
Ekkert lát er á óhóflegri notkun 
sýklalyfja í evrópskum landbún-
aði. Það hefur m.a. leitt til ört vax-
andi aukningar sýklalyfjaónæmra 
baktería sem berast í fólk. Staðan í 
íslenskum landbúnaði er eftir sem 
áður með því besta sem þekkist. Er 
hvergi notað minna af sýklalyfjum  
í þessari grein á hvern grip en hér 
á landi og Noregi.

Salan á virkum fúkkalyfjum í 
29 Evrópulöndum 2014 nam 8.176 
tonnum og nærri 67% af því var 
notað í þrem löndum, þ.e. á Spáni, í 
Þýskalandi og á Ítalíu. Þetta má lesa 
út úr nýjusti skýrslu Lyfjastofnunar 
Evrópu (European Medicine 
Agency – EMA). Hún ber titilinn 
„Sala sýklalyfja til dýralækninga í 
29 Evrópulöndum 2014 – þróun á 
árunum 2011 til 2014.“

Sem fyrr er notkunin á Íslandi 
með því langminnsta sem þekkist. 
Fram kemur í skýrslunni að mest 
er notkun sýklalyfja í landbúnaði á 
Spáni. Þar er hún rúmlega 80 sinn-
um meiri mælt í milligrömmum 
á þyngdareiningu (mg/PCU) en á 
Íslandi. Inni í tölunum eru lyf sem 
blandað er í fóður sem fyrirbyggj-
andi varnir og sem vaxathvetjandi 
efni. Á Spáni er nær 70% af sýkla-
lyfjunum blandað í fóður, eða 292,1 

mg/PCU af 418,8 mg/PCU heildar-
magni. Á Íslandi er talan 0, en 0.9% 
í Noregi. Langstærsti hluti þess litla 
sýklalyfjamagns sem  hér er notað 
er beitt ef dýr veikjast og er þá gefið 
með sprautum í samráði við dýra-
lækna. Það eru 4,5 mg/PCU á meðan 
Spánverjar eru að nota 17,2 mg/PCU 
af sprautulyfjum auk gríðarlegs 
magns annarra lyfjaforma. 

Þegar skoðuð er sala á lyfjum í 
sprautuformi eingöngu, er hlutfallið 
á grip hæst í Króatíu og næsthæst á 
Ítalíu. Síðan kemur Spánn, Kýpur, 
Eistland, Danmörk og Frakkland. 
Salan á sprautulyfjum er hins vegar 
hlutfallslega lægst í Noregi og síðan 
á Íslandi og í Austurríki. 

Hin mikla sýklalyfjanotkun í 
Evrópu sem fram kemur í úttekt  
EMA sýnir að ekki hefur verið 
brugðist við viðvörunum lækna-
samtaka um nauðsyn þess að draga 
úr sýklalyfjanotkun. Þeir hafa varað 
við afleiðingunum sem er mikil 
aukning  lyfjaónæmra baktería eins 
og MRSA. Þegar sýklalyfjaónæm-
ar bakteríur berast í fólk er voðinn 
vís. Veldur þetta ört vaxandi vanda á 
sjúkrahúsum og fjölgar hratt í þeim 
hópi sem læknar hafa engin úrræði 
til að bjarga. Tugir þúsunda látast 
nú árlega í Evrópu vegna sýkinga 

sem ekki er hægt að ráða við með 
sýklalfjum. 

Að vísu minnkað notkunin sýkla-
lyfja í landbúnaði örlítið frá 2011 
til 2013, en frá 2013 til 2014 jókst 
hún á ný um 7,5%. Bent hefur verið  

á að vegna ástandsins sé farið að 
nota mun meira af sterkum lyfjun-
um eins og colistin macrolides. Það 
eru svokallað lokaúrræðalyf til að 
reyna að drepa ofursýkingar í fólki. 
Eins hefur sala á nýjasta lyfinu flu-

oroquinolones aukist en það er m.a. 
notað við lífshættulegri lungnabólgu. 
Athygi vekur að þau lönd sem mest 
nota af sýklalyfjum eru þau sömu 
og framleiða megnið af kjötinu sem 
flutt er til Íslands.  /HKr.
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Hið eðla grjón 
carnaroli frá 
Acquerello

Sláturhús Vesturlands hóf starfsemi í gamla sláturhúsinu í Brákarey í Borgarnesi um síðastliðin mánaðamót, en starfsemi í húsinu hefur legið niðri í tæpan áratug. Þar er nú rekið þjónustusláturhús 
og Guðjón Kristjánsson sláturhússtjóri er bjartsýnn á framtíðina. Stefnt er að því að kjötvinnsla verði sett upp í húsinu á næstu misserum. Sjá frétt á blaðsíðu 2.   Mynd / smh

Ný úttekt Lyfjastofnunar Evrópu EMA staðfestir óhóflega notkun sýklalyfja í löndum sem selja kjöt til Íslands:

Sýklalyfjanotkun í landbúnaði er 
langminnst á Íslandi og í Noregi

Heimild: European Medicine Agency - Staðan 2014

Á og í er engum fúkkalyfjum
blandað í fóður sem vaxtahvetjandi efni.
Í er það 0,3mg/PCU af 3,1 mg/PCU
Á er það 292,1 mg/PCU af 418,8 mg/PCU
Á er það 306,1 mg/PCU af 391,5 mg/PCU

24-26
Sjálfbært 
samfélag
í Fljótum

Hóf söngferilinn í heyskap 
í Dölunum sitjandi á 
gömlum Massey Ferguson

32-3328-29
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Evruverkið getur ekki gengið upp að óbreyttu:

„Einn daginn mun þessi spilaborg hrynja“
− segir Otmar Issing, prófessor og fyrsti yfirhagfræðingur Seðlabanka Evrópu 
Seðlabanki Evrópu (European 
Central Bank - ECB) er orðinn 
hættulega yfirspenntur og allt 
evruverkið getur ekki gengið upp 
að óbreyttu,“ segir Otmar Issing 
prófessor. „Einn daginn mun þessi 
spilaborg hrynja.“

Það er ekki einhver vondur and-
stæðingur evrusvæðisins sem þarna 
talar, heldur einn af yfirhönnuðum 
kerfisins. Otmar Issing var fyrsti 
yfirhagfræðingur Seðlabanka 
Evrópu og leiðandi í innleiðingu 
sameiginlegs myntkerfis Evrópu. 
Það fer því ekki hjá því að eftir 
orðum hans sé hlustað. 

Prófessor Issing sagði í samtali 
við The Telegraph að evran hafi 
verið svikin af pólitíkusum sem hafi 
haft uppi harmakvein yfir því að til-
raunin hafi verið mistök frá upphafi 
og hafi síðan verið að úrkynjast. Það 
hafi smitast  yfir í sjúklega ríkisfjár-
málastefnu sem gerði ráð fyrir að 
allir fengju allt fyrir ekkert.

Ekki er þó víst að allir hag-
fræðingar séu sammála þessum 
athugasemdum Issing, þar sem 
fjölmargir þeirra vöruðu við því 
allan tímann að byrjað hafi verið á 
vitlausum enda við mótun sameig-
inlegrar myntar ESB. Sameiginleg 

mynt án sameiginlegs efnahagskerfis 
gæti aldrei gengið upp. Það virðist 
nú vera að staðfestast þegar meira að 
segja Otmar Issing segir að evran sé 
að sigla í strand.  

Framhaldið mun einkennast
af strögli

„Ef við horfum á þetta raunsætt, 
þá mun framhaldið einkennast af 
strögli, úr einum vandræðunum 
í önnur. Það er erfitt að spá fyrir 
hversu lengi slíkt getur haldið áfram, 

en slíkt getur ekki gengið endalaust,“ 
segir Otmar Issing.

Ljóst er að sambland af lágu 
olíuverði, ódýrri evru og hæggengu 
efnahagskerfi hafa blekkt menn til 
að taka þessu rólega, en skammtíma-
áhrifin af hagstæðum ytri aðstæðum 
eru að fjara út. Búast má við að mjög 
muni reyna á evruna í framhaldinu 
á sama tíma og ríkisstjórnir evru-
landanna þurfa að horfast í augu 
við hærri skuldir, atvinnuleysi og 
pólitíska þreytu.

Professor Issing gagnrýnir fram-
kvæmdastjórn Evrópusambandsins 
fyrir að hafa byggt pólitíska múra og 
gefist upp við að framfylgja reglum 
og markmiðum.

„Hið siðferðislega hættuástand er 
yfirþyrmandi,“ segir Issing.

Hann segir að Seðlabanki Evrópu 
sé á hálu svelli og hafi sett kerfið í 
hættu með því að borga gjaldþrota 
ríki frá skuldum sínum og með því 
að misbeita samningum sem gerðir 
hafa verið.

Engin stjórn á hlutunum

„Stöðugleikinn og vaxtaþátturinn 
hafa meira og minna mistekist. 
Agi á markaði hefur horfið vegna 

inngripa bankans. Það er því engin 
raunveruleg stjórn á hlutunum af 
hálfu markaðarins eða pólitískra 
stjórnvalda. Í þessu eru innbyggðir 
allir áhættuþættir til að kalla hörm-
ungar yfir myntbandalag Evrópu.

Ákvæði um að ekki skuli greiða 
óreiðuskuldir eru þverbrotnar 
á hverjum einasta degi,“ segir 
Issing. Þá gefur hann lítið fyrir 
það skilyrði að aðstoð við skulda-
uppgjör þurfi að hljóta samþykki 
Evrópudómstólsins. Það sé byggt á 
vanhugsaðri hugmyndafræði.   

Hann segir að Seðlabanki 
Evrópu sé nú þegar með í höndun-
um skuldabréfasafn upp á yfir 
billjón evrur, sem það séu á nei-
kvæðum vöxtum. Bankinn sé nú að 
kaupa bréf af fyrirtækjasamsteyp-
um sem ætti að flokka í ruslflokk. 
Sú aðhaldsstefna sem bankanum sé 
ætlað að framfylgja með inngripum 
verði honum því stöðugt erfiðari. 

„Afleiðingin getur hugsanlega 
orðið skelfileg,“ segir Otmar Issing. 
Í vitalinu við The Telegraf heldur 
hann áfram að hakka núverandi 
stjórnendur kerfisins í sig og rekur 
endalaus mistök sem gerð hafa 
verið allt frá innleiðingu evrunnar 
1999.  /HKr. 

Fréttir

Tímarit Bændablaðsins kemur út 
í þriðja sinn samhliða ársfundi 
Bændasamtakanna sem fer fram 
3. mars nk. Í ritinu eru fjölbreytt 
efnistök þar sem helstu málefni 
landbúnaðarins eru til umfjöll-
unar.  

Hluti af Tímariti Bændablaðsins er 
tekinn undir kynningar á fyrirtækjum 
og stofnunum sem starfa í landbún-
aði. Auglýsingastjóri er þessa dagana 
að ganga frá pöntunum á kynningum 
og auglýsingum og eru áhugasamir 
hvattir til að hafa samband í gegnum 
netfangið augl@bondi.is eða hringja 
í síma 563-0300.  

Tímarit 
Bændablaðsins 
kemur út í mars

Otmar Issing.

Sláturhús Vesturlands hefur starfsemi í Brákarey í Borgarnesi:

Slátra fyrir bændur sem 
selja beint frá býli
– stefnt á að færa út kvíarnar á næsta ári og að setja upp kjötvinnslu
Guðjón Kristjánsson er nýr slátur-
hússtjóri í Sláturhúsi Vesturlands 
í Brákarey í Borgarnesi. Þar hefur 
ekki verið rekið sláturhús í tæpan 
áratug og raunar hvergi á öllu 
Vesturlandi síðan það hætti. Um 
svokallað þjónustusláturhús er 
að ræða sem þjónar bændum á 
Vesturlandi en engin kjötvinnsla 
verður í húsinu fyrst um sinn. 
Bændur kaupa þá einungis slát-
urþjónustuna en taka afurðirnar 
heim og selja þaðan.

Guðjón segir að þetta sé í fyrsta 
skiptið sem hann starfi við slátur-
hús, en hann geti stuðst við reynslu 
góðra manna – og meðal annars eru 
nú í starfsliðinu nokkrir sem störfuðu 
við sláturhúsið þegar þar var síðast 
slátrað . 

Bændur og bændasynir 
í starfsliðinu

Að sögn Guðjóns eru starfsmenn 
flestir bændur og bændasynir úr 
nálægum sveitum.  Alls starfa nálægt 
tíu manns að jafnaði í sláturhúsinu í 
þessari sláturtíð, en starfsemi verður 
haldið áfram í vetur með stórgripa-
slátrun. „Fyrst ætluðum við bara að 

slátra einu sinni í viku en viðbrögð-
in hafa verið þannig að við höfum 
 fjöl gað  sláturdögum upp í þrjá og 
slátrum á mánudögum, þriðjudögum 
og fimmtudögum.

Við þjónum nú nánast eingöngu 
sauðfjárbændum sem selja beint 
frá býli – en það gæti vel breyst í 
framtíðinni. Við höfum fundið fyrir 

því eftir að verðskrár voru birtar og 
lækkun á afurðaverði varð ljós, að 
mun fleiri sauðfjárbændur vilja nú 
fara eigin leiðir með sínar afurðir 
og selja sjálfir. Við höfum fengið 
miklu betri svörun en við reiknuð-
um með. Bóndinn á það sem hann 
kemur með og við afhendum það 
sem við megum afhenda, sem er í 

raun allt nema gærur og kjamma. 
Innmat og svoleiðis eiga þeir hjá 
okkur, en þurfa að kaupa af sjálfum 
sér hjá afurðastöðvunum.

Við tökum 205 krónur á kílóið 
fyrir að slátra lambi og það er mjög 
svipað og hjá öðrum,“ segir Guðjón.

Þrír bræður standa á bak við 
Sláturhús Vesturlands, ásamt Guðjóni. 
Þeir eru Jón Sævar, Snorri og Kristinn 
Þorbergssynir. Allir hafa þeir verið 
sjálfstætt starfandi og koma úr ýmsum 
greinum atvinnulífsins. Þeir félagar 
keyptu gamla sláturhúsið fyrir fjórum 
árum af Landsbankanum og síðan 
hefur verið unnið að undirbúningi 
fyrir starfsemina, sem hófst um síð-
ustu mánaðamót. 

Bjartsýnn á framhaldið

„Ég horfi bjartsýnn til næsta hausts,“ 
segir Guðjón um framtíðarsýnina. 
„Við sjáum það alveg fyrir okkur að 
við munum slátra mun meira næsta 
haust og koma okkur upp kjötvinnslu 
í millitíðinni.“

Með fullum afköstum verður hægt 
að slátra um 350 lömbum í Brákarey, 
125 svínum eða 35 stórgripum á dag.

 /smh

Aðalsteinn Sigurðsson, framkvæmdastjóri sölusviðs, Elísabet Hrönn 
Fjóludóttir, héraðsdýralæknir Matvælastofnunar á Vesturlandi og Guðjón 
Kristjánsson sláturhússtjóri.

Sláturhús Vesturlands sést hér úti í Brákarey í Borgarnesi.  Myndir / smh

Skógareigendur:

Úrvinnsla  
skógarafurða
Aðalfundur Landssamtaka 
skógareigenda var haldinn í 
Valaskjálf á Egilsstöðum fyrr í 
þessum mánuði í samstarfi við 
Félag skógarbænda á Austurlandi. 

Á fundinum var flutt skýrsla 
stjórnar, gestir fluttu ávörp og að því 
búnu voru mál lögð fyrir fundinn.  

Í tengslum við hann var haldið 
málþing um úrvinnslu skógarafurða.  
Lárus Heiðarsson frá Skógræktinni 
flutti erindi með yfirskriftinni 
„Skógarafurðir, hvað er það nú,“ 
Lára Vilbergsdóttir verkefnastjóri 
hjá Austurbrú flutti erindi um stórt 
og smátt úr íslenskum skógi og 
að lokum fræddi Bjarki Jónsson  
skógarbóndi á Ytri-Víðivöllum 
fundargesti um uppbyggingu 
Skógarafurða ehf. 

Félag skógarbænda á Austurlandi 
bauð fundargestum í skógargöngu 
en gengið var upp í Miðhús þar sem 
hjónin Edda Björnsdóttir fyrrver-
andi formaður LSE og maður henn-
ar Hlynur Halldórsson tóku á móti 
skógarbændum í yndislegu veðri 
og fallegu umhverfi. Dvalið var þar 
góða stund í garðinum í Miðhúsum 
yfir skemmtilegum sögum og  fall-
eg um söng. 

Aðalfundinum lauk  með árshátíð 
skógarbænda. Félagi skógarbænda 
á Austurlandi tókst vel upp með 
fundarhaldið og voru allir ánægðir 
með hvernig til tókst.  /MÞÞ

Félag skógarbænda á Austurlandi 
bauð fundargestum í skógargöngu 
en gengið var upp í Miðhús þar sem 
hjónin Edda Björnsdóttir fyrr verandi 
formaður LSE og maður henn ar 
Hlynur Halldórsson tóku á móti 
skógarbændum í yndislegu veðri 

Visthyggja og virðisauki 
í Skaftárhreppi

66–70

Íslenskir eplabændur í 
Noregi

56–60

Besta útkoman frá 
upphafi

38–41

Hafberg í Lambhaga á 
allra vörum

28–37

Tímarit Bændablaðsins
1. tbl. 2016 - 2. árgangur

Fluttu með 
bústofninn á 

milli landshluta
Jóhanna María Sigmundsdóttir
búfræðingur og alþingismaður

segist alltaf hafa verið opin
fyrir því að taka við búinu

af foreldrunum −bls. 12

Gefur gömlum dráttar-
vélum nýtt líf

46–49

Fjölbreytt efni um landbúnað er að 
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Skagaströnd:

Matarsmiðja sett upp hjá BioPol
BioPol ehf. á Skagaströnd ætlar að 
setja upp matarsmiðju sem starf-
rækt verður í tengslum við rann-
sóknarstofu félagsins og hefur 
auglýst eftir matvælafræðingi til 
að hafa umsjón með henni.

Hlutverk hans verður fyrst og 
fremst að veita nauðsynlega sér-
fræðiráðgjöf og aðstoða frumkvöðla 
við að þróa vörur sínar í markaðs-
hæft form. Jafnframt mun viðkom-
andi aðili aðstoða við uppsetningu 
gæðahandbóka og veita nauðsynlega 
ráðgjöf er varðar kröfur hins opin-
bera varðandi matvælaframleiðslu.

Vona að fólk á svæðinu sjái hag í 
að nýta sér aðstöðuna

Matarsmiðjan mun hafa öll tilskilin 
leyfi til matvælaframleiðslu og skap-
ar því möguleika fyrir frumkvöðla 

í matvælavinnslu til þess að taka 
fyrstu skref framleiðslu og þróunar 
á vörum sínum án þess að leggja 
út í miklar fjárfestingar. Ætti slík 
aðstaða meðal annars að geta nýst 
bændum sem vildu selja afurðir sínar 
beint frá býli.

Verkefnið er tilkomið vegna 
starfa landshlutanefndar fyrir 
Norðurland vestra sem hafði m.a. 
það markmið að efla byggðaþró-
un og fjölga atvinnutækifærum á 
svæðinu.

Matarsmiðjan klár um áramót

Gert er ráð fyrir að Matarsmiðjan 
verði tilbúin til notkunar seint á 
þessu ári eða í janúar 2017 og eru 
bundnar vonir við að fólk af svæðinu 
muni sjá sér hag í að nýta aðstöðuna. 
 /MÞÞ

Fréttir

Ráðstefna á Matvæladeginum 2016:

Matvælarannsóknir 
í breyttum heimi
Matvæladagurinn er í dag og af 
því tilefni verður haldin ráðstefna 
frá klukkan 12-17 undir yfirskrift-
inni Matvælarannsóknir í breytt-
um heimi, þar sem kynntar verða 
innlendar rannsóknir og nýir 
straumar í matvælafræði.

Það er Matvæla- og næringar-
fræðafélag Íslands sem stendur að 
ráðstefnunni sem verður haldin á 
Hótel Natura. 

Matvælaframleiðsla 
og umhverfismál

Bryndís Skúladóttir frá Samtökum 
iðnaðarins verður aðalfyrirlesarinn 
og fjallar erindi hennar um mat-
vælaframleiðslu og umhverfismál. 
Hörður Kristinsson, prófessor í mat-
vælafræði við HÍ, fjallar um nýja 
og byltingarkennda tækni í mat-
vælaframleiðslu. 

Dagskráin er eftirfarandi:
• 12.00 – 13.00 Skráning, vegg-

spjalda- og vörukynningar. 
• 13.00 – 13.30 Ávarp formanns 

MNÍ, Laufey Steingrímsdóttir. 
Ávarp fulltrúa ráðherra. 
Halldór Runólfsson. Atvinnu- 
og nýsköpunarráðuneytinu. 
Afhending Fjöreggsins. 
Almar Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka iðnað-
arins. 

• 13.30 – 13.55 Íslenskur mat-
vælaiðnaður og umhverfismál. 
Bryndís Skúladóttir. Samtökum 
iðnaðarins 

• 13.55 – 14.20 Umbyltingar 
í tækni tengdar matvælum. 
Hörður G. Kristinsson. Matis 

• 14.20 – 14.45 Erfðaauðlindir 
og íslenskur matvælaiðnaður og 
neytendur. Emma Eyþórsdóttir 
prófessor. LBHÍ. 

• 14.45 – 15.00 Líftækni og 
nýsköpun í matvælaiðnaði. 
Hólmfríður Sveinsdóttir fram-
kvæmdastjóri Iceprótein. 

• 15.00 – 15.30 Kaffihlé 
Fyrirtækja- & veggspjalda-
kynningar 

• 15.35 – 15.50 Örverur. Matvæli 
og neytendur. Ólafur Unnarsson. 
Vöruþróun MS 

• 15.55 – 16.10 Eðlisfræði mat-
væla. Rannsóknir og nýsköp-
un. María Guðjónsdóttir, dósent 
Háskóla Íslands 

• 16.15 – 16.30 Efnafræði mat-
væla. Rannsóknir og nýsköpun. 
Björn V. Aðalbjörnsson. Matís 
og H.Í 

• 16.30 – 17.00 Umræður & ráð-
stefnuslit. Guðjón Þorkelsson, 
ráðgjafi og prófessor Matís og 
HÍ

 /smh

Útigöngusvín á Kjalarnesinu
Ýmsir glöggir vegfarendur, sem 
leið hafa átt um Kjalarnesið í 
sumar, hafa rekið augun í útigang-
andi brún svín undir Esjunni þar 
sem Stjörnugrís er með höfuð-
stöðvar sínar í Saltvík; kjötvinnslu 
og sláturhús. 

