besta rúmið og flottasta her-
bergið var á Hótel Laugabakka 
Miðfirð. 

Besti morgunmaturinn var á 
Langaholti og Heydal. 

Bestu magafyllina að kvöldi 
fékk ég á Aðalbóli við hringborðið 
góða með 10 Bretum sem köll-
uðu snúanlegt hringborðið „Lazy 
Susan“, en gátu ekki útskýrt hvað-
an slíkt orðatiltæki um snúanlegt 
matarborð væri komið.

IS Hurðir  I  Sími 564 0013   I   www.ishurdir.is  I  ishurdir@ishurdir.is

IÐNAÐARHURÐIR  
BÍLSKÚRSHURÐIR

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

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

Vantar 

Hurðapumpur

ALLAR VÖRUR SENDAR FRÍTT

hvert á land sem er!

MEÐ ÍSLANDSPÓSTI

BLEK  TÓNER 
PRENTARAR

RITFÖNG  PAPPÍR

w w w . p r e n t v o r u r . i s

SKJÓL FYRIR VETURINN - ÞAÐ ER ENN TÍMI TIL STEFNU  

HAFÐU SAMBAND OG VIÐ FINNUM LAUSNINA SAMAN 
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Sláturtíð á KEX Hosteli: 

Krásir úr lambakjöti og innmat
Um síðustu helgi efndi KEX Hostel 
til götumatarhátíðar undir yfir-
skriftinni Sláturtíð á KEX, þar 
sem krásir voru eldaðar úr lamba-
kjöti og innmat.

Fjöldi manns sótti hátíðina sem 
stóð yfir bæði á laugar- og sunnudegi. 

Kunnuglegt og framandi

Bæði kunnuglegir réttir og fram-
andi voru í boði á laugardeginum, 
gjarnan í búningi sem Íslendingar 
eiga ekki að venjast.  Þar mátti finna 
steikta rúllupylsu á súrdeigsbrauði, 
lambakebab í vefju með sýrðu hvít-

káli, sterkri sriracha-sósu og jógúrti, 
bris'n'chips, bris með frönskum í 
kramarhúsi, frelsisborgara KEX með 
lambakjöti, nýru og hjörtu í enskri 
„Cornish pasty“-böku og slátur í 
pylsubrauði með rófu. 

Sláturgerð Hússtjórnarskólans

Á sunnudag var svo sýnikennsla í 
sláturgerð sem Margrét Sigfúsdóttir, 
skólameistari Hússtjórnarskólans, 
stýrði af fagmennsku. Hún fór yfir 
það hvernig maður hreinsar vambir, 
brytjar mör, saumar keppi og hrærir 
í blóðmör og lifrarpylsu.  /smh

Lambakebab í vefju með sýrðu hvítkáli, sterkri sriracha-sósu og jógúrti.

Margrét Sigfúsdóttir, skólameistari Hússtjórnarskólans, stýrði af fagmennsku sýnikennslu í sláturgerð.Fjölmenni var á viðburðinum um helgina.

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

Austurvegur 69 - 800 Selfoss Lónsbakki - 601 Akureyri Sólvangi 5 - 700 Egilsstaðir Sími 480 0400 jotunn@jotunn.is www.jotunn.is
 - Reykjavík  |  Sími 533 3500

 - Akureyri  |  Sími 462 3504

Vogue 
fyrir heimil ið 

bíður uppá alhl iðalausn fyr i r 
hótelherbergið eða gist iheimi l ið.

ER KROPPURINN  
Í LAGI?
Mörg búverk krefjast þess að bóndinn 
sé í líkamlega góðu formi. Hann verður 
að búa yfir styrk, lipurð og þoli til að 
mæta ólíkum verkefnum dagsins.  
Þess vegna er mikilvægt að halda  
sér í formi, gera reglulega æfingar  
og leggja áherslu á að styrkja alla  
vöðva líkamans.

ER ÞITT BÚ  
ÖRUGGUR  
OG GÓÐUR  
VINNUSTAÐUR?

Kynntu þér leiðbeiningaefni um öryggi  
og vinnuvernd í landbúnaði á bondi.is
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Hitaveitu &   
        gasskápar

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

fyrir sumarbústaði og heimili

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

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

Láttu ekki stela af þér kútunum!

Vandaðar Vefsíður
Seldu þína þjónustu og afurðir á netinu!

Kynntu þér málið á www.vefurraedi.is
eða í síma: 5378787

-Uppsetningarverð á vefsíðum eru frá 58.500 kr.- án VSK-

Láttu sjá þig á netinu!

Byggjum á reynslu, góðum verðum og nýjum nálgunum

-Veitum ráðleggingar og markaðsaðstoð-

KKKKKK
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Beint frá Býli 

til neytenda

ur
m

etinu!
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Könnun á áformum 
markaðsaðila varðandi 
uppbyggingu fjarskiptainnviða

Fyrirhuguð er lagning ljósleiðara í Skaftárhreppi, sem veita á öruggt þráðbundið netsamband í sveitar-
félaginu. Gert er ráð fyrir að tengja öll lögheimili í sveitarfélaginu. Einnig standi eigendum frístundahúsa 
og fyrirtækja, sem staðsett eru í Skaftárhreppi, til boða að tengjast ljósleiðaranum. Gert er ráð fyrir að 
öllum þjónustuveitum verði heimilað að bjóða þjónustu sína á ljósleiðarakerfinu gegn gjaldi.

Auglýst er eftir:
A. Aðila, eða aðilum, sem sannanlega ætla að koma á ljósleiðaratengingu eða annarri a.m.k. 100Mb/s 

þráðbundinni netþjónustu í Skaftárhreppi á næstu þremur árum á markaðslegum forsendum.
B. Hæfum aðila, eða aðilum, til að taka að sér að byggja upp ljósleiðarakerfi með stuðningi frá opin-

berum aðilum og e.t.v. reka til framtíðar, komi til þess að enginn aðili svari lið A. hér að ofan. Aðilar 
sem óska eftir stuðningi skulu m.a. uppfylla kröfur um fjarskiptaleyfi, fjárhagslegan styrk, reynslu 
af uppbyggingu og rekstri sambærilegra kerfa o.fl.

C. Eiganda mögulegra fyrirliggjandi fjarskiptainnviða í Skaftárhreppi sem er tilbúinn að leggja þá til við 
uppbygginguna gegn endurgjaldi sem bjóðist öllum sem lýsa yfir áhuga á uppbyggingu samkvæmt 
B á jafnræðisgrundvelli og bjóðist einnig ef enginn svarar lið A og/eða B hér að ofan.

D. Upplýsingum um tengistaði (heimili og fyrirtæki) þar sem fjarskiptafélag býður í dag a.m.k. 100Mb/s 
opið aðgangskerfi innan sveitarfélagsins Skaftárhrepps. 

Áhugasamir skulu senda tilkynningu til Skaftárhrepps á netfangið sveitarstjori@klaustur.is fyrir kl. 12:00 
þann 17. október 2016. Í tilkynningunni skal koma fram nafn og kennitala aðila, auk upplýsinga um 
ofangreint eftir því sem við á.

Hægt er að óska eftir nánari upplýsingum og skýringum og skulu slíkar fyrirspurnir sendar á netfangið: 
sveitarstjori@klaustur.is 

Áhugakönnun þessi er ekki skuldbindandi, hvorki fyrir Skaftárhrepp né þá sem sýna verkefninu áhuga.
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Frá örófi alda hefur sígrænn hálf-
runni með bláleitum, stakfjöðruð-
um blöðum og grængulum blóm-
um í gisnum skúf haldið athygli 
lækna jafnt sem kennimanna. Og 
eiginlega óslitið allt fram á okkar 
tíma

Þessi hálfrunni, eiginlega bara 
einær jurt þegar hann vex norðan 
sinna eiginlegu heimkynna, komst 
fyrst á prent með íslenskuðu nafni 
í þýðingu Nýja testamentisins. Þar 
sendur í Lúkasarguðspjalli ellefta 
kafla, fertugasta og öðru versi: 
„Vei yður, þér Farísear, því að þér 
gjaldið tíund af myntu og rúðu og 
öllum matjurtum, en gangið fram-
hjá réttvísinni og kærleikanum til 
Guðs; …“ 

Þarna kemur rúðan fyrst inn í 
íslenskan raunveruleika. En senni-
lega lítið síðan, því ólíklegt er að 
nokkur Íslendingur hafi haft kynni 
af henni fyrr en á allra síðustu árum 
flakks og ferðalaga um suðlæg lönd. 
Samt gæti skeð að rúðu hafi verið að 
finna í klausturgörðunum hér meðan 
þeir voru. Engar vísbendingar liggja 
þó fyrir um það frekar en flest annað 
sem þar var ræktað.

Tvær tegundir af stórri ætt

Rúða, Ruta graveolens, er ein af 
þeim plöntum sem Karlamagnús 
lét lista upp í Capitullare de Villis, 
sem var eiginlega tilskipun hans 
um hvernig gróðurvali og ræktun 
skyldi hagað í görðum hans og 
klausturhaldarar höfðu síðan sem 
fyrirmynd í görðum klaustranna vítt 
um Evrópu. Heimkynni rúðunnar 
er í stórum dráttum umhverfis 
Miðjarðarhaf og austur til stranda 
Svartahafs. Þar austan við og suður 
eftir Arabíuskaganum vex önnur 
rúðutegund, Ruta chalepensis, 
keimlík en betur aðlöguð hita-
breyskjum og eyðimerkurloftslagi. 
Þótt hún vaxi villt á söguslóðum 
guðspjallana, þá er líklegra að þar 
sé til hinnar ræktuðu rúðu vísað úr 
því að hún er talin með myntunni 
og matjurtunum. 
Rúða tilheyrir stórri og fjölbreyttri 
ætt sem kennd er við hana sjálfa 
og kallast Rúðuætt eða Rutaceae á 
fræðimálinu. Ættin greinist í nokkr-
ar undirættir sem dreifast um hin 
heittempruðu gróðurbelti jarðar. 
Ein undirættin er Appelsínuættin, 
„Aurantioideae“, sem leggur 
okkur til appelsínur, sítrónur og 
aðra sítrusávexti. Og þeir sem 
unna japanskri eða kínverskri mat-
argerðarlist kannast eflaust við 
japanskan roðapipar og kínversk-
an sichuan-pipar og eflaust fleiri 
gerðir svipaðra austurasískra krydd-
tegunda af ættkvísl gulviðartrjánna, 
Zanthoxylum, sem líka eru einkar 
vinsæl hjá þeim sem dunda sér við 
að rækta dvergtré.

Í heimkynnum sínum við 
Miðjarðarhaf nær rúðan um 60 
cm hæð og heldur sínum blágrænu 
blöðum á hálftrénuðum greinum 
árið um kring. Þar blómgast hún 
snemmsumars með grængulum, 
blómhlífarlausum blómum í gisnum 
skúfum snemma vors. Fræþroski 
verður þar nokkru áður en sumar-
breyskjan fellur á af fullum þunga. 

Sjálfsáin dafnar hún norður 
til Rínarhéraðanna og vestur til 
Englands en nær þar sjaldan eðli-
legri hæð. Þar blómgast hún allt 
sumarið. Norðar en þetta getur 
rúðan haldið sér við sem einær jurt 
en oftast er henni sáð með sumar-
blómunum og forræktuð seinnipart 
vetrar. Hér á Íslandi dafnar rúða sem 
sumarblóm útivið en nær ekki að 
þroska fræ. En í frostlausum garð-
skála er hægt að halda henni sem 
pottaplöntu í mörg ár.

Ótrúlegt efnamagn  
í litlum kroppi

Af rúðu leggur afar sterka og 
sérkennilega lykt sem erfitt er að 
lýsa. Kannski er einna helst hægt 
að segja að lyktin minni á allt í senn 
trjátjöru, klóróform, kamfóru, vanillu 
og rósir. Sumum þykir lyktin góð en 
aðrir forðast hana. En það er einmitt 
þessi sterka lykt sem gefur ábendingu 
um að í rúðuna sé eitthvað spunnið. 
Og satt að segja finnast fáar plöntu-
tegundir sem innihalda annan eins 
fjölda efnasambanda. Hátt á annað 
hundrað slíkra hafa fundist í ekki 
stærri jurt. Þarna eru terpenar, rok-
gjarnar olíur, sýrusambönd og alka-
ólíðar, sölt og sykrungar sem allt of 
langt mál væri að telja upp hér. 

En sérstæðasta efnasambandið er 
rútín, sem er aðal varnarefni rúðunn-
ar og ver hana gegn skordýrum, sótt-

kveikjum og sveppaárásum. Rútínið 
er semsagt allt í senn skordýraeitur, 
sótthreinsandi og sveppadrepandi. 
Og það gerir líka alla meðferð á rúðu 
varasama í og á mannlega líkama. Of 
sterkir skammtar geta valdið kvala-
fullum dauðdaga. Þess vegna er það 
ekki á almannafæri að vinna smyrsl 
og önnur preparöt úr rúðu til heima-
brúks. En hómópatar og grasalæknar 
kunna á henni tökin, þannig að þeim 
má treysta. Og nokkur lyfjafyrirtæki 
verja starfskröftum og fjármagni í 
að rannsaka hinn flókna efnasjóð 
rúðunnar í von um að finna þar eft-
irsótt lyf.

Ein við öllu

Eiginlega var það fáum takmörk-
unum háð hverju rúðan átti að 
geta áorkað. Elstu heimildir um 
hana, notkun hennar og eiginleika 

er að finna assýrískum leirtöflum. 
Forngrísku höfundarnir Þeofrastos 
og Dioskorídes skrifa báðir um hana 
í grasabókum sínum. 

Hið sama gerir Plíníus hinn eldri, 
sá sami og lýsti sem sjónarvottur 
Vesúvíusargosinu sem lagði borgina 
Pompei í rúst. Mengunin af því gosi 
varð honum sjálfum að aldurtila 
nokkrum dögum síðar. 

Díoskorídes segir villta rúðu úr 
fjöllunum vera óhæfa til nokkurs 
brúks vegna þess hve mögnuð hún er. 
Hann telur ræktuðu rúðuna mun betri, 
einkum hafi hún vaxið í námunda við 
fíkjutré. Hann segir hana opna sár 
og hreinsa þau, hún sé vermandi og 
þvaglosandi. Hún hjálpi konum til að 
koma klæðaföllum af stað. Það getur 
skilist að hún gagnist þeim líka til að 
valda fósturlosi. Rúðan var nefni-
lega ein af þeim jurtum sem konur 
notuðu til að þeim leystist höfn við 
ótímabæra þungun. En við þá iðkun 
munaði oft mjóu á hinu hárfína ein-
stigi milli lífs og dauða móðurinnar. 
Hinn virki skammtur þurfti nefnilega 
að vera stór. Oft fór illa.

Og Díoskorídes heldur áfram að 
telja. Vægt rúðuseyði, drukkið sem 
te, bætti meltinguna og dró saman 
meltingarveginn. Ediksblanda með 
rúðu, tekin í víni, virkaði sem mótefni 
gegn rangri lyfjagjöf. Væru blöðin 
étin með gráfíkjum gögnuðust þau 
sem vörn gegn öllum eiturbyrlunum. 
Svo gott var að hafa fyrirhyggju á 
og gera þetta áður en menn lögðu 
upp í vafasöm stefnumót. Eins var 
þetta fullkomin vörn gegn högg-
ormsbitum. Svona telur hann upp 
endalaust og tínir til hvern kvillann 
á fætur öðrum sem rúðan gat bætt úr 
væri hún rétt fram reidd. Og alveg 
fram á síðustu öld voru remedíur 
úr rúðu staðalvara í apótekum. Og 
að mestu gerðar eftir forskriftum 
Díoskorídesar, þótt margir læknar 
og lyfjameistarar hafi komið fram og 
betrumbætt þær á þeim tvö þúsund 
árum sem liðin eru frá fráfalli hans. 

Allt frá upphafi klausturgarðanna var 
rúðan mikil áherslujurt. Fyrir utan 
alla þá kvilla sem Díoskorídes og 
aðrir meistarar sögðu að hún gæti 
bætt, bættist við einn þáttur sem 
siðsamir kirkjufeður prísuðu sem 
himnasendingu og lofuðu guð fyrir. 
Með rúðunni var nefnilega hægt að 
slá á vandræðalegan óróa meðal 
munkanna. En oft vildi brenna við 
að líferni tengt tímgunarhvötinni og 

svölun hennar stefndi í óefni meðal 
þeirra, að mati kirkjufeðranna, svo 
að starfsandinn og bænahaldið í 
klaustrunum var ekki alveg eins 
bljúgt, einbeitt og flekklaust eins og 
til var ætlast. 