„Við vorum með tilraunaverk-
efni hérna fram til loka september,“ 
segir Geir Gunnar Geirsson fram-
kvæmdastjóri þegar hann er spurður 
fregna af svínunum sem gengu úti 
við þjóðveginn í sumar. „Þetta gekk 
vel og nú eru hugmyndir um að auka 
þetta nokkuð á næsta ári,“ bætir hann 
við.

Útisvín yfir sumartímann

Stjörnugrís rekur tvö gyltubú á 
Kjalarnesi, blandað bú með gylt-
um og sláturgrísum í Grímsnesi, 
gyltubú á Skeiðum, auk þess að vera 
með bú á Melum í Hvalfjarðarsveit 
þar sem eingöngu eru sláturgrísir. 
Kjötvinnslan í Saltvík er nýleg, var 
tekin í notkun í mars á síðasta ári, og 
þar er eingöngu unnið íslenskt kjöt 
frá Stjörnugrís. 

„Þetta var skemmtileg tilraun. 
Hugmyndin er að bjóða kaupendum 
upp á þennan valkost í okkar fram-
leiðslu sem reyndar verður aðeins 
stunduð yfir sumarmánuðina,“ segir 
Geir, en öllu kjöti af þessum úti-
svínum hefur verið lofað. 

Um svínategundina Duroc er að 
ræða og er ætlunin að nota þau sem 

útisvín á næsta ári – og blendinga 
af þeim.  /smh

Duroc svínin höfðu það gott í útivistinni á Kjalarnesinu í sumar.

 Myndir / Stjörnugrís

MAST segir að næringarskortur hafi 
valdið sauðfjárdauðanum árið 2015
− Féð fékk nóg hey en það var illmeltanlegt og næringarsnautt
Þúsundir fjár drápust hjá íslensk-
um sauðfjárbændum á vordögum 
2015. Voru uppi getgátur um að 
um smitsjúkdóm kynni að vera 
að ræða, eða áhrif af eldgosi. Nú 
hefur Matvælastofnun hins vegar 
komist að þeirri niðurstöðu að svo 
hafi ekki verið.  

Í tilefni fréttaflutnings í síð-
ustu viku um að orsök sauðfjár-
dauðans árið 2015 sé óþekkt vill 
Matvælastofnun árétta fyrra álit sitt 
um að orsök sauðfjárdauðans árið 
2015 hafi verið næringarskortur.

Léleg hey eftir slæmt tíðarfar

Að mati stofnunarinnar má rekja 
næringarskortinn til margra sam-
verkandi þátta en fyrst og fremst til 
lélegra heyja vegna vætutíðar sum-
arið 2014 og til mikils kulda vetur-
inn eftir. Féð fékk nóg hey en það 
var illmeltanlegt og næringarsnautt. 
Afleiðingarnar voru þær að féð fékk 
ekki nægjanlega orku til að viðhalda 
starfsemi líkamans, framleiða hita 
og öll umframorka fór í vöxt fóstra.

Ekki fékkst fjárveiting
til að ljúka rannsókn

Haustið 2015 bentu rannsóknar-

niðurstöður hvorki til þess að um 
smitsjúkdóm né áhrif frá eldgosinu 
í Holuhrauni væri að ræða. Á þeim 
tíma hafði Matvælastofnun þó fyrir-
vara á fyrrnefndu áliti sínu þar sem 
ekki var hægt að útiloka aðrar undir-
liggjandi orsakir með óyggjandi 
hætti og óskaði því eftir opinberu 
fjármagni til áframhaldandi rann-
sókna. Ekki fékkst fjármagn til að 
halda rannsókninni áfram.

Matvælastofnun hélt hins vegar 
áfram að safna upplýsingum frá 
bændum um afdrif, heimtur og 
ástand fjárins að lokinni smölun 
sumarið og haustið 2015. 

Engin óeðlileg afföll
sumarið 2015

Ekki varð vart við óeðlileg afföll 
yfir sumarmánuðina 2015, féð virt-
ist almennt skila sér vel af fjalli og 
í góðu ásigkomulagi. Skýrsluhald 
sauðfjárbænda studdi við það, árið 
2014 var meðalfjöldi lamba til nytja 
1,66 en árið 2015 var hann 1,63. 

Árið 2014 var 519.568 lömbum 
slátrað og meðalfallþunginn var 16,6 
kg. Árið 2015 var hins vegar töluvert 
færri lömbum slátrað, eða 504.844, 
en einungis 0,1 kg munaði á fall-
þunga milli ára, sem var 16,5 kg. 

Matvælastofnun fylgdi málinu eftir 
með því að hafa samband við bænd-
ur sem urðu fyrir miklum afföllum 
og fylgjast með gangi mála hjá þeim.

Fjöldi sérfræðinga sammála
áliti MAST

Á málþingi Landbúnaðar háskólans 
3. mars sl. um sauðfjárdauðann, 
með vísindamönnum skólans, ráðu-
nautum, starfandi dýralæknum og 
sérfræðingum Matvælastofnunar, 
var tekið undir niðurstöðu 
Matvælastofnunar. 

Að öllu samanlögðu er hafið 
yfir skynsamlegan vafa að orsök 
sauðfjárdauðans 2015 var nær-
ingarskortur sem kom fyrst og 
fremst til vegna lélegra heyja frá 
sumrinu áður. 

Matvælastofnun birti þetta álit 
sitt í nóvember 2015 og áréttaði 
það í starfsskýrslu sinni 2015 (bls. 
49–50). 

Fram kemur í tilkynningu MAST 
að mikilvægt sé að draga lærdóm 
af sauðfjárdauðanum og hve brýnt 
það er að þekkja innihald fóðursins 
og meltanleika þess. Taka heysýni, 
láta mæla þau og reikna út fóðurgjöf 
miðað við orkuþörf og aðra mikil-
væga áhrifaþætti.  /HKr. 

Frá Skagaströnd.  Mynd / HKr. 
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Kraftmiklir bílar fyrir 
krefjandi aðstæður.

Klettháls 2 · 110 Reykjavík · Sími 590 2160 · notadir.is
Viðurkenndur endursöluaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Opnunartímar
Virka daga 10–18, laugardaga 12–16

Þú finnur „Askja notaðir bílar“ 
á Facebook Askja notaðir bílar

Tveggja ára ábyrgð og þjónusta innifalin 
með viðurkenndum Mercedes-Benz. 
4MATIC fjórhjóladrifskerfið er kjörið fyrir 
krefjandi íslenskar aðstæður. Það kemur
að góðum notum í vetrarfærðinni og utan 
alfaraleiða. Kynntu þér viðurkenndan bíl frá
Mercedes-Benz með 4MATIC fjórhjóladrifi.

Verð 8.190.000.–
ML 250 4MATIC
Árgerð 2015, ekinn 63 þús. km, 
dísil, 2.143 cc og 205 hö. 
Aukabúnaður: Artico leður, nálgunar-
varar, sóllúga, dráttarbeisli o.fl

Verð 8.190.000.–
ML 350 4MATIC
Árgerð 2013, ekinn 34 þús. km,  
dísil, 2.987 cc og 259 hö. 
Aukabúnaður: Artico leður, nálgunar-
varar, LED ljósapakki o.fl.

Verð 9.290.000.–
ML 350 4MATIC
Árgerð 2014, ekinn 30 þús. km,  
dísil, 2.987 cc og 259 hö. 
Aukabúnaður: Artico leður, nálgunar -
varar, rafdrifinn afturhleri o.fl.
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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

Ef ökumenn bifreiða kunna ekki á 
einföldustu stjórntæki ökutækis og 
þekkja ekki heldur umferðalög og þar 
með lög um ljósanotkun ökutækja, þá 
hafa þeir ekkert ökuskírteini að gera. 

Það er orðið algjörlega óþolandi að sjá í 
umferðinni kvölds og morgna aragrúa öku-
tækja með öll ljós slökkt að aftan og einung-
is misveik „LED“ ljós að framan. Þetta á við 
nýleg ökutæki sem útbúin eru með sjálfvirk-
um dagsljósabúnaði sem innleiddur hefur 
verið í ESB löndum samkvæmt sparnaðar-
kröfum Evrópusambandsins. Slíkur búnað-
ur stenst alls ekki íslensk umferðalög og 
lög um ljósanotkun hérlendis. Um þetta 
hefur margoft verið fjallað í Bændablaðinu 
og Félag íslenskar bifreiðaeigenda (FÍB) 
hefur einnig gert ítrekaðar athugsemdir við 
þetta við Samgöngustofu. Lengi vel var 
engin viðbrögð að fá frá íslenskum yfir-
völdum umferðamála, en loks þegar þau 
bárust var tekið undir allar athugasemdir. 
Samgöngustofa svarar auk þess í blað-
inu í dag athugsemdum sem birtust í 
síðasta Bændablaði um þetta mál. Í svari 
Samgöngustofu sem er á bls. 8 er skýrt tekið 
fram að ljósaskylda er allan sólarhringinn, 
ökuljós „skulu“ kveikt. . Tilgangurinn sé að 
auka öryggi í umferðinni. Þar segir einnig 
m.a. :

„Margar nýjar bifreiðar eru búnar ljós-
um sem kvikna þegar bíllinn er ræstur og í 
fyrstu má halda að um sé að ræða ökuljós 
en sú er ekki raunin.“ Þar segir líka:

„Hér á landi er ljósaskylda – allan sól-
arhringinn og allan ársins hring – og því 
þarf ökumaður að gæta þess að nægjanleg 
ökuljós  séu kveikt meðan á akstri stendur, 
bæði á bílnum framan- og aftanverðum.“

Í raun ætti ekki að þurfa að segja neitt 
meira. Það er þó afar sérkennilegt að hér 
skuli vera innleiddar hugsunarlaust EES 
reglur sem ganga í berhögg við íslensk 
lög. Vegna þeirra er nú heimilt að flytja 
inn bifreiðar sem eru með búnaði sem getur 
reynst hættulegur í umferðinni og stenst 
ekki íslenskar reglur. 

Þessi vandi á þó ekki bara við skilyrðis-
lausa notkun ökuljósa allan sólarhringinn. 
Þetta á líka við um notkun, eða öllu heldur 
notkunarleysi stefnuljósa. – Já, ég nefni 
STEFNULJÓS, en það er eitthvað sem 
fjöldi ökumanna virðist ekki hafa hugmynd 
um að hafi nokkuð með akstur í umferðinni 
að gera. Það sem meira er, allt of mörgum 
ökumönnum með gilt ökuskírteini virð-
ist aldrei hafa verið kennt til hvers ljósa-
armurinn vinstra megin við stýrishjólið er 
yfir höfuð settur í bílinn. Nema kannski að 
sumir bílar séu hreinlega ekki útbúnir með 
stefnuljós. Hvað veit maður, kannski er bara 
búið að innleiða enn eina  reglugerðina sem 
heimildar innflutning bíla án stefnuljósa! 

Svo eru líka til ökumenn sem þykjast 
aldeilis kunna að nota stefnuljósin. Þeir nota 
þau helst til að láta þá sem á eftir koma vita 
að þeir séu búnir að taka beygju og svína 
fyrir viðkomandi. 

Í sumar hefur maður heyrt marga 
brandara um erlenda ferðamenn sem kunni 
ekki að aka á íslenskum vegum. Nefndar eru 
skemmtisögur, sérstaklega af kínverskum 
ferðamönnum, sem stöðugt eru að lenda í 
vandræðum vegna fákunnáttu um akstur. 
Gjarnan er fullyrt að þessir ökumenn taki 
bílpróf á netinu á leiðinni til landsins. 
Svo taki þeir bílaleigubíla til að aka um í 
kringum landið án þess að hafa lært að aka. 

Íslendingar ættu kannski að fara varlega 
í að gera grín að kínverskum ökumönnum 
á íslenskum vegum þegar stór hluti þeirra 
er engu betri. Þeir sem kunna ekki að nota 
ljósabúnað bifreiða sinna, eða þekkja ekki 
íslensk lög um ljósanotkun, þar með talið 
stefnuljósanotkun, ættu að skila inn öku-
skírteini sínu þegar í stað. – Þeir eru stór-
hættulegir í umferðinni.  /HKr.

Virðum lög

Ísland er land þitt

Laufásbærinn og Laufáskirkja, í gamla Grýtubakkahreppi sem tilheyrir Þingeyjarsýslu, er fast við þjóðveginn út á Grenivík í austanverðum Eyjafirði. 
Laufás mun hafa verið kirkjustaður frá upphafi kristni á Íslandi, en kirkjan var helguð Pétri postula í kaþólskum sið. Núverandi Laufáskirkja var 
teiknuð af Tryggva Gunnarssyni „timburmanni“ og síðar alþingismanni og bankastjóra. Hann var sonur séra Gunnars Gunnarssonar í Laufási 
og hálfbróðir Þóru sem margir telja að Jónas Hallgrímsson hafi um ort ljóðið Ferðalok. Kirkjan var byggð 1865 og var Jóhann Bessason þar 
aðalsmiður. Þarna um bæjarhlaðið hefur Þórarinn Ingi Pétursson, núverandi formaður Landssamtaka sauðfjárbænda, án efa átt ófá skrefin í 
æsku. Enda var faðir hans, séra Pétur Þórarinsson, þar prestur til fjölda ára.  Mynd / HKr. 

Undanfarnar vikur hafa verið snarpar umræð-
ur um stöðu og framtíð landbúnaðar og ekki 
síður þá umgjörð sem honum er sköpuð, 
aðkomu hins opinbera og löggjöf þar að lút-
andi. Fulltrúar verslunarinnar sækja það hart 
að tollar á innfluttar búvörur verði lækkað-
ir enn frekar og margir stjórnmálamenn og 
flokkar virðast ætla að taka þessi sjónarmið 
og gera að stefnu sinni. Hins vegar gætir 
ósamræmis í málflutningi margra sem segj-
ast á sama tíma vilja hag innlends landbún-
aðar sem mestan. Auka verði nýsköpun og 
útflutning en „kerfinu“ sé um að kenna hve 
hægt gangi. 

Mikil einföldun er að halda því fram að það 
geti farið saman að lækka eða afnema einhliða 
tolla á innfluttum búvörum og auka útflutning 
íslenskra búvara. Almennt eru lagðir tollar á 
búfjárafurðir sem eru helsta afurð íslensks 
landbúnaðar í milliríkjaviðskiptum. Forsenda 
aukins útflutnings á markaði sem gefa gott 
verð er því að jafnaði að ná fram tollalækk-
unum eða tollfrjálsum kvótum í gagnkvæmum 
viðskiptasamningum. Einhliða tollalækkanir 
slá slík samningatæki úr höndum okkar. 

Mikilvægi norðurslóða í 
matvælaframleiðslu

Löggjöf sem tryggir tollvernd og stuðning við 
landbúnað á sér sér langa sögu hér á landi. 
Á árunum eftir seinni heimsstyrjöldina var 
matarskortur víða í Evrópu og þar líkt og hér 
var margvíslegum aðgerðum beitt til að auka 
framleiðslu. Nú, 70 árum síðar, er öldin önnur 
og stuðningur við landbúnað og byggðir er 
ekki tengdur framleiðslu með sama hætti 
og áður. Fæðuöryggi er engu að síður mál 
sem brennur á heimsbyggðinni. Á ráðstefnu 
um landbúnað á norðurslóðum, sem nýlega 
var haldin í Reykjavík, kom fram að 94% 
matar í heiminum er framleiddur á landi en 
aðeins 3% af yfirborði jarðar er ræktanlegt. 
Hins vegar eru 73% af ræktarlandi notuð til 

fóðurframleiðslu fyrir dýr. Mikilvægi norð-
urslóða sem matvælauppsprettu mun aukast 
á næstu árum og því þarf að koma á dagskrá 
stjórnmálanna. Við verðum að horfa á þessi 
mál  til langs tíma. Annað er óverjandi og 
ávísun á vanda þegar fram líða stundir. 

Búvörusamningar skjóta fleiri stoðum 
undir landbúnaðinn

Um 3.600 manns hafa landbúnað að aðal-
starfi hér á landi og aðrir 300 í viðbót starfa 
í hlutastarfi við landbúnað samkvæmt tölum 
Hagstofunnar. Landbúnaður er stundaður 
frá fjöru til fjalls um allt land. Það heyr-
ist oft að „kerfið“ haldi bændum í fjötrum. 
Sannleikurinn er samt sá að mjólkurfram-
leiðsla, ein búgreina, býr við framleiðslu-
stýringu. Í nýjum búvörusamningi er opnað 
á hugmyndir til að breyta þessu. Í öðrum 
búgreinum taka bændur sjálfir ákvarðanir 
um framleiðsluna. Í nýjum búvörusamningi 
er hins vegar að finna aðgerðir til að beina 
stuðningi að fleirum, t.d. að bændum sem eru 
í útiræktun grænmetis. 

Algengt er að heyra því haldið fram að 
í lífrænni ræktun felist ómæld tækifæri. 
Sannleikurinn er sá að allt frá árinu 2010 hafa 
framlög til stuðnings við aðlögun að lífrænni 
ræktun verið óbreytt að krónutölu, 3,5 millj-
ónir króna. Í nýjum búnaðarlagasamningi eru 
þau hins vegar tífölduð. Með þessu er verið 
að skjóta fleiri stoðum undir landbúnaðinn.

Landbúnaður án sýklalyfja og eiturefna

Íslenskar landbúnaðarafurðir eru framleidd-
ar í köldu loftslagi og í dreifbýlu landi. 
Áburðar- og eiturefnanotkun er með því 
minnsta sem þekkist í landbúnaði í Evrópu 
og þó víðar væri leitað. Notkun sýklalyfja er 
einnig með því minnsta sem þekkist á vestræn-
um löndum. Svo er að heyra að talsmönnum 
aukins innflutnings, eða í það minnsta afnáms 
innflutningstakmarkana, láti sér þetta í léttu 
rúmi liggja. Þeir segja það val neytenda að 
beina innkaupum að innlendum afurðum. En 
er þetta alveg svo einfalt? Skiptir ekki máli 
að við sem þjóð stöndum með heilbrigðum 
framleiðsluháttum og viðhöldum þekkingu á 

þeim og stundum rannsóknastarf sem tryggir 
sérstöðuna? Við eigum að standa vörð um 
landbúnað sem við þekkjum og treystum. 
Það er á okkar ábyrgð að standa með slíkum 
framleiðsluháttum en ekki þeim sem treysta 
á óhóflega lyfjanotkun með ófyrirséðum 
afleiðingum.

Neytendur standa oft frammi fyrir takmörk-
uðum upplýsingum, skrifuðum með örsmáu 
letri á umbúðir. Hingað til hafa reglur um upp-
runamerkingar ekki tryggt neytendum upplýs-
ingar um uppruna og má nefna kjötvörur í þessu 
sambandi. Stóraukin vinnsla matvæla, pökkun í 
neytendaumbúðir og ekki síður neysla matvara 
í mötuneytum, á skyndibitastöðum og veitinga-
húsum rýfur enn frekar þessa tengingu. Fæstir 
spyrja hvaðan maturinn í mötuneytinu kemur. 
Það er kominn tími til að opinberir aðilar setji 
sér stefnu í innkaupum á matvörum til stofnana 
á þeirra vegum sem tryggja að tiltekið hlutfall 
matvæla í mötuneytum á þeirra vegum upp-
fylli sömu kröfur og gæði sem afurðir íslensks 
landbúnaðar búa yfir. Almenningur getur líka 
beitt sér. Þannig gætu foreldrar barna í leik- og 
grunnskólum sent skilaboð til skólanna þess 
efnis að börnin þeirra megi einungis borða 
íslenskt kjöt þar sem foreldrarnir treysti best 
innlendum matvörum.  

Á Íslandi er leyfilegt að nota fiskimjöl 
sem próteingjafa í fóðurblöndur fyrir búfé. 
Próteingjafi í fóðri búfjár í Evrópu er sojamjöl 
sem flutt er með skipum yfir Atlantshafið 
frá S-Ameríku. Hér er komið enn eitt lóð á 
vogarskálar þess að nýta það sem er heima-
fengið og spara losun kolefnis við flutninga 
á próteini yfir hálfan hnöttinn.

Hvaða stefnu tekur næsta ríkisstjórn í 
málefnum landbúnaðarins?

Samningar ríkis og bænda um stuðning og 
starfsumhverfi landbúnaðarins eru mikil-
vægir til að tryggja framtíð atvinnugreinar-
innar. Landbúnaðurinn hefur sannarlega hlut-
verk í að tryggja fæðuöryggi og byggð á öllu 
landinu. Hvort tveggja er mikilvægt fyrir 
aðrar atvinnugreinar, ekki síst ferðaþjón-
ustuna. Það skiptir því verulegu máli hver 
verður stefna nýrrar ríkisstjórnar í málefnum 
landbúnaðarins.

Erna Bjarnadóttir
hagfræðingur Bændasamtaka Íslands
eb@bondi.is

Hvað vilt þú fyrir íslenskan landbúnað?

Ritstjóri: Hörður Kristjánsson (ábm.) hk@bondi.is – Sími: 563 0339 − Rekstur og markaðsmál: Tjörvi Bjarnason tjorvi@bondi.is – Blaðamenn: Margrét Þ. Þórsdóttir mth@bondi.is – Sigurður Már Harðarson  
smh@bondi.is – Vilmundur Hansen vilmundur@bondi.is – Auglýsingastjóri: Ásgerður María Hólmbertsdóttir amh@bondi.is – Sími: 563 0303 – Netfang auglýsinga: augl@bondi.is − Vefsíða blaðsins:  
www.bbl.is − Netfang blaðsins: (fréttir og annað efni) er bbl@bondi.is
Frágangur fyrir prentun: Prentsnið – Prentun: Landsprent ehf. – Upplag: sjá forsíðu – Dreifing: Landsprent og Íslandspóstur. ISSN 1025-5621



7Bændablaðið | Fimmtudagur 20. október 2016

„Þetta gekk frábærlega, hér var troðfullt 
hús af áhugasömu fólki um ullarvinnslu 
og ullarvöru og við fórum létt með að 
setja Íslandsmet í fjöldaspuna,“ segir 
Maja Siska hjá Spunasystrum. 

„Það voru sextíu og þrjár konur og einn 
karl sem tóku þátt í metinu okkar en hópur-
inn sat við rokkana eða snældurnar og spann 
í klukkutíma í Brúarlundi í Landsveit frá 
kl. 14.00 til 15.00 sunnudaginn 9. október,“ 
segir Maja.

Spunasystur hafa aðstöðu í Brúarlundi 
en þær eru nú með sýningu þar sem heitir 
„Frá fé til flíkur“. 

Opið verður helgarnar 22. til 23. október 
og 5. til 6. nóvember frá kl. 10.00 til 16.00 
alla dagana. Á staðnum fer fram sýning á 
ullarvinnslu, spuna og ullarvörum.  /MHH

Íslandsmet í fjöldaspuna
− Alls voru sextíu og þrjár konur og einn karl sem tóku þátt í að setja metið

Líf og starf MÆLT AF
MUNNI FRAM

N ú er farið að skorta „nýmeti“ í 
vísnaþáttinn, en fremur treglega 
hefur gengið að heilla hagyrðinga 

með gylliboðum um frægð og frama á 
síðum Bændablaðsins. Ef til vill er skýr-
inga að leita í þessari stöku Bjarna frá Gröf:

Að látast, það er lítils virði,
á listamönnum fólk er þreytt.
Skáld er að verða skammaryrði,
skyldi það aldrei batna neitt.

Pétur Hoffmann dvaldi einhverju sinni 
nokkurn tíma á Landakotsspítala. 
Stofubræður hans, ónefndir, kvöddu hann 
með þessum vísum:

Vér kveðjum þig, virti vinur,
viskugyðjunnar son.
Íshafsins óskahlynur,
íslenski Salomon.

Kappi með kvenna hylli
kann vel að munda geir.
Veraldar vit og snilli
veist hafa fáum meir.

Nú er dauft á númer eitt,
nálgast vetur.
Burtu spekings hjartað heitt,
horfinn Pétur.

Meyja hjörtu hittir þú
hörðu skoti.
Ástarlíf er lítið nú
í Landakoti.

Sigurður Ringsteð útibússtjóri orti  við útför 
Bernharðs Steingrímssonar:

Nú er genginn góður drengur,
gumar lengi minnast hans,
blóm á engi blakta ei lengur,
brostinn strengur kærleikans.

Kristján frá Djúpalæk flutti erindi í útvarpi 
á föstudaginn langa. Undir þeim lestri orti 
Rósberg G. Snædal:

Bágt er að hlusta á þvætting þinn
og það á langa frjádaginn.
Kvalir leið ég Kristján minn
kannski meiri en frelsarinn.

Í algleymi sláturtíðar þennan Gormánuðinn 
er ekki úr vegi að rifja upp löngu liðið 
atvik frá sláturhúsinu á Sauðárkróki. 
Guðmundur skáldbóndi á Egilsá var 
mættur með sláturlömb sín, og vildi hafa 
forgangsrétt á aðra bændur. En Hjörleifur 
Jónsson á Gilsbakka hafði náð að verða á 
undan Guðmundi sem missti þá alla geðró. 
Þá kvað Hjörleifur:

Þú hefur hlotið einkaarf,
ágirnd, mont og hroka,
en það er list sem læra þarf
að láta í minni poka.

Í fjárleitum kann að verða þröngt í sumum 
gangnamannakofum. Á einni slíkri stund 
orti Jakob Ó. Pétursson:

Þú skalt eiga vísu vísa
vangahýra jöklaskvísa.
Hárin mér á höfði rísa
(hinu þori ég ekki að lýsa).

Á skattaskýrslu hafði Jakobi Ó. láðst að 
telja fram atvinnuleysisbætur konu sinn-
ar, sem hann hafði enga hugmynd um. 
Skattstjóri gerði honum 1000 kr. sekt fyrir 
athæfið. Jakobi þótti hart að lenda á saka-
skrá sjötugur fyrir þetta smáræði. Þá orti 
Friðjón Ólafsson:

Skattar þjaka, skuldir þjá,
skýrslur taka Hallur má,
og vill Jakob ólmur fá
inná sakamannaskrá.

Því miður finn ég ekki höfund að næstu 
vísu. Stúlka ein, Veiga að nafni, átti í orða-
kasti við nokkra pilta, og endaði með því 
að kalla þá svín. Einn þeirra svaraði svo:

Ástum tryllta auðarlín
orðin stilltu betur þín.
Ef við piltar erum svín
ertu gylta, Veiga mín.

164

Umsjón:
Árni Geirhjörtur Jónsson

kotabyggð1@gmail.com

Konurnar sem tóku þátt í að setja Íslandsmetið í fjöldaspuna komu víða að, t.d. komu sjö konur 
Myndir / Magnús Hlynur Hreiðarsson.

Ebenezer Bárðarson úr Reykjavík var eini karl-
maðurinn sem tók þátt í fjöldaspunanum með 
konunum. Hann var með snældu. 

Maja Siska frá Skinnhúfu í Holta- og Landsveit er ein Spunasystra og 
er í forsvari fyrir hópinn.

Halla Baldursdóttir á Selfossi hafði gaman af því að taka þátt í deginum 
og spinna með hópnum á rokkinn sinn. 

Bændablaðið − Smáauglýsingar 56-30-300 

Næsta blað kemur út 3.nóvember
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Fréttir

Í grein í Bændablaðinu 6. október 
er spurningu beint til Samgöngu-
stofu um löglegan ljósabúnað bif-
reiða. Einfalda svarið við þeirri 
spurningu er að hérlendis er 
ljósaskylda allan sólarhringinn, 
allan ársins hring. Tilgangurinn 
er aukið öryggi í umferðinni.

Margar nýjar bifreiðar eru búnar 
ljósum sem kvikna þegar bíllinn er 
ræstur og í fyrstu má halda að um sé 
að ræða ökuljós en sú er ekki raunin. 
Víða má sjá í umferðinni ökumenn 
nýrra bíla sem gera sér ekki grein 
fyrir þessu og aka um með takmörk-
uð ljós, jafnvel ljóslausir að aftan. 

Þessi ljósabúnaður kallast dagljós 
og er leyfður á Evrópska efnahags-
svæðinu og af þeim sökum er heim-
ilt að flytja slíkar bifreiðar inn til 
Íslands. Það gegnir hins vegar öðru 
máli um notkun þessa búnaðar hér 
á landi. Hér á landi er ljósaskylda – 
allan sólarhringinn og allan ársins 
hring – og því þarf ökumaður að 
gæta þess að nægjanleg ökuljós  séu 
kveikt meðan á akstri stendur, bæði 
á bílnum framan- og aftanverðum. 
Ljósskynjari dagljósabúnaðar kveik-

ir annars ekki á ökuljósunum fyrr en 
rökkva tekur, en kveikir utan þess 
tíma bara á dagljósunum, í einhverj-
um tilfellum aðeins að framan en 
ekki að aftan. 

Sumir hafa brugðið á það ráð að 
setja svart límband yfir ljósskynjara 
bílsins þannig að tölva bílsins skynji 
aðstæður þannig að það sé myrkur 
og að hún kveiki því á ökuljósunum 
strax og bifreiðin er ræst. Margar 
bifreiðar eru með þannig ljósastill-
ingu að þótt skilið sé við ljósin kveikt 
þá slökknar sjálfkrafa á þeim þegar 
drepið er á bílnum, hurð bifreiðar-
innar er opnuð, bílnum er læst og í 
sumum tilfellum slökknar á ljósun-
um stuttu eftir að drepið er á bílnum. 
Síðan kviknar aftur á ljósunum sjálf-
krafa þegar bifreiðin er ræst.

Rétt er að hvetja ökumenn til 
að gera athugun á því hvort það 
slökkni sjálfkrafa á ljósum bílsins 
og ef það gerist ekki þá vitanlega 
verður ökumaður sjálfur að slökkva. 
Ljósabúnaður bifreiða er orðinn tölu-
vert fjölbreyttari en áður en það er 
alfarið á ábyrgð ökumanna að hann 
sé rétt notaður.  /Samgöngustofa

Samgöngustofa:

Ökuljós skulu kveikt

11 þúsund fermetra líkan af Íslandi
Hugmynd er uppi um að reisa 
risastórt líkan af Íslandi í 
Bláskógabyggð sem yrði á stærð 
við knattspyrnuvöll.

„Þetta er hugmynd sem hefur 
verið í þróun í 3 ár og eru ýmsir 
staðir í skoðun, allir nálægt höfuð-
borginni eða „gullna hringnum“. Það 
stendur til að smíða líkan af Íslandi 
í mkv 1:4000 úr polyúreþaneining-
um þar sem hægt verður að ganga 
um landið og innbyrða upplýsingar 
af ýmsum toga. Bygging undir slíkt 

líkan er stærri en fótboltavöllur, 
eða um 11.000 m2. Hæðin þarf 
hins vegar ekki að vera mikil, en 
við gætum byrjað með minna hús 
á meðan líkanið er í smíðum,“ segir 
Sigurður Einarsson hjá Batteríinu 
arkitektum. Hefur fyrirtækið sent 
fyrirspurn til Bláskógabyggðar 
vegna málsins og er verið að leita 
að húsi og lóð undir starfsemina. 
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar 
lýsti á síðasta fundi sínum jákvæðri 
afstöðu gagnvart verkefninu.  /MHH

Basar í Þingborg 5. nóvember 
Kvenfélögin í Flóahreppi 
standa sameiginlega að basar, 
sem haldinn verður í Þingborg, 
laugardaginn 5. nóvember kl. 
13.00–17.00. 

Öll innkoma rennur til kaupa á 
sérhæfðu sjúkrarúmi fyrir skamm-
tímavistun í Álftarima 2 á Selfossi, 
en rúmið kostar um eina milljón 
króna. Hlutverk skammtímavistun-

arinnar er að létta álagi af fjölskyld-
um, vera afþreying og tilbreyting 
fatlaðra barna, ungmenna og full-
orðinna sem búa í heimahúsum. 
Lögð er áhersla á eflingu athafna 
daglegs lífs og félagsfærni. 
Fjölbreytt vandað handverk verður 
til sölu, ásamt kökubasar og seldar 
verða vöfflur og kaffi.  /MHH 

Hvolsvöllur:

Dagur sauðkindarinnar 22. október
Félag sauðfjárbænda í Rangár-
vallasýslu stendur fyrir Degi sauð-
kindarinnar laugardaginn 22. 
október í Skeiðvangi við Hvolsvöll 
frá kl. 14.00 til 17.00. 

Fjáreigendur milli Þjórsár og 
Markarfljóts er boðið að koma með 
um 10 kindur á sýninguna og er fjöl-
breytni í litum æskileg. Efstu vet-
urgamlir hrútar úr heimasýningum 
verða boðaðir og verðlaunaðir og 
efstu lambhrútar úr heimasýningum 
verða boðaðir, dæmdir upp á nýtt 
og verðlaunaðir. Keppt verður um 
fallegustu gimbrina og gestir fá að 
kjósa um litfegursta lambið. Þá verða 

veitt verðlaun fyrir ræktunarbú ársins 
2015 og efstu 5 vetra ær sýslunnar.

  /MHH

Dagur sauðkindarinnar verður 
laugardaginn 22. október og eru allir 
velkomnir.  Mynd / MHH

Leikskólanum Álfaborg í Reykholti 
lokað vegna myglusvepps
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar 
hefur ákveðið að loka leikskól-
anum Álfabyggð í Reykholti í 
Biskups tungum vegna myglu-
svepps í skólanum. 

Börnin og starfsfólk-
ið hafa fengið aðstöðu inni í 
Bláskógaskóla í Reykholti á 
meðan lausn verður fundin á mál-
inu. Sveitarstjóra hefur verið falið 
að fá ráðgjafa til að vinna frummat 
á uppbyggingu leikskólahúsnæðis 

fyrir Álfaborg á grundvelli minn-
isblaðs vinnuhóps um málið. Haft 
verður samráð við skólastjórnend-
ur í þessu ferli.

„Stjórnendur leik- og grunn-
skóla eiga þakkir skildar fyrir að 
bregðast hratt og vel við þeirri 
stöðu sem upp er komin og fyrir 
að hafa leyst fjölmörg atriði sem 
huga þarf að við slíka breytingu,“ 
segir Helgi Kjartansson, oddviti 
Bláskógabyggðar.  /MHH

góðum sumardegi upp við Skólavörðu.

Fjallgönguferðir með 
Bjarklands Fúsa-Káti 
− sem er Vestfirðingur frá Fremri-Breiðadal í Önundarfirði
„Þetta var nú bara einhver 
hugdetta,“ segir Halldór Arin-
bjarnarson, upplýsingastjóri hjá 
Ferðamálastofu á Akureyri, en 
hann hefur einu sinni í viku allt 
síðastliðið ár gengið ásamt Káti, 
hundi sínum, upp á Skólavörðu 
á Vaðlaheiði. 

„Þegar maður á hund er tals-
verð viðvera við að halda honum 
á hreyfingu þannig að ég sá að með 
þessu væri hægt að slá að minnsta 
kosti tvær flugur í einu höggi, að 
viðra hundinn og fá góða hreyfingu 
og útivist, sem sífellt er verið að 
telja okkur trú um að sé einkar holl 
fyrir okkur.“

Uppátækið féll í góðan jarðveg

Halldór kveðst hafa ákveðið að 
gera fjallgönguferðir sínar og 
hundsins opinberar, þ.e. að skrá 
hverja ferð inn á Facebook með 
smá texta og mynd af þeim félögum 
við vörðuna. 

„Ég ákvað til gamans að gera 
þetta í nafni hundsins, þ.e. það var 
í raun hann sem tók af mér loforð 
að fara í þessar ferðir og færslurn-
ar á Facebook voru skrifaðar út 
frá hans sjónarhóli,“ segir hann, 
en Kátur er 8 ára gamall íslenskur 
fjárhundur sem fullu nafni heitir 
Bjarklands Fúsi-Kátur og er frá 
Fremri-Breiðadal í Önundarfirði.

„Uppátækið hefur fallið í góðan 
jarðveg hjá Facebook-vinum 
mínum og jafnvel víðar og mér telst 
til að myndir okkar úr þessum 52 
ferðum hafi fengið samtals tæp-
lega 2.700 „like“. Ég hef reyndar 
reynt að halda þessum mikla áhuga 
leyndum fyrir hundinum því ég 
óttast satt best að segja að þessi 
athygli myndi alveg fara með hann, 
nóg er nú sjálfsálitið fyrir.“

Kátur rataði alltaf til baka

Halldór segir umrædda leið að 
Skólavörðu skemmtilega og hafa 
reynst talsvert meiri áskorun en 
hann bjóst í fyrstu við.

„Þetta hefur gefið mér mun meira 
en ég átti í upphafi von á. Það er 
talsvert átak að ná alltaf einni ferð í 
viku í annríki dagsins og að auki er 
ekki alltaf hægt að velja besta veðrið 
eða færið. Oftast gefst ekki tími fyrr 
en seinnipartinn eða á kvöldin og 
yfir dimmustu mánuðina gat bæði 
veður og færi verið æði misjafnt. 
Við lentum svo sem aldrei í neinu 

verulega vafasömu en þó að um 
sé að ræða stutta leið sem telja má 
í byggð, þá er samt nauðsynlegt 
að gæta allrar varúðar. En Kátur 
rataði auðvitað alltaf til baka, sama 
hvernig viðraði.“

 
Skemmtileg leið en furðu fáfarin

Upphafspunktur ferðar að 
Skólavörðu er ofan Veigastaða og 
þaðan eru 2,5 kílómetrar hvora leið 
með hækkun upp á tæpa 500 metra. 

„Þetta er ljómandi skemmtileg 
leið og við reyndum að ganga rösk-
lega og án þess að stoppa. Túrinn 
tekur þá í allt um einn og hálfan tíma 
í þokkalegu færi,“ segir Halldór. 
Félagar í Ferðafélagi Akureyrar 
hafa stikað leiðina, en henni er þó 
ekki fyllilega hægt að fylgja nema 
í björtu og góðu veðri. Á vörðunni 
er gestabók sem ævinlega var skrif-
að í, „þannig að þetta er allt saman 
skjalfest hjá okkur“.

Halldór hefur búið á Svalbarðs-

strönd í rúm 20 ár og hafði fram 
til síðasta hausts varla farið að 
Skólavörðu. 

„Leiðin gæti sem best haft svip-
aða stöðu fyrir Akureyringa og 
Esjan hjá Reykvíkingum. Það er 
álíka langt og álíka mikil hækkun 
og upp að Steini í Esju. Ég er reynd-
ar ekki alveg frá því að þetta uppá-
tæki hundsins hafi eitthvað orðið til 
þess að ferðum að Skólavörðu hafi 
fjölgað í ár,“ segir hann. 

Í huga Káts er engum sérstökum 
áfanga náð

Skólavörðuverkefni Halldórs og 
Káts hófst í október í fyrrahaust 
og nú á sunnudag, 16. október, 
var farið í ferð númer 52 í góðum 
félagsskap. Með í för var göngu-
félagi þeirra, Sævar Helgason, en 
hann sett sér það markmið um síð-
astliðin áramót að fara 52 ferðir 
á árinu að vörðunni og lauk því í 
sömu ferð og Halldór og Kátur.

Í ferðunum 52 hafa þeir félagar 
lagt að baki samtals 270 kílómetra 
og 26 þúsund hæðarmetra.

„Ég held reyndar að við höfum 
báðir fengið mikið út úr þessum 
ferðum, bæði hreyfinguna og svo 
bara þessari hreinsun hugans sem 
fylgir útiveru. Ég neita því ekki að 
það er svona ákveðinn söknuður að 
verkefninu sé lokið. En Vaðlaheiðin 
er enn á sínum stað og ég held að 
í huga Káts sé engum sérstökum 
áfanga náð. Hann mun fara jafn 
spenntur eftir næstu ferð og ætli ég 
verði ekki að druslast með,“ segir 
Halldór.  /MÞÞ

Reykvíkingum. Það er álíka langt og álíka mikil hækkun og upp að Steini í 

Það er ekki alltaf hægt að velja 
-

miðið er að ganga einu sinni í viku 
upp að Skólavörðu.
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Þvottadagar
fyrir heimilin í landinu

ÞVOTTAVÉL
Lavamat 63472FL
Tekur 7 kg af þvotti. 
1400 snúningar. 

Íslensk notendahandbók.  

Nú kr. 84.915,-
LÆKKAÐ VERÐ: kr. 99.900,-

ÍSLENSKT STJÓRNBORÐ
3 ÁRA ÁBYRGÐ

ÞVOTTAVÉL
Lavamat 63272FL
Tekur 7 kg af þvotti.
1200 snúningar.

Íslensk notendahandbók.  

Nú kr. 76.415,-
LÆKKAÐ VERÐ: kr. 89.900,-

ÍSLENSKT STJÓRNBORÐ
3 ÁRA ÁBYRGÐ

UPPÞVOTTAVÉL
F66692MOP
Topplaus, undir borðplötu.

og þurrkun.

HVÍT Nú kr. 110.415,-
LÆKKAÐ VERÐ: kr. 129.900,-

UPPÞVOTTAVÉL
FSILENCM2P
Topplaus, undir borðplötu.

og þurrkun.

STÁL Nú kr. 101.915,-
LÆKKAÐ VERÐ: kr. 119.900

ÞURRKARI - BARKALAUS
T76280AC
Barkarlaus þurrkari með
rakaskynjara. Tekur 8 kg. af þvotti.
Ný ryðfrí tromla sem minnkar slit og 
snýst í báðar áttir.

Nú kr. 93.415.-
LÆKKAÐ VERÐ: kr. 109.900,-

ÞURRKARI - BARKALAUS
T61271AC
Tekur 7 kg af þvotti. Ný tegund af 
tromlu sem minnkar slit og dregur
úr krumpum. Snýr tromlu í báðar 
áttir og er með rakaskynjara.

Nú kr. 84.915.-
LÆKKAÐ VERÐ: kr. 99.900,-

ÞVOTTAVÉL
Lavamat 76806FL
Tekur 8 kg af þvotti.
1600 snúningar.

Kolalaus mótor.

Nú kr. 127.415,-
LÆKKAÐ VERÐ: kr. 149.900,-

ÍSLENSKT STJÓRNBORÐ
3 ÁRA ÁBYRGÐ
10 ÁRA ÁBYRGÐ Á MÓTOR

ÞVOTTAVÉL
Lavamat 76485FL
Tekur 8 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 

Íslensk notendahandbók. 

Nú kr. 110.415,-
LÆKKAÐ VERÐ: kr. 129.900,-

ÍSLENSKT STJÓRNBORÐ
3 ÁRA ÁBYRGÐ
10 ÁRA ÁBYRGÐ Á MÓTOR

15%
LÆKKAÐ VERÐ* MEÐ AFSLÆTTI AÐ AUKI

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

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 10-18

Laugardaga kl. 11-15.

* Í síðasta mánuði lækkaði Ormsson öll verð á AEG þvottavélum, þurrkurum, uppþvottavélum vegna styrkingar á gengi krónunnar og hagstæðra innkaupa.gg
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Fréttir

Landsvirkjun, Veðurstofa 
Íslands, Háskóli Íslands og 
Háskólinn í Reykjavík hafa gert 
samning við fyrirtæki, háskóla 
og stofnanir í Québec-fylki í 
Kanada, um samstarf á sviði 
rannsókna og þjálfunar á sviði 
sjálfbærrar orku á norðurslóð-
um.

Philippe Couillard, forsætis  -
ráðherra Québec, var við staddur 
þegar fulltrúar samnings aðila 
frá Québec og Íslandi skrifuðu 
undir samninginn á Arctic Circle-
ráðstefnunni í Hörpu.

„Það er okkur hjá Landsvirkjun 
mikil ánægja að fá að taka þátt í 
þessu samstarfi með virtum stofn-
unum og fyrirtækjum í Québec og 
hér heima,“ sagði Hörður Arnarson, 
forstjóri Landsvirkjunar.

„Viðfangsefnin hér og þar 
eru um margt hin sömu – nýting 
endurnýjanlegra og sjálfbærra 

orkugjafa og baráttan við loftslags-
breytingar, sem Québec-búar gera 
sér grein fyrir, eins og við, að er 
eitt af stærstu málum samtímans 
og getur skipt sköpum fyrir framtíð 
okkar allra.“

Frá Québec voru fulltúar eftir-
talinna fyrirtækja og stofnana við-
staddir undirritunina:

• INRS – Institut national de 
la recherche scientifique – 
Vísinda rannsóknaháskólann í 
Québec

• Laval-háskólann í Québec
• Hydro-Québec – orkufyrirtæki 

Québec-fylkis
• Ouranos – samsteypu-háskóla, 

orkufyrirtækja og ríkisstofn-
ana í Kanada sem hefur með 
höndum rannsóknir á loftslags-
breytingum og sjálf bærri orku-
nýtingu.

Frá Íslandi voru fulltúar eftirtalinna 
fyrirtækja og stofnana viðstaddir 
undirritunina:

• Landsvirkjun
• Veðurstofa Íslands
• Háskólinn í Reykjavík
• Háskóli Íslands.

Samkvæmt samningnum munu 
aðilar stofna til sameiginlegra 
rannsókna á sviði loftslagsmála og 
sjálfbærrar nýtingar. Þá munu aðil-
ar einnig hafa samstarf um umsjón 
háskólastúdenta og starf fræði-
manna og sérfræðinga og skipu-
leggja sameiginleg námskeið fyrir 
fræðimenn og nemendur, svo eitt-
hvað sé nefnt. Auk þess munu þeir 
skiptast á kennslugögnum, fræði-
greinum, líkönum og hugbúnaði og 
hafa samstarf um að leita fjármögn-
unar á rannsóknastarfi, heima fyrir 
og á alþjóðlegum vettvangi.