Rúðan gat bætt úr þessu. Meðal 
efnasambanda hennar er nefnilega 
drjúgur slatti af svokölluðum fýtó-
estrógenum, sem eru ígildi þeirra 
estrógena eða kvenhormóna sem 
dýrategundir framleiða í skrokki 
sínum, einkum kvendýrin og þar 
með konur. Karldýr framleiða 
þessa hormóna líka og geta ekki án 
þeirra verið en karlhormónarnir, hin 
svokölluðu testósteron, halda þeim 
niðri. Í plöntum tengjast estrógenin 
þoli plantnanna til að takast á við 
erfiðar aðstæður, fyrir utan að ýta 
undir blómgun og fræþroska. Líklega 
tengjast þau líka úthaldi og átökum 
við álag af öllu tagi, bæði hjá plönt-
um og dýrum, konum og körlum. 

Rúða hafði fyrr á öldum lengi 
verið notuð til að krydda vín, einkum 
ódýr vín og eftirhreytur sem alþýða 
manna hafði efni á að drekka. Rúðan 
kom í veg fyrir ofgerjun í borðvínun-
um þannig að þau geymdust betur 
með henni innanborðs. Í fyrstu héldu 
klaustrin sig við óblönduð eðalvín. 
En svo kom harðæri og þá þurfti 
að grípa til ódýrari, rúðublönduðu 
vínanna. 

Þá brá svo við að munkarnir byrj-
uðu að finna á sér mun. Það sljákkaði 
í votu draumunum og upprisa holds-
ins varð þeim ekki jafn áþreifanleg 
og áður. Lífið varð friðsælla og bænir 
og störf einbeittari. Upp frá þessu 
var allt vín í klaustrum kryddað með 
rúðu. Ekki þurfti mikið af henni, svo 
bragðið var dauft og vandist vel. Í 
nágrannamálunum kallast rúðan 
vínrúða eða vínrúta vegna þessarar 
notkunar.

Við tilraunir hefur komið í ljós 
að sæðisfrumur heilbrigðs karl-
manns lamast ef dauf upplausn af 
rúðuvatni er drukkin nokkru fyrir 
sáðlos. Og satt að segja getur verið 
erfitt að fullgera slíkar rannsóknir 
vegna risvandamála viðfanganna. Í 
tilraunadýrum dregur mjög úr sæðis-
frumumyndun ef dýrin eru fóðruð á 
rúðublönduðu fóðri og rúðuhlutfallið 
þarf ekki að vera hátt, langt innan 
við eitt prósent. Langtímaneysla á 
rúðu veldur getuleysi hjá körlum. Af 
þessu má draga þá ályktun að dag-
legur skammtur af rúðublönduðu víni 
hafi verið meðvituð og markviss, en 
lítið áberandi, vönunaraðferð sem 
kirkjufeðurnir beittu munkana.

En rúða er engu að síður enn notuð 
sem krydd í mat á mörgum svæðum 
heimsins, einkum á Balkanskaga, 
í Tyrklandi, Austurlöndum nær 
og norðanverðri Afríku. Einkum í 
sterkar sósur og baunarétti. Hér í 
Evrópu gefur rúðan keim í vinsæl 
vínföng eins og Underberg snafsinn 
og aðra „bittera” af líku tagi. Svo það 
er eins gott að fara varlega með þá, 
þótt þeir mýki sálina stundum, og 
ánetjast þeim ekki.

Bragðið af rúðu er afar beiskt 
en mildnar við eldun. Ekki má nota 
nema agnarögn af því til að krydda 
mat. Til að finna út rétta magnið þarf 
hver og einn að þreifa sig áfram með, 
en gæta þess bara að nota ekki meira 
en nemur einu laufblaði í hvert 
sinn. Það passar vel með öðrum 
kryddum og styrkir bragð þeirra án 
þess að vera yfirgnæfandi. Rúðan 
gefur góðan keim í eggjahrærur, 
pylsugerð, kæfu og sætsúrar græn-
metisinnlagnir. Safi rúðunnar getur 
valdið útbrotum á húð, einkum í 
sólskini. Farið því varlega ef verið 
er að hanskast með hana.

Fróðleiksbásinn
Hafsteinn Hafliðason garðyrkjufræðingur

Jurtir Karlamagnúsar – rúðan

gur

Rúða, Ruta graveolens, í fullum blóma.

Rúða – spjald úr gamla Garðyrkjuskólanum.
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„Þetta ætlar greinilega að slá 
í gegn enda hafa viðtökurnar 
verið eftir því, upplifun gesta er 
frábær og allir í skýjunum með 
þessa nýjung hjá okkur Möggu,“ 
segir Jóhann Helgi Hlöðversson, 
ferðaþjónustubóndi í Vatnsholti 
í Flóahreppi. Hann og eiginkona 
hans, Margrét Ormsdóttir, hafa 
opnað nýjan veitingastað sem heit-
ir Blind Raven. 

Þar borða gestir í kolsvarta myrkri 
þar sem meistarakokkurinn Úlfar 
Finnbjörnsson sér um matreiðsluna. 
Þjónarnir eru með nætursjónauka á 
höfðinu þannig að þeir sjái hvað þeir 
eru að gera. „Fólk velur af matseðl-
inum áður en það fer inn í salinn en 
þá erum við að tala um rauðan lit 
fyrir kjöt, bláan lit fyrir sjávarrétti, 
grænan lit fyrir grænmetisrétti og 
hvítur litur er fyrir óvissu rétt,“ segir 
Jóhann Helgi. Eftir að búið er að 
borða í myrkrinu er fólk leitt inn í 
ljósið þar sem það fær að sjá mat-
seðilinn og hvað það var að borða. 
„Þetta er frábær upplifun fyrir fólk 
svo ekki sé minnst á skemmtunina 
sem fylgir því að hafa ekki hugmynd 
hvað er á disknum fyrir framan sig. 

Sumir enda á því að borða með fingr-
unum því þeir ná matnum ekki upp 
með hnífapörunum eða hitta ekki 

á munninn með þeim. Þetta er að 
heppnast stórkostlega,“ bætir Jóhann  
Helgi við. /MHH

KOMDU MEÐ Á 
AGROMEK

Agromek Landbúnaðarsýningin er stærsta landbúnaðarsýning Norður Evrópu og er haldin í Herning í Danmörku
annað hvert ár. Jötunn í samstarfi við Snorra Sigurðsson hafa ákveðið að efna til hópferðar á sýninguna þar sem 

blandað verður saman heimsóknum til bænda og fræðsluerindum danskra og íslenskra ráðgjafa.

Bókanir og upplýsingar um ferðina veita
vélasölumenn í síma 480 0400

Áætlaður kostnaður pr. þáttakanda er kr.

140.000,-

Miðvikudagurinn 30. nóv.
08:00 Brottför með Icelandair flugi FI 204
12:00 Lending í Kaupmannahöfn. Ekið með rútu frá Kaupmannahöfn

til Sjálandsodda með bændaheimsókn á leiðinni.
16:45 Hraðferja til Árósa sem siglir á allt að 75km hraða.
18:00 Komið á hótel í miðbæ Árósa (3 nætur).
20:00 Kvöldverður og stutt kynning á dagskrá.

Fimmtudagurinn 1. des.
09.00 Brottför frá Hóteli á Sýningu í Herning (allur dagurinn).
19.00 Komið tilbaka á Hótel í Árósum.
20.00 Kvöldverður og Keila í miðbæ Árósa

Föstudagurinn 2. des.
08.00 Brottför frá Hóteli.
08.30 Heimsókn til Seges sem er RML danskra bænda. Kynning á

starfsemi Seges og stutt fræðsluerindi frá nokkrum
Landsráðunautum Seges um áhugaverð efni.

12.00 Brottför frá Seges og farið aftur á sýningu í Herning.
18.00 Brottför af sýningu og heimsókn til bónda á leiðinni

tilbaka til Árósa.
20.00 Kvöldmatur í nágrenni hótelsins í Árósum.
ATH. Þeir sem vilja geta notað daginn frekar í Árósum.

Laugardagurinn 3. des.
08.00 Brottför frá hóteli. Ekið suður Jótland, yfir Fjón og Sjáland með

heimsóknum til bænda og/eða fyrirtækja.
18.00 Komið á hótel í Kaupmannahöfn.
20.00 Kvöldverður í nágrenni hótelsins.

Sunnudagurinn 4. des.
11.00 Brottför frá hóteli út á Flugvöll
13.20 Flug Icelandair FI 205 til Keflavíkur
15.30 Lending í Keflavík.

Drög að dagskrá ferðarinnar eru eftirfarandi:

Þar sem aðeins 50 sæti eru í boð er miðað við að 
hámarki 2 miða á hvert lögbýli og fyrstur kemur 
fyrstur fær.

Innifalið:  Flug, rútuferðir, gisting með 
morgunverði og kvöldverður alla dagana.

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

ararstjóri: F
norri Sigurðsson S

sviðstjóri hjá SEGESsv

Borðað í kolsvörtu myrkri 
Blind Raven er fyrsti myrkvaði veitingastaðurinn á Íslandi en nokkrir slíkir staðir eru til erlendis og njóta mikillar 
vinsælda. Myndir / MHH

Gestir velja liti af matseðlinum áður 
en þeir fara í myrkvaðan salinn í 
Vatnsholti. Í byrjun verður eingöngu 
opið fyrir hópa en hægt er að senda 
fyrirspurnir á info@hotelvatnsholt.is.
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Framleiðendasamvinnufélagið 
Danish Crown, sem er sérhæft 
í slátrun og kjötvinnslu, starf-
rækir í smábænum Holsted á 
Suður-Jótlandi eitt fullkomn-
asta nautgripasláturhús í heimi. 
Sláturhúsið, sem einnig er kjöt-
vinnsla, var tekið í notkun árið 
2014 og nær athafnasvæði þess 
yfir um 18.500 fermetra.

 Um leið og framleiðsluaðstað-
an var tekin í notkun lokaði Danish 
Crown fimm minni sláturhúsum í 
hagræðingarskyni enda er slátrunar-
getan í Holsted afar myndarleg, en 
þar er hægt að slátra 950 fullorðn-
um nautgripum á dag, eða nærri 
helmingi allra slátraðra nautgripa í 
landinu. 

Til þess að setja þessa afkastagetu 
í samhengi við íslenskar aðstæður þá 
má geta þess að árið 2015 var slátrað 
hér á landi 15.957 fullvöxnum naut-
gripum í átta sláturhúsum, en þetta 
magn nautgripa rennur í gegn hjá 
Holsted á rúmlega þremur vikum.

3 ár í byggingu

Ákvörðun Danish Crown um að 
sameina fjórar 
minni sláturlínur 
í eina var tekin 
árið 2010 og árið 
2011 hófust svo 
framkvæmdir við 
hið nýja sláturhús 
en alls kostaði 
f r a m k v æ m d -
in 711 danskar 
milljónir króna, 
eða um 12 millj-
arða íslenskra 
króna. 

Þetta er vissulega stór upphæð en 
framkvæmdin hefur þegar borgað 
sig að sögn talsmanna félagsins og 
er þess vænst að í lok þessa árs muni 
fjárfestingin skila arði til eigenda 
sinna, þ.e.a.s. hinna dönsku kúa-
bænda. 

Alls starfa um 300 manns á staðn-
um, bæði við slátrun, kjötvinnslu og 
pökkun, og er þetta því umtalsvert 
stór vinnustaður. Reyndar það stór 
að í aðdraganda þess að félagið 
valdi starfseminni stað átti sér stað 
allmikil samkeppni á milli þeirra 
sveitarfélaga sem komu til greina 

enda munar veru-
lega um vinnu-
stað sem þennan. 
Fyrir valinu varð 
bærinn Holsted, 
sem er lítill bær 
um það bil mitt á 
milli Esbjerg og 
Kolding. 

Í Holsted búa 
rétt rúmlega þrjú 
þúsund manns og 
af þeim starfa nú 

tæplega 200 hjá Danish Crown. Þessi 
ákvörðun félagsins hefur því haft 
veruleg áhrif á íbúana í Holsted.

Reka enn 3 sláturhús í Danmörku

Þó svo að afkastageta sláturhússins í 
Holsted sé veruleg er hún þó engan 

veginn næg til þess að sinna hinum 
danska markaði. Félagið situr allvel á 
slátrunarmarkaðinum í Danmörku og 
er með rúmlega 90% af allri slátrun 
nautgripa. 

Alls er félagið með 2 önnur slát-
urhús í landinu, í Álaborg og Husum, 
en í þeim tveimur er afkastagetan til 
samans svipuð og er nú í Holsted. 
Auk þess er rekin sérvinnsla á 
ýmsum sérstökum nautgripaafurð-
um í vinnslustöð félagsins í Søndre 
Felding og svo er félagið einnig með 
sláturhús í rekstri í Þýskalandi. 

Samtals sjá dönsku sláturhúsin 
um að slátra rétt rúmlega 300 þúsund 
nautgripum árlega og sé hið þýska 
sláturhús talið með er árleg slátrun 
rétt tæplega 400 þúsund nautgripir. 
Alls starfa um 800 manns hjá naut-
griparæktardeild félagsins í dag og 
nemur árleg velta þessa hluta Danish 
Crown rúmlega 60 milljörðum 
íslenskra króna.

Sérstök áhersla á velferð

Þegar sláturhúsið og kjötvinnslan 
í Holsted voru í hönnunarferli var 
strax í upphafi ákveðið að horfa 
sérstaklega til tæknivæðingar og 
velferðar bæði manna og dýra. 
Sláturhúsið er því allt hið fullkomn-
asta á þessu sviði og stendur fólk á 
sjálfvirkum lyftum, öll færsla á föll-
um og kjöti gerist með sjálfvirkum 
hætti og nánast hvergi sá staður þar 
sem lyfta þarf einhverju upp með 
handafli. 

Sláturhúsið er einnig afar hljóð-
látt, undirlag mjúkt bæði fyrir fólk og 
dýr og loftræstingin slík að hvergi er 
eiginlega hægt að finna það sem kalla 

Fullkomnasta nautgripa-
sláturhús í heimi – fyrri hluti

Utan úr heimi

Bretland: 

MRSA-bakteríur greinast í svínakjöti 
í verslunum Asda og Sainburys
Sýni sem nýlega voru tekin úr 
svínakjöti í verslunum Asda og 
Sainburys á Bretlandseyjum sýndu 
að hluti kjötsins var sýkt af sýkla-
lyfjaónæmu afbrigði af MRSA-
bakteríum sem finnst í búfé.

MRSA stendur fyrir Methicillin-
resistant Staphylococcus aureus, 
eða Staphylococcus aureus-bakter-
ía, sem er ónæm fyrir Methicillin-
sýklalyfjum. Bakterían getur valdið 
alvarlegum sýkingum í mönnum 
og talið að hún valdi dauða um 300 
manns á ári á Bretlandseyjum. 

Blaðamenn The Guardian, í sam-
vinnu við Bureau of Investigative 

Journalism, segjast einnig hafa fund-
ið galla í innflutningsreglugerðum 
Breta sem gerir kleift að flytja til 
landsins lifandi svín frá löndum eins 
og Danmörku þar sem afbrigði sömu 
bakteríu, sem kallast MRSA CC398, 
er mjög algeng.

Þrátt fyrir að MRSA-bakterían 
drepist sé kjötið vel eldað er mikil 
hætta á smiti sé það meðhöndlað 
hrátt. Starfsmenn svínabúa og svína-
sláturhúsa eru sagðir vera í mestri 
hættu á smiti og að vera smitberar.

Sýkta kjötið í verslunum er því 
einungis talið vera toppurinn á ísjak-
anum.  /VH

Danish Crown, sem er sérhæft í slátrun og kjötvinnslu, starfrækir í smábænum Holsted á Suður-Jótlandi eitt full-
komnasta nautgripasláturhús í heimi.  Mynd / Morten Fauerby

Danish Crown-sláturhúsið í Holsted á Suður-Jótlandi.

Sýkta kjötið í verslunum Asda og Sainburys er einungis talið vera toppurinn 
á ísjakanum.

Fylgst er með útbreiðslu olíunnar í sjó úr lofti og stefnir hún með straumum 
frá landi og norður á bóginn.

Mengun í Norðursjó:

100 tonn af olíu í sjóinn
Vegna bilunar í olíuborpalli BP 
láku tæplega 100 tonn af olíu í 
Norðursjó í byrjun vikunnar. 
Fuglalíf í hafinu umhverfis er sagt 
í hættu.

Olíuborpallurinn, sem er í eigu 
British Petrolium, er staðsettur um 75 
kílómetra vestur af Hjaltlandseyjum. 
Olíuvinnsla pallsins hefur verið 
stöðvuð á meðan reynt er að komast 
fyrir lekann. 

Talsmenn BP segja ástæðu lekans 
vera vegna tæknibilunar í lokum. 

Fylgst er með útbreiðslu olí-
unnar í sjó úr lofti og stefnir hún 
með straumum frá landi og norður 
á bóginn og vonast er til að hún 
eyðist á náttúrulegan hátt áður en 
skaðinn af hennar völdum verður 
mikill.