Fyrirtæki og stofnanir frá Íslandi og Québec:

Semja um rannsóknir á sjálfbærri 
orkunýtingu á norðurslóðum

Yfir tvö þúsund fulltrúar frá 50 
ríkjum tóku þátt í ráðstefnu Arctic 
Circle sem haldin var í Hörpunni 
í Reykjavík 7–9. október. Yfir 90 
fundir voru haldnir á ráðstefnunni 
þar sem flutt voru um 400 erindi 
um öll möguleg mál er varða fram-
tíð norðurslóða m.a. í ljósi lofts-
lagsbreytinga.  

Ólafur Ragnar Grímsson, fyrr-
verandi forseti Íslands, er frumkvöð-
ullinn að stofnun þessara samtaka, 
eða viðræðuvettvangs, og er hann 
jafnframt formaður Arctic Circle. 
Er Arctic Circle ætlað að glíma við 
þau vandamál sem steðja að norður-
slóðum. Er þetta þegar orðinn helsti 
vettvangur umræðu og samstarfs um 
framtíð norðurheimskautssvæðisins.  

Stofnað 2013

Stofnfundur Arctic Circle var haldinn 
í Reykjavík 2013 þar sem mættir voru 
1.200 fulltrúar frá 35 löndum. Yfir 
1.500 fulltrúar frá 40 ríkjum mættu 
á ráðstefnu samtakanna í Reykjavík 
2014 þar sem  Sauli Niinistö,  forseti 
Finnlands, var aðal ræðumaður. Á 
ráðstefnu sem haldin var í Hörpu í 
október 2015 mættu yfir 2.000 full-
trúar frá 50 ríkjum og var François 
Hollande, forseti Frakklands, aðal 
ræðumaður. 

Á ráðstefnunni 2016, sem fram 
fór í Reykjavík 7.–9. október sl., 
voru mættir yfir 2.000 fulltrúar frá  
um 50 löndum. Aðal ræðumaður við 
setningu ráðstefnunnar var Nicola 
Sturgeon, fyrsti ráðherra Skotlands, 
eða „First Minister“, eins og emb-

ættið heitir innan breska samveld-
isins. 

Ban Ki-moon veitt verðlaun
Arctic Circle

Á meðal þátttakenda var Ban 
Ki-moon, aðalritari Sameinuðu þjóð-
anna. Veitti Ólafur Ragnar Grímsson 
Ban Ki-moon Arctic Circle-verðlaun 
samtakanna í fyrsta sinn og fyrir þá 
forystu sem hann hefur tekið í lofts-
lagsmálum. Var viðurkenningarskjal-
ið sem aðalritarinn fékk bundið inn í 
kápu sem klædd var laxaroði.

Ólafur Ragnar sagði í yfirlýsingu 
að Ban hafi sýnt ótrúlega stjórnvisku, 
hugrekki og framtíðarsýn, þrátt fyrir 
þá miklu andstöðu sem loftslags-
málin hafi mætt þegar hann tók við 
framkvæmdastjórastöðu SÞ á sínum 
tíma. Sagði hann einnig að tilefnið 
fyrir afhendingu þessara verðlauna 
hafi verið að heiðra Ban Ki-moon 
fyrir framlag hans til Parísar-
samkomulagsins svokallaða. Fékk 
aðalritarinn einnig afhent glerlista-
verk eftir Sigrúnu Ólöfu Einarsdóttur. 

Sagði Ban Ki-moon í ræðu sinni 
að þjóðarleiðtogar ættu skilið að deila 
þessum verðlaunum með honum. 
Parísar-samkomulagið hefði verið 
bylting en nú væri það stjórnmála-
mannanna að efna þau loforð sem 
þar voru gefin og styðja við bakið 
á þróunarríkjunum til að takmarka 
losun gróðurhúsalofttegunda. 

Mikilvæg samtök á alþjóðavísu

Athygli vekur hversu ótrúlega vel 

hefur tekist til að skapa Arctic 
Circle virðingarsess í alþjóða-
samfélaginu ef marka má alla 
þá háttsettu fulltrúa fyrirtækja, 

háskóla, ríkja og alþjóðastofnana 
sem sóttu ráðstefnuna í Reykjavík 
að þessu sinni. Vöktu ræðumenn 
m.a. athygli á mikilvægi Arctic 
Circle sem alþjóðlegs vettvangs 
til að fylgja eftir málum eins og 
samþykktum sem gerðar voru á 
COP21 loftslagsráðstefnunni í 
París. 

Umræðufundir um norðurslóðir

Á vegum Arctic Circle hafa verið 
haldnir þrír umræðufundir um 
málefni norðurslóða. Fyrstu fund-
irnir voru í Alaska og Singapúr  
2015. Aðallega var þar rætt um 
flutninga og hafnir á norður-
slóðum og aðkomu Asíuríkja að 
Norðurheimskautssvæðunum og 
hafsvæðum er því tengjast. Þriðji 

fundurinn var haldinn í Nuuk á 
Grænlandi þar sem var fjallað um 
efnahagsleg áhrif þróunarinnar 
fyrir fólk á heimskautssvæðinu. 
Fjórði umræðufundur Arctic 
Circle verður svo haldinn í Québec 
í Kanada í desember næstkomandi. 
Þar verður fjallað um sjálfbæra 
þróun á norðurslóðum.  /HKr. 

Ferðamálastofa og ferðamálaráð Skotlands:

Í samstarf um miðlun 
upplýsinga 
Skrifað hefur verið undir sam-
starfs samning milli Ferðamála-
stofu og ferðamála ráðs Skot-
lands, VisitScotland. Felst 
hann í því að deila þekkingu og 
upplýsingum varðandi ýmsa þætti 
í uppbyggingu ferðaþjónustu. 

Ferðamálastofa hefur á liðnum 
árum átt í góðu samstarfi við 
VisitScotland, m.a. í tengslum við 
uppbyggingu Vakans, en áhugi var 
hjá báðum aðilum að ganga frá því 
með formlegri hætti.

Markmið samstarfsins er að deila 
þekkingu og auka skilning beggja á 
uppbyggingu, eðli og þróun atvinnu-
greinarinnar. Er einkum horft til 
nokkurra sviða, eins og gæðamála, 
rannsókna, upplýsingagjafar til 
ferðamanna, þróunar og sjálfbærni 
í ferðaþjónustu, þjónustu við kvik-
myndaiðnað, stafrænna lausna og 
regluverk, að því er fram kemur í 
kynningu Ferðamálastofu. Þar segir 
einnig að ánægja ríki með að þetta 
skref hafi verið stigið.

„Mörg lönd hafa einmitt horft 
til Skotlands sem ákveðinnar 
fyrirmyndar í þróun og uppbyggingu 
ferðaþjónustu og því viðurkenning 
fyrir Ísland að Skotar skuli leita 
eftir samstarfi hingað,“ segir í frétt 
Ferðamálastofu.

Fyrsti ráðherra Skota, Nicola 
Sturgeon, sagði við undirritun 
samningsins að Ísland og Skotland 
væru heimsþekktir áfangastaðir og 
vildu bæði löndin þróa sjálfbæra 

ferðaþjónustu sem viðhéldi áhuga 
og laðaði að gesti. Nýjum, beinum 
flugtengingum milli þjóðanna var 
komið á fyrr á þessu ári og það er 
því vel við hæfi að VisitScotland og 
Ferðamálastofa dýpki samstarf sitt, 
aðilar læri meira hvor af öðrum og 
styrki upplifun ferðamanna í báðum 
löndunum á komandi árum.“

Ólöf Ýrr Atladóttir ferðamála-
stjóri sagði ferðaþjónustu hér á landi 
hafa vaxið gífurlega undanfarin ár, 
sá vöxtur hefði óhjákvæmilega í för 
með sér ögranir og verkefni sem tak-
ast þurfi á við. Fyrir væri hjá skoskri 
ferðaþjónustu og VisitScotland 
reynslubrunnur sem hægt væri nú 
að sækja í.

Ragnheiður Elín Árnadóttir, 
iðnaðar- og viðskiptaráðherra, lýsti 
yfir ánægju með samkomulag milli 
nágranna- og vinaþjóða. Mikilvægt 
væri hverju sinni að horfa til þeirra 
sem best standa sig og í þessu til-
felli væri óþarfi að leita langt yfir 
skammt.

 „Ferðaþjónustan er einn af lykil-
þáttum efnahagslífs bæði í Skotlandi 
og á Íslandi, greinin hefur verið efna-
hagsleg líflína fyrir þjóðir okkar á 
erfiðum tímum. VisitScotland og 
Ferðamálastofa hafa byggt upp sterk 
og mikilvæg tengsl á undanförnum 
þremur árum og það er spennandi 
að færa samstarfið á næsta stig 
með undirritun þessa samnings,“ 
sagði Malcolm Roughead, forstjóri 
VisitScotland.  /MÞÞ

F ð ál f f ð ál áð Sk l d

Ólafur Ragnar Grímsson veitti Ban Ki-moon Arctic Circle-verðlaun samtakanna í fyrsta sinn, fyrir þá forystu sem 
hann hefur tekið í loftslagsmálum.  Myndir / Arctic Circle

Sköpun vettvangs Arctic Circle undir forystu Ólafs Ragnars Grímssonar nýtur mikillar virðingar alþjóðasamfélagsins: 

Ísland orðið leiðandi í alþjóða-
umræðunni um norðurslóðir

Nicola Sturgeon, fyrsti ráðherra 
Skotlands.
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Kynning

Hægt er að finna nánari upplýsingar á heimasíðunni okkar, www.icecare.is  IceCare þín heilsa

SOFÐU BETUR MEÐ MELISSA DREAM
Í gegnum aldirnar hefur sítrónumelissa (lemon balm) verið 
vinsæl meðal grasalækna. Þaðan dregur varan nafn sitt,
Melissa Dream. Þessar vísindalega samsettu náttúruvörur 
eru hannaðar til að aðstoða þig við að sofa betur og
vakna endurnærð/ur og þær innihalda ekki efni sem hafa 
sljóvgandi áhrif. Sítrónumelissutaflan inniheldur náttúrulegu
amínósýruna L-theanine, sem hjálpar til við slökun, auk 
alhliða B-vítamína sem stuðla að eðlilegri taugastarfsemi. Auk 
þess inniheldur taflan mikið af magnesíum sem stuðlar að 
eðlilegri vöðvastarfsemi og dregur þar með úr óþægindum í
fótum og handleggjum og bætir svefn.

KKK

ICECARE KYNNIR Melissa Dream-töflurnar fá þig til 
að slaka á, sofa betur og vakna endurnærð/ur. Þetta 
er ekki lyf heldur náttúruleg vítamín og jurtir. 

FÆÐUBÓTAREFNI
FYRIR INNRA EYRA
Um 30% einstaklinga á aldrinum 45 ára og eldri upplifa 
einhverskonar óþægindi vegna heyrnar og/eða heyrnartaps. 
Slíkt getur haft mikil áhrif á líf fólks og ekki síður rænt fólk
mikilli orku. Sífellt fleiri hafa gripið til ráðstafana gegn 
þessari þróun sem getur hægt verulega á lífsstílnum og
minnkað gleðina í lífinu. Það gera þeir með því að taka Vita
EarTM fæðubótarefnið.

TÍMAMÓTAUPPGÖTVUN
New Nordic hefur þróað byltingarkennt fæðubótarefni með 
jurtaefnum sem unnin eru úr ginkgo biloba sem hjálpar til 
við að viðhalda heyrn, berki franskra barrtjráa sem hjálpa til 
við að viðhalda góðri háráæðablóðrás og magnesíum sem
hjálpar til við að viðhalda eðlilegri starfsemi taugakerfisins
svo sem boðflutningi, móttöku og úrvinnslu skynupplýsinga 
(taugaboða). Fullorðnir einstaklingar á öllum aldri mega nota 
fæðubótarefnið.

EKKI GALDRAR HELDUR HREIN VÍSINDI
Með rannsóknum á magnesíuminntöku starfsmanna í 
flugher Bandaríkjanna sem eru stöðugt í miklum hávaða 
hafa vísindamenn komist nær því að uppgötva leyndardóma
magnesíums. Í innra eyranu eru þúsundir örsmárra hára sem 

þ ppg y

tengjast skynfrumum. Vísindamenn hafa uppgötvað tengsl 
milli rafvakajafnvægis (elecrtrolyte balance) og heyrnar. 
Rafvakaójafnvægi hefur neikvæð áhrif á getu skynfruma
innra eyrans til að nema hljóðbylgjur. Magnesíum er rafvaki
og ef það skortir í fæðunni leiðir það til rafvakaójafnvægis í 
líkamanum. Magnesíumið í Vita EarTM viðheldur eðlilegu 
jafnvægi rafvaka í líkamanum.

SKORTIR ÞIG MAGNESÍUM?
Með aldrinum minnkar magnesíummagn líkamans og geta
líkamans til að taka upp magnesíum úr fæðunni minnkar.
Fæða okkar hefur sömuleiðis mikil áhrif á magnesíumbúskap
líkamans. Til dæmis gengur fosfórsýra sem notuð er í marga
gosdrykki á magnesíumforða líkamans. Neysla áfengis
minnkar sömuleiðis magnesíumupptöku líkamans.

BÖRKUR BARRTRJÁA OG GINGKO
Auk magnesíums inniheldur Vita EarTM einnig náttúrulega
blöndu af þykkni unnu úr berki barrtrjáa og gingko biloba.
Bæði þessi náttúruefni hafa verið notuð um aldir sökum
lífefnafræðilegrar virkni þeirra. Börkur ákveðinna barrtrjáa
hjálpar til við að viðhalda góðri æðavirkni og blóðrás í
háræðum. Lauf gingko biloba-trésins hjálpa sömuleiðis við að
viðhalda góðri blóðrás háræða sem og góðri heyrn.

STÖKKTU Á VAGNINN
Sífellt fleiri taka Vita Ear daglega. Þú getur líka notið ávinninga
Vita Ear. Vita Ear fæst í apótekum, heilsubúðum, heilsuhillum
stórmarkaða um land allt og í vefverslun Icecare, www.icecare.is.

SOFÐU RÓTT 
Í ALLA NÓTT

SVEFNLEYSI ER SKAÐLEGT FYRIR LÍKAMANN
Við búum í hröðu og erilsömu samfélagi sem veldur því
að svefntruflanir eru algengar og geta stuðlað að vanlíðan. 
Svefnleysi veldur því að líkaminn endurnýjar sig hægar
sem getur veikt ónæmiskerfið. Í raun getur svefnleysi

y þ ýj g g

verið mjög skaðlegt fyrir líkamann. Til þess að hjálpa þér 
við að losna við hvíldar- og svefnlausar nætur ættir þú að 
prófa Melissa Dream-töflurnar, þær viðhalda góðum og
endurnærandi svefni.
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Fréttir

Eldtefjandi spónaplötur til sölu. Stærðir 125 X 255 cm. 
Þykktir 12 og 16 mm. Einnig til sölu húðaðar 
spónaplötur og MDF plötur, ýmsar þykktir. 

Upplýsingar veittar í síma 8641501.

Spónaplötur til sölu

Úttekt verkfræðistofunnar EFLU á þróun orkuverðs sýnir mikinn mun á verði eftir búsetu:

Dreifbýlisbúar greiða allt að 34% hærra 
almennt raforkuverð en þéttbýlisbúar
− Inni í orkuverðinu er dreifingarkostnaður þar sem munurinn getur verið allt að 63% og virðisaukaskattur veldur líka mismunun
Árið 2003 voru samþykkt ný 
raforkulög á Alþingi og við það 
er skilið á milli framleiðslu og 
sölu rafmagns annars vegar og 
flutnings og dreifingar hins vegar. 
Þetta hefur greinilega leitt til 
verulegrar hækkunar orkuverðs, 
sér í lagi fyrir flutning raforku 
í dreifbýlinu. Í þessu felst mikil 
mismunun milli íbúa landsins og 
virðist það þvert á fögur fyrirheit 
við setningu laganna. 

Þetta kemur m.a. fram í nýrri 
skýrslu verkfræðistofunnar EFLU 
um þróun orkuverðs. Er hækkunin 
talsvert umfram verðlagsvísitölu 
ekki síst hjá RARIK og Orkubúi 
Vestfjarða, en Norðurorka er með 
lægsta verðið. 

EFLA hefur fylgst náið með 
þróun raforkuverðs hérlendis og 
unnið nokkrar skýrslur fyrir iðnað-
arráðuneytið, Samtök iðnaðarins og 
Landsvirkjun. Þar hefur verið fjall-
að um raforkuverð til heimila og 
fyrirtækja og fram kemur að verð 
á raforkudreifingu hefur hækkað 
misjafnlega eftir orkufyrirtækjum.

Aðskilnaðurinn var gerður á 
milli framleiðslu og flutnings á 
raforku með nýjum raforkulögum 
2003. Var það í takt við samninga 
um aðild Íslands að Evrópska 

efnahagssvæðinu, EES. Fullyrt 
var við þessa breytingu að þetta 
væri gert, „til að láta samkeppnina 
leiða til hagræðingar og sjálfbærrar 
nýtingar á auðlindinni, notendum 
rafmagnsins og eigendum að auð-
lindinni til hagsældar“. Reynslan 
fyrir almenna neytendur, sér í lagi 
í dreifbýli, virðist þó hafa verið 
þveröfug. 

Tiltölulega lítill munur á 
raforkuverði án dreifingar

Þegar rýnt er út fyrir það sem í 
skýrslunni stendur og í gjaldskrár 
orkufyrirtækjanna á netinu, sést að 
verðið er æði mismunandi. Orkubú 
Vestfjarða (OV) er með ágæta 
reiknivél á sinni vefsíðu sem ein-
faldar fólki að gera samanburð í 
þessum frumskógi. Þar kemur fram 
að verð á raforkunni án flutnings 
er lægst hjá Orkubúi Vestfjarða og 
Rafveitu Reyðarfjarðar eða 6,70 kr. 
á kWst (kílówattstund) með virðis-
aukaskatti. Þá kemur Fallorka með 
6,78 kr., Orka náttúrunnar er með 
6,80 kr., HS Orka með 6,94 kr. og 
Orkusalan með 6.99 kr. á kWst. 
Munurinn á hæsta og lægsta verði 
á raforkunni er því 29 aurar á kWst. 
samkvæmt reiknivél OV. 

Mikill munur á 
dreifingarkostnaði

Þegar litið er á þau fyrirtæki sem 
gefin eru upp sem flutningsaðilar á 
raforku er munurinn mun meiri og 
er jafnframt verulegur á milli dreif-
býlis og þéttbýlis, en einungis OV 
og RARIK eru þarna gefin upp með 
báða kostina. Verðið inniheldur bæði 
24% virðisaukaskatt og jöfnunargjald 
sem er 0,30 kr. á kWst. Engar niður-
greiðslur eru vegna almennrar raf-
orkunotkunar eins og gert er varðandi 
raforku til húshitunar. 

• Þar er dreifing orku hjá RARIK í 
þéttbýli á 6,46 krónur á kWst., en 
9,57 kr. á kWst í dreifbýli. 

• Hjá OV kostar dreifing í þéttbýli 
6,84 kr. kWst., en 9,32 kr. í dreif-
býli.

• Hjá Orkuveitu Reykjavíkur (OR) 
kostar dreifing í þéttbýli 7,55 kr. 

• Hjá Rafveitu Reyðarfjarðar kostar 
dreifing í þéttbýli 6,56 kr. á kWst. 

• Hjá HS veitum kostar dreifing í 
þéttbýli 6,67 kr. á kWst.

• Hjá Norðurorku kostar dreifing í 
þéttbýli 6,03 kr. á kWst.

• Ef tekið er samanlagt verð fyrir 
raforku og dreifingu í dreifbýli er 
verðið óhagstæðast hjá RARIK og 
OV fylgir þar fast á eftir.

• Hjá RARIK er kostnaðurinn fyrir 
dreifbýlisbúa 16,27 kr. á kWst., 
á meðan þéttbýlisviðskiptavinir 
RARIK þurfa einungis að greiða 
13,16 kr. á kWst. Er þá miðað 
við að viðskiptavinir geti valið 
um ódýrasta verðið á raforkunni 
sjálfri óháð fyrirtæki, eða 6,7 kr. 
á kWst. 

• Hjá Orkubúi Vestfjarða þurfa 
dreifbýlisbúar að greiða 16,02 kr. 
á kWst., en þéttbýlisbúar 13,54 
kr. á kWst.  

• Ódýrast er heildar orkuverðið hjá 
viðskiptavinum Norðurorku sem 
búa í þéttbýli. Þar kostar kílówatt-
stundin „aðeins“ 12,77 krónur. 

Um 34% munur á hæsta og 
lægsta heildar orkuverði

Í skýrslu EFLU er  miðað við að 
meðal heimilisnotkun á raforku, 
væntanlega fyrir utan húshitunar-
kostnað, sé 4,5 MWst. (megawatt-
stundir = milljón Watt stundir).

Ef skoðuð eru hæsta og lægsta 
verð til neytenda í þéttbýli og dreif-
býli yfir heilt ár fyrir þetta orkumagn 
er munurinn sláandi. Þar er þéttbýl-
isbúi sem skiptir við Norðurorku 
að greiða 54.465 krónur á meðan 
viðskiptavinur RARIK í dreifbýlinu 

þarf að greiða 73.215 krónur, eða 
ríflega 34% hærra gjald. 

63% munur á dreifingarkostnaði

Dreifingarkostnaðurinn skekkir 
myndina verulega, enda eðlilega 
dýrara að dreifa orku í strjálbýli. 
Spurningin er hvort ekki sé réttlæt-
anlegt að jafna þennan aðstöðumun 
til að styðja við byggð í dreifbýli. 
Fyrir fólk í þéttbýli sem kaupir af 
Norðurorku er dreifingarkostnaður-
inn 27.135 krónur fyrir 4,5 MWst. 
á ári. Hann er aftur á móti 43.065 
krónur fyrir sama orkumagn hjá 
RARIK til fólks í dreifbýli eða 
63% hærri. Þá er búið að taka inn 
í dæmið jöfnunargjald, sem nemur 
30 aurum á kílówattstund og 24% 
virðisaukaskatt. 

Dreifbýlisheimilum er
líka refsað með skattheimtu

Það ýkir svo skekkjuna að 24% virð-
isaukaskattur er lagður ofan á orku-
verðið og flutning óháð því hversu 
hátt það er. Þeir sem búa við hæsta 
verðið greiða þannig fleiri krónur í 
ríkissjóð fyrir orkunotkunina en þeir 
sem bestra kjara njóta í þéttbýlinu.  
    /HKr.

Nú verður hægt að skoða öll 
þau hross sem tóku þátt á 
Landsmóti 2016 á www.world-
fengur.com undir flipanum LM 
MYNDBÖND. 

Verkefnið er samstarfsverkefni 
á milli Bændasamtaka Íslands og 
Landsmóts ehf. sem felur í sér að 
auka aðgengi af bestu keppnishross-
um okkar til áhugafólks um íslenska 
hestinn um allan heim og á sama 
tíma er verið að koma myndefn-
inu til varðveislu í upprunaættbók 
íslenska hestsins.

Þessi vinna er langt komin en 
lögð var áhersla á að koma fyrst 
inn kynbótahrossum, og er því 
verki lokið, síðan er vinna í fullum 
gangi með forkeppni, milliriðla og 
úrslit í gæðingakeppninni sem og 
tölt- og skeiðgreinum. Stefnt er að 

því að búið verði að koma öllum 
myndböndum af síðustu tveimur 
landsmótum, 2014 og 2016, inn á 
þessu ári. 

Nú er einnig hægt að skoða mynd-
böndin á fleiri stöðum í WorldFeng. 
Þannig er nú hægt að skoða mynd-
bandið beint frá dómasíðu hrossins, 
og síðar er hugmyndin að hægt verði 
að leita að öllum myndböndum af 
hrossum sem hafa fengið 8,5 eða 
hærra fyrir tölt í kynbótasýningu svo 
dæmi sé tekið. 

Áskrifendur WorldFengs geta 
keypt sér sérstakan aðgang til þess 
að horfa á myndböndin og gildir 
aðgangurinn í eitt ár frá kaupum. 
Aðgangurinn kostar 4.900 kr.

Til þess að kaupa aðgang skráir 
notandi sig inn í WorldFeng, smellir 
á LM MYNDBÖND í valstikunni 
vinstra megin á síðunni, því næst 
er notandinn leiddur inn á örugga 
greiðslusíðu til þess að ganga frá 
kaupunum.

Myndbönd af öllum hrossum frá LM2016 
− eru á vefsíðunni www.worldfengur.com

Vinna við gerð Vaðlaheiðarganga 
hefur gengið vel að undanförnu. 
Göngin voru orðin 6.213 metrar 
í byrjun þessarar viku, sem er 
86,2% af heildarlengd þeirra.

Eyjafjarðarmegin eru göngin 
4738,5 metrar að lengd um þess-
ar mundir og 1.474,5 metrar 
Fnjóskadalsmegin. Þá eru eftir alls 
993 metrar þar til komist verður 
í gegn.

Vel hefur gengið undanfar-
ið að grafa Eyjafjarðarmegin, 
þannig náðust t.d. 80 metrar í 
þarsíðustu viku sem er mesta 
framvinda í göngunum þeim 
megin frá því verktaki lenti á 
stórri heitavatnsæð í febrúar árið 
2014. Þetta kemur fram á face-

book-síðu Vaðlaheiðarganga. Efni 
úr göngunum hefur annars vegar 

farið í Grenivíkurveg og hins vegar 
í flughlað við Akureyrarflugvöll. 

Gert er ráð fyrir að vegurinn verði 
malbikaður í vikunni og í fram-

haldinu verði umferð hleypt á 
hann.  /MÞÞ

Verki við Vaðlaheiðargöng miðar vel
− Eftir er að sprengja innan við kílómetra 



13Bændablaðið | Fimmtudagur 20. október 2016

J
Ó

N
S

S
O

N
 &

 L
E

’M
A

C
K

S
  

•
  

jl
.i

s
  

•
  

S
ÍA

Öflugur 
samstarfsaðili 
í landbúnaði

Hjá Landsbankanum starfar hópur sérfræðinga 
með mikla reynslu sem aðstoðar þig við að hrinda 
hugmyndum í framkvæmd. Við tökum virkan 
þátt í uppbyggingu í landbúnaði og erum traustur 
bakhjarl og samstarfsaðili.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Sala og ráðgjöf
Sími 540 1100

www.lifland.is Reykjavík
Lyngháls

Akureyri
Óseyri

Borgarnes
Borgarbraut

Blönduós
Efstubraut

Hvolsvöllur
Stórólfsvelli

Orkuríkt kjarnfóður 
með 24% próteini. 
Kjarnfóðrið inniheldur

meltanleika próteina. 

Ærblanda LÍF

með 15% próteininnihaldi

.

 

Verð
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Skotveiðifélag Íslands lagði fram 
kæru vegna ákvörðunar sveitar-
félagsins Húnaþings vestra um að 
gera rjúpnaveiði leyfisskylda gegn 
gjaldi í þjóðlendum innan marka 
sveitarfélagsins. 

Kæran byggir á þeim málsástæð-
um að samkvæmt lögum um vernd, 
friðun og veiðar á villtum fuglum, 
sé öllum íslenskum ríkisborgurum, 
svo og erlendum ríkisborgurum með 
lögheimili hér á landi, heimilt að 
stunda dýraveiði í almenningum og 
á afréttum utan landareigna lögbýla, 
enda geti enginn sannað eignarrétt 
sinn til þeirra.

SKOTVÍS telur að lög um þjóð-
lendur númer 58 frá árinu 1998 
og ákvörðun marka eignarlanda, 
þjóðlendna og afrétta, heimili ekki 
sveitarfélögum að ráðstafa leyfum til 
rjúpnaveiða gegn gjaldi í þjóðlend-
um og almenningi. Varhugavert sé 
að telja eignarrétt samkvæmt lög-
unum til beins eignarréttar, hann 
hljóti að teljast annars eðlis en beinn 
eignarréttur eða grunneignarréttur. 
Af því leiði að sá notkunarréttur í 
þjóðlendum sem felist í almannarétti 
til fuglaveiða geti ekki fallið undir 
heimildir sveitarstjórnar samkvæmt 
lögunum 58/1998.

Auglýstu að kaupa þyrfti leyfi

Sveitarfélagið Húnaþing vestra telur 
að ríkið hafi sannanlegan eignar-
rétt að landi þjóðlendna í skilningi 
laga um vernd, friðun og veiðar á 
villtum fuglum og villtum spendýr-
um númer 64 frá árinu 1994. Því 
gildi ákvæði laganna um heimildir 
almennings til veiða í almenningum 
og eigendalausum svæðum ekki um 
veiðar innan þjóðlenda.

Forsaga málsins er að í nokkur 
ár hefur Húnaþing vestra birt á vef 
sínum hvert haust, auglýsingu þess 
efnis að engum sé heimil rjúpna-
veiði innan marka sveitarfélagsins, 
nema kaupa til þess leyfi. Í nóvem-
ber í fyrra kærði SKOTVÍS þessa 
ákvörðun til forsætisráðuneytisins.

Í ítarlegum úrskurði ráðuneyt-
isins segir að löggjafinn hafi áður 
ráðstafað rétti almennings til dýra-
veiða, á öðrum landsvæðum en þeim 
sem falla undir hugtakið landareign í 
skilningi veiðilaga. Húnaþing vestra 

hafði viðhaft þetta fyrirkomulag 
um nokkur ár, en með úrskurði 
Óbyggðanefndar þann 19. desember 
2014, var komist að þeirri niður-
stöðu að tiltekin landsvæði innan 
Húnaþings vestra, væru þjóðlendur 
í afréttareign sveitarfélagsins.

Þjóðlendur háðar eignarrétti 
ríkisins

Málsrök sveitarfélagsins voru meðal 
annars að lög um þjóðlendur gengju 
lengra en ákvæði laga um veiðar á 
villtum fuglum og spendýrum, og 
sveitarfélaginu væri því, á grundvelli 
þjóðlendulaganna, heimilt að selja 
umrædd leyfi. Húnaþing vestra vísar 
í rökum sínum til þess að þjóðlendur 
séu háðar eignarrétti ríkisins, afnot 
hlunninda án leyfis séu óheimil og 
að gert sé ráð fyrir leyfisveitingu 
sveitarfélaga til nýtingar þeirra.

Forsætisráðuneytið kemst að 
þeirri niðurstöðu að löggjafinn hafi, 
áður en þjóðlendulögin tóku gildi, 
þegar ráðstafað til almennings réttin-
um til dýraveiða utan landareigna, 

og að þeirri ráðstöfun hafi ekki verið 
haggað með setningu þjóðlendu-
laga. Húnaþingi vestra hafi því 
verið óheimilt að gera rjúpnaveiði 
í þjóðlendum innan marka sveitar-
félagsins leyfisskylda gegn gjaldi.

Fagnaðarefni segir Skotvís

Í yfirlýsingu frá Skotvís segir að 
úrskurðurinn sé sá fyrsti sinnar 
tegundar í ráðuneytinu og sé hann 
því stefnumarkandi til framtíðar. 
Hann sé ekki aðeins fagnaðarefni 
fyrir þá skráðu 12.000 veiðikorta-
hafa sem er að finna í landinu, 
heldur alla þá íslensku þegna sem 
vilja stunda útivist í þjóðlendum 
landsins.

 „Af úrskurðinum má einnig 
vera ljóst að öðrum sveitarfélögum 
er ekki heimilt að selja veiðileyfi 
inn á skilgreindar þjóðlendur hvort 
sem það er til framleigu eða beinnar 
leyfissölu, og að lög um fuglaveið-
ar í þjóðlendum eru í fullu gildi,“ 
segir í yfirlýsingu frá Skotvís.  

   /MÞÞ

Fréttir

Húnaþing vestra:

Sveitarstjórn ekki heimilt að 
selja veiðileyfi á þjóðlendum
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Hvammstangi.  Mynd / HKr. 

SKOTVÍS telur að lög um þjóðlendur númer 58 frá árinu 1998 og ákvörðun 
marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, heimili ekki sveitarfélögum að 
ráðstafa leyfum til rjúpnaveiða gegn gjaldi í þjóðlendum og almenningi. 

Ferðamálastofa óskaði fyrr í haust 
eftir upplýsingum um þá aðila sem 
tilbúnir eru að veita ferðalöngum 
á minni húsbílum eða „campers“ 
þjónustu yfir vetrartímann. 
Viðbrögð voru góð og nú hafa 27 
aðilar um allt land skráð sig til að 
veita slíka þjónustu.

Verkefnið er unnið í sam-
starfi Ferðamálastofu, SAF og 
Íslandsstofu. Grunnurinn að því er 
sú aukning sem hefur orðið á útleigu 
á minni húsbílum eða „campers“ á 
undaförnum misserum. Þá hefur það 
einnig gerst að leigutímabil slíkra 
bíla hefur lengst og má nú sjá þá á 
ferðinni nánast allt árið.

Upplýsingar um aðila sem til-
búnir eru að veita þjónustu sem 
þessa eru skráðar í gagnagrunn 
Ferðamálastofu um ferðaþjónustu-
aðila, sem m.a. birtist á visiticeland.
com og vefjum markaðsstofa allra 
landshluta. Upplýsingarnar er m.a. 

hægt að skoða á gagnvirku korti, 
segir í frétt á vef Ferðamálastofu.

Lagt þar sem bannað er

Flestir leigjenda þessara bíla fara 
vissulega að settum reglum og not-
færa sér tjaldsvæðin á sumrin til að 
leggja á yfir nótt. Því miður eru þó 
of mörg dæmi um að þeim sé lagt 
þar sem ekki er heimild til.

Síðastliðið haust tóku gildi ný 
náttúruverndarlög þar sem sér-

staklega er tekið fram í 22. gr. að: 
„Utan þéttbýlis skal leita leyfis land-
eigenda eða annars rétthafa ef nota 
á tjaldvagn, fellihýsi, hjólhýsi, hús-
bíla og annan sambærilegan búnað 
utan skipulagðra tjaldsvæða.“ Þá má 
einnig finna í lögreglusamþykktum 
margra sveitarfélaga svipað bann, 
þ.e. að bannað sé að gista í bílum 
utan skipulagðra svæða.

Möguleiki á viðbótartekjum

Nú er það svo að flest tjaldsvæði 
eru einungis opin yfir sumarið og því 
í fá hús að venda fyrir þá sem eru á 
ferðinni á umræddum bílum utan 
sumars. Ætla má að nokkur hund-
ruð bílar séu í leigu utan háannar 
og að þar sé hægt að verða sér úti 
um töluverðar viðbótatekjur fyrir þá 
sem eru með annars konar þjónustu 
og geta boðið þessum gestum afnot 
af t.d. bílastæðum og salerni.  /MÞÞ

Úrbætur á Vatnsnesvegi 
bráðnauðsynlegar
Byggðaráð Húnaþings vestra 
fjallaði um bréf frá Sigurði 
Þór Ágústssyni, skólastjóra 
Grunnskóla Húnaþings 
vestra, sem hann sendi til 
Vegagerðarinnar á fundi sínum 
nýverið. Í bréfinu lýsir hann 
þungum áhyggjum af öryggi og 
velferð skólabarna á leið um 
Vatnsnes, veg númer 711.

Í bókun byggðarráðs vegna 
bréfsins segir að brýn nauðsyn 
sé á því að ráðist verði án tafar 
í bráðnauðsynlegar úrbætur á 
Vatnsnesvegi og að gert verði ráð 
fyrir áframhaldandi varanlegum 
framkvæmdum, breikkun vegar og 
lagningu slitlags strax á árinu 2017 
í samgönguáætlun áranna 2015–
2018, sem nú bíður samþykktar á 
Alþingi.

Aukin umferð ferðamanna 
veldur álagi á malarvegi

Fram kemur í bókun byggðaráðs 
að komum ferðamanna í Húnaþing 
vestra hafi fjölgað mikið undanfar-
in ár, eða um 40% á ári. Það sé að 
mörgu leyti ánægjuleg þróun sem 
haft hafi í för með sér að störfum 
við ferðaþjónustu hafi fjölgað í 
byggðarlaginu. Það sé hins vegar 
áhyggjuefni að aukin umferð ferða-
manna valdi miklu álagi á malar-
vegi í sveitarfélaginu á sama tíma 
og sáralitlum fjármunum sé varið til 
uppbyggingar og viðhalds veganna.

Að ystu þolmörkum

„Nú er staðan orðin þannig að 
víða er vegakerfið komið að 
ystu þolmörkum, sérstaklega 
Vatnsnesvegur, sem er mjög vinsæl 
ferðamannaleið. Vegurinn er langur, 

erfiður og víða úr sér genginn og 
svo slæmur að daglegur ferðatími 
barna með skólabíl um þennan veg 
hefur lengst um allt að 35 mínútur,“ 
segir í bókun byggðaráðs.

Tekið er fram í bókun ráðsins 
að ferðatími þeirra skólabarna sem 
lengst búa frá skóla sé töluvert 
umfram þær 120 mínútur á dag 
sem er viðmið samkvæmt reglum 
um skólaakstur. Ökuhraðinn sé á 
köflum ekki meiri en tíu til tuttugu 
kílómetrar á klukkustund enda allt 
að tuttugu sentímetra djúpar holur 
á löngum köflum á Vatnsnesvegi. 

Skólabörn kvarta yfir bílveiki

Börn hafa kvartað undan bílveiki 
sem beint má rekja til þess að ástand 
vegarins er óboðlegt. Foreldrar 
barna á Vatnsnesi hafa rætt um að 
senda börn sín ekki í skólann nema 
ráðist verði í úrbætur á veginum. 

„Álagið af völdum ferðamanna 
á Vatnsnesvegi og langvarandi 
skortur á viðhaldi vegarins hefur því 
orðið þess valdandi að illmögulegt 
er á tíðum fyrir sveitarfélagið að 
uppfylla kröfur um ferðatíma skóla-
barna, sem auðvelt væri að uppfylla 
væri vegurinn í góðu ástandi. Hér 
er sannarlega um að ræða mál þar 
sem reynir á samfélagsleg þolmörk 
ferðaþjónustunnar,“ segir í ályktun 
byggðaráðs Húnaþings vestra.

Áréttar ráðið brýna nauðsyn 
þess að án tafar verði farið í 
bráðnauðsynlegar úrbætur á 
Vatnsnesvegi og að gert verði ráð 
fyrir áframhaldandi varanlegum 
framkvæmdum, breikkun vegar og 
lagningu slitlags strax á árinu 2017 
í samgönguáætlun áranna 2015–
2018, sem nú bíður samþykktar á 
Alþingi.  /MÞÞ

Vetraráningarstaðir:

Þjónusta veitt á 27 stöðum 
á landinu yfir veturinn

Geitafell á Vatnsnesi.  Mynd / HKr. 
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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 

Rafmagnsdrifin þríhjól. Henta vel til flutninga á varningi allt að 500 kíló. Henta sérlega vel fyrir gróðurhús. 
Gefin upp fyrir 100 km akstur á rafhleðslu. Rafgeymir plús hleðslutæki fylgja með hjólinu. 

Innflutt beint frá framleiðanda og samansett af Síldarleitin sf. á Siglufirði.  
Frekari upplýsingar má fá hjá valtom@simnet.is og í símum 867 1394 / 897 1394.  

Rafknúin tæki eru framtíðin, vistvæn og sparneytin.

Vinnuhjól til sölu

Fold Down Flat bed

Standard Pick up

Covered with looking Conteiner2 Seater convertable pick up
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Hrafninn er sá fugl sem sveip-
aður er mestri dulúð íslenskrar 
þjóðtrúar og um hann því fjöldi 
sagna. 

Í aldaraðir hefur hann allt í 
senn verið álitinn skemmtilegur 
eða leiðinlegur, verið dáður og 
hataður, ofsóttur eða alfriðaður. 

Ólíkt því sem margir telja 
telst hrafninn ekki til ættar rán-
fugla, hann er spörfugl eins og 
þrösturinn, maríuerlan og þúfu-
tittlingurinn. Hrafninn er að vísu 
fjarskyldur ættingi þessara fugla 
og mjög ólíkur þeim. Hann er 
langstærsti og algengasti spör-
fuglinn sem verpir á Íslandi og 
algengur um allt land. 

Hann verður kynþroska 2–3 
ára og eftir það er hann staðbund-
inn. Hrafnspar lifir einkvæni og 
helgar parið sér óðal umhverfis 
hreiðrið, kvenfuglinn verpir yfir-
leitt fyrstur fugla á vorin. Hann er 
alæta og því seigur að bjarga sér. 

Krummi er mjög glysgjarn og 
stelur öllu sem hann getur. Og 
hafa fundist furðulegustu hlutir í 
laupnum, marglit glerbrot, steinar 
og plastbrúsar og jafnvel gadda-
vír. Ein sagan segir að krummi 
eigi til að grafa þýfið í jörðu en 
finni síðan aldrei aftur vegna þess 
að hann noti skýin sem kennileiti. 

Í norrænni trú var hrafninn 
talinn spáfugl. Á öxlum Óðins 
sitja tveir hrafnar, Huginn og 
Muninn. Snemma á morgnana 
fljúga þeir um allar jarðir og 
þegar hrafnarnir snúa til baka 
hvísla þeir fréttum í eyru hans 
og er Óðinn því nefndur hrafna-
goð. Hrafninn eru fugl orrustu-
vallarins, þeir sem falla í valinn 
og fara til Valhallar eru kallaðir 
hrafnafóður. 

Sagt er að Flóki Vilgerðarson, 
sem einna fyrstur fann Ísland, 
hafi blótað þrjá hrafna og heitið 
Óðni að gera þá sér leiðitama. 
Þegar hann sigldi síðan til Íslands 
hafði hann hrafnana með til að 
vísa sér leiðina. Fyrsti hrafninn 
sem Flóki sleppti flaug aftur fyrir 
stafn og sneri við. Annar flaug 
upp í loftið en síðan aftur til 
skips. En sá þriðji tók stefnuna 
fram fyrir stafn og í þá átt sem 
Flóki fann Ísland. Eftir þetta hlaut 
hann viðurnefnið Hrafna-Flóki. 
Þessi sögn á sér annaðhvort sam-
eiginlega frumgerð eða uppruna í 
goðsöginni um dúfurnar sem Nói 
sleppti af Örkinni. 

Ýmsar sögur benda til þess að 
hrafninn hafi ófreskigáfu og að 
hann eigi í sífelldum erjum við 
loftanda. Hrafn sem lætur ófrið-
lega niðri við jörð eða steypir sér 
mikið á flugi er að verja jörðina 
fyrir vondum loftöndum sem 
setjast vilja að í henni. Einnig 
er sagt að hann sé að gleypa 
loftanda þegar hann veltir sér á 
flugi. Stundum hafa loftandarnir 
betur í viðureigninni við krumma, 
binda þeir hrafnana þá í halarófu 
þannig að hver bítur í stél annars 
og geta þeir ekki losað sig nema 
andarnir leyfi. 

Mjög misjafnt var hvernig 
hröfnunum var tekið á bæjun-
um, stundum var reynt að hrekja 
þá burt en á öðrum bæjum var 
kastað til þeirra matarafgöngum. 
Hrafninn er fljótur að komast upp 
á lagið og þekkir fljótt þann sem 
gefur honum. Auðvelt er að temja 
krumma, en hann verður fljótt 
frekur og uppivöðslusamur. /VH

Krummi svaf í klettagjá 
kaldri vetrarnóttu á, 
verður margt að meini. 
Fyrr en dagur fagur rann 
freðið nefið dregur hann 
undan stórum steini. 

Krummi svaf 
í klettagjá

Starfsmenn Matís taka þátt í 
fjölmörgum og athyglisverðum, 
alþjóðlegum rannsóknaverkefn-
um. Meðal verkefna sem unnið 
hefur verið að á undanförnum 
misserum má nefna rannsóknir 
sem snúast um fiskveiðistjórnun, 
brottkast á afla og matarsvindl 
sem svo hefur verið nefnt.

 Jónas R. Viðarsson, fagleg-
ur leiðtogi hjá Matís, segir að frá 
stofnun fyrirtækisins, 2007, hafi 
fjármögnun rannsóknaverkefna hér 
innanlands orðið erfiðari, auk þess 
sem samningur um kaup ríkisins á 
þjónustu Matís hafi rýrnað að verð-
gildi. Því hafi fyrirtækið ákveðið að 
auka áhersluna á alþjóðlegt samstarf 
og á þátttöku í stórum fjölþjóðlegum 
rannsóknaverkefnum en þó án þess 
að draga úr þátttöku sinni í ráðgjafar- 
og þjónustuverkefnum hér heima. 

Ávinningurinn er mikill

„Það kemur vel út að hafa þennan 
háttinn á, Ísland leggur til framlag inn 
í norrænar og evrópskar rannsókn-
aráætlanir, sem gerir það að verkum 
að íslensk fyrirtæki og stofnanir geta 
sótt í þessa sjóði og aukið alþjóð-
legt samstarf.  Staðreyndin er sú að 
íslensk fyrirtæki og stofnanir eru að 
sækja töluvert meira fé út úr þess-
um sjóðum en sem nemur framlagi 
Íslands inn í sjóðina.  Ávinningurinn 
fyrir okkur er því mikill, bæði hvað 
varðar vísindalega framþróun og 
samstarf við færustu vísindamenn 
á sínu sviði í heiminum, en einnig 
er með þessu tryggt fé inn í rekstur 
fyrirtækja eins og Matís, sem meðal 
annars nýtist til að byggja upp inn-
viði sem innlent atvinnulíf nýtur 
svo góðs af,“ segir Jónas. Verkefni 
hafa m.a. verið fjármögnuð af sjóð-
um Norrænu ráðherranefndarinnar, 
sjöundu rammaáætlunarinnar (FP7) 
og Horizon 2020. Um þriðjungur af 
starfsemi Matís í dag er um þessar 
mundir fjármagnaður af erlendum 
sjóðum.