Talsmenn náttúrverndarsamtaka 
segja að fuglalíf á hafsvæðinu milli 
Noregs og Hjaltlandseyja sé við-
kvæmt og að full ástæða sé til að 
hafa áhyggjur af því vegna lekans. 
 /VH
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mætti hefðbundinn sláturhúsa- og 
kjötvinnsluilm. Þá var strax í upphafi 
lögð mikil áhersla á nýtingu og því er 
t.d. mun minni notkun á vatni í þessu 
sláturhúsi en gerist og gengur. Eins  
er mikil áhersla lögð á vinnuverndina 
og er t.d. vinnudagurinn að jafnaði 
ekki lengri en 7,4 vinnustundir og 
ekki unnið um helgar. Yfirvinna er 
afar fátíð en gerist þó á álagstímum 
en að sögn forsvarsmanna félagsins 
er það afar fátítt að starfsmenn fari 
yfir 40 vinnustundir á viku.

Slátra rúmlega 4.500
gripum á viku

Að jafnaði nemur slátrunin um 950 
gripum á dag en metið er þó um 
1100 gripir á einni dagvakt en þá 
urðu slátrararnir að vera eina yfir-
vinnustund í vinnunni, eitthvað sem 
þeir vilja helst ekki! Í sláturhúsinu 
er í dag slátrað á einni vakt og er 
slátrunin samtengd við svokallaða 
keyrsludeild þannig að enginn naut-
gripur á að þurfa að bíða of lengi 
í biðfjósinu. Gripaflutningabílarnir 
koma því jafnt og þétt frá morgni og 
fram undir hádegi og er slátrað svo 
til jafn óðum af bílunum. Svo þetta 
kerfi gangi vel upp er mikilvægt að 
góð stjórn sé á hlutunum og sér full-
komið tölvukerfi um það.

Lifandi vigtun, þjónusta
fyrir bændur

Þegar gripirnir koma inn í biðfjós-
ið fara þeir um sérstaka griparennu 
og geta þrír sláturbílar tæmt á sama 
tíma. Gripirnir eru leiddir í hóp á 
sérstaka vigt og er lífþungi þeirra 
skráður þar ásamt því að eyrnamerk-
in eru skönnuð. Þess má geta að allir 
nautgripir í Danmörku eru með raf-
ræn merki í dag. 

Þegar þetta er gert er meðal líf-
þungi reiknaður út fyrir viðkomandi 
hóp og fær bóndinn þær upplýsingar 
með sláturupplýsingunum og getur 
þá nýtt þær upplýsingar í sínum 
rekstri s.s. við gerð fóðrunaráætl-
unar og þ.h. Þessar upplýsingar 
fara einnig inn í miðlægan gagna-
grunn dönsku bændasamtakanna hjá 
SEGES og eru þar nýttar með margs 
konar hætti.

Bæði Halal og hefðbundin aflífun

Þegar gripirnir koma úr biðfjósinu 
ganga þeir að aflífunarklefunum, 
sem eru tveir, og geta þeir hvergi 
séð inn í sláturhúsið en það er 
gert af virðingu fyrir skepnunum 
og er einnig krafa Halal-slátrunar. 
Sláturhúsið getur nefnilega slátr-
að bæði með hefðbundnum hætti 
og Halal, eftir því hver þörfin er. 
Stundum er óskað sérstaklega eftir 
Halal-vottuðu kjöti og er þá slátrað 
upp í slíka ósk en slíkt kjöt er aldrei 
selt sem „ekki Halal“. Sé Halal-
slátrun framkvæmd mun allt kjöt 

af viðkomandi grip merkjast með 
Halal-merki enda eru til trúarhópar 
kristinna manna sem líta á Halal-
vottað kjöt sem óhreint. 

Það skiptir því Danish Crown 
miklu máli að geta rakið hvern kjöt-
bita frá slátrun og út í kjötbakkann. 
Eini munurinn við slátrunina, þ.e. á 
Halal og hefðbundinni slátrun, er að 
í stað þess að nota boltaloftbyssu til 
þess að svipta gripinn vitund er notuð 
plötu-loftbyssa til þess. Hugmyndin 
með muninum er að ef ekki kæmi til 
blóðgunar þá gæti gripurinn aftur 
komið til meðvitundar en um slíkt er 
afar sjaldan að ræða þegar notuð er 
boltabyssa. Gripurinn er svo blóðg-
aður með nákvæmlega sama hætti, 
óháð því hvor aðferðin var notuð til 
þess að svipta meðvitund. Sá sem sér 
um blóðgunina í Halal-slátruninni 
þarf þó að vera sérstaklega trúarlega 
vottaður til slíks verks en sá aðili sér 
almennt um alla blóðgun hjá slátur-
húsinu svo ekki er verið að skipta 
um fólk við verkið eftir því hvaða 
grip eigi að slátra.

Nýta „allt“

Allt ferlið frá aflífun til kælingar er 
að heita má hefðbundið í þessu slát-

urhúsi en athygli vekur hve vel er 
hugað að nýtni á öllu því sem til fell-
ur. T.d. fóru einungis 8 tonn af slátur-
úrgangi til eyðingar í þarsíðustu viku 
en fyrst og fremst var um að ræða 
mænu og heila eldri kúa sem ekki 
má nýta vegna reglna um kúariðu. 
Svo til allt annað af skepnunni er 
nýtt. Húðirnar eru sútaðar í eigin 
verksmiðju Danish Crown, lappirnar 
fara til Þýskalands í sérstaka verk-
smiðju sem býr til áburð. Hausarnir 
fara í sérstaka matvælavinnslu í Mið-
Austurlöndum, tungurnar fluttar út 
til Japan, allt magainnihald og hluti 
innyfla fer til hauggasframleiðslu, 
fjórmaginn seldur til matargerðar í 
Asíu og svo mætti lengi telja.

Margt af þeirri sérvöru sem 
verður til á vegum Danish Crown 
er unnið í sérstakri vinnslustöð 
félagsins í Søndre Felding en sumt 
er selt beint til annarra vinnsluaðila. 
Mikil áhersla er þó lögð á að vinna 
sem mest í Holsted og verður fjallað 
um þann hluta starfseminnar í næsta 
blaði.

Snorri Sigurðsson
sns@seges.dk
Ráðgjafi hjá SEGES P/S
Danmörku

Hjólabúnaður Þrýstibremsur Nefhjól

Læsanlegir og einfaldir
beislisendar

Ljós og ljósabúnaður

Bremsuborðar Hjólalegur

Hjólnöf

Þ ý tib efhjó

Bremsubarkar

Samhliða innflutningi okkar á Indespension kerrum
erum við með varahluti og hluti til kerrusmíða fyrir 
flestar kerrugerðir, t.d. Indespension, Ifor Williams o.fl.
Eigum á lager mikið úrval varahluta í helstu gerðir 
bremsu og hjólabúnaðar fyrir Alko og Knott. Bjóðum
einnig sérpantanir.

Nálægð við birgja okkar í Bretlandi tryggir skamman
afgreiðslufrest á sérpöntunum.

Kerruvarahlutir á góðu verði

Austurvegur 69 - 800 Selfoss Lónsbakki - 601 Akureyri Sólvangi 5 - 700 Egilsstaðir

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

Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að senda 
ferilskrá ásamt mynd á Bjorn Csaba Erdei, rekstrarstjóra, 

á netfangið bjorn@thrastalundur.is

Bifreiðaverkstæði á einum besta stað á höfuðborgar-
svæðinu til sölu. Um er að ræða einstaklega traust 
og farsælt verkstæði sem rekið hefur verið af sömu 

eigendum við góðan orðstýr síðan 1999.
Stutt í allar helstu varahlutaverslanir  

Reksturinn er á 400 fm gólfflöt með þremur innkeyrslu-
hurðum. Helmingur hússins er í sanngjarni leigu en hinn 

helmingur í eigu verkstæðis.  Því stendur til boða að 
halda leigubilinu eða reka verkstæðið einungis í 200 fm. Í 
þeim hluta er auk þess 100 fm milliloft, þar sem búið er að 
innrétta 70fm íbúð. Með fyrirtækinu fylgja öll nauðsynleg 

tæki og tól. Hentar vel til sameiningar og stækkunar 

Vegna sérstakra aðstæðna er um einstök kaup að ræða. 

Verð á rekstri: 21.000.000 kr.
Verð á húsnæði (ca. 300 fm.): 59.000.000 kr.

Ef þið eruð réttu aðilarnir látið þá vita af ykkur  
í síma 862 5008 

BIFREIÐAVERKSTÆÐI 
TIL SÖLU  

Mynd / SS

Mynd / Danish Crown Bændablaðið
á bbl.is og líka á Facebook
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Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins

ur 6. október 2016

Guðmundur Jóhannsson
ábyrgðarmaður í
nautgriparækt
mundi@rml.isÖflug naut úr 2010-árganginum

Fagráð í nautgriparækt ákvað á 
fundi sínum þann 29. september sl. 
að setja sjö naut úr 2010-árgangin-
um í notkun sem reynd naut til 
viðbótar þeim sem áður voru 
komin til notkunar. Þetta var gert 
á grunni þess að nú í september 
var keyrt nýtt kynbótamat fyrir 
afurðaeiginleika. 

Þessi sjö naut eru Kústur 10061 frá 
Birtingaholti 4 í Hrunamannahreppi, 
Lúður 10067 frá Brúnastöðum í 
Flóa, Sólon 10069 frá Bessastöðum 
á Heggstaðanesi, Dropi 10077 
frá Fossi í Hrunamannahreppi, 
Neptúnus 10079 og Úranus 10081 
frá Hvanneyri í Andakíl og Úlli 
10089 frá Dæli í Fnjóskadal.

Þarna eru á ferðinni geysilega 
öflug naut sem sést best á heildar-
einkunn þeirra en sem dæmi standa 
bæði Dropi 10077 og Úranus 10081 
með 115 sem skipar þeim í hóp allra 
hæstu nauta. Sem stendur er Bambi 
08049 efstur með 119 í heildar-
einkunn og næstir koma Koli 06003 
með 118 og Birtingur 05043 með 
117. Dropi 10077 og Úranus 10081 
koma næst á eftir þeim.

Nautsfeður næstu mánuði verða 
Strákur 10011, Lúður 10067, Dropi 
10077, Úranus 10081 og Úlli 10089. 
Áfram eru menn beðnir um að til-
kynna um kálfa undan Keip 07054, 
Bláma 07058, Gusti 09003, Bolta 
09021 og Fossdal 10040.

Þau naut sem falla úr notkun eru 
Logi 06019, Rjómi 07017, Flekkur 
08029, Gói 08037, Gæi 09047, 
Ferill 09070, Dráttur 09081 og 
Drangi 10031. Þessi naut falla út af 
ýmsum ástæðum en flest þó vegna 
lítillar notkunar. Logi 06019 telst 
vera fullnotaður enda búinn að vera 
mjög lengi í notkun, sæði úr Flekk 
er nánast uppurið og Ferill er tekinn 
úr notkun vegna lágs fanghlutfalls.

Rétt er að líta aðeins nánar á þau 
naut sem koma ný til notkunar nú 
en þarna eru eins og áður sagði á 
ferðinni öflug naut.

Kústur 10061 er frá Birtingaholti 4 
í Hrunamannahreppi, faðir er Gyllir 
03007 og móðir Litla-Skessa 322 
Tópasdóttir 03027. 

Dætur Kústs eru mjólkurlagnar 
með fremur há hlutföll verðefna í 
mjólk. Þetta eru fremur stórar kýr, 
í góðu meðallagi háfættar, boldjúp-
ar en útlögulitlar með aðeins veika 
yfirlínu. Malirnar eru frekar grannar, 
beinar en þaklaga. Fótstaða er bein 
og sterkleg en aðeins hallandi um 
kjúkur. Júgurgerðin er mjög góð, 
júgurfesta mikil, júgurband áberandi 
og júgrin vel borin. Spenar eru vel 

gerðir, hæfilega grannir og stuttir og 
ákaflega vel settir. Mjaltir eru í með-
allagi og lítið er um galla í mjöltum. 
Skap þessara kúa er nokkuð mikið.

Lúður 10067 er frá Brúnastöðum í 
Flóa, faðir er Gyllir 03007 og móðir 
Flauta 343 Ófeigsdóttir 02016. 

Dætur Lúðurs eru mjólkurlagnar, 
fituhlutfall í mjólk er um meðallag 
en próteinhlutfall gríðarhátt. Þetta 
eru fremur stórar kýr, nokkuð háfætt-
ar, boldjúpar með miklar útlögur en 
nokkuð veika yfirlínu. Malirnar eru 
fremur breiðar, aðeins hallandi og 
þaklaga. Fótstaða er bein og sterkleg. 
Júgurgerðin er úrvalsgóð, júgurfesta 
mjög mikil, júgurband mjög áberandi 
og júgrin ákaflega vel borin. Spenar 
eru vel gerðir, hæfilega grannir og 
stuttir og ákaflega vel settir. Mjaltir 
eru úrvalsgóðar og lítið er um galla 
í mjöltum. Skap þessara kúa er um 
meðallag.

Sólon 10069 er Bessastöðum á 
Heggstaðanesi, faðir er Ás 02048 
og móðir Sólsrönd 254 Glannadóttir 
98026.

Dætur Sólons eru mjólkurlagnar, 
fituhlutfall í mjólk er í góðu meðal-
lagi og próteinhlutfall hátt. Þetta eru 
ágætlega stórar kýr, háfættar, prýði-
lega boldjúpar með ágætar útlögur 
og fremur beina yfirlínu. Malirnar 
eru meðalbreiðar, beinar og fremur 
flatar. Fótstaða er mjög góð, bein, 
rétt og sterkleg. Júgurgerðin er góð, 
júgurfesta í góðu meðallagi, júgur-
band nokkuð áberandi og júgrin vel 
borin. Spenar eru vel gerðir, hæfilega 
grannir, stuttir og vel settir. Mjaltir 
eru í góðu meðallagi og lítið er um 
galla í mjöltum. Skap þessara kúa 
er nokkuð.

Dropi 10077 er frá Fossi í 
Hrunamannahreppi, faðir er 
Glæðir 02001 og móðir Sletta 349 
Stígsdóttir 97010.

Dætur Dropa eru mjólkurlagnar, 
fituhlutfall í mjólk er nokkuð undir 
meðallagi en próteinhlutfall er hátt. 
Þetta eru meðalstórar kýr, háfætt-
ar, fremur bolgrunnar með litlar 
útlögur og aðeins veika yfirlínu. 
Malirnar eru tæplega meðalbreiðar, 
nokkuð beinar en þaklaga. Fótstaða 
er mjög góð, bein, rétt og sterkleg. 
Júgurgerðin er frábær, mikil júgur-
festa, mjög áberandi júgurband og 
júgrin sérstaklega vel borin. Spenar 
eru vel gerðir, hæfilega grannir og 
stuttir og vel settir. Mjaltir eru góðar 
og mjög lítið er um galla í mjöltum. 
Skap þessara kúa er gott.

Neptúnus 10079 er frá Hvanneyri 
í Andakíl, faðir er Flói 02029 og 
móðir Sokka 219 Hegradóttir 03014. 

Dætur Neptúnusar eru prýðilega 
mjólkurlagnar og efnahlutföll í mjólk 
eru há. Þetta eru tæplega meðalkýr 
að stærð, fremur háfættar, boldjúpar 
með góðar útlögur og beina yfirlínu. 

Malirnar eru breiðar, nokkuð beinar 
og flatar. Fótstaða er mjög góð, bein, 
rétt og sterkleg. Júgurgerðin er öflug, 
góð júgurfesta, áberandi júgurband 
og júgrin mjög vel borin. Spenar eru 
vel gerðir, hæfilega grannir og stuttir 
og vel settir. Mjaltir eru úrvalsgóðar 
og mjög lítið er um galla í mjöltum. 
Skap þessara kúa er um meðallag.

Úranus 10081 er frá Hvanneyri í 
Andakíl, faðir er Síríus 02032 og 
móðir Urður 1229 Laskadóttir 
00010. 

Dætur Úranusar eru gríðarlega 
mjólkurlagnar en fituhlutfall í mjólk 
er undir meðallagi en próteinhlut-
fall liggur nærri því. Þetta eru stórar 
kýr, háfættar, boldjúpar með miklar 
útlögur en aðeins veika yfirlínu. 
Malirnar eru breiðar, eilítið hallandi 
og nokkuð flatar. Fótstaða er góð, 
bein, rétt og sterkleg. Júgurgerðin 
er öflug, mikil júgurfesta, áberandi 
júgurband og júgrin ákaflega vel 
borin. Spenar eru vel gerðir, hæfilega 
grannir og stuttir en örlítið gleitt sett-
ir. Mjaltir eru frábærar og mjög lítið 
er um galla í mjöltum. Skap þessara 
kúa er mjög gott.

Úlli 10089 er frá Dæli í 
Fnjóskadal, faðir er Ófeigur 02016 
og móðir Rán 476 Hyggsdóttir 
05008. 

Dætur Úlla eru ákaflega mjólk-
urlagnar með hátt próteinhlutfall í 

mjólk og fituhlutfall nærri meðal-
lagi. Þetta eru stórar og mjög háfætt-
ar kýr, boldýpt í meðallagi, útlögur 
fremur litlar en yfirlína nokkuð 
bein. Malirnar eru fremur grann-
ar, beinar og þaklaga. Fótstaða er 
bein og sterkleg en aðeins þröng. 
Júgurgerðin er mjög góð, júgurfesta 
í góðu meðallagi, júgurband mjög 
áberandi og júgrin vel borin. Spenar 
eru vel gerðir, hæfilega grannir og 
stuttir og prýðilega settir. Mjaltir eru 
góðar og lítið er um galla í mjöltum. 
Skapið er í meðallagi.

Þessi naut eru sett í notkun með 
algjöran lágmarksfjölda dætra með 
afurðaupplýsingar í nokkrum tilvik-
um. Það er því ljóst að afurðamat 
þeirra getur tekið breytingum við 
næstu keyrslur á kynbótamati. Hins 
vegar er staða þeirra hvað þá þætti 
varðar mjög sterk þannig að fagráð 
taldi óhætt að setja þau í notkun og 
endurnýja þannig hóp reyndra nauta 
allverulega. 

Segja má að afkvæmadómi 
2010-árgangsins sé að mestu lokið. 
Á þessum tímapunkti eru aðeins 
tvö naut sem ekki eru komin með 
tilskilinn dætrafjölda með afurða-
upplýsingar. Góðar líkur eru á að 
annað þeirra muni koma til notkunar 
en tvísýnna með hitt.

Þau reyndu naut sem áfram 
verða í notkun standa öll vel við 
fyrri dóm. Þetta eru Keipur 07054, 
Blámi 07058, Blómi 08017, Þáttur 
08021, Gustur 09003, Bolti 09021, 
Strákur 10011, Fossdal 10040 og 
Bætir 10086. Helstu breytingar sem 
urðu á afurðamati þeirra eru þær að; 
Blómi 08017 lækkaði aðeins hvað 
mjólkurmagn varðar, og lækkaði 
þess vegna um eitt stig í heildar-
einkunn, Þáttur 08021 hækkaði 
aðeins fyrir afurðir en stendur í stað 
í heildareinkunn, Bolti 09021 hækk-
aði aðeins í prótein% og þess vegna 
um eitt stig í heildareinkunn, Fossdal 
10040 lækkaði fyrir afurðir og um 
tvö stig í heildareinkunn og Bætir 
10086 lækkaði nokkuð fyrir afurðir 
og um þrjú stig í heildareinkunn. 
Þessi naut standa eftir sem áður með 
sterkan afkvæmadóm og verða áfram 
í notkun.

Kynbótamat verður keyrt næst 
í nóvember að loknu október-upp-
gjöri. Ég vil því biðja menn að hraða 
skýrsluskilum fyrir október eins og 
mögulegt er, ná fullum skilum og 
skila mjaltaathugun sem keyrð var 
nú í september. Þannig náum við sem 
mestum upplýsingum með í næstu 
keyrslu.
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2007054 Keipur 07054           T Þollur 99008 679, Þorvaldseyri, A-Eyjafjöllum                        
Kaðall 94017

122 94 100 118 114 89 108 111 112 100 112 85 109 110 5,6

2007058 Blámi 07058            T Laski 00010 Doppa 122, Bláfeldi, Staðarsveit                          
Punktur 94032

114 84 100 113 102 111 102 110 107 115 94 99 107 109 5,4

2008017 Blómi 08017* Náttfari 00035 Sól 082, Heggsstöðum, Andakíl                         
Kaðall 94017

109 94 89 102 97 130 100 112 115 129 94 104 110 107 5,4

2008021 Þáttur 08021* Laski 00010 Snúra 254, Berjanesi, V-Landeyjum                      
Roði 96978

89 120 123 101 81 93 100 80 102 121 113 114 114 104 5,8

2009003 Gustur 09003          T Laski 00010 Rán 384, Hóli, Sæmundarhlíð                             
Hersir 97033

96 106 116 104 108 107 99 97 109 101 102 116 108 106 5,6

2009021 Bolti 09021              T Spotti 01028 Skinna 192, Birtingaholti 4, Hrunamannahr.       
Snotri 01027

119 92 104 119 75 87 115 111 110 102 112 97 98 107 6,6

2010011 Strákur 10011* Pontíus 02028 Hvönn 161, Naustum, Eyrarsveit                         
Kaðall 94017

123 102 90 115 106 89 114 94 104 100 117 96 97 107 5,8

2010040 Fossdal 10040*      T Glæðir 02001 Fossa 476, Merkigili, Eyjafirði                            
Hamar 94009

114 88 104 114 94 114 84 98 132 98 93 106 110 110 5,8

2010061 Kústur 10061 Gyllir 03007 Litla-Skessa 322, Birtingaholti 4, Hrunam.hr.      
Tópas 03027

116 106 108 117 96 109 82 100 110 106 99 83 96 107 5,3

2010067 Lúður 10067* Gyllir 03007 Flauta 343, Brúnastöðum, Flóa                           
Ófeigur 02016

112 98 126 122 94 99 111 100 120 100 117 100 98 112 5,6

2010069 Sólon 10069 Ás 02048 Sólströnd 354, Bessastöðum, Heggstaðanesi      
Glanni 98026

115 104 117 120 92 90 81 100 107 110 104 88 99 108 5,8

2010077 Dropi 10077* Glæðir 02001 Sletta 349, Fossi, Hrunamannahr.                      
Stígur 97010

114 83 117 119 115 113 98 99 134 99 106 108 106 115 5,9

2010079 Neptúnus 10079 Flói 02029 Sokka 219, Hvanneyri, Andakíl                             
Hegri 03014

105 107 116 112 99 86 92 102 113 109 113 96 95 106 5,5

2010081 Úranus 10081 Síríus 02032 Urður 1229, Hvanneyri, Andakíl                         
Laski 00010

130 87 100 124 106 87 138 105 117 100 134 115 100 115 6,1

2010086 Bætir 10086* Síríus 02032 Bót 237, Núpstúni, Hrunamannahreppi              
Stöðull 05001

99 107 101 99 102 96 102 108 117 100 112 129 103 104 5,5

2010089 Úlli 10089* Ófeigur 02016 Rán 476, Dæli, Fnjóskadal                                    
Hryggur 05008

119 101 120 124 117 103 109 102 110 98 107 101 94 113 6,3

       Nautsfaðir     T: Tilkynna nautkálfa         * Getur gefið hyrnd afkvæmi
Kynbótaeinkunn = 0,44*afurðir + 0,08*mjaltir + 0,08*frumutala + 0,08*júgur + 0,08*ending + 0,08*spenar + 0,08*frjósemi + 0,08*skap
Afurðir = 0,85*magn mjólkurpróteins + 0,15*prótein%

NAUT 2016 - Reynd naut Nautastöðvar BÍ sem fyrirhugað er að nota sæði úr haustið 2016
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Bændablaðið 
Smáauglýsingar 56-30-300Liprar ódýrar fjárgrindur

Pöntunarsímar
669 1336 og 899 1776  

www. aurasel.is
Meira fyrir aurinn

Þessar grindur hafa löngu sannað gildi sitt. Ódýrar, traustar og einfaldar í uppsetningu. 

Stærð: Breidd 427 cm, hæð 110 cm. Möskvastærð 10 x15 cm.

 Verð á einni grind kr. 24.900 auk vsk.
Ef keyptar eru 2-4 grindur,  verð á grind kr. 22.900 auk vsk.

Ef keyptar eru 5 grindur, verð á grind kr. 19.900 auk vsk.

 Gerið verðsamanburð.

Lambheldar hliðgrindur

Einstaklega léttar og  meðfærilegar fjárgrindur. Stærð 180 x 90 cm.  
Hægt að stilla upp á marga vegu.

Engar festingar, auðvelt að krækja saman.  

Verð á einni fjárgrind kr. 7.900 auk vsk.
Ef keyptar eru 10 grindur eða fleiri, verð á grind kr. 6.900 auk vsk. 

Takmarkað magn.

Dagskrá fræðadags 
Fundarstjóri: Einar Freyr Elínarson formaður ungra bænda.
10:30 Verktaka í landbúnaði
Bessi Vésteinsson verktaki, Unnsteinn Snorri Snorrason 
sérfræðingur og Pálmi Ragnarsson bóndi Garðakoti
12:00 Hádegisverður í boði MS
13:00 – 15:00 
Ávarp Einar Freyr Elínarson formaður ungra bænda
Álftir og gæsir í ræktuðu landi  Sigurlaug Jónína Ólöf 
Þorsteinsdóttir  búvísindafræðingur
Lamb og Svarti sauðurinn  Sigrún Júnía Magnúsdóttir 
margmiðlunarhönnuður
Gróffóðurgæði  Berglind Ósk Óðinsdóttir RML                                           
Landgreiðslur og jörð.is Borgar Páll Bragason RML
Kaffihlé
15:30 – 16:30
Skjólbelti og skógrækt Sigríður Júlía Brynleifsdóttir 
sviðsstjóri Skógræktin
Öryggi og vinnuvernd í landbúnaði Tjörvi Bjarnason BÍ

Fræðadagur 
og Bændahátíð BsA

í  Valaskjálf á Egilsstöðum 
22. október 2016

Bændahátíð
Fordrykkur í Safnahúsinu á Egilsstöðum kl. 19:30 
í boði Jötunn véla
Borðhald hefst í Valaskjálf kl. 20:30 
með þriggja rétta kvöldverði og skemmtiatriðum
Veislustjóri: Þórarinn Ingi Pétursson
Hljómsveitin Nefndin leikur fyrir dansi

Verð á bændahátíð 7.700 kr. með dansleik 
Verð á dansleik 2.500 kr.
Ath ekki tekið við kreditkortagreiðslum
Forsala aðgöngumiða í Jötunn vélum Egilsstöðum frá 
17. október, miðapantanir á bændahátíð í síma 865-0026 
Halla / Lóa 862- 9375

Allir velkomnir. 
Bendum gestum á að kynna sér tilboð á gistingu 
í Hótel Valaskjálf. 

SKÓGRÆKTIN

Fyrir þig
í Lyfju

lyfja.is

Decubal fyrir húðina! Afsláttur af völdum 
Decubal vörum út október.

afsláttur
20%

Hvammur og Galtarhöfði

Til sölu jarðirnar Hvammur og Galtarhöfði í Norðurárdal í Borgarfirði.  Hér er um að ræða land-
miklar náttúruperlur í glæsilegu umhverfi.  Land jarðanna liggur meðal annars að Norðurá.  Síð-
ustu ár hefu aðallega verið búið með sauðfé og húsakostur í samræmi við það.  Mjög áhugaverðar 
jarðir sem vert er að skoða.  Nánari upplýsingar gefur Magnús Leópoldsson magnus@fasteigna-
midstodin.is eða á skrifstofu Fasteignamiðstöðvarinnar. Sjá einnig fasteignamidstodin.is

Nánari upplýsingar gefur Magnús Leópoldsson, lögg. fasteignasali   

magnus@fasteignamidstodin.is  sími 550 3000 eða 892 6000
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Í sumarfríinu mínu tók ég að mér 
fyrir kunningja minn í Englandi 
að keyra bíl fyrir hann og 10 vini 
hans hringinn í kringum landið 
á bíl með farangur og varahluti. 

Eftir smá umhugsun valdi ég 
nýjan fjórhjóladrifinn Volkswagen 
Caravelle eftir ráðgjöf frá vini 
sem á svona bíl og ferðast mikið 
við starf sitt sem pípulagninga-
maður og lætur vel af sínum VW 
Caravelle, oft yfirhlöðnum af verk-
færum og rörbútum í langkeyrsl-
um.

Caravelle stóðst allar kröfurnar 
sem gerðar voru til bílsins

Það sem bíllinn þurfti að geta var 
að bera nauðsynlegan útbúnað 
fyrir mótorhjólafólk í langferð, 
farangurstöskur fyrir 12, ásamt 
varahlutum og verkfærum. Einnig 
að geta tekið mótorhjól inn í bílinn 
ef hjól bilaði. Bíllinn þurfti líka að 
komast suma seinfarna fjallvegi 
og yfir nokkrar lækjarsprænur á 
fyrirhuguðum vegum. 

Eftir að hafa tekið sæti fyrir 
5 úr bílnum var lagt upp í 3.300 
km hring um landið. Framan af 
var bara malbik, en þegar komið 
var á Norðausturland var byrjað á 
malarvegum, bröttum og hlykkjótt-
um fjallvegum. Þetta leysti bíllinn 
vel með ágætis fjöðrun og kraft-
mikilli vél. Sem dæmi þá prófaði 
ég nokkrum sinnum að bæta við 
hraðann upp bröttustu brekkurnar 
og engin var sú brekka sem bíllinn 
bætti ekki við hraða í þessum til-
raunum mínum. Beygjuradíusinn 
er góður, 13,2 metrar sem hent-
aði vel í kröppustu beygjunum á 
hlykkjóttustu fjallvegunum.

Þægilegur í akstri,
en mætti vera hærri

Að keyra bílinn á malbiki er mjög 

gott og ekki ósvipað og hvern 
annan fólksbíl, rann nánast hljóð-
laust eftir veginum. Þrátt fyrir að 
vera töluvert hlaðinn var hann 
fljótur að ná hraða þegar þurfti að 
taka fram úr hægfara bílum.

Á malarvegum heyrðist örlítið 
steinahljóð undir bílnum miðjum 
þegar steinar spýttust upp undir 
bílinn, en mottan sem er á gólfinu 
er einangruð sem dempar hljóðið 
verulega.

Fjöðrunin er góð, en það eina 
sem ég taldi mig þurfa að varast 
á vondum malarvegum var að 
höggva ekki hliðarnar í 17 tommu 
dekkjunum á hvössum steinum á 
sumum vegunum. Persónulega 

myndi ég vilja að bíllinn væri á 
16 tommu felgum með belgmeiri 
dekkjum, en það er ekki hægt 
vegna stærðar bremsudælanna. Til 
er lausn á þessu sem er auðveld og 
kostar ekki mikið. Það er að setja 
tommu klossa undir gormana til 
að hækka bílinn sem gerir manni 
kleift að stækka dekkin undir bíln-
um um tvö númer og fá þannig 
betri fjöðrun út úr dekkjunum og 
hærri bíl sem hentar betur á veg-
slóðum og í snjó.

Eyðsla lítil miðað við kraft 
vélarinnar

Bíllinn er með ýmsum aukabún-

aði sem er orðið í flestum bílum 
samanber stöðugleikastýringu, 
aukamiðstöð í farþegarými, USB, 
AUX og SD kortarauf og fleira. 

Bíllinn sem ég ók var grunnút-
gáfa af VW  Caravelle, beinskiptur 
með 2,0 l dísilvél sem skilar 150 
hestöflum.

Samkvæmt aksturstölvunni var 
ég oftast að eyða á bilinu 7,2 lítrum 
á hundraðið og upp í 7,9 lítra, en 
uppgefin eyðsla samkvæmt bæk-
lingi er 6,5 lítrar á hundraðið. 

Það sem ég fann að bílnum var 
að ljósin þurfti ég að kveikja til að 
fá afturljós á bílinn svo að ég væri 
löglegur í umferð.

Þá hefðu mátt vera fleiri 12 

volta tengi í bíl sem ætlaður er 
fyrir marga farþega, sem allir eru 
með síma og fleira sem þarfnast 
rafhleðslu. 

Á drullugum malarvegi varð 
bíllinn eitt drullusvað, en mér 
fannst koma aðeins of mikil drulla 
inn fyrir gúmmílistana í hurðar-
fölsunum miðað við marga aðra 
bíla.

Grunnverðið á bílnum er 
7.290.000, en með smá viðbótar-
pening til að hækka bílinn, en 
núverandi lægsti punktur er 20,2 
sentímetrar, örlítið með stærri 
dekkjum væri maður kominn á 
fínan 9 manna bíl sem hentar vel 
bæði í snjó og á fjallvegum.

Vélabásinn

liklegur@internet.isnet.is

Hjörtur L. Jónsson

Í f íi í tók é ð é

Fullhlaðinn með þungt mótorhjól, samt góður kraftur. 17 tommu dekkin eru með of lágan belg fyrir grýtta malarvegi, en auðvelt 
að breyta.

Útsýni er gott úr bílnum og gott aðgengi bæði að aftan og um hliðarhurð. Eftir þessa drullu þurfti líka að þvo öll hurðarföls.

Hæð 1.990 mm

Breidd 2.297 mm

Lengd 5.406mm

Helstu mál og upplýsingar

  Myndir / HLJ

Bændablaðið
Kemur næst út

20. 
október
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Fyrir nokkru keypti ég nýjan 
jeppling í Bílabúð Benna og 
fór í síðustu viku í umboðið til 
að kanna verð á dráttarkúlu á 
bílinn. 

Þórarinn, sölumaður varahluta, 
sagði mér að dráttarkúlan væri 
seld í tvennu lagi, annars vegar 
dráttarkúlan og hins vegar rafkerf-
ið. Samanlagt kostar þetta rúmar 
113.000, en miðað við þá talningu 
sem ég gerði á Miklubrautinni er 
fjórði hver bíll í umferðinni ljós-

laus að aftan. Þá gerir enginn neitt 
í því að fá ökumenn þessara bíla 
til að vera löglegir í umferðinni og 
samkvæmt því ætti ekki heldur að 
þurfa neinn ljósabúnað fyrir kerru.