Eitt þeirra verkefna sem Matís 
tekur meðal annars þátt í snýst um 
það sem kallað er matarheilindi eða 
matarsvindl, þegar t.d. matvæli eru 
seld á fölskum forsendum, eru alls 
ekki sú vara sem neytandinn taldi sig 
vera að kaupa. Þannig getur nauta-
kjöt reynst vera svínakjöt, þorskur 

verið tilapia. Þrjú alþjóðleg verk-
efni sem snúast um matarsvindl eru 
nú í gangi hjá Matís, FoodIntegrity, 
Authenticate og Authent-Net.

Urmull af dæmum um vörusvik

Verstu dæmin má kalla flokka sem 
skipulagða glæpastarfsemi.

„Vörusvik í matvælageiranum 

hafa verið töluvert í umræðunni 
undanfarið en það er alveg ljóst 
að talsvert er um svik af því tagi 
víða um heim. Verstu dæmin sem 
menn hafa rekist á má hiklaust 
kalla skipulagða glæpastarfsemi. 
Skemmst er að minnast hrossa-
kjötshneykslisins fyrir fáum árum, 
en þegar það kom upp vöknuðu 
margir af værum blundi. Rannsóknir 

á matvörum í Evrópu sem sagðar 
voru innihalda nautakjöt á umbúðum 
reyndust að hluta eða jafnvel öllu 
leyti innihalda hrossakjöt. „Það varð 
eins konar vitundarvakning samfara 
þessu hneyksli, fólk taldi sig í góðri 
trú vera að snæða úrvals nautahakk, 
en máltíðin reyndist svo innihalda 
gamlar hrossabikkjur frá Albaníu. 
Fólk kærir sig eðlilega ekki um það,“ 
segir Jónas. 

Jónas nefnir fleiri dæmi um 
svindl af þessu tagi, m.a. jómfrúar-
ólífuolíu (virgin) frá Ítalíu, sem er 
afskaplega vinsæl og hátt verðlögð, 
en það er þó deginum ljósara að 
þótt hver einasta ólífa sem rækt-
uð er þar í landi væri notuð til að 
framleiða slíka olíu dygði það ekki 
upp í magnið sem selt er. Algengt er 
einnig að tappa spírasulla í flösku 
og merkja frægum vodkaframleið-
endum, og það sama gildir t.d. um 
viskí. „Það er til urmull af svona 
dæmum,“ segir Jónas. Svo koma 
einnig alltaf upp einstaka mun 
alvarlegri mál þar sem fjöldi fólks 
tapar lífi eða heilsu vegna svikinna 
vara. Bara sem eitt slíkt dæmi má 
nefna að árið 2008 létust sex börn í 
Kína og 300 þúsund veiktust eftir að 
melamine hafði verið blandað í ung-
barnamjólk til að svindla á prótein-
innihaldi mjólkurinnar. „Þetta er 
kannski alvarlegasta dæmið sem við 
höfum um svindl af þessu tagi, þar 
sem neytendur kaupa vöru í góðri 
trú en hún reynist svo allt önnur. 
Afleiðingar af ungbarnamjólkur-
dæminu í Kína eru skelfilegar. Það 
eru auðvitað verstu dæmin þegar 
verið er að svindla óheilnæmri og 
jafnvel hættulegri vöru ofan í fólk,“ 
segir Jónas.

Viðskiptavinur fær aðra vöru en 
hann taldi sig kaupa

Þegar að sjávarfangi kemur er 
algengast að um tegundarsvindl 
sé að ræða, viðskiptavinurinn fær 
allt aðra vöru en hann biður um og 
telur sig vera að kaupa. Jónas segir 
margar rannsóknir hafa um árin 
verið gerðar þar um og niðurstöð-
ur bendi til að svikin taki til frá 5% 
og upp í allt að 50% tilfella. Versta 
dæmið er rannsókn á bláuggatún-
fisk í Bandaríkjunum, þar voru við-
skiptavinir blekktir í öllum tilvik-

Matís tekur þátt í alþjóðlegum rannsóknaverkefnum:

Verstu dæmin um vörusvik í matvælaiðnaði má 
hiklaust kalla skipulagða glæpastarfsemi

STEKKUR 

Jónas R. Viðarsson, faglegur leiðtogi hjá Matís. Þrjú alþjóðleg verkefni sem snúast um matarsvindl eru nú í gangi hjá Matís, FoodIntegrity, Authenticate 
og Authent-Net.

Eitt þeirra verkefna sem Matís hefur tekið þátt í snýst um það sem kallað 
er matarheilindi eða matarsvindl, þegar t.d. matvæli eru seld á fölskum 
forsendum, eru alls ekki sú vara sem neytandinn taldi sig vera að kaupa.

Eitt versta dæmið um matarsvindl er frá árinu 2008 þegar sex börn létust í 
Kína og 300 þúsund veiktust eftir að melamine hafði verið blandað í ung-
barnamjólk til að svindla á próteininnihaldi.
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Sjáum til þess að hagur 
neytenda og bænda fari 
saman enda er öflugur 
landbúnaður allra hagur.

Hverjum treystir þú?

Katrín Jakobsdóttir, formaður VG

um, 100%. Þá er alltaf eitthvað um 
að sett séu aukaefni í matvæli til að 
þyngja þau, eða efnum sem breyta 
lit og bæta útlit. Stundum eru þessi 
efni skaðleg, jafnvel stórhættuleg 
og segir Jónas mikilvægt að stöðva 
þess háttar athæfi strax.

„Það virðist vera svindlað í 
öllum geirum matvælaiðnaðarins 
og stundum ekki annað að sjá en 
um einbeittan brotavilja þeirra sem 
koma vörum af því tagi á markað sé 
að ræða,“ segir Jónas. Hann nefnir 
að fyrir komi að mjólk sem keypt er 
úti í búð innihaldi mjólk úr öðrum 
skepnum en kúm, alþekkt sé að 
safar af öllu tagi séu vatnsþynnt-
ir, uppfullir af sykursulli, hunang 
reynist líka á stundum vera einhvers 
konar sykurblanda með aukaefnum.

Krafa um rekjanleika æ 
háværari

„Krafan um rekjanleika matvæla 
verður æ háværari, neytendur eru 
betur á verði en áður og gera meiri 
kröfur. Þeir vilja t.d. að fiskur sem 
er heilnæm og holl vara, komi úr 
sjálfbæru og náttúrulegu umhverfi, 
en ekki úr eldiskvíum í Asíu þar 
sem fjölmörg dæmi eru um að notað 
sé ótæpilegt magn sýklalyfja við 
framleiðsluna, slátrun og vinnsla 
uppfylli ekki kröfur um heilnæmi 
og vinnulöggjafir eru vanvirtar. 
Neytendur verða að minnsta kosti 
að vita af því og hafa val um hvort 
þeir kaupi slíka vöru, en ekki kaupa 
hana undir fölsku flaggi. Slíkur fisk-
ur hefur heldur ekki farið í gegnum 
lögbundið eftirlitskerfi og getur því 
langt í frá talist til öruggra mat-
væla,“ segir Jónas.

Hann tekur annað dæmi af kjöti, 
en af og til hefur komið í ljós að við-
skiptavinir hafi ætlað sér að kaupa 
besta bitann af nautinu, t.d. lund, en 
hún hafi við nánari eftirgrennslan 
reynst allt annað. „Það er þó nokkuð 
um falsanir af því tagi, en svæsnasta 
dæmið er kannski þegar upp komst 
að fínustu nautalundir voru í raun 
svínakjöt. Þeir sem að því stóðu 
lögðu á sig að sprauta kjötið þannig 
að það fékk á sig annan blæ og lit 
og seldu sem nautakjöt. Af þessu má 
hafa nokkurn ávinning, nautakjöt 
er mun dýrari vara en svínakjötið 
svo það er eftir miklu að slægjast,“ 
segir Jónas. 

Vilja ekki selja hvað sem er

Stórar verslunarkeðjur víða í 
Evrópu hafa margar hverjar eigin 
rannsóknastofur, þær vilja vera 
alveg vissar um hvaða matvæli 
þær bjóða sínum viðskiptavinum. 
„Menn vilja ekki selja hvað sem er 
og krafan er sú við sölu matvæla að 
tryggt sé að fram komi á pakkningu 
hvert innihaldið sé og það standist,“ 
segir hann.

„Af og til kemur upp eitt-
hvað misjafnt, en betur er fylgst 
með þessu nú en áður, auk þess 
sem reglugerðir um rekjanleika 
og merkingar hafa verið hertar.“ 
Mikilvægt er í þessu samhengi að 
rannsóknaraðferðirnar sem notaðar 
eru hjá rannsóknarstofum séu áreið-
anlegar og viðurkenndar og segir 
Jónas að hjá Matís sé um að ræða 
erfðagreiningu (DNA) á sýnum 
sem tekin eru og öll sýni rannsök-
uð samkvæmt þeim viðurkenndu 
aðferðum sem fyrir liggja um slíkar 
rannsóknir.

Hann nefnir að hæglega sé þó 
hægt að koma því við, sé vilji fyrir 
hendi, að villa um fyrir neytendum 
og erfiðara sé að komast til botns 
í málum eftir því sem virðiskeðjan 
er lengri, „því styttri sem keðjan er, 
því betra og öruggara,“ segir hann. 

Jónas segir að í raun sé ekki 
hægt að segja fyrir um hver staðan 
er á Íslandi. Þar skorti allar rann-
sóknir af þessu tagi. „Við höfum 
fyrir framan okkur urmul af rann-
sóknum erlendis frá, þar er þetta 
þekkt og mikið gert til að sporna 
við að matarsvindl viðgangist. Hér 
hjá okkur hafa málin ekki verið til 
skoðunar, engar takmarkaðar rann-
sóknir eru fyrir hendi, neytendur 
sjálfir geta í sjálfu sér lítið gert, því 
þessar rannsóknir þarf að gera á 
til þess gerðum rannsóknarstofum, 

með þeim tækjum og búnaði sem 
fyrir hendi er og þekkingu fagfólks. 
Það er ekki á allra færi að vara sig 
t.d. gagnvart tegundasvindli,“ segir 
Jónas.

Alþekkt er segir hann að hér á 
landi má finna danskan kjúkling 
í frystikistum stórverslana, vissu-
lega er honum slátrað og pakkað 
í Danmörku, en vitað að hann er 
upprunninn frá Póllandi. „Þetta 
er í sjálfu sér ekki ólöglegt, en 
það er ekki allir sem vita af því 
að kjúklingurinn á uppruna sinn í 
Póllandi en ekki Danmörku. 

Starfsmenn Matís gerðu fyrr á 
árinu könnun á veitingahúsum hér 
á landi, sem hluta af fyrrnefndum 
alþjóðlegu rannsóknaverkefnum 
um matarsvindl, og kom þá m.a. í 
ljós að skötuselur sem pantaður var 
af matseðli reyndist keila. „Þetta 
kom okkur verulega á óvart,“ sagði 
Jónas að lokum.  /MÞÞ
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Von frá Ártúnum er folald 
sumarsins 2016

 HROSS&HESTAMENNSKA Guðrún Hulda Pálsdóttir

gudrun.hulda.palsdottir@gmail.com

Þegar Bændablaðið efndi til þessa 
leiks, að útnefna folald sumarsins, 
var það gert til þess að vekja menn 
til umhugsunar um sérstöðu fol-
aldanna og reyna að vekja áhuga á 
folöldum almennt, ekki síst áhuga 
ungmenna. Folöld eru fallegar 
skepnur og oft svo miklu meira 
en það. Sum folöld fá þó litla sem 
enga athygli fyrr en eftir dúk og 
disk, einkum ef þau fæðast og alast 
upp í stórum stóðum sem eru tak-
markað undir eftirliti manna. 

Von okkar var sú að börn og ung-
lingar til sjávar og sveita sem eiga 
hross eða þar sem hross eru hluti til-
verunnar tækju þátt í þessum leik, en 
það varð ekki. Allar tilnefningarnar 

komu frá fullorðnum. En þær eru 
ekki verri fyrir það. Vissulega var 
það vonin að þátttaka yrði töluverð í 
tilnefningum svo úr margbreytileika 
væri að moða þegar kæmi að tilnefn-
ingu. Jafnvel að hægt væri að segja 
fleiri en eina folaldssögu í afrakstrin-
um.

Núna bárust hins vegar aðeins 
4 tilnefningar en allar eru þær á 
einhvern hátt áhugaverðar. Hér 
verður birt frásagan sem fylgdi til-
nefningu þess folalds sem nú hefur 
verið útnefnt, Vonar frá Ártúnum á 
Rangárvöllum. Sú frásögn er afar 
sérstök og í raun er þetta mögnuð 
saga, sem vissulega á erindi á prent. 
Auk þess fylgja þessari merkilegu 

ævisögu, þó enn sé hún aðeins 
nokkir mánuðir, fágæt litareinkenni, 
sem ein og sér eru stórlega áhuga-
verð. Útnefningin að þessu sinni er 
rökstudd með þrennu, merkilegri 
ævisögu Vonar, vitsmunum hennar 
og litareinkennum, sem eru sjaldgæf 
í íslenska hrossastofninum. Vonandi 
stendur Von undir vonum í fram-
tíðinni.

Áætlað er að birta myndir af 
hinum folöldunum sem voru tilnefnd 
í einhverju af næstu tölublöðum, ef 
pláss leyfir. Þau eru falleg og eiga 
vonandi fyrir sér frægð og frama 
þótt það felist ekki í útnefningunni 
í þessu tilviki.

 Páll Imsland

Ég tilnefni hér folald sumarsins, 
hana Von, sagði Halla Bjarnadóttir 
í greinargerð um tilnefninguna. 

„Von okkar fæddist hér í Ártúnum 
á Rangárvöllum seinnipartinn í maí. 
Hún á sér skemmtilega sögu, og er 
mjög óvenjuleg á lit.

Í vor fannst Von nýlega komin 
í heiminn, slöpp, móðurlaus og 
ringluð. Henni var komið heim á 
bæ og komum við henni á spena hjá 
einni af mjólkurkúnum á meðan leit 
hófst að móðurinni. En engin hryssa 
fannst folaldslaus, og engrar hrys-
su var saknað, og því varð Von að 
heimalningi hjá okkur. Hún hefur 
verið heima við bæ, valsað um með 
mjólkurkúnum og gengið í fóðurbæti 
hjá kálfum. Hún hefur líka unnið 
hug okkar og hjörtu með gæsku og 
dugnaði.“

Hjálmskjótt og ljósmóálótt 

„Von er hjálmskjótt og ljósmóálótt 
vindótt, glaseyg með alhvítt höfuð, 
sokka á öllum fjórum og hvítan blett 
undir kvið. Búkurinn er ljósmóál-
óttur, og faxið hvítt. En hún er svo 
ljós að það ekki auðvelt að greina 
hjálmótta mynstrið, eins og sjá má 
á myndum.

Von var fljót að átta sig á takti 
tímans hér á bæ, og því að við förum 
alltaf í fjósið klukkan sjö á morgn-
ana. Hún var ekki sein að taka upp 
á því að stilla sér fyrir neðan glugga 
á húsinu og láta í sér heyra svona 
korter í sjö, og sá þar með til þess 

að heimilismeðlimir svæfu nú ekki 
yfir sig.

Þegar Von var enn lítil og ekki 
enn orðin mjög hraðskreið fór 
heimasæta á bænum út með hana 
að skokka. Fyrst um sinn fylgdi Von í 
fótspor stöllu sinnar, en með auknum 
krafti og þroska fóru þær að skoppa 
um hlið við hlið. Svo er hún ákaflega 
mannelsk og félagslynd, fylgir okkur 
í hvaða verk sem er. Vinnukonurnar 
höfðu góðan félagsskap af henni í 
heyskapnum við að binda enda, og 
endaði uppi á margri sjálfunni í þeim 
ferðum.“

Mikill og uppátækjasamur 
grallari 

„Það kom svo í ljós að Von er mikill 
og uppátækjasamur grallari. Fyrir 
nokkru kom mjólkurbílstjórinn að 
máli við okkur og sagði farir sínar 
ekki sléttar. Hann var hér einn í 
mjólkurhúsinu að tengja dæluna í 
tankinn, en svo fara um hann ónot, 
og hann hefur á tilfinningunni að 
einhver hafi auga með honum. Hann 
snýr sér við og sér í dyragættinni 
alhvítt hestshöfuð með föl og star-
andi augu, eins og svífandi í lausu 
lofti. Var þar ekki komin Von að rétt 
aðeins gægjast og sjá hver væri að 
eiga við mjólkina, sjón sem enginn 
býst við í mjólkurhúsi.

Hún hefur líka eignast góða vini 
og prakkarabræður í hundinum 
okkar Káti og lambi sem var líka 
heimalningur. Þau hafa tekið upp 

á ýmsu saman, en sérstaklega var 
það skondið að fylgjast með þegar 
klukkan var að nálgast fimm á virk-
um dögum, að þau héldu saman fram 
eftir heimreiðinni og stilltu sér upp 
við hliðið og mændu eftir veginum. 
Þar biðu þau þess að sjá bíl ung-
dómsins á bænum koma heim að 
vinnudegi loknum. Svo sprautuðust 
þau með bílnum á harðakani, eins og 
um þrjá hunda væri að ræða, en ekki 
folald, lamb og hund. Þegar komið 
var heim á hlað beið Von svo eftir því 
að fá klapp, kjass og knús hjá upp-
áhalds fólkinu sínu nýkomnu heim, 
sem leiddist ekki að láta vel að henni. 
En aldrei sýndi hún nokkrum öðrum 
bíl minnsta áhuga.

Prakkaragengið tók oft upp á því 
að þvælast fyrir, en sýnu verst var 
það þegar ein kýrin átti í erfiðleikum 
við burð. Þá vorum við fimm manns 
úti í fjósi að hjálpa kýrgreyinu, einn 
að reyna að ná í kálfinn, tvær að 
sinna kúnni, og tvær að halda aftur 
af forvitninni í Von og lambinu, 
sem ætluðu helst bara að ná sjálf í 
kálfinn.“

Engin fannst móðirin, kannski er 
Von undan hulduhryssu

„Svo líður á sumarið og enn finnst 
engin skýring á því hver móðir Vonar 
gæti verið. Því var slengt fram að 
kannski væri Von undan hulduhryssu 
sem hafi farist í köstun, og huldu-
fólkið hafi talið okkur geta gefið Von 
betri von til lífs og þroska.

Fannst slöpp móðurlaus og ringluð

Von frá Ártúnum ásamt fóstru sinni og eiganda, Höllu Bjarnadóttur, og tveim austurrískum vinnukonum.  Mynd / HB

„Ég er ánægður með hvernig 
hestamenn eru að taka okkar 
störfum og hvað virðist ríkja 
almenn sátt. Það verður gaman 
að halda áfram að vinna með 
hestamönnum að aðkallandi verk-
efnum á næstu tveimur árum,“ 
segir Lárus Ástmar Hannesson, 
sem var endurkjörinn formaður 
Landssambands hestamannafé-
laga á 60. landsþingi sambandsins 
um liðna helgi.

Tæp fjörutíu þingskjöl með álykt-
unum og tillögum lágu fyrir þinginu 
sem haldið var í Stykkis hólmi.

Sex félagar hlutu gullmerki 
LH. Þau Bjarni Alexandersson, 
Guðrún Fjelsteð, Bragi Ásgeirsson, 
Sigurborg Ágústa Jónsdóttir, Haukur 
Sveinbjörnsson og Tryggvi 
Gunnarsson hafa unnið 
ötullega að framgangi 
hesta mennskunnar í sínum 
félögum sem og landssam-
bandinu. Hesta manna-
félagið Sörli hlaut Æsku-
lýðs bikar LH, en bikarinn 
er veittur árlega því félagi 
sem skarað hefur fram úr í 
æskul ýðsmálum.

Auk þess að breyta 
reglum um tilhögun 
Íslands móta valdi 
Landsþing staðsetningu 
mótanna næstu tvö árin. 
Hestamannafélagið Geysir 
mun halda Íslandsmót fullorðinna 
á Hellu árið 2017 á meðan hesta-
mannafélag Skagafjarðar heldur mót 
yngri flokka á Hólum í Hjaltadal. 
Árið 2018 munu mótin hins vegar, 
samkvæmt nýrri reglu, vera haldin 
sameiginlega á félagssvæði Spretts 
í Kópavogi.

Nú þegar rekstur sambandsins 
virðist hafa rétt úr sér og málefni 
Landsmóta næstu ára eru komin 
í farveg skapast rými til að sinna 
öðrum brýnum verkefnum hesta-
mennskunnar að sögn Lárusar. 
Þannig ætlar stjórnin að beita sér 
í nýliðunar- og menntamálum á 
næstunni. Þá verða reiðvega- og 
umferðarréttamál hestamanna sett 
á oddinn. Lárus segir að þar þurfi 
að ná hagsmunaaðilum saman til 
að skoða umferðarrétt hestamanna 
og gera auknar kröfur um fjár-
magn í aðstöðu fyrir ríðandi fólk. 
Reiðvegir voru enn fremur umræðu-
efni nokkurra tillagna þingsins. Með 
gríðarlegri aukningu í hestatengdri 
ferðaþjónustu fylgir enn meiri þörf á 
viðhaldi reiðvega en framlög til reið-
vegagerðar hafi aftur á móti dregist 
saman. Má gera ráð fyrir að LH 
standi fyrir málþingi um reiðvegi 
á næstunni, samkvæmt samþykktri 
ályktun frá ferða- og umhverfis-
nefnd þingsins. 

Þessu tengt þá hefur 
Landssambandið, samkvæmt 
annarri samþykktri tillögu, ákveðið 
að taka upp umhverfisstefnu. Þar 
kemur fram að sambandið muni 
leitast við að vera til fyrirmyndar í 
umhverfismálum, hvetja hestamenn 
til að lágmarka umhverfisáhrif sín 
og stuðla að opinni og málefna-
legri umræðu. Til að undirstrika 
umhverfisstefnuna var Landsþingið 
í fyrsta sinn pappírslaust.