Stór spurning til Samgöngustofu 
og lögreglu

 
Miðað við fjölda ljóslausra bíla 
í umferðinni að aftan tel ég mig 
geta sparað yfir 50.000 með því að 
kaupa ekki rafbúnaðinn og þá vinnu 

við að tengja hann því miðað við 
að afturljósalausir bílar eru látnir 
óáreittir í umferðinni þá ætti ég að 
geta verið án ljósa með kerruna 
mína aftan í bílnum, nema þá að 

ég lendi í að Jón Jónsson sé tek-
inn á teppið á meðan séra Jónsson 
sleppur án afturljósa. 

Því spyr ég þann eða þá sem 
eru mér fróðari í umferðarlögum: 

Eru lögin það óskýr að hægt sé að 
misskilja þau eins og hér að ofan, 
eða á að halda áfram í sömu átt 
og í stefnir með ófyrirsjáanlegum 
afleiðingum? 

Fjórði hver bíll í umferðinni er ljóslaus 
að aftan – þvert á íslensk lög um ljósabúnað
– Yfirvöld aðhafast ekkert og þá er væntanlega líka óþarfi að vera með ljósabúnað á kerrum

liklegur@internet.isnet.is

ÖRYGGI – HEILSA – UMHVERFI Hjörtur L. Jónsson
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Jón er uppalinn á Sauðanesi 
og Herdís kemur austan frá 
Dalatanga. Í fjárskiptunum 
1992–1994 tóku þau við búskap 
af Trausta og Huldu, foreldrum 
Jóns.

Á Sauðanesvita er vitagæsla 
og veðurathugunarstöð. Einnig 
er starf rækt hestaleiga og reið-
námskeið. Höfum einnig verið 
fósturforeldrar í rúm 10 ár.

Býli:  Sauðanes.

Staðsett í sveit: Við utanverðan 
Siglufjörð að vestan. 

Ábúendur: Jón Traustason, fædd-
ur 1965, og Herdís Erlendsdóttir, 
fædd 1967.

Fjölskyldustærð (og gæludýra): 
Eigum þrjú börn: Hannibal Páll, f. 
1994, jeppamaður, trillusjómað-
ur, verðandi bóndi o.fl., Jódís Ósk, 
nemi 
við MTR og starfsmaður hjá Olís 
Ólafsfirði, og Hulda Ellý, nemi í 
Hússtjórnarskólanum í Hallormsstað. 
Tveir fóstursynir eru þeir Óðinn Þór 
Jóhannsson, nemi í MTR og Aron 
Eiríksson, nemi í grunnskóla 
Fjallabyggðar á Siglufirði.

Stærð jarðar?  Nær frá Herkonugili 
að vestan og í mitt Strákafjall að 
austan.

Gerð bús? Sauðfjárbú og hestaleiga.

Fjöldi búfjár og tegundir? 200 
kindur, 25 hross, 2 smalahundar, 5 

geitur, nokkrar landnámshænur og 
10 endur – þar af 2 áhorfendur.

Hvernig gengur hefðbundinn 
vinnudagur fyrir sig á bænum? 
Fáir dagar algerlega alveg eins. 
Gegningum að vetri er sinnt tvisvar 
á dag. Einnig er hrossum haldið í 
þjálfun og tamið svo til allt árið. 
 
Skemmtilegustu/leiðinlegustu 
bústörfin? Margt gaman, þó sér-
lega sauðburðurinn og einnig göng-
ur og réttir að hausti. Leiðinlegast 
hvað búskapinn varðar þegar liggur 
í hvössum norðaustanáttum með 
hríð í marga daga (þá er samt 
gaman fyrir jeppamenn).

Hvernig sjáið þið búskapinn 
fyrir ykkur á jörðinni eftir fimm 
ár? Trúlegast með svipuðu sniði 
en vonandi með betri afkomuskil-
yrðum.

Hvaða skoðun hafið þið á félags-
málum bænda? Innan stéttarinnar, 
ágæta, en mættu hafa burði til að 
geta beitt sér harðar út á við.

Hvernig mun íslenskum landbún-
aði vegna í framtíðinni? Erfitt að 
spá fyrir um það á þessum óvissutím-
um. Þó vonandi að bændur, ráðamenn 
landsins hverju sinni – og þjóðin í 
heild – beri gæfu til að ná samstöðu 
um nauðsyn þess að hér geti landbún-
aður þrifist á eðlilegum forsendum. 

Hvar teljið þið að helstu tækifærin 
séu í útflutningi íslenskra búvara?  
Ferðafólk sem hér kemur, víðs vegar 

að úr heiminum, er svo til undan-
tekningalaust mjög áhugasamt um 

íslenskar landbúnaðarafurðir. Það 
fólk hrífst af þeirri víðáttu sem t.d. 
sauðkindin býr við í sumarhögum 
og tengir það við heilbrigði dýr-
anna. Samkvæmt því mætti ætla 
að sóknarfærin séu víða en vitum 
þó að talsverð vinna og kostnaður 
fylgir kynningu afurða og kostar 
tíma og fjármuni.

Hvað er alltaf til í ísskápnum? 
Svalasti maturinn á bænum. Mjólk, 
ostur, smjör, lýsi, ávextir, grænmeti 
– og stundum súrmatur, hákarl og 
harðfiskur.

Hver er vinsælasti maturinn á 
heimilinu? Heimagerð bjúgu, 
fiski- og kjötbollur – og svo það 
allra vinsælasta er siginn fiskur og 
vel saltað selspik, ættað frá Pétri, 
vini okkar í Ófeigsfirði á Ströndum.

Eftirminnilegasta atvikið við 
bústörfin? Skemmtilegt, vel 
heppnað og minnisstætt var þegar 
vel tókst að venja hálfs mánaðar 
gamalt lamb undir kind. Á meðan 
ærin var að kara lambið á fullu, lá 
lambið jórtrandi sprengsatt hjá ánni 
og lét sér vel líka.

Líf og lyst
BÆRINN OKKAR

Þrír einfaldir og góðir eftirréttir
Hér koma þrír einfaldir og góðir 
eftirréttir þar sem bláber, súkkulaði 
og möndlur eru í aðalhlutverki.  

Púðursykurskaka með bláberjum 
og íslenskum rjóma

Kannski einfaldasta og besta kakan 
þegar haustið tekur yfir og líkaminn 
kallar á eitthvað sætt. Þá er um leið 
hægt að friða samviskuna með mein-
hollum bláberjum í bland við sykurinn.
 › 5 dl eggjahvítur

 › 5 dl púðursykur

 › 1/2 msk. kartöflumjöl

 › 1 peli rjómi (þeyttur)

 › fullt af bláberjum (ekki er verra að þau  
 séu handtínd, annars bara úr búðinni)

Aðferð
Til að gera þessa gömlu og góðu 
köku byrjum við á að hræra saman 
öllu hráefninu í botninn; eggjahvítu, 
púðursykri og kartöflumjöli – og svo 
þeyta uns blandan verður loftkennd 
og stinn. Bakað í tveimur lausbotna 
formum í eina klukkustund við 100 
gráður. Leggjum þær svo á hvolf á 
kökudiska og tökum formin af, leyf-
um að kólna. Setjum svo saman með 
bláberjum og þeytta rjómanum. Gott 
er að strá smá súkkulaðispæni yfir og 
loka svo með hinum botninum. Það 
má svo skreyta með ögn af rjómanum 
og berjum á toppinn.

Súkkulaðikaka („ Club Sandwich “)

 › 300 g heil egg

 › 90 g agave-síróp

 › 150 g sykur

 › 90 g hakkaðar möndlur

 › 145 g hveiti

 › 30 g kakóduft

 › 10  g lyftiduft

 › 145 g rjómi 

 › 165 g smjör 

 › 80 g dökkt súkkulaði  

 › sulta að eigin vali

Aðferð 
Blandið eggjum og agave-sírópi  
saman við sykurinn.
Bætið við hökkuðum möndlum og 
sigtuðu hveiti með kakó- og lyftidufti.
Bætið við rjóma, smjöri og heitu 
bræddu súkkulaði.

Möndlumulningur

 › 140 g púðursykur

 › 140 g hveiti

 › 140 g hakkaðar möndlur

 › 140 g smjör  

Aðferð
Sigtið saman þurrefnin. Bætið köldu 
smjöri við sem skorið er í teninga og 
hrærið saman  í hrærivél  með spaða.
Hráefnið mun smám saman blandast 
saman í deig. 
Mótið í litlar kúlur eða litla kubba með 

hníf. Sett til hliðar í kæli. 
Bakið svo við 150–160 gráður þar til 
mulningurinn er gullinn á lit.

Útbúið möndlumulninginn og setjið 
200 g ofan á kökudeigið. Bakið við 
160 gráður í um 10 mínútur.

Berjasulta. Dreifið 420 g yfir helming 
súkkulaðikökunnar. Lokið með hinum 
helmingnum af kökunni og þrýstið 
varlega saman.
Frystið. 
Skerið í 7 x 7cm þríhyrninga eins og 
gert við bjórsamlokur.
Framreiðið með jarðarberjum.
Umbúðahugmynd
Setjið í samlokuumbúðir til gamans, 
þá  passar kakan beint í bakpokana í 
haustgöngutúrana.

Kakómjólkurkrem með sykurpúð-
um og hindberjum

fyrir 6–8 skammta

Kakómjólkur-súkkulaðikrem

 › 70 g kakómjólk

 › 115 g rjómi

 › 50 g eggjarauður

 › 40 g sykur

 › 165 g gott mjólkursúkkulaði

 › 50 g vatn

 › 10 g kakóduft

Aðferð
Koma rjómablandinu til suðu.
Blandið sykri og eggjarauðu saman.
Elda í potti við 85 °C (nota kjarnhita-
mæli fyrir kjöt).
Hellið yfir súkkulaði til að gera 
súkkulaðikremið.
Hita upp vatnið og bætið kakódufti í, 
þá bætið við súkkulaðikremið.

Gott að vinna saman með töfrasprota 
og setja svo í glös í kæli.

Hvítsúkkulaði-sykurpúðar

 › 40 g eggjahvítur

 › 120 g sykur

 › 24 g glúkósa; hunang eða agave-síróp

 › 35 g vatn

 › 5 g matarlím

 › 25 g hvítt súkkulaði

 
Látið matarlím liggja  í vatni í um 
20 mínútur.
Elda sykur og vatn í 143 gráðum 
(nota kjötmæli) og þá er matarlími 
bætt í sykurblönduna.
Þeytið eggjahvítu og hellið sykri yfir 
til að gera marengs.
Látið kólna við stofuhita. Bætið 
bræddu hvítu súkkulaði yfir og spraut-
ið ofan á glasið. Skreytið með hind-
berjum.
Ef á að nota sykurpúðana í annað er 
gott að setja þá á bakka og sigta yfir 
50/50 af flórsykri og maísmjöli – þá 
myndast húð utan um sykurpúðana.

MATARKRÓKURINN – BJARNI GUNNAR KRISTINSSON MATREIÐSLUMEISTARI

Sauðanes

Súkkulaðikaka („Club Sandwich“).Púðursykurskaka með bláberjum og íslenskum rjóma.
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Mánablóms-vettlingar  frá DROPS Design

HANNYRÐAHORNIÐ  Gallery Spuni

DROPS Design: Mynstur nr fa-321

Garnflokkur A

Stærð: 

Ein stærð

Efni:

DROPS FABEL frá Garnstudio

50 gr litur nr 400, svartur

50 gr litur nr 623, bleikt ský

DROPS SOKKAPRJÓNAR NR 3 – eða sú stærð 
sem þarf til að 24 l og 32 umf með mynstri verði 
10 x 10 cm.

DROPS SOKKAPRJÓNR NR 2,5 – fyrir stroff.

MYNSTUR:

Sjá teikningu A.1 til A.4. Allt mynstrið er prjónað 
með sléttprjóni.

HÆGRI VETTLINGUR: 

Stykkið er prjónað í hring á sokkaprjóna.

Fitjið upp 64 l á sokkaprjóna nr 2,5 með svörtu. 
Prjónið 1 umf sl, síðan eru prjónaðar 10 umf stroff 
(= 1 l sl, 1 l br). Skiptið yfir á sokkaprjóna nr 3 og 
prjónið 1 umf sl með svörtu þar sem fækkað er um 
4 l jafnt yfir = 60 l.

Prjónið síðan mynstur hringinn eftir mynstri 
A.1 (= 5 mynstureiningar í umf). ATHUGIÐ 
PRJÓNFESTUNA! Þegar A.1 hefur verið prjónað til 
loka er prjónuð 1 umf sl með svörtu þar sem fækk-
að er um 4 l jafnt yfir = 56 l.

Prjónið síðan mynstur hringinn eftir teikningu 
A.2 (= 7 mynstureiningar í umf). Þegar A.2 hefur 
verið prjónað til loka er prjónuð 1 umf slétt með 
svörtu þar sem aukið er út um 4 l jafnt yfir = 60 l. 
Prjónið síðan mynstur hringinn eftir mynstri A.3. 

Þegar prjónað hefur verið upp að 3 heilu svörtu 
rúðunum í A.3, prjónið A.4 síðan yfir þessar 3 l fyrir 
þumal (hinar l halda áfram í A.3). Aukið út í A.4 
eins og sýnt er í mynstri (í umf á eftir útaukningu 
er uppslátturinn prjónaður snúinn slétt svo að ekki 
myndist göt). Þegar aukið hefur verið út alls 6 sinn-
um á hvorri hlið (= 15 l fyrir þumal), eru prjónaðar 
3 umf án útaukningar eins og sýnt er í A.4, síðan 
eru 15 þumal-l settar á 1 band. Fitjið upp 3 nýjar l 
yfir l á bandi = 60 l á prjóni. Haldið áfram hringinn 

eftir A.3. Þegar úrtaka byrjar efst á vettling, fellið 
af með svörtu hvoru megin við 3 l á hvorri hlið (1 l 
bleikt ský, 1 l svartur og 1 l bleikt ský). Eftir úrtöku 
eru 12 l eftir á prjóni. Klippið frá og dragið bandið í 
gegnum þær l sem eftir eru, herðið að og festið vel. 
Allur vettlingurinn mælist ca 30 cm.

ÞUMALL:

Setjið til baka þær 15 þumal-l á sokkaprjóna nr 
3. Prjónið upp 9 l í kantinn fyrir aftan þuma = 24 

l. Haldið áfram hringinn eftir mynstri A.4. Þegar 
úrtakan byrjar efst á þumli, fellið af með bleiku skýi 
hvoru megin við 1 l svörtu á hvorri hlið. Eftir úrtöku 
eru 8 l eftir á prjóni. Klippið frá og dragið bandið í 
gegnum þær l sem eftir eru, herðið að og festið vel. 

VINSTRI VETTLINGUR:

Fitjið upp og prjónið eins og hægri vettlingur, en 
þær 3 l fyrir þumal eru prjónaðar í 2.-3. og 4. l frá 
vinstri hlið í mynstri A.3.

Sudoku
Galdurinn við Sudoku-þrautirnar er að setja réttar tölur, frá 1–9, í eyðurn ar. Sama talan má ekki koma 
fyrir tvisvar í línu lárétt og lóð rétt og heldur ekki innan hvers reits sem afmarkaður er af sverari lín um.

Létt

Þung

Miðlungs

1 8 9 7 2

9 7 2 3 1

2 8 6 5

6 5 7 8

3 4 7 1 5

4 7 8 2

2 4 3 9

5 9 6 1 2

7 9 1 3 4

Þyngst

8 6 9 3 5

2 1

1 5 4 3 9

8 7 6 1 9

2 4

7 3 9 1 8

5 8 2 9 7

3 6

7 8 1 4 2

2 3 9 7

9 6

1 5

9 1 8

7 6 2 5 1 8

6 5 4

6 2

3 8

4 9 2 3

7 2 3

5 8 7 1

5 2

7 1 3 2

2 9 5 6

6 7

4 1 8 3

3 5 6

FÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐ

Fyrsta minningin þegar 
ég eignaðist Sóla
Elísabet Arndís heldur upp á eit-
urslöngur en man fyrst eftir því 
þegar hún eignaðist Sóla, gullfisk-
inn sinn. 

Nafn: Elísabet Arndís Snæ björns-
dóttir.

Aldur: 4 ára.

Stjörnumerki: Sporðdreki.

Búseta: Kópavogi.

Skóli: Leikskólinn Sólhvörf.

Hvað finnst þér skemmtilegast í skól-
anum? Að fara í listasmiðju og gera 
grímur og kórónur.

Hvert er uppáhaldsdýrið þitt? 
Eiturslanga.

Uppáhaldsmatur: Pasta.

Uppáhaldshljómsveit: Páll Óskar.

Uppáhaldskvikmynd: Storks sem ég 
sá í gær í bíó.

Fyrsta minning þín? Þegar ég eign-
aðist gullfisk sem heitir Sóli.

Æfir þú íþróttir eða spilarðu á hljóð-
færi? Ég æfi fimleika.

Hvað ætlar þú að verða þegar þú 
verður stór? Vinna í bíói.

Hvað er það klikkaðasta sem þú 
hefur gert? Að fara í vatnsrenni-
brautagarð.

Gerðir þú eitthvað skemmtilegt í 
sumar? Já ég fór í vatnsrennibrauta-
garð.

Næst » Elísabet skorar á Þóreyju Maríu Einars-
dóttur, vinkonu sína, sem er í Ísaksskóla.

Vantar þig íslenskan lopa?
Álafosslopi - Plötulopi - Léttlopi - Einband - Bulkylopi - Kambgarn

Heimasíðan gefjun.is
býður upp á lopa frá

Ístex á lægsta
fáanlega verði !

Sendum um allt land!

www.galleryspuni.is

25% afsláttur af Merino garni.

7. sept - 7. okt

A.1

12

A.2

8

A.3

A.4

3

= bleikur
= svartur
= sláið uppá prjóninn á milli 2 l
= 2 l slétt saman með svörtu
= takið 1 l óprjónaða eins og prjóna eigi hana sl, 
 1 l sl með svörtu, steypið óprjónuðu l yfir
= 2 l slétt saman með bleiku
= takið 1 l óprjónaða eins og prjóna eigi hana sl, 
 1 l sl með bleiku, steypið óprjónuðu l yfir
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Lesendabás

Staðan í dag er þannig að það 
fer allt of mikil orka og athygli í 
stagl milli þeirra sem vilja engu 
breyta og þeirra sem vilja öllu 
breyta. 

Til þess að sjá tækifærin sem 
blasa við okkur þurfum við að 
staldra við, taka skref aftur á 
bak, og beina orkunni í að hugsa 
íslenskan landbúnað inn í fram-
tíðina.

Tækifæri

Áhugi á Íslandi er gríðarmikill 
um þessar mundir. Um sveit-
irnar keyra hundruð þúsunda 
forvitinna, erlendra ferðamanna 
sem ólmir vilja kynna sér og kaupa 
íslenskar vörur. Í mínum huga er 
alveg kýrskýrt að ferðamenn eru 
alveg jafn mikilvægir neytendur 
íslenskra landbúnaðarafurða og 
við Íslendingar, þeir eru meira að 
segja mun fleiri. 

Í þessu felast tækifæri til 
nýsköpunar í innlendri markaðs-
setningu og sóknarfæri í alþjóð-
legri markaðssetningu og vöruþró-
un sem við eigum að grípa. 

Ferðamenn eru neytendur 
sem við verðum að kynna fyrir 
afurðunum okkar með það að 
markmiði að þeir neyti þeirra líka 
þegar þeir fara aftur heim til sín. 

Við eigum að markaðssetja 
afurðirnar okkar með þetta í huga 
og beina þeim til ferðamanna og 
inn á erlenda gæðamarkaði. Við 
eigum að hugsa stórt! Hvenær 
hafa viðlíka tækifæri blasað við 
íslenskum landbúnaði? Sennilega 
aldrei. 

Aukið frelsi

Til þess að auðvelda bændum að 
nýta þessi sóknarfæri verður að 
einfalda kerfið, einfalda reglu-
verkið og auka frelsi bænda til 
að bregðast við eftirspurn. Það 
á t.d. að vera sjálfsagt að geta 
selt ferðamönnum afurðir beint 
frá býli og kerfið á að styðja við 
þá bændur, sem hafa áhuga á 
lífrænni ræktun, að breyta yfir í 
lífræna framleiðslu. 

Við eigum að auka frelsi 
bænda til athafna. Með auknu 
athafnafrelsi, bættu aðgengi að 
erlendum mörkuðum, einföldun 
stuðningskerfisins og regluverki 

sem styður nýsköpun skapast 
aðstæður til að grípa þessi tæki-
færi og blása til nýrrar sóknar í 
landbúnaði. Og fyrir þessu talar 
Viðreisn. 

Óbilandi trú

Virk samkeppni er lykilforsenda 
þess að atvinnugreinar þróist og 
dafni. Landbúnaður er þar engin 
undantekning. 

Markviss lækkun innflutnings-
hindrana – í áföngum – er skyn-
samlegasta leiðin að því marki, 
en aðstæður til að ráðast í slíkar 
breytingar hafa sennilega aldrei 
verið hagstæðari. 

Íslenskar landbúnaðarvörur 
eru hágæðavörur og kemur því 
ekki á óvart að rannsóknir, m.a. á 
neyslu grænmetis, sýna að fólk er 
tilbúið að greiða hærra verð fyrir 
innlenda framleiðslu. Það er til 
marks um óbilandi trú og metnað 
fyrir hönd íslensks landbúnaðar að 
vilja skapa honum umhverfi til að 
grípa tækifæri 21. aldarinnar. 

Við í Viðreisn höfum metnað og 
kjark til að nýta þær kjöraðstæð-
ur sem skapast hafa til að ráðast 
í nauðsynlegt umbótastarf öllum 
til heilla. Við getum gert betur og 
tækifærin eru núna – grípum þau!

Jóna Sólveig Elínardóttir, 
bóndadóttir úr Mýrdal, 
varaformaður Viðreisnar
og oddviti flokksins í 
Suðurkjördæmi.

Jóna Sólveig Elínardóttir.

Framtíðin í okkar höndum
Hér verður sjónum beint að 
framtíðinni og þeim áskorunum 
og tækifærum sem landbúnaður-
inn og byggð í sveitum landsins 
stendur frammi fyrir. Framtíðin 
er í okkar höndum, eins og ævin-
lega, og á flestan hátt uppbyggi-
legra að ræða um hana og annað 
það sem við getum haft áhrif á en 
hið liðna sem ekki verður breytt.

Engu að síður skiptir máli að 
greina stöðuna eins og hún er 
hverju sinni, læra af mistökum 
og byggja sóknina til framtíðar 
á vitund um veikleika, styrkleika 
og tækifæri. Höfundur fær ekki 
séð að gefa megi núverandi rík-
isstjórn nema í mesta lagi slaka 
meðaleinkunn þegar kemur að 
frammistöðu í málefnum land-
búnaðarins og landsbyggðarinn-
ar almennt undangengin þrjú ár. 
Stendur þar upp úr hvernig sam-
göngumálin hafa verið vanrækt, 
sóknaráætlanir landshlutanna 
skornar niður við trog og almennt 
hugað lítið að innviðunum. Við 
bætist umdeildur búvörusamn-
ingur og við hann hengdur sýnu 
hættulegri tollasamningur við ESB 
sem afgreiddir voru á dögunum. 
Með þeim breytingum sem gerð-
ar voru á rammanum um búvöru-
samninginn í meðförum Alþingis, 
og við Vinstri græn lögðum okkar 
af mörkum til, tókst að tryggja 
afgreiðslu hans sem var betri kostur 
en að hann dagaði uppi með til-
heyrandi óvissu. Tollasamningnum 
hefði verið ráðlegra að fresta, 
bæði vegna innihaldsins og einnig 
sökum þess að undirbúningi undir 
framkvæmd hans, þannig að inn-
lendir hagsmunir verði sem best 
tryggðir, var mjög ábótavant.

Notum tímann vel 

Tímann fram að árinu 2019, þegar 
hin styrktu endurskoðunarákvæði 
búvörusamningsins verða virk, 
þarf að nota vel. Í því ferli og 
víðtæku samráði, sumir tala um 
þjóðarsamtal, um stöðu og hlutverk 
landbúnaðarins geta falist tækifæri 
til nýrrar sóknar. Sú sókn þarf að 
byggja á metnaðarfullri framtíðar-
sýn fyrir hönd landbúnaðarins. 
Samtalið þarf að skila greininni 
sterkari stöðu í vitund þjóðarinnar 
og breiðari pólitískum stuðningi 
en nú er til staðar. Í slíka niður-
stöðu er nægur efniviður ef rétt er 
á málum haldið. Meðal þess sem 
þarf að ræða, fjalla um og fræða 
um er eftirfarandi:

1. Hið mikilvæga hlutverk sem 
innlend matvælaframleiðsla 
og matvælaiðnaður á að leika 
og þarf að leika í að tryggja 
fæðuöryggi landsmanna, 
hollustu og heilnæmi. Á ein-
hvern undarlegan hátt er eins 
og staðreyndir um lágmarks 
lyfjanotkun, fátíðar sýkingar, 
viðurkennd gæði framleiðsl-
unnar og þar fram eftir götun-
um gagnist landbúnaðinum lítt 
í þjóðamálaumræðunni. Hvers 
vegna er svo oft litið með öllu 
framhjá þessum mikilvægu 
þáttum?

2. Innlend matvælaframleiðsla 
getur leikið lykilhlutverk í 
umhverfismálum og glímunni 
við loftslagsbreytingar, enda 
verði stuðlað með öllum til-
tækum ráðum að sjálfbærri 
þróun innan greinarinnar. 
Hlutir eins og orkuskipti í 
landbúnaði, kolefnisbinding 
með skógrækt, landgræðslu 
og endurheimt votlendis geta 
orðið umtalsverður hluti af 
aðgerðum Íslands til að upp-
fylla markmið sín um minni 
losun og/eða bindingu kolefn-
is. Eitt er augljóst og auðút-
skýrt: Matvæli framleidd hér 
og sem mest úr innlendum 
aðföngum, þarf ekki að flytja 
milli heimshluta með til-
heyrandi losun gróðurhúsa-
lofttegunda og öðru álagi á 
umhverfið. 

3. Mikilvægi landbúnaðarins og 
byggðanna vítt og breitt um 
landið fyrir mestu vaxtargrein 
okkar daga, ferðaþjónustuna. 
Landbúnaðurinn, sveitirnar og 
ferðaþjónustan, reyndar mat-
vælagreinin öll og ferðaþjón-
ustan, geta snúið miklu betur 
bökum saman. Ef gera á meira 
en tala um að dreifa vaxandi 
ferðamannafjölda betur um 
landið og jafna út álaginu, þarf 
til þess byggð, fólk, innviði, 
mat, menningu o.s.frv. 

4. Auka þarf meðvitund um 
að landbúnaðurinn er ekki 
aðeins innlend framleiðslu-
grein, heldur einnig útflutn-
ings- og samkeppnisgrein. 
Gjaldeyristekjur vegna beins 
útflutnings greina sem flokkast 
til landbúnaðar eru af svipaðri 
stærðargráðu og ríkisframlag-
ið samkvæmt búvörusamning-
um. Óbeinar gjaldeyristekjur 
eru umtalsverð upphæð, þ.e. 
framlag landbúnaðarins sem 
samkeppnisgreinar í þeim 
skilningi að án framleiðsl-
unnar væri viðkomandi vara 
flutt inn og eytt til þess gjald-
eyri. Almennt er þjóðhagslegt 
mikilvægi samkeppnisgreina, 
verðmætasköpun og störf, vel 
viðurkennt. Hvers vegna skyldi 
það ekki einnig vera þegar 
landbúnaðurinn á í hlut?

5. Loks má ekki vanrækja að 
halda fram hefðbundnum 
rökum um gildi landbúnaðar-
ins og byggðar í sveitum þegar 
kemur að menningararfinum. 
Íslandi eins og þjóðin þekkir 
það, og ég fullyrði, vill almennt 
hafa það. Ísland á nóg af eyði-
byggðum nú þegar og engin 
þörf á að bæta í það safn, en 
með hverri byggð sem leggst 
af glatast varanlega gríðarlega 
efnisleg og óefnisleg verðmæti.

En auðvitað er forsenda þessa alls 
að við sköpum góð nútímaleg skil-
yrði og tryggjum viðunandi lífskjör 
til handa því unga fólki sem sannan-
lega vill byggja sveitir landsins séu 
þessi skilyrði til staðar. 

Steingrímur J. Sigfússon
Höfundur er fyrrverandi ráð-
herra landbúnaðarmála í 
nokkur skipti og skipar 1. 
sætið á lista Vinstri grænna í 
Norðausturkjördæmi.

Landbúnaður 21. 
aldarinnar

Steingrímur J. Sigfússon.

Hönnun
Umbrot

Myndvinnsla
Öll almenn prentþjónusta

895 1133 • ingvi@prentsnid.is
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Frystivagn með alopnun öðru megin. 
Verð 2.000 + vsk. Uppl. í síma 894-
8620. Facebook: Bíla og Vélasala.

Skyjack III 3226 rafmagnslyfta. Verð 
800 þús. + vsk. Uppl. í síma 894-
8620. Facebook: Bíla og Vélasala.

Frystivagn með hálfopnanlegri hlið. 
Verð 1600 þ. + vsk. Uppl. í síma 894-
8620. Facebook: Bíla og Vélasala.

Fjölplógur á JCB. Verð 600 þ. + vsk. 
Uppl. í síma 894-8620. Facebook: 
Bíla og Vélasala.

Snjótönn á vörubíl. Verð kr. 500 þ. 
+ vsk. Uppl. í síma 894-8620. Face-
book: Bíla og Vélasala.

Baggagreip fyrir 2 rúllur. Vökvaopnun. 
Verð kr. 340.000,- með vsk (275.000 
án vsk). Tilboð í okt. = mínus 10% 
afsláttur. H. Hauksson ehf. Uppl. í 
síma 588-1130.

Tveir 10 feta WC gámar. Verð 
800.000 stk. + vsk. Uppl. í síma 894-
8620. Facebook: Bíla og Vélasala.

Sami baggagreip. Verð kr. 210.000 
með vsk (kr. 170.000 án vsk). H. 
Hauksson ehf., sími 588-1130.

Úrval af viftum og þakblásurum í 

úrval af stýringum. Íshúsið ehf, sími 
566-6000, www.viftur.is

Traustur og ódýr vinnumaður. Búvís. 
Sími 465-1332.

Lyftigeta allt að 1 tonn. Búvís Sími 
465-1332.

Búvís. Uppl. í síma 465-1332.

Framleiðum og eigum á lager krók-
heysisgrindur með eða án gámalása, 

löng án gámalása, grunnuð, kr. 280 

gámalásum, máluð kr. 380 þús.+vsk. 

Uppl.í símum 898-4500 og 894-6000.

ehf. Sími 465-1332.

án vsk. Breidd 180 cm, kr 269.000.- 

Sími 465-1332.

-
arlegum. Búvís ehf. Sími 465-1332.

Lemigo stígvél. Létt, stöðug og 
slitsterk. Kr. 8.485.- með vsk. G. 

Búvís ehf. Sími 465-1332.

Traktorsdrifnar rafstöðvar (Agro-
-Watt), www.sogaenergyteam.com - 

-
-

um, tölvubúnaði, nýlegum rafsuðum 

892-4163, hak@hak.is, www.hak.is.

verði frá Comet, www.comet-spa.com 

þrýstingur allt að 500 bar. Hákonar-
son ehf. Uppl. í síma 892-4163, hak@
hak.is, www.hak.is.

-

kúplingum. Sjálfsogandi traktorsdrifn-

Honda mótorum, allt að 4" dísildrifnar 
-

son ehf. Uppl. í síma 892-4163, hak@
hak.is, www.hak.is.

-
-

-
brot í haughúsum. Slöngubúnaður 

-

-

glussaknúnar ( mjög háþrýstar ). Við 

ehf. Uppl. í síma 892-4163, hak@
hak.is, www.hak.

Háþrýstibúnaður fyrir heitt vatn. Þrýs-

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

Verð: Textaauglýsing kr. 2.100 m. vsk (innan við 140 slög) og kr. 5.200 texti + mynd. 
Skilafrestur: Fyrir kl. 16:00 á þriðjudegi fyrir útgáfu. 

Sími: 563 0300  |  Netfang: augl@bondi.is  |  Veffang: www.bbl.is
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Hröð og góð þjónusta
Dreifingaraðili BRIGGS & STRATTON

á ÍSLANDI
MHG VERSLUN EHF 544-4656 - MHG.IS

VR Sumarhúsasmíði

Pípulagnir
Efnissala

Sumarhús
Gestahús ● Garðhús

Geymslur ● Flutningur

Sími 898 1598

Facebook: VR Sumarhúsaþjónustan
Netfang: vrsumarhus@gmail.com

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

www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is

Bjóðum uppá fjölbreytt 
úrval aukahluta frá Ålö, 

baggagreipar, skóflur, gafflar 
og margt fleira.
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Drifsköft og hlífar. Drifsköft, öryggis-
hlífar, hjöruliðskrossar, jókar, 
drifskaftsefni ofl.

Zetor. Mikið af varahlutum og síum í 
Zetor dráttavélar til á lager. Frábært 
verð. 

Olíur og síur. Olíur og glussi á góðu 
verði. Eigum síur í flestar dráttavél-
ar. Einnig AdBlue í 20 ltr og 200 ltr 
umbúðum. Frábært verð.

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”, 1/2”, 5/8”, 3/4”. 
Bensín / dísil, vatnsflæði allt að:132 
l / min @ 3000 Psi. Búnaður á sér-
smíðuðum vagni með þrýstibremsum 
eða á stálgrind. Búnaðurinn hentar 
einnig vel fyrir öflugan háþrýstiþvott. 
Vandaður og hentugur búnaður fyrir 
sveitafélög og verktaka. Hákonarson 
ehf. Uppl. í síma 892-4163, hak@hak.
is, www.hak.is.