Fjármagn fyrir markaðsátak 
tryggt

Samþykkt var aukaskattlagning á 
hestamannafélögin, upp á 300 kr. á 
hvern greiðandi félagsmann, fyrir 
árin 2017 og 2018, vegna mark-
aðsátaksins Horses of Iceland. Í 
greinargerð með tillögunni kemur 
fram að ríkið ætli að mæta hverri 
krónu með krónu fyrir markaðsátak-
ið. Með skattlagningunni er LH að 
tryggja 3 milljónir á ári í verkefnið 
án þess að þrengja að almenn-
um rekstri sambandsins, að sögn 
Lárusar.

Meðal annarra samþykkta þings-
ins var ákveðið að LH hafi forgöngu 
á framleiðslu á sérstökum öryggis-

merkingum fyrir fólk sem það getur 
auðkennt sig með í þeim tilvikum 
þegar um óvana er að ræða eða riðið 
er á lítt tömdum eða viðkvæmum 
hrossum á reiðgötum í þéttbýli.  
Merki það sem hér um ræðir gæti 
verið borði sem lagður er yfir aðra 
öxlina og undir hinn handarkrikann. 
Hann yrði í áberandi lit og fram-
leiddur í mismunandi lengdum. Beri 
ríðandi maður slíkan borða er öðrum 
þeim sem um reiðvegina fara skylt 
að slá af ferð niður á fet þegar mæst 
er og ríða venju fremur varlega fram 
úr.

Þá verða settar reglur um fram-
kvæmd fótaskoðunar á mótum auk 
þess sem Járningamannafélagi 
Íslands er falið að vinna að gerð 
samræmdra starfsreglna fyrir fóta-
skoðunarmenn. 

Lárus nefndi einnig að gott sam-
starf hefur verið við Bændasamtök 
Íslands, ber þar að nefna samstarfið 
við rekstur Landsmóts, Sportfengs 
og varðveislu myndefnis frá 
Landsmótum inn á Worldfeng. 
Lárus bendir meðal annars á að 
nýr Sportfengur, sem kynntur var 
á þinginu, muni auðvelda utanum-
hald móta og gera keppendum og 
áhorfendum auðveldara um vik að 
fylgjast með.

Kosning til stjórnar sambands-
ins fór fram og er hún skipuð til 
næstu tveggja ára. Auk Lárusar, 
voru þau Jóna Dís Bragadóttir, 
Eyþór Gíslason, Ólafur Þórarinsson, 
Andrea Þorvaldsdóttir og Haukur 
Baldvinsson endurkjörin í stjórn 
og Helga B. Helgadóttir kemur 
auk þess ný inn. Í varastjórn voru 
kjörin Stefán Ármannsson, Ingimar 
Ingimarsson, Sóley Margeirsdóttir, 
Magnús Benediktsson og Rúnar 
Bragason.

Gullmerkishafar LH 2016: F.v. Lárus Ástmar Hannesson, formaður LH, 
Bragi Ásgeirsson, Haukur Sveinbjörnsson, Sigurborg Ágústa Jónsdóttir, 
Tryggvi Gunnarsson, Guðrún Fjeldsted, Bjarni Alexandersson og Jóna Dís 
Bragadóttir, varaformaður LH.  Myndir / LH

Áhersla á nýliðun, menntun, reiðvegi og umferðarrétt:

Sáttir hestamenn á Landsþingi

Velheppnað Landsþing hestamanna fór fram á 
Stykkishólmi um liðna helgi.
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Hluti af vetrarverkunum
Akureyri s. 440 1420 • Grindavík s. 426 8290 • Höfn s. 478 1940 • Ísafjörður s. 456 3574

• Húsavík s. 440 1448
• Blönduós s. 467 1010Klettagarðar s. 440 1330 • Ólafsvík s. 436 1581 • Patreksfjörður s. 456 1245

Reyðarfjörður s. 474 1293 • Reykjanesbær s. 421 4980 • Vestmannaeyjar s. 481 1127

www.n1.is facebook.com/enneinn

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!

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

En þó var leið til að komast að því 
hverra hrossa hún er, því móálótt, 
vindótt hjálmskjótt er sjaldgæfur 
litur, og þótt Ártúnastóðið sé stórt, 
þá þarf býsna margt að koma saman 
hjá foreldrunum til að búa þann lit 
til. Tveir feður komu til greina, báðir 
heimafolar, Óður sem er brúnhött-
óttur stórstjörnóttur glaseygur, og 
Glámur sem er jarpblesóttur leist-
óttur hringeygur.

Þá er hægt að reikna út að móð-
irin þyrfti að geta lagt bæði vindótt 
og álótt í púkkið, ásamt slettuskjóttu 
geni. Tvær slíkar hryssur komu til 
greina, báðar ungar hryssur sem voru 
hjá Glámi. Gjóska sem er bleikálótt, 
vindótt stjörnótt, og Kolka sem er 
móálótt, vindótt blesótt með leist. 
En ekki var annað að sjá en að báðar 
væru þær með folald, því það var 
júgur undir báðum.“

Móðirin fór að sinna Væntingu

„Á miðju sumri kom svo í ljós að 
þær Gjóska og Kolka halda sig 
mikið saman, og báðar mjólka einu 
og sama folaldinu, henni Væntingu 
sem er mjög svipuð Von. Vænting 
er bleikálótt hjálmskjótt, með annan 
kjammann hvítan, glaseyg þeim 
megin, en hingeyg á hitt augað, 
sokkótt á öllum fjórum og hvít undir 
kvið.

Þarna liggur skýringin á því 
hvers vegna Von varð heimagang-
ur. Einhver ruglingur eða óhöpp 
hafa orðið til þess að Von flæktist 
frá, og bæði Gjóska og Kolka hafa 
tekið Væntingu sem sínu folaldi. En 
ómögulegt er að vita hvor hryssan 
á Von og hvor Væntingu. Von var 
komin á vergang og þá varð ekki 
aftur snúið.“

Og bróðirinn heitir Vonarneisti

„Það er skemmtileg tilviljun að báðar 
skuli þær systurnar vera arfhrein-
ar um slettuskjótta mynstrið, því 
þessi litur hefur ekki sést í stóðinu 
í fjölmörg ár, og núna er aðeins eitt 
annað folald með þessum lit. Auk 
þeirra systra er samfeðra þeim jarp-
hjálmskjótt hestfolald, Vonarneisti. 
Hvort þessi litaeinkenni systranna 
eiga einhvern þátt í því sem gerst 
hefur og skapað þeim þannig örlög 
er ekki gott að vita, eða hvort vin-
skapur mæðranna og tilviljun hefur 
ráðið för, en allt er það alls ekki 
óhugsandi.

Ötul að sækja sér lífsbjörgina

„Lífsviljinn, vitið og töggurnar í 
Von hafa komið okkur verulega á 
óvart. Hún var svo ötul að sækja sér 
lífsbjörgina, byrjaði á því að ganga 
undir einni mjólkurkúnni, fór svo 
sjálf að drekka úr fötu. 

Alltaf vissi hún hvar besta bitann 
var að fá, hvort sem er af unnu fóðri 
eða grængresinu úti. Svo hefur hún 
alveg sneitt hjá öllum þeim hættum 
sem folöld sem þó hafa mæður til 
að passa sig skaða sig oft á. Þrátt 
fyrir að vera heima á hlaði innan um 
vélar og tæki, og hitt fyrir skurði og 
girðingar af ýmsum gerðum á flandri 
sínu hefur henni ekkert hlekkst á. 
Samt kemur það reglulega fyrir að 
við sjáum hana liggja á hliðinni með 
lappirnar út í loft, og grípum andann 
á lofti í ótta að blessuð Vonin okkar 
sé steindauð. En nei, hún sefur bara 
værum blundi, algerlega óttalaus 
undir okkar verndarvæng.“

 
 Halla Bjarnadóttir

 HROSS&HESTAMENNSKA

Vænting frá Ártúnum, systir Vonar, hjá annaðhvort raunmóður sinni eða 
fóstru, Kolku. Að baki þeim er bleikvindótt hryssa, Gjóska, en hún er hin 
mögulega móðir Vonar. Þessar þrjár er alltaf saman í hópnum.
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Sauðfé er til margra hluta nytsöm 
dýr sem hafa m.a. fætt og klætt 
Íslendinga allt frá landnámi. Það 
er þó fleira en kjöt og ull í prjón-
les sem kindurnar gefa af sér því 
ullarolía er ekki síður merkileg 
afurð. 

Fyrirtækið Lanotec Australia er 
mikils metið og framleiðir marg-
vísleg verðmæt vistvæn varnar- og 
smurefni úr ullarfitu eða ullarolíu 
(lanolin). Í dag eru mörg fleiri þekkt 
nöfn í þessum geira eins og ástralska 
fyrirtækið Candan Industries Pty 
Ltd. Það framleiðir m.a. Inox, sem 
notað hefur verið til að vernda gaml-
ar sögufrægar flugvélar Queensland 
Air Museum í Caloundra fyrir tær-
ingu. Fjölmörg önnur lanolinefni eru 
til, til að verja tæki og búnað fyrir 
tæringu. 

Ástralir eru vel þekktir fyrir 
sína sauðfjárrækt og bændur þar í 
landi hafa þótt snillingar í að rýja fé 
og hafa íslenskir bændur m.a. sótt 
þangað þekkingu í þeim fræðum. 
Ullin er þeim eiginleikum gædd að 
í henni er fita sem hrindir burt vatni 
og gerir ullina þannig hæfari til að 
halda réttum hita á kindunum þótt úti 
sé annaðhvort steikjandi hiti, rign-
ingarslagviðri eða frost og snjókoma. 

Þegar ullin er hreinsuð og unnin 
í ullarverksmiðju er ullarfitan m.a. 
hreinsuð úr ásamt öðrum óhrein-
indum. Þessi fita er síðan hreinsuð 
frekar í skilvindum og úr verður 
hrein „lanolin“-olía. Verulegt magn 
af lanolin-olíu fellur þannig til við 
ullarvinnsluna í Ástralíu og hefur 
hún verið sett á tunnur og mest seld 
sem iðnaðarhráefni til útlanda. Þar er 
lanolin notað í margvíslegar iðnað-
arvörur eins og varalit og ýmsar 
aðrar húðsnyrtivörur til að gæða þær 
meiri viðloðun. Þá er lanolin líka 
notað í smurefni fyrir vélar og sam-
kvæmt heimildum Bændablaðsins 
mun Icelandair m.a. flytja inn slík 
efni til að sinna viðhaldi á sínum 
þotum. Lanolin er reyndar þekkt 
efni til að koma í veg fyrir tæringu 
í viðhaldi flugvéla um allan heim. 
Þannig kemur sauðfé víða við sögu 
og á óbeinan en mikilvægan þátt 
í flutningi flugfarþega til og frá 
landinu. 

Undraefni unnið úr ull af sauðfé

Ullarolía eða lanolin dregur nafn 
sitt af latnesku orðunum „lana“, 
sem merkir ull, og „oleum“, sem 
merkir olía. Þetta efni gengur einnig 
undir heitinu ullarvax eða ullarfeiti. 
Þessi feiti er mynduð í kirtlum dýra 
sem hafa loðfeld eða ull. Stærsti 
hluti lanolin-olíunnar verður til við 
vinnslu á ull af kindum sem sérstak-
lega eru ræktaðar til ullarframleiðslu. 
Ætla mætti að ull af íslensku sauðfé 
sé sérstaklega rík af lanolin vegna 
þeirra erfiðu veðurfarsskilyrða sem 
kindurnar þurfa að kljást við, en sú 
mun ekki vera raunin. 

Ull af merino-fé sögð einstaklega 
olíurík

Ullin af merino-sauðfé í Ástralíu er 
sögð innihalda mjög mikla lanol-
in olíu sem er vatnshrindandi og 
eykur einangrunarhæfni í misjafnri 
veðráttu. Þar getur hitastig sveiflast 
frá +40 gráðum á sumrin og niður 
í -22 gráður á vetrum. Nýrúin ull 
getur innihaldið frá 5% til 25% 
hlutfall af lanolin þegar best lætur. 
Á Zakopane-sléttunum er ullin af 

merino-fénu sögð innihalda á bilinu 
15%–20% lanolin-fitu eða -olíu. Þá 

hefur olían einnig þann eiginleika að 
verja féð fyrir skordýrum. 

Úr ull af einni merino-kind fæst 
um 250 til 300 millilítrar af ullarfitu 
eða lanolin. 

Féll í skuggann af tískuefnum úr 
olíuiðnaðinum

Ullarfita hefur verið þekkt frá 
ómunatíð og framleiðsla á lanol-
in-olíu hefur verið stunduð lengi. 
Ástralir eru síður en svo einráðir um 
að framleiða þá olíu. Á síðari árum 
hafa m.a. Kínverjar orðið nokk-
uð stórtækir á því sviði. Notkun á 
lanolin minkaði mikið upp úr 1940 
þegar önnur efni, sem yfirleitt voru 
unnin úr jarðolíu, fóru að ryðja sér til 

rúms. Það er ekki fyrr en á síðari 
árum að fólk hefur farið að meta 
gæði ullarolíunnar að verðleikum á 
ný og þá ekki síst vegna þess hversu 
umhverfisvæn hún er.  

Lanolin ekki unnin úr
 íslensku ullinni

Guðjón Kristinsson, fram-
kvæmdastjóri hjá íslenska 
ullar vinnslu fyrirtækinu Ístex í 
Mosfellsbæ, segir ekki raunhæft að 
framleiða lanolin úr ull af íslensku 
fé. 

„Ullarmagnið er allt of lítið til 
að það borgi sig að vinna lanolin 

Sauðkindin er merkileg skepna sem gefur af sér fleira en feitt kjöt, sviðahausa og lopa: 

Undraefni úr ullarfitu
− Þykir skara fram úr sem ryðvarnar- og smurefni og kemur jafnt við sögu í kossaflensi sem og í viðhaldi samgöngtækja heimsins

Hörður Kristjánsson
hk@bondi.is

Fréttaskýring

Merino-hrútar eru ekki bara aldir til að tryggja góða ull til framleiðslu á 
merino-garninu fræga. Þeir gegna líka mikilvægu hlutverki í að viðhalda 

á vistvænan hátt.

margvíslegan iðnað.

Ryð- og tæringarvarnarefni frá ástralska fyrirtækinu Lanotec sem unnin 
eru úr ullarolíu. 
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úr henni. Ég er búin að margskoða 
það mál og nú síðast í fyrra,“ segir 
Guðjón.

Hann segir að til að vinna olíuna 
eða fituna þurfi að taka allt vatn frá 
þvottakerjunum í gegnum skilvind-
ur. Úr verður ullarvax sem er með 
bræðslumark um 38° á Celsíus. 
Vísindamönnum hefur enn ekki 
tekist að búa til kemískt efni sem 
nær einstökum eiginleikum hinnar 
náttúrulegu lanolin-olíu. 

Vinnsla á Íslandi svarar ekki 
kostnaði

„Það þarf heilmikla verksmiðju til 
að vinna lanolium úr fitunni. Ég er 
búinn að kanna hvað það kostar að 
setja upp skilvindukerfi og hvaða 
verð fæst fyrir tunnuna af hreinni 
fitu. Það stendur bara ekki undir 
kostnaði. Umfangið þyrfti að vera 
svo miklu meira til að slík vinnsla 
borgaði sig. Við höfum oft fengið 
fyrirspurnir um þetta en getum því 
miður ekki orðið við óskum um 
slíka framleiðslu.“

Minna fituinnihald í íslensku 
ullinni

Guðjón segir að ullin af ástralska 
merino-fénu sé mun fínni og 
innihaldi mun meiri fitu en ullin 
á íslenska fénu. Fituinnihaldið í 
áströlsku ullinni getur verið, eins og 
áður segir, á bilinu 15%–20%. Hann 
segir að úr íslensku haustullinni, 
sem er uppistaðan í því sem Ístex 
fær til vinnslu, þá sé um 80% nýt-
ing. Meira en helmingurinn af því 
sem þvegið er úr ullinni er sandur.

„Fituhlutfallið er kannski í kring-
um 6 til 8%. Það er því vart nema 
um þriðjungur úr fituinnihaldi sem 
fæst úr áströlsku ullinni,“ segir 
Guðjón.

Sérhæfir sig í smur- og 
varnarefnum úr ullarfitu

Lanotec Australia var stofnað í 
Ástralíu 1998. Í dag er það eitt 
stærsta fyrirtæki í Ástralíu á sviði 
framleiðslu smur- og varnarefna úr 
vistvænum og endurnýjanlegum 
hráefnum. Í starfi þróunardeildar 
fyrirtækisins felst sú skemmtilega 
kaldhæðni að þar er stöðugt verið 
að mæta öllum kröfum og þörfum 
olíu- og gasiðnaðarins fyrir smur- 
og varnarefni sem og að sinna 
námuiðnaðinum. Þannig leysa 
þeir af hólmi efni sem annars væru 
framleidd úr jarðolíu og geta verið 
hættuleg umhverfinu. 

Standast ströngustu kröfur, líka í 
matvælaiðnaði

Stefna fyrirtækisins er að framleiða 
einungis vistvæn efni sem byggð 
eru á grunni ullarolíu (lanolin), 
sítrusolíu og öðrum náttúruleg-

um efnum. Framleiðslan er háð 
miklum gæðakröfum og þurfa 
allar vörur að standast kröfur og 
sérleyfisúttektir hinnar áströlsku  
rannsóknarstofnunar NATA 
(National Association of Testing 
Authorities). Þar á meðal hafa 
varnarefni Lanotec staðist salt- 
og tæringarprófanir NATA, hita-
þolsprófanir, sýruþolsprófanir, 
alkaliprófanir og eldvarnarpróf-
anir. Þá hafa efni fyrirtækisins 
m.a. verið  tekin út af matvælaör-
yggisyfirvöldum á Nýja-Sjálandi, 
NZFSA (New Zealand Food Safety 
Authority).

Smurefni og ryðvörn

Í dag framleiðir fyrirtækið vörur 
fyrir allar mögulegar greinar iðnað-
ar, landbúnaðar,  sjávarútvegs, 
flutninga, hernaðar sem og frí-
stundastarfsemi. Meðal vöruflokka 
má nefna U.P. Ultimate Protection 
vörur sem sérstaklega eru ætlaðar 
til að ryðverja bíla og koma í veg 

fyrir tæringu á málmum í skip-
um og bátum. Þá eru Citra-Force 
náttúruleg hreinsiefni sem einnig 
eru notuð til að hreinsa rafmótora. 
Heavy Duty Liquid Lanolin eru 
smurefni sem ætluð eru m.a. til að 
smyrja drifkeðjur í mótorhjólum, 
til að vatnsverja rafmagnskapla og 
tengingar í skipum, rafskaut á raf-
geymum, til að rakaverja raftæki 
mótora og dælur og sem vatnsvörn 
á leðurstígvél. Síðan eru General 
Purpose Liquid lanolin-efni sem 
ætluð eru til að verja veiðihjól, 

veiðistangir, skotmagasín í byssum, 
til að verja húsbíla og hjólhýsi, m.a. 
fyrir maurum, og til að verja leður, 
plast og vínyl svo eitthvað sé nefnt. 

Sem dæmi um notkun þá hafa 
menn verið að nota efni fyrirtæk-
isins til að úða á botn lítilla far-
þegaferja, þar sem þau hrinda frá 
sér vatni og minnka um leið viðnám 
og olíueyðslu skipanna. Einnig hafa 
slík efni verið notuð á stálvíra til að 
verja þá fyrir ryðmyndun. 

Sagt betra en best þekktu 
smurefnin

Fullyrt er að smurefni sem unnið er 
úr lanolin-olíu hafi mun betri smur- 
og tæringarvarnareiginleika en hið 
þekkta bandaríska smurefni WD-40, 
sem allir bílaáhugamenn ættu að 
þekkja af góðu einu sem mikið 
undraefni og hefur verið notað um 
allan heim í yfir 60 ár. Lanolin-efnin 
eru auk þess sögð hafa það umfram 

WD-4, sem unnið eru úr jarðolíu-
efnum, að vera mjög vistvænt og 
skaðlaus mönnum og dýrum.

Til að verja tréverk

Efni úr lanolin hafa líka verið 
notuð til að fúaverja timburverk 
í sólpöllum, göngustígum sem og 
húsaklæðningar. Göngustígar á 
náttúruverndarsvæðum hafa þar 
sérstaklega verið nefndir, þar sem 
ekki má nota efni sem unnin eru 
úr olíu og geta mengað viðkvæma 
náttúru. Við slíkar aðstæður er fátt 
sem dugar betur en hin stórmerki-
lega ullarolía.

Mörg fyrirtæki eru farin að 
framleiða smur- og ryðvarnarefni 
úr lanolium og sumt af því hefur 
fengist hér á landi. Sem dæmi má 
t.d. nefna Fluid Film-efni. Einnig 
Prolan-efni sem Prolan á Íslandi á 
Rauðhellu  í Hafnarfirði hefur verið 
að kynna.  /HKr. 

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir
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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

í varalitum. 
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Bankakerfi Evrópu hefur nötrað 
stafna á milli í kjölfar umræðu 
um vandræði hins þýska Deutsche 
Bank. Vegna tengsla bankans víða 
um lönd gætir áhrifanna mjög í 
Bandaríkjunum og ekki síður á 
Ítalíu. 

Uppi hafa verið vangaveltur um 
afleiðingarnar af mögulegu falli 
Deutsche Bank. Þar hefur m.a. verið 
fullyrt að allt bankakerfi Ítalíu myndi 
hrynja eins og spilaborg í leiðinni.

Það styður þá fullyrðingu að 
ítölsk yfirvöld eru sögð hafa verið að 
íhuga að afnema ábyrgð sína gagn-
vart bönkunum og ganga þannig á 
snið við stefnu ESB. 

Reyna samruna þriggja banka 

Fjármálamiðillinn Bloomberg 
greindi frá því á sunnudag, 16. 
október, að nánast væri búið að 
ganga frá stærsta bankasamruna á 
Ítalíu síðan 2007. Um er að ræða 
bankana Banca Popolare di Milano, 
Banco Popolare SC og Banca 
Popolare di Milano Scarl. Það yrði 
fyrsta skrefið í að uppfylla kröfur 
fjárfesta, stjórnkerfisins og Matteo 
Renzi forsætisráðherra um aðgerðir 
til að bjarga bankakerfinu. Munu 
þessar samrunahugmyndir þegar 
hafa verið samþykktar af hluthöf-
um bankanna. Tekið er þó fram að 
margar hindranir séu enn í vegi til 
að þetta geti gengið upp.

Fjallháir staflar af ónýtum 
skuldabréfum

Mögulegur bankasamruni á Ítalíu 
felur í sér úrvinnslu á fjallháum stöfl-
um af verðlitlum eða verðlausum 
skuldabréfum. Ítalskir bankar eru 
sagðir vera með bagga sem saman-
standi af óvirkum lánum upp á um 
360 milljarða evra (396 milljarða 

dollara), lélegum hagvexti og lægstu 
vöxtum sem sést hafa. Í áhættu-
matsprófi var Monte Paschi-bankinn 
talinn viðkvæmastur gagnvart efna-
hagslegu áfalli. Hann hefur verið 
að leita til fjárfesta vegna flókinnar 
endurskipulagningar sem miðar að 
því að halda bankanum á floti. 