Nýtt öflugt gasgrill með tveimur 
brennurum. Grillflötur 55 x 35 cm. 
Uppl. í síma 896-0240.

Innihrærur fyrir gripahús. Rafdrifnar : 
7,5 kw, 9,2 kw, 11 kw glussadrifnar : 
8 kw, 60 l / min., 120 bar. Vinnudýpt : 
130 cm skrúfa : 200 mm. Hákonarson 
ehf. Uppl. í síma 892-4163, hak@hak.
is,www.hak.is.

Þökkum góð viðbrögð frá bændum en 
nú fer hver að verða síðastur því lokað 
verður fyrir könnunina þriðjudaginn 
11. október. Hvetjum þá bændur sem 
enn eiga eftir að taka þátt að gera 
það núna, að svara nokkrum krossa-
spurningum tekur ekki langan tíma 
en þá hefur þú tekið þátt í að marka 
framtíðarsýn RML. Stjórn RML.

Snjótönn 630 x 3000 mm. Verð kr. 
369.000,- með vsk. H. Hauksson ehf., 
sími 588-1130.

Snjóskófla með vængjum. A) Stærð 
1800-3000. mm. Verð kr. 436.000,- 
með vsk. B) Stærð 2000-3450 mm. 
Verð kr. 547.000,- með vsk. H. 
Hauksson ehf., sími 588-1130.

Til sölu lokuð kerra. Ytri mál kassa 
(lxbxh) 262x150x163 cm. Innri mál 
kassa (lxbxh) 258x148x157 cm. 
Afturhurð (bxh) 137x152 cm. Verð: 
628.525 kr. + vsk. Búvís ehf., sími 
465-1332.

Rafstöðvar með orginal Honda-
vélum. Eigum til nokkrar stærðir á 
lager. Stöðvarnar eru frá ELCOS 
Srl á Ítalíu, www.elcos.net. Eigum 
einnig hljóðlátar stöðvar fyrir ferða-
vagna. Við bjóðum upp á allar gerðir 
af rafstöðvum. Mjög hagstæð verð. 
Hákonarson ehf., www.hak.is, s. 892 
4163, netfang: hak@hak.is.

Lambheldar hliðgrindur. Breidd 4,27 
m, hæð 1,10 m. Möskvastærð 10 x 15 
cm. Verð fyrir 1 stk. 24.900 auk vsk. 
Verð 2-4 stk 22.900 auk vsk. 5 stk 
eða fleiri 19.900 auk vsk. Uppl. í síma 
669-1336 og 899-1776, Aurasel ehf.

Weckman sturtuvagnar. 11 tonna, 
verð kr. 1.560.000 með vsk. 
(1.259.000,- án vsk). 13 tonna, verð 
kr. 1.860.000,- með vsk (1.500.000,- 
án vsk ). Tilboð í okt. = Frír flutningur 
eða 100.000 afsláttur. H. Hauksson 
ehf. sími 588-1130.

Vél úr Nissan 2.5 d, árg. '06. Ekin 
162.000. Ný tímareim í 157.000. Allt 
utan á vélinni fylgir. Uppl.í síma 865-
6356.

Til sölu Arctic Cat 650, árg. '05. Akstur 
2200 km, rauð númer. Töskur og 
aukahlutir fylgja með. Verð 800.000. 
Uppl. í síma 892-9669.

Liprar og léttar fjárgrindur. Hægt að 
krækja saman án aukahluta. Breidd 
180 cm. Hæð 90 cm. Verð pr. stk kr. 
7.900 án vsk. Ef keyptar eru 10 grind-
ur eða fleiri, verð pr. stk. kr. 6.900 
án vsk. Aurasel ehf. Pöntunarsímar 
899-1776 og 669-1336.

Hyundai Getz dísil 2008, 5 gíra, ekinn 
63 þús. km. Verð 990.000, tilboð 
850.000. Vel með farinn bíll. Nánar 
í síma 833-7002, Víðir.

Toyota Prius 2008, ssk., ekinn 78 
þús. km. Sumar- og vetardekk. Verð 
1790.000kr., tilboð 1550.000 kr. 
Nánar í síma 895-1796, Ívar.

Eigum til flestar stærðir af fjölplóg-
um á lager. Aflvélar ehf. S: 480-0000. 
Vesturhraun 3 210 Garðabær.

Til sölu Victoria píanóharmonika 
Professional 120 bassa. Harmonikan 
er með Music Maker tölvukerfi og 
pikkupum. Lítið notaður Behringer 
bassamagnari fylgir. Verð kr. 
780.000,- (ath. tilboð). Uppl. í síma 
892-8209.

Til sölu 160 ára gamalt skrifborð. Verð 
210 þús. Ath. samt tilboð. Uppl. í síma 
892-8209.

Kia sportage, árg. ´99 ssk., ek. 
133.300. Verð 250 þús. eða skipti 
á dýrari. Skoðaður '17 og nýlegur 
rafgeymir. Uppl. í síma 897-4579, 
Gestur.

Pökkunarvél til sölu, Kverneland 
UN7515, árg. '98, tölvustýrð, góð vél 
í góðu lagi, ávallt geymd inni. Verð 
kr. 450.000 án vsk. Uppl. í síma 894-
4566.

Abbey 2100, árg. '14, lítið notaður. 
Vökvabremsur, vökvalok, ljósabúnað-
ur, aukabretti yfir hægra hjól. Verð. 
1,3 millj.+ vsk. Uppl. í síma 893-2203.

Til sölu Mercedes Bens Axtros 2544, 
árg. '04, ekinn 520.000. Verð 2 millj-
ónir +vsk. Góður bíll á góðu verði. 
Uppl. í síma 894-2737.

Til sölu nokkrar gerðir af stólum 
tilvalið fyrir skóla, félagasamtök, 
félagsheimili, hótel eða bara heima, 
einnig hringborð og ferðatöskugrind-
ur. Stólunum er hægt hlaða upp (ca. 
10 stk). Verð á stólum frá 4000 kr., 
borðum 12.000 kr. ferðatöskugrindur 
1.500 kr. Uppl. á jon@history.is

Til sölu skotbómulyftari jcb 527-58, 
árg. '12, notaður 1100 klst. Dempara 
á bómu. Vökvakrókur. 40 km gírkassi. 
Uppl. í síma 848-4505.

Stórglæsilegt og „einstaklega“ vel 
með farið, fullbúið 3 herb. Devon 
heilsárshús á einni hæð. Til afgreiðslu 
strax í RVK. Verð aðeins 4.500.000 kr. 
Uppl veitir Stefán á fasteignasölunni 
Þingholt. Sími 660 7761. stefan@
thingholt.is. Erum á facebook undir 
„Topp Hús“.

Hríshóll Eyjafjarðarsveit, 99,4 fm, 
4ra herbergja nýlegt einbýlishús. 
Sérlega hentugt til flutnings. Verð kr. 
27.300.000. Uppl. hjá Elmari í síma 
821-4059.
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Markaðstorg fyrir notaðar búvélar og tæki

John Deere 6200SE - árg. 1997
kr. 2.500.000- án vsk

DEUTZ-FAHR5110C -  árg. 2015
kr. 8.950.000- án vsk

KUBOTA M125X -  árg. 2012
kr. 7.190.000- án vsk

ZETOR 7745 - árg. 1991
kr. 1.650.000- án vsk

MARSHALL QMD12 malarvagn  
 árg. 2012 - kr. 1.950.000- án vsk

DEUTZ D40- árg. 1964
Verð: Tilboð

DOOSAN 450 Plus skidsteer 
árg. 2007 - kr. 1.800.000- án vsk

Massey Ferguson 590 - árg. 1980
kr. 650.000- án vsk

Allar nánari upplýsingar 
 er að finna á:

McCormick CX105 Xtra-Shift - árg. '05
kr. 3.950.000- án vsk

Solis 90, 4x4 með ámoksturstækj-
um. Skóflu og greip. Verð 5.340.000 
án vsk. Vallarnaut.is, s. 841-1200 & 
841-7300.

Belmac 9564 lítra haugsuga. 9 tonna 
öxull. 620 dekk. 10.000 lítra dæla. 
Efnismikil. Verð 1.900.000 án vsk. 
Vallarnaut.is s.841-1200 & 841-7300.

Fjölplógur 3,15 m (ath mynd af minni 
gerð). Mismunandi festingar í boði. 
Verð 784.400 án vsk. Vallarnaut.is, 
s.841-1200 & 841-7300. 

3ja öxla. 24 m³. 5 mm í hliðum og 
gólfi. Sýningareintak væntanlegt til 
landsins. Vallarnaut.is s.841-1200 & 
841-7300. 

Rúllugreipar og spjót, 6 mismunandi 
gerðir til á lager. Vallarnaut.is s.841-
1200 & 841-7300. 

Hitachi 1,8 tonn, árg.´07, n/1500 vst. 
Verð 2 m.+ vsk. Uppl. í síma 894-
8620. Facebook: Bíla og Vélasala.

Til sölu Ford f350, árg. '05, ekinn 
135.000. Nýleg dekk, 6 manna. 
Góður og vel við haldinn bíll. Verð 
1.990.000. Uppl. í síma 848-4505.

Til sölu wc hús með 4 salernum og 
sturtu. Frekari upplýsingar fjalladyrd@
fjalladyrd.is. Sími: 894-0758.

VW Caddy. Árg. '13, ekinn 56 þ. km, 
dísil, 5 gírar. Verð án vsk 2.010.000. 
Rnr 211777. Nýja bílahöllin, Eirhöfða 
11, Rvík, sími 567-2277.

Til sölu Beckmann KG rafstöð, 105 
kw, vst. 423, ´72 árg. Verð, tilboð. 
Nánari uppl. í 861-9101.

Til sölu skotbómulyftari jcb 527-55, 
árg. 2006, notaður 3600 klst. Lyftigeta 
2,7 tonn, breidd 2 m, hæð 2.10 m, 
verð. 3.490.000. Uppl. í síma 848-
4505.

Til sölu Case W14 FH0319. Vél 
OM366. Upptekin skipting, vökvakerfi 
yfirfarið, rafmagn yfirfarið, góður ljósa-
búnaður, bremsur í ólagi. Fylgihlutir: 
skófla, gafflar, snjótönn og hífigálgi. 
Verð: 600.000 + VSK. Uppl. gefnar í 
netfangið: helga.je@simnet.is

Suzuki grand vitara 2005, akstur 
149.900, skoðun '17, nýtt púst, felg-
ur og dekk. Nýtt í bremsum, er með 
dráttarkrók. Staðgreitt 950.000 kr. 
Uppl. í síma 899-2925, Daníel.

Bílalyftur. 2ja pósta bílalyftur, 3,2, 4,0 
eða 5 tonn, ýmsar útfærslur. Síðasta 
pöntun á afgreiddum lyftum fyrir ára-
mót er á næstunni. Verðið frábært og 
gæðin góð. Sýningarlyfta á staðnum. 
Brimco ehf, Flugumýri 8, Mosf., s. 
894-5111, opið frá kl.13-16.30, www.
brimco.is

yc15-8, árg. 2008, ekin 1500 tíma, 
1600+vsk. Uppl. í síma 894-8620, 
Facebook: Bíla og Vélasala.

Vinsælu hringgerðin til að nota úti sem 
inni. Frábær við tamninguna. Engin 
verkfæri við uppsetningu. Brimco ehf., 
Flugumýri 8, 270 Mos., opið 13-16.30, 
s. 894-5111, www.brimco.is

Skóbursti fyrir utan heimilið eða 
vinnustaðinn. Galv. grind með góðum 
burstum. Verðið er aðeins kr. 8.500:- 
m. vsk. Sendum um land allt. Brimco 
ehf, Flugumýri 8, Mosf., s. 894-5111, 
opið frá kl.13-16.30, www.brimco.is

ATEKO 817, árg. 2002, ekinn 119. 
Verð 1450+vsk. Uppl. í síma 894-
8620. Facebook: Bíla og Vélasala.

Hliðgrindur. Vandaðar stækkanlegar 
hliðgrindur frá 1,0-6,0 mtr í tveim-
ur þéttleikum. Góð læsing og lamir 
fylgja. Brimco ehf., www.brimco.is, 
Flugumýri 8, Mos., s. 894-5111, opið 
kl. 13-16.30.

Seljum vara- og aukahluti í flestar 
gerðir af kerrum. Sendum um land 
allt. Brimco ehf., s: 894-5111, www.
brimco.is. Opið frá kl.13-16.30.

Brimco kerra. 2ja öxla kerra, l. 4,20 
mtr., br. 2,07 mtr., h. burðargeta 
3.500 kg. Nýskráð 02.2011. Verð kr. 
1.100.000:- m. vsk. Ný kr. 1.425.000:- 
Skipti á minni kerru möguleg. Brimco 
ehf., Flugumýri 8, Mosf., s. 894-5111, 
opið frá kl.13-16.30, www.brimco.is

Snjótönn á flokkabíl 270 m á breidd. 
Uppl. í síma 894-8620, Facebook: 
Bíla og Vélasala.

Gangstéttarplógur, 150 m. á breidd. 
Uppl. í síma 894-8620. Facebook: 
Bíla og Vélasala.

Jeep-Grand-Cherokee, 4x4, dísil. 
Frábær bíll, leðursæti, sóllúga, fylgihl. 
og krókur, einn eigandi. Keyptur af 
umboði á Ísl., ek. 160 þ. Tilboðsverð 
2.970 þ. Uppl. í síma 693-3873.

Vörubílstönn, 340 m. á breidd. Uppl. 
í síma 894-8620. Facebook: Bíla og 
Vélasala.

Urban 40 kálfafóstra, hægt að nota 
bæði mjólk og duft í sitthvoru lagi eða 
saman. Einn klefi og um 20 hálsbönd, 
hægt er að bæta við klefa. Ný yfir-
farin og klár í slaginn. Uppl. í síma 
861-3475.

Til Sölu Ripper á 25 + tonn, Öflug 
grjótskófla á 35-45 tonn með KVX 
tönnum, 2 stk gómskóflur á 25 tonna 
gröfu. Verktakar Magni. Uppl. í síma 
660-6111.

Til sölu jarðvegsþjappa 385 kg 
Ammann, árg. 08, lítið notuð. 
Verktakar Magni ehf. Uppl. í síma 
660-6111.

Til sölu kaplaskófla 55 cm pin 80, 
staðsett og til sýnis hjá Vinnuvélum 
á Kjalarnesi. Upplýsingar 660-6111.

VW Caddy sendlari, bensín/metan. 
Árgerð 2011, ekinn 69 þ. km, bensín, 
5 gírar. Verð 1.450.000. Rnr.115267. 
Nýja bílahöllin, Eirhöfða 11, Rvík, sími 
567-2277.

FORD Transit connect. árgerð 2012, 
ekinn 46 þ. km, dísil, 5 gírar. Verð 
1.525.000. Rnr. 340072. Nýja bílahöll-
in, Eirhöfða 11, Rvík, sími 567-2277.

SAAB 93 2008, beinsk., 5 gíra, 
aukahl., ek. 75 þ. Glæsilegur, vel með 
farinn, mjög gott viðhald. Traustur, 
góður bíll og rétt tilkeyrður. Verð 1350 
þ. S. 693-3873.
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Smáauglýsinga-
síminn er:

563 0300

Uppl. í síma
893-8424 / set@velafl .is

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

Hyundai HX220L

Árg 2016, 300 tímar
Fleyglagnir, hraðtengi

900mm spyrnur, flott vél
Verð 16,800,000 + vsk

Volvo FH13 – 540hp

Árg 2010, 545,000km
6X4, nafdrif, I-shift, Retarder,
Vökvakerfi fyrir malarvagn

Verð 7,950,000 + vsk

Hitachi ZX250LC-5B

Árg 2015, 2,100 tímar
Fleyglagnir, hraðtengi, smurkerfi

Verð 19,900,000 + vsk

Hyundai R140LC-9

Árg 2011, 4,300 tímar
Tönn, fleyglagnir, hraðtengi,

ný skófla.
Verð 7,900,000 + vsk

Hitachi ZX140W-5B

Árg 2013, 2,500 tímar
Rótortilt, 2 skóflur, tönn og

Lappir, tengi fyrir sturtuvagn
Verð 16,500,000 + vsk 

Caterpillar 307C

Árg 2008, 4,100 tímar
Fleyglagnir, hraðtengi, 3 skóflur

Verð 3,950,000 + vsk

Volvo EC135BLC
Árg 2006,  3,900 tímar

Hraðtengi, 1 skófla
Verð 4,400,000 + vsk

Dieci Apollo 25.6

Nýr ónotaður, lyftigeta 2,5tonn
Lyftihæð 5,78m, lipur og nettur

Verð 7,600,000 + vsk

Yanmar SV100
Rótortilt, 3 skóflur
Mjög vel útbúin vél.
Upplýsingar í síma 660-6051

JCB 426 HT hjólaskófla
1999 árg, Vökvahraðtengi,
Verð 5,2 mkr + vsk. Góð vél. 
Upplýsingar í síma 660-6051

Hamm BW 211 D-4
2004 árg, 5.100 vst
Verð 4,3 mkr + vsk
Upplýsingar í síma 660-6051

Yanmar SV18
Ný til á lager, 2 tonn
Upplýsingar í síma 660-6051

Liebherr A900 hjólagrafa
2005 árg
2 skóflur þarf af ein tilt.
Vökvahraðtengi
Verð 4,8 mkr + vsk
Upplýsingar í síma 660-6051

Indeco vökvafleygar og 
aukahlutir á gröfur
Upplýsingar í síma 660-6051

merkur.is

Uppl. í síma 660-6051.

Hamm HD10 VV valtari
2014 árg, 88 vst
Verð 2,6 mkr + vsk
Upplýsingar í síma 660-6051

Innflutningur & sala á vinnuvélum til 
Íslands. Við aðstoðum við flutning & 
kaup á nýjum/notuðum vinnuvélum & 
tækjum frá Bretlandi til Íslands. Yfir 
20 ára reynsla, örugg og snögg þjón-
usta. www.ice-export.co.uk Erum líka 
á facebook undir: Suður England sími 
499-0588. Haukur. sudurengland@
gmail.com

Til sölu
Ford Transit 410L, árg. 6/05, aftur-
hjóladrif á tvöföldu 17 manna. Ás. verð 
1.690.000. Á þínu verði?? Staðgreitt. 
Uppl. í síma 895-6408.

Hesthús 40 fm til sölu á Fákssvæðinu 
sem er hlaða, kaffistofa og snyrting. 
Pláss fyrir allt að 5 hesta. Kjallari undir 
hálfu húsinu sem er ekki talinn með. 
Skipti á landspildu sem næst höfuð-
borgarsvæðinu kemur til greina. Ásett 
verð 6,5 millj. Uppl. í síma 697-4567.

Loftpressa Atlas Copco. Glussaspil. 
Glussadælustöð. Uppl. í síma 695-
2519, Lúðvík.

Timbur í fjárhúsagólf. 32 x 100 mm. 
Verð kr. 226 lm með vsk. H. Hauksson 
ehf., sími 5881130.

Bása- og drenmottur, nótuð plast-
borð, girðingastaurar og plastprófilar, 
margar stærðir. Útileiktæki, girðingar, 
gervigras og heildarlausn á leiksvæð-
um. Uppl. á vefsíðu Johannhelgi.is, 
eða í sími 820-8096.

Fjárhúsamottur. Verð kr. 9.350,- með 
vsk (kr. 7.540 án vsk). Tilboð - Frír 
flutningur. H. Hauksson ehf., sími 
588-1130.

Rotþrær-heildarlausnir, vatnsgeymar, 
lindarbrunnar, heitir pottar, lífrænar 
skolphreinsistöðvar, jarðgerðarílát, 
einangrunarplast, frauðplastkassar, 
olíu- og fituskiljur, olíugeymar, frá-
veitubrunnar, sandföng, vatnslása-
brunnar, fráveiturör, tengibrunnar fyrir 
ljósleiðara og lagnir í jörð, línubalar, 
fiskiker, sérsmíði. Allt íslensk fram-
leiðsla. Borgarplast, sími 561-2211 
eða á borgarplast.is.

Vegna flutninga ljósakr. og ljós, lamp-
ar, vikt, svört nautshúð vínilplötur búta-
saumsefni, leirtau, glös, kvenfatnað-
ur prjónapeysur á börn, prjónuð sjöl, 
hosur og vettlingar, vesti á börn. Uppl. 
í síma 849-5279.

Til sölu iðnaðarhúsnæði í Hafnarfirði. 
Verð 25,5 m. 162 fm. 4 m há inn-
keyrsluhurð. Uppl. í síma 863-0415.

Til sölu Ford Transit, árg.´7/04. 
Lágþekja sendibíll, hurðir á báðum 
hliðum þarfnast lagfæringar. 
Verðhugmynd? Uppl. í síma 895-6307.

Rennibraut við sundlaug-heitan pott. 
Verð 300 þús. og má greiða með 
afurðum bænda. Uppl. í síma 892-
0807.

Boltaland til sölu. Viljum selja 5000+ 
bolta sem kjörið er sem skemmtun fyrir 
börn í útihúsum. Verð 200 þús., má 
greiða með afurðum bænda. Uppl. í 
síma 892-0807.

Til sölu Honda Rincon 680, árg. '06. 
Ný dekk, hlífðarpanna. Hjól í góðu 
lagi. Verð 900 þúsund. Uppl. í síma 
897-0090.

Plaströr til sölu. Kápurör. 160mm 
x 12m, ca 50 stk. Fást fyrir lítið. 
Staðsetning Þorlákshöfn. Nánari uppl. 
í síma 863-3342.

Ljósavél 4,5 kw með bilaðan rafal. 
Óska eftir tilboði. Uppl. í síma 863-
9245.

Til sölu eru 326 ærgildi í sauðfé frá 
1. janúar 2017. Áskilinn er réttur til 
að taka hvaða tilboði sem er eða 
hafna öllum. Tilboð sendist á net-
fangið rs@rml.is eða í pósti, merkt 
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, 
“326 ærgildi í sauðfé” Austurvegi 1, 
800 Selfoss í síðasta lagi 17. október 
2016.

Til sölu nýlegir timburgluggar, glerjað-
ir með tvöföldu gleri, 14 stk. 1345 x 
1690 og 12 stk. 1345 x 900. Einnig eru 
til sölu 2 stk. tvöfaldar harðviðar úti-
hurðir. Uppl. í síma 659-7659, Bjarni.

Fjórhjól til sölu Suzuki kingquad 
700cc, árg. '07 til sölu. Ekið 460 tíma. 
Uppl. í síma 864-6447.

Til sölu Suzuki grand vitara, árg. '99, 
ekinn 300 þús. Mjög mikið endurnýj-
aður, nýjar bremsur, hjólalegur og 
margt fleira. Uppl. í síma 893-0311.

Nissan Patrol, árg. '99 til sölu ekinn 
235.000. Nýleg negld vetrardekk á 
felgum fylgja með. Uppl. í síma 864-
6447.

Hornstrandabækurnar allar 5 í 
pakka= 7.900. Frítt með Póstinum. 
Upp með Vestfirði! Pantanir jons@
snerpa.is eða í síma 456-8181. 
Vestfirska forlagið (Ansi hreint er nú 
gaman að lesa smáuglýsingarnar í 
Bændablaðinu!).

Sannar vestfirskar lygasögur. 
Vestfirskir sjómenn í blíðu og stríðu, 
Vestfirskir stjórnmálamenn í blíðu og 
stríðu og Vestfirðingar í dagsins önn. 
Allar 3 í pakka 1.980 kr. Frítt með 
Póstinum. Ekkert vesen! Upp með 
Vestfirði! Pöntun í jons@snerpa.is 
eða 456-8181. Vestfirska forlagið.

Skinfaxi frá 1930-1998, Íþróttablaðið 
frá 1942-1992, Íþr.bl. Þróttur, Íþróttir 
fyrir alla, Þrautgóðir á raunarstund 
1-19 bindi. Uppl. í síma 896-2041.

Til sölu MMC L 200 með pallhýsi, 
árg. '03, ekinn 168.000 km. Ný 
heddpakkning, ný tímareim og 2 nýir 
rafgeymar. Gangur af vetrardekkjum 
á felgum fylgir. Ásett verð 850.þús. 
Uppl. í síma 845-0142.

Til sölu 15 kvígur með burðartíma frá 
miðjum okt. undir Eyjafjöllum. Uppl. í 
síma 892-9815.

Til sölu 101,7 ærgildi. Tilboð óskast í 
101,7 ærgilda beingreiðslurétt í sauð-
fé. Tilboð sendist á netfangið helgith@
talnet.is fyrir 23. október 2016.

BYKO auglýsir til sölu 520m² af 100 
mm steinullaryleiningum. Einingarnar 
eru dökkgráar að utan og hvítar að 
innan. Þær seljast allar á einu bretti 
á mjög hagstæðu verði. Uppl. í síma 
515-4187.

Óska eftir
Íslensk fjallagrös hf. óska eftir að 
kaupa BURNIRÓT. Vinsamlegast 
hafið samband við Heru í síma 866-
9117 á skrifstofutíma eða sendið póst 
á netfangið hera@arkea.is

Gamall traktor með ámoksturstækj-
um óskast, nothæfur í hobbíbúskap, 
ca. 35-45 hö. Verðhugmynd 150-200 
þúsund. Netfang: gislisk@gmail.com, 
eða sími 863-5208.

Óska eftir Case 580 G. Má vera biluð 
vél og skipting. Uppl. veitir Karl í síma 
893-0191.

Vél í Suzuki Grand Vitara 2.0, árg. 
'05, (sama vél 2005-2015). Ef þú veist 
um vél í góðu standi, hafðu samband 
í síma 861- 8866 eða einarlogi@
internet.is

Kaupi allar tegundir af vínylplöt-
um. Borga toppverð. Sérstaklega 
íslenskar. Vantar 45 snúninga 
íslenskar. Staðgreiði líka vínylplötu-
söfn. Uppl. gefur Óli í síma 822-3710 
eða á netfangið olisigur@gmail.com.

Óskum eftir að kaupa þurrkað tað. 
Nánari uppl. í síma 455-2213 eða á 
netfangið vala@sahun.is

Fjölskyldufólk, hjón með tvítuga dótt-
ir óska eftir húsi til leigu á Selfossi 
eða í Hveragerði og nágrenni. 
Öruggar greiðslur og góð meðmæli. 
Vinsamlegast hafið samband við 
Kolbrúnu í síma 662-5320 eða sendið 
e-mail á kolla.magg@icloud.com

Atvinna
Ráðskona óskast í sveit út á landi 
á aldrinum 45-65 ára, má vera 
með börn. Umsóknir sendist: 
Bændablaðið, Hagatorgi 1, 107 Rvík, 
merkt ,,Atvinna - TT40"

Þýskur karlmaður á 19 ári sem hefur 
áhuga fyrir hestum óskar eftir að kom-
ast í vinnu á hestabú í nokkra mánuði. 
Góð enskukunnátta. Nánari uppl.:  
lilli.schmid@icloud.com

Óska eftir manneskju á sveitabýli 
á Suðausturlandi við tamningar og 
þjálfun á hrossum. Einnig að sjá um 
umhirðu nokkurra nautgripa. Uppl. í 
síma 478-1830 eða tala við Begga í 
síma 845-4400.

Sænsk stúlka, 21 árs sem skilur 
íslensku og talar góða ensku óskar 
eftir vinnu eftir áramót á gott sveita-
heimili, helst á Suðurlandi. Er vön 
hestum, en önnur störf koma til 
greina. Uppl. í síma 551-5922.

Vinnumann vantar á blandað bú 
á Norð-Austurlandi. Starfið felst í 
umhirðu bústofns og ýmsan akstur. 
Nánari upplýsingar dollidropi23@
gmail.com

Dýrahald
Tek hross í haust- og vetrabeit. Góður 
hagi, gott verð. Er á Vesturlandi. Uppl. 
í síma 825-6369.

Einkamál
Myndarlegur karlmaður um sjötugt 
óskar eftir að kynnast konu með sam-
búð í huga. Ýmisskonar áhugamál. Á 
litla sæta íbúð á Reykjavíkursvæðinu. 
Áhugasamir vinsamlega sendið inn 
bréf, merkt J-5863 til: Bændablaðið, 
Hagatorgi 1, 107 Rvík.

Sumarhús
Rotþrær-heildarlausnir, vatnsgeymar, 
lindarbrunnar, heitir pottar, lífrænar 
skolphreinsistöðvar, jarðgerðarílát, 
einangrunarplast, frauðplastkass-
ar, olíu- og fituskiljur, olíugeymar, 
fráveitubrunnar og fráveiturör. Allt 
íslensk framleiðsla. Borgarplast, sími 
561-2211 eða á borgarplast.is.

Veiði
Rjúpnaland til leigu. Veiðfélag 
Laxdæla auglýsir eftir útboðum í 
leigu á Ljárskógalandi í Dölum (land-
nr. 137576) til rjúpnaveiða næstu 2 
haust 2016 og 2017. Miðað skal við 
hóflegt veiðiálag að hámarki 4 byssur 
og minnt á reglur um búnað og veiði-
tíma. Bjóðendur skulu í stuttu máli 
gera grein fyrir sínum hugmyndum í 
sambandi við veiðiálag og umgengni 
við landið í tilboði. Veiðifélagið áskilur 
sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er 
eða hafna öllum. Tilboðum skal skila í 
lokuðu umslagi merkt "Ljárskógaland" 
til Jóhanns Ríkarðssonar, Gröf 371, 
Búðardalur fyrir kl. 20:00 mánudaginn 
10. október 2016. Tilboðin verða 
opnuð í Veiðihúsinu Þrándargili strax 
að loknum tilboðsfresti að viðstöddum 
bjóðendum, ef þeir óska þess. Nánari 
uppl. gefur Jóhann í síma 854-7550 
29. sept. 2016. Stjórn Veiðifélags 
Laxdæla.

Þjónusta
Tek að mér viðgerðir á flestum 
tegundum sjálfskiptinga. Hafið sam-
band í síma 663-9589 til að fá uppl. 
og tilboð. HP transmission Akureyri, 
email einar.g9@gmail.com, Einar G.

Bi rk jukryddaður  f iskhnakk i . 
Birkjulegnar lambarifjur. Birkjubætt 
kjötsúpa.Grillskálinn Orka, Húsavík.

XB eða XB-Tortóla?
Óska eftir aðstoð við kosningu.

Hvaða flokk á að kjósa 
xB eða xB-Tortóla?

Svar óskast á netfang: frbjorn@mi.is www.bbl.is
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S: 5272600 - www.velavit.is
Varahlutir - Viðgerðir

Vélavit
Sala - Þjónusta

Við sérhæfum okkur í JCB, Hydrema, Iveco, 
New Holland, Case og nú:

Yanmar C80  
beltavagn með skóflu
Burðargeta 800, 170 vst
Verð 980 þús kr + vsk
Upplýsingar í síma 660-6051

Yanmar V8
2016 árg, 4,35 tonn
Gaflar og opnanleg skófla
Upplýsingar í síma 660-6051

Hyundai 290 LC-7
2006 árg, 10.300 vst
Vökvahraðtengi, 1 skófla
Verð 7,2 mkr + vsk
Upplýsingar í síma 660-6051

Liebherr L507 Speeder
2005 árg, 5.400 vst
Nýleg dekk, hraðtengi, gaflar 
og  ný skófla. 
Verð 3,9 mkr + vsk
Upplýsingar í síma 660-6051

Liebherr A900 hjólagrafa
2007 árg, Engcon EC20 rótortilt
3 skóflur
Verð 7,5 mkr + vsk
Upplýsingar í síma 660-6051

Weber jarðvegsþjöppur og 
hoppara til á lager
Upplýsingar í síma 660-6051

Allu flokkurnarskóflur
Upplýsingar í síma 660-6051

Tsurumi dælur í miklu úrvali
Upplýsingar í síma 660-6050

merkur.is

Uppl. í síma 660-6051.

Íslensk garðyrkja  
Framtíðarsýn

Opinn fundur með frambjóðendum til Alþingiskosninga 
verður haldinn í Aratungu, Reykholti,  

miðvikudaginn 12. október nk. kl. 20.00.

Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.

ER ÞITT BÚ  
ÖRUGGUR  
OG GÓÐUR  
VINNUSTAÐUR?

ÞUNGLYNDI – KVÍÐI 
OG VANLÍÐAN
Margir þurfa einhvern tímann 
á lífsleiðinni að leita sér 
lækninga vegna þunglyndis-
einkenna. Bændur eru þar 
engin undantekning.

Möguleikarnir á að læknast af  
þunglyndi eru góðir og meðferð,  
svo sem lyfja- eða samtalsmeðferð, 
styttir sjúkdómstímabil og getur 
dregið úr einkennum.

PO
RT

 h
ön
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n

Kynntu þér leiðbeiningaefni um öryggi  
og vinnuvernd í landbúnaði á bondi.is

Einstak tækifæri 
SSANGYONG −Musso Sport

Sjálfskiptur −Árgerð 2004
Aðeins ekinn 89 þúsund km.

Fjölhæftur og þægilegur ferðabíll
Vel við haldið, með yfirfarið bremsukerfi,

með skipptanlegum krók,
á nýlegum dekkjum, mjög góð í snjó.

Engin skipti − Tilboð óskast.
Upplýsingar í síma 694-9968

SPARNEYTINN og snarpur

KIA RIO dísil − Árgerð 2007
BEINSKIPTUR −Vel við haldið,

með nýja bremsudiska allan hringinn.
Bíll með tímakeðju, ekki reim. Með krók.

Einn eigandi. Ekinn 143 þúsund km.
Ásett verð 875 þúsund 

Tilboð óskast engin skipti.
Upplýsingar í síma 694-9968

Bændablaðið
Kemur næst út

20. október
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