Búið að bjarga bankanum í 
tvígang

Monte Paschi-bankinn á Ítalíu hefur 
í tvígang verið bjargað frá falli síðan 
2009 með mikilli innspýtingu af 
almannafé úr ríkissjóði. Þá hefur 
bankakerfið fengið 8 milljarða evra 
í nýju hlutafé á síðustu tveim árum. 
Stjórn bankans er nú að skoða til-
lögur frá Corrado Passera, fyrrver-
andi efnahagsþróunarmálaráðherra 
Ítalíu. Þær byggja á að bankinn afli 
5 milljarða evra í nýju hlutafé og 
sölu langtímaskuldabréfa. 

Banki sem rær lífróður sagður 
fullkomlega heilbrigður

Hefur Renzi forsætisráðherra hvatt 
verst stöddu bankana til að gera 
breytingar sem leitt geti til samruna. 
Þetta gæti þó allt strandað á afstöðu 
eins stærsta banka og lánveitanda 
Ítalíu, Banca Monte dei Paschi di 
Siena SpA, sem rær nú lífróður til 
að halda sér á floti.

Ekki er lengra síðan en á föstu-
dag í síðustu viku að Marco Morelli, 
forstjóri bankans, fullyrti að bank-
inn væri fullkomlega heilbrigður. 
Samt er talið líklegt að hann þurfi 
hugsanlega að afskrifa stórar tölur 
af slæmum skuldabréfum út úr sínu 
bókhaldi vegna slíks samruna. Að 
missa slíkar tölur úr eignahlið 
bankans er talið geta riðið honum 
að fullu. 

Ef þessi samruni gengur ekki 

upp kann  það svo að fella Matteo 
Renzi forsætisráðherra í kosningu 
í desember. 

Jacopo Ceccatelli, forstjóri hjá 
Marzotto SIM SpA verðbréfafyrir-
tækinu, segir að óvissa illra staddra 
minni banka kunni að hægja á hug-
myndum um samrunana. 

Renzi forsætisráðherra og fjár-
málráðherrann Pier Carlo Padoan, 
hafa ströglað við að finna leiðir til 
bjargar bönkunum án þess að leggja 
til meiri neyðaraðstoð frá ríkinu 
eins og gert er ráð fyrir í regluverki 
Evrópusambandsins. Hugmyndir 
ráðherranna kalla hins vegar á að 
fjárfestar afskrifi verulega fjármuni 
í bönkunum. Fjárfestarnir munu 
aftur á móti hafa lagt til í apríl á 
þessu ári að bankarnir mynduðu 4 
milljarða björgunarsjóð sem gagn-
rýnendur segja allt of lítið. 

Verði ráðherrann felldur gæti 
það valdið uppnámi

Ef Matteo Renzi forsætisráðherra 
fellur í kosningunum í desember er 
það talið geta valdið mikilli ringul-
reið á öllu evrusvæðinu. Er það 

vegna þess að ráðherrann hefur lagt 
allt í sölurnar fyrir björgunarhug-
myndir sínar. Bent er á að ítalska 
hagkerfið er það þriðja stærsta innan 
evrusvæðisins og fall ítalska efna-
hagskerfisins gæti hæglega dregið 
evruna með sér. 

Fabrizio Bernardi, efnahagssér-
fræðingur hjá Fidentiis Equities 
í Mílanó, segir að óvissan og 
áhættan bæði í bankakerfinu og 
á pólitíska sviðinu sé orðin allt 
of mikil. Sérstaklega hvað varðar 
Monte Paschi-bankann sem er með 
útibú víða um lönd, m.a. í Belgíu 
og Frakklandi. Bankinn hefur líkt 
og hinn þýski Deutsche Bank átt 
í útistöðum við dómskerfið út af 
fjármálamisferli. Var m.a. gert 
samkomulag við saksóknara á Ítalíu 
nú í júlí út af einu slíku máli.   

Bæði í tilfelli ítölsku bankanna 
og hins þýska Deutsche Bank er 
um að ræða viðskipti með afar 
vafasama fjármálagerninga. Hefur 
það m.a. snúist um að breyta lána-
samningum sem haldið var utan 
við bókhaldið í afleiðuviðskipti til 
að blekkja stöðuna. Það mun sam-
kvæmt Bloomberg hafa verið gert 
í hundruðum tilvika og er til rann-
sóknar sem glæpamál.  /HKr. 

Bankakerfi Evrópu nötrar:

Reynt að bræða saman þrjá illa stadda 
banka á Ítalíu til að komast hjá hruni
− Allar forsendur sagðar mjög tvísýnar og geti leitt til falls forsætisráðherrans í desember
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Utan úr heimi

Gert er ráð fyrir sameiningu Banca Popolare di Milan við tvo aðra banka 
sem eru í vandræðum.

Stjórnendur Deutsche Bank, 
stærsta fjárfestingabanka 
Evrópu, íhuga nú að draga 
saman seglin í starfsemi bankans 
í Bandaríkjunum. Þar þarf bank-
inn að mæta 14 milljarða dollara 
kröfu saksóknara. 

Þýska blaðið Die Welt am 
Sonntag sagði um helgina að bankinn 
kynni að vera neyddur til að draga úr 
starfsemi sinni í Bandaríkjunum og 
það yrði hugsanlega hluti af samn-
ingi við þarlend yfirvöld til að lækka 
sektargreiðslu. 

Talað um 10% fækkun starfa

Á vegum Deutsche Bank í 
Bandaríkjunum störfuðu 10.842 í 
lok árs 2015. Það eru um 10% af 
101.104 starfsmönnum bankans víða 
um heim. Strax á síðasta ári voru 
lagðar fram tillögur um uppsögn á 
9.000 starfsmönum bankans, þar 
af 4.000 á heimamarkaði. Í síðasta 
mánuði tilkynnti Marcus Schenck, 
fyrrverandi fjármálastjóri Deutsche 
Bank AG, að bankinn kynni að þurfa 
að segja upp 10.000 starfsmönnum 
til viðbótar við þá sem þegar hefur 
verið sagt upp til að draga úr kostn-
aði. 

Hlutabréf í Deutsche Bank lækk-
uðu mikið í fyrra og í síðustu viku 
höfðu þau fallið um 46% það sem 
af er þessu ári. 

Samkvæmt orðum yfrimanna hjá 

Alþjóð gjaldeyrissjóðnum veldur 
stærð Deutsche Bank í alþjóðavið-
skiptum því að áhættan fyrir efna-
hagskerfi heims er gríðarleg ef hann 
fer á hliðina. gert er ráð fyrir að birt 
verði afkoma bankans eftir þriðja 
ársjórðun þessa árs á fimmtudag í 
næstu viku, 27. október. 

Nýjar afkomutölur væntanlegar

Væntanlega bíða fjárfestar sem og 
stjórnendur helstu fjármálastofnana 
Evrópu með öndina í hálsinum og 
naga margar neglurnar þangað til 
þær tölur birtast. Allt hangir þetta 
svo á sömu spýtunni í alþjóðlegu 
fjármálaumhverfi.

Á vefsíðu Profit confidential 
velta menn því m.a. fyrir sér hvort 
hægt sé að koma í veg fyrir að hrun 
verði á verðbréfamarkaði á næstu 
vikum. Stöðnun í efnahagskerfi víða 
um lönd, lágir eða engir útlánsvextir 
og lítil innkoma þýði að lítið sé á bak 
við verðhækkanir á hlutabréfamark-
aði nema opinbert fé sem dælt hafi 
evrið í bankana.

Frjálslega ofmetin markaður

„Verðbráfmarkaðurinn er mjög 
frjálslega ofmetinn," segir þar. Í 
hvert skipti sem slíkt hafi gerst á 
liðnum áratugum hafi hrun fylgt i 
kjölfarið. Er þar bent á rannsóknir 
Yale háskóla.   /HKr.

Deutsche Bank:

Stærsti fjárfestingabanki 
Evrópu í miklum vanda
− Neyddur til að draga saman seglin í Bandaríkjunum
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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

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

Síðumúla 30 - Reykjavík  |  Sími 533 3500
Hofsbót 4 - Akureyri  |  Sími 462 3504

Vogue 
fyrir heimil ið 

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

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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Sjálfbært samfélag í Fljótum
Trausti Sveinsson, skíðakappi með 
meiru, safnar nú liði til að bæta 
undirstöður byggðar á svæðinu í 
Fljótum. 

Trausti Sveinsson, gönguskíða-
kappi og bóndi á Bjarnargili í 
Fljótum, segir að bregðast þurfi af 
krafti gegn hnignun byggða á jaðar-
svæðum. Hefur hann varpað fram 
hugmynd um að stofnað verði félag 
í sinni sveit í því augnamiði undir 
nafninu Sjálfbært samfélag í Fljótum.

Trausti segir að ef fram fer sem 
horfir, þá muni fjölmargir hætta 
búskap á svæðinu vegna lækkandi 
afurðaverðs til bænda. Slíkt muni 
stórskaða þá uppbyggingu sem hafin 
er í ferðaþjónustu í Fljótum. Án sam-
félags fólks í sveitinni með tilheyr-
andi samfélagslegum innviðum, þá 
sé til lítils að ræða um uppbyggingu 
ferðaþjónustu. Sveitir án íbúa séu 
harla lítils virði fyrir alla þá ferða-
menn sem sækjast eftir að upplifa 
bæði land og menningu þjóðarinnar. 

Efla þarf bjartsýni

„Það þarf að efla bjartsýni fólks og 
sýna mönnum að það er ýmislegt 
hægt að gera með samtakamætti 
heimamanna.“ Hann segir að með 
lækkandi afurðaverði til bænda þá 
sjái þeir ekki tilgang lengur í að halda 
áfram. Þeirri þróun sé nauðsynlegt 
að snúa við þannig að fólk fái til-
trú á því að það sé hægt að búa í 
sveitinni. Annars fari illa, ekki bara 
fyrir sveitinni heldur hafi það líka 
keðjuverkandi áhrif inn í bæina, sem 
hafa þjónustað sveitirnar, og ekki síst 
fyrir ferðaþjónustuna. 

„Það eru bæði sauðfjárbændur 
sem standa tæpt og eins kúabænd-

ur. Þeir treysti sér margir illa til að 
fara í fjárfestingar við að breyta 
fjósum sínum í lausagöngufjós svo 
þau standist hertar reglugerðir sem 
innleiddar hafa verið frá Evrópu. 
Slíkar breytingar kosta mikla pen-
inga. Samhliða því að búskapur 
leggst af og innviðir molna, hrapa 

jarðirnar í verði. Þær eru þá oftar en 
ekki seldar útlendingum á hrakvirði,“ 
segir Trausti.

Borinn og barnfæddur 
Fljótamaður

Trausti er borinn og barnfæddur á 

Bjarnargili og hefur búið þar alla sína 
tíð. Tók hann við blönduðu búi með 
sauðfé og kýr af foreldrum sínum 
1965. Rak hann með fjölskyldu sinni 
í fjölda ára kúabú með um 40 mjólk-
andi kúm. Hættu þau hefðbundnum 
búskap 1997. Síðan hefur Trausti 
ásamt eiginkonu sinni, Sigurbjörgu 

Bjarnadóttur, rekið Ferðaþjónustuna 
Bjarnargili á sumrin og boðið þar 
upp á gistingu, gönguferðir og fleira. 
Sigurbjörg er fædd á Siglufirði en á 
ættir að rekja í Fljótin. 

„Það er nú reyndar konan sem 
hefur átt mestan heiðurinn af 
Ferðaþjónustunni, en ég er svona 

Myndir / HKr. 
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meira til aðstoðar,“ segir Trausti. 
Hann var reyndar rétt að ljúka við 
að slá garðinn umhverfis húsið þegar 
blaðamann bar að garði. Mátti enn 
finna ilmandi lyktina af nýslegnu 
grasi þótt kominn væri 7. október. 
Þetta sló samt ekki út ilminn af 
nýbökuðum vöfflum úr eldhúsi 
Trausta og Sigurbjargar. 

Ódýrar jarðir vekja áhuga 
útlendinga

Sem dæmi um áhuga útlendinga 
á ódýrum jörðum á Íslandi, nefnir 
Trausti að milljarða uppbygging á 
gistiaðstöðu fyrir keðjuna Eleven 
Experience á jörðinni Deplum í 
Fljótum. Þar hafi jörðin fengist fyrir 
sem svarar andvirði lítillar íbúðar 
í Reykjavík. Þennan mikla áhuga 
útlendinga mætti eflaust virkja betur 
til hagsbóta fyrir heimafólk.

Á Deplum er nú búið að byggja 
vel yfir 2.000 fermetra glæsilega 
gistiaðstöðu með sundlaug og öllum 
hugsanlegum þægindum, eins og 
blaðamaður komst að í stuttri heim-
sókn. Einnig hefur verið komið upp 
aðstöðu fyrir það sem kallað er „heli 
skiing“, eins og fram kemur á http://
elevenexperience.com, heimasíðu 
fyrirtækisins. 

Koma gestir gjarnan á staðinn 
fljúgandi í flugvélum sem lenda á 
túninu eða í þyrlum frá Akureyri. Eru 
þyrlurnar síðan notaðar til að flytja 
skíðamenn upp á fjallstoppa þarna 
í nágrenninu. Sú vertíð stendur þó 
yfirleitt ekki, af veðurfars ástæðum, 
nema frá mars fram í júní. Á öðum 
árstíma er væntanlega hægt að nýta 
byggingarnar fyrir annars konar 
upplifun.

Þessi bygging er ekki flokkuð sem 
eiginlegt hótel, heldur sem „lodge“, 
sem gæti útlagst sem bjálkahús eða 
fjallaskáli, en er þó annað og miklu 
meira. Ekki er gert ráð fyrir nema 
að hámarki 28 gestum í 13 her-
bergjum í einu, svo vel er rúmt um 
hvern og einn. Búið er að leggja hita-
veituleiðslu í húsið frá jarðhitaholu 
neðar í sveitinni og unnið er að því 
að koma fjarskiptamálum í gott lag.

Auk þess að vera með aðstöðu í 
Fljótum er Eleven Experience m.a. 
búið að byggja upp glæsiaðstöðu  á 
Bahamaeyjum, í litlu fjallaþorpi á 
landamærum Frakklands og Ítalíu, í 
Hollandi og víðar um heim. Er þetta 
hugsað fyrir vel efnað fólk sem sæk-
ist eftir margháttaðri útivist, skíða-
iðkun, bátasiglingar „River rafting“, 
stangveiði, fjallgöngur og annað við 
einstakar aðstæður og kyrrð. Það er 
fyrst og fremst upplifunin sem gert er 
út á og að lifa lífinu lifandi á meðan 
tækifæri gefst. 

Fagnar áhuga útlendinga 

Trausti segist fagna þessari upp-
byggingu fyrir ríku útlendingana, en 
segir að um leið verði að huga að því 
að nærsamfélagið þurrkist ekki út. 

Mikil fækkun í sveitum

Segir Trausti að þótt sveitir víða um 
land hafi átt í vök að verjast vegna 
fólksfækkunar, þá sé ekki svo ýkja 
langt síðan staðan hafi verið allt 
önnur. Þegar sveitarfélagið í Fljótum 
var sameinað Skagafirði 1997 voru 
íbúar yfir 140 talsins en eru nú um 
50. 

„Áður fyrr var sláturhús fyrir 
Fljótamenn í Haganesvík. Tilkoma 
þess var mikil framför fyrir sveitina. 
Þá gátu bændur hætt að reka sitt fé 
yfir fjall til Siglufjarðar í sláturhús. 
Það var oft erfiður rekstur í vond-
um veðrum. Þegar búið var að slátra 
þurfti svo helst að afsetja afurðirnar 
strax þar sem skortur var á frystirými. 
Gat það verið mikill eltingaleikur og 
jafnvel reyndu menn að ganga í hús 
til að selja kjötið ferskt.  Nú er slát-
urhúsið í Haganesvík ekki starfrækt 
lengur.“ 

Samvinnufélag Fljótamanna?

Hann segir helsta gallann við sam-
einingu sveitarfélaga hafa verið að 
heimamenn missi tökin á þróuninni 
þegar umsýsla fjármagnsins flytjist 
öll í þéttbýliskjarnana. Eðlilega hafi 
þeir sem ekki þekki til, minni skiln-

ing á þörfum sveitanna og því vilji 
þær verða út undan. Sérstaklega á 
samdráttartímum. Slíkt flýti svo enn 
frekar fyrir hnignun.

„Um leið og við misstum frá 
okkur sveitarstjórnina hvarf sam-
staðan og við höfum ekki haft neinn 
vettvang til að ræða hagsmunamál 
sveitarinnar. Nú vita stjórnendur 
stóra sameinaða sveitarfélagsins 
varla hvar Fljótin eru. Við verðum að 
ná aftur okkar vopnum, en þá verð-
um við að stofna hagsmunasamtök 
þeirra sem hafa hér lögbýli um sjálf-
bært samfélag í Fljótum. Legg ég 

til að það fái nafnið Samvinnufélag 
Fljótamanna.“

Trausti sendi umhverfis- og sam-
göngunefnd Alþingis erindi um þess-

ar hugmyndir sínar í febrúar 2012. 
Þar bendir hann m.a. á mikilvægi 
samgangna og ljósleiðaratengingar 
í mögulegri uppbyggingu svæðis-

ins. Með jarðgöngum til Siglufjarðar 
verði auk þess rökrétt að búa til öfl-
ugt sveitarfélag með Fljót, Siglufjörð 
og Ólafsfjörð innanborðs. 

Segist Trausti þó ekki vilja verða 
neinn einvaldur með stofnun hags-
munafélags, einungis að reyna að 
koma því á koppinn. Þar er hann með 
ákveðnar hugmyndir en þær byggja 
á því að ráða verkefnisstjóra til að 
keyra verkefnið áfram. Vonast hann 
til að þeir sem yfir peningum ráða 
fáist til að styrkja þetta framtak svo 
bjarga megi sveitinni. 

Lykillinn er jarðgöng, bættir vegir 
og hafnaraðstaða

Stofnun hagsmunafélags er eitt, en 
mikla innviðauppbyggingu þarf þó 
til ef möguleiki á að vera á að byggja 
sjálfbært samfélag í Fljótum. Eitt af 
því eru ný jarðgöng til Siglufjarðar. 
Þau eru þegar orðin mjög aðkallandi 
fyrir Siglfirðinga og aðra vegna 

Way of Life!
SUZUKI BÍLAR HF.
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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.  

Hjónin Trausti Sveinsson og Sigur-
björg Bjarnadóttir.

með sundlaug og öllum hugsanlegum þægindum fyrir efnaða ferðamenn. 

í þyrlum upp á fjallstoppa í nágrenninu. 

− Framhald  á næstu síðu
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hættulegs ástands vegarins um 
Almenninga frá Strákagöngum í 
Fljót. 

„Göngin eru frumskilyrði til 
þess að ungt fólk með börn hér í 
Fljótum geti komið börnunum í 
skóla í Fjarðabyggð. Gangamunninn 
Siglufjarðarmegin yrði rétt hjá skíða-
svæðinu, en hjá Hraunum í Fljótum 
að vestanverðu. Það myndi spara 
mikla vegagerð miðað við aðrar 
hugmyndir um jarðgöng hér á milli.“ 

Fleiri hafa nefnt þetta mál, eins 
og alþingismaðurinn Kristján Möller, 
en hann og Trausti elduðu einmitt 
grátt silfur saman út af jarðgangahug-
myndum Trausta, áður en ráðist var 
í gerð Héðinsfjarðarganga. Líklega 
geta þeir nú loks sameinað krafta sína 
í þessu baráttumáli.

„Fyrst þingmenn Norð austur-
kjördæmis völdu það að gera tvenn 
göng með Héðinsfjarðarleiðinni, þá 
verða menn að standa við að klára 
málið með jarðgöngum yfir í Fljót,“ 
segir Trausti. Þau tíðindi gerðust svo 
13. október, rétt fyrir þinglok, að 
Alþingi samþykkti tillögu Kristjáns 
Möller og tólf annarra þingmanna að 
veita fé til rannsókna vegna frum-
hönnunar nýrra jarðganga milli Fljóta 
og Siglufjarðar. Gert er ráð fyrir að 
ráðherra samgöngumála skili niður-
stöðu um málið fyrir árslok 2018. 

Annað stórmál er uppbygging 30 
km vetrarfærs hringvegar um Fljótin.

Uppbygging hafnaraðstöðu fyrir 
smábáta í Haganesvík er þriðja málið. 

Þar væri að sögn Trausta hægt að gera 
út smábáta til sjósóknar sem og koma 

upp aðstöðu fyrir stangveiðisport, 
enda örstutt á miðin. 

Vilja að jarðgöng
verði sett á dagskrá

Ef heimamönnum auðnast að sam-
einast um tillögu um ný jarðgöng á 
milli Fljóta og Siglufjarðar, virðist 
samt ljóst að langur tími geti verið 
í þá framkvæmd. Samkvæmt fyrir-
liggjandi verkefnum í samgöngumál-
um á Íslandi verða næstu jarðgöng 
á eftir Norðfjarðargöngum gerð á 
milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar. 
Þá er frekari vegagerð nauðsynleg í 
tengslum við það á Vestfjörðum, m.a. 

gerð nýrra jarðganga til að leysa af 
hættulegan veg um Súðavíkurhlíð. 
Samþykkt var tillaga Ólínar Kjerúlf 
Þorvarðardóttur undir þinglok á 
dögunum að veita fé til rannsókna á 
því verkefni. Þar á eftir er krafa um 
að tengja Seyðisfjörð við Hérað með 
jarðgöngum. 

Þarf að gera svæðið áhugavert til 
búsetu

„Í dag er allt of lítill íbúafjöldi til að 
hægt sé að halda uppi menningar-
lífi í sveitinni. Öflugt menningarlíf, 
góðir innviðir og samskipti fólks eru 
forsendan fyrir því að fólk vilji búa á 
svona stöðum,“ segir Trausti.

Draumasvæði fyrir skíðaiðkendur 
og útivistarfólk  

Trausti sér mikla möguleika í 
að nýta aðstöðu í fjallinu ofan við 
Bjarnargil fyrir ferðamenn. Það sé 
jafnvel mun betra fyrir þyrluskíða-
menn en á Deplum. Hann segir ekkert 
því til fyrirstöðu að viðlíka aðstöðu 
verði komið upp þar. 

Þá fannst snjóöruggt svæði á 
Klaufabrekknadal, sem liggur í suð-
austur af Lágheiðinni. Þetta svæði gæti 
orðið draumur skíðagöngumannsins.

„Þarna er hægt að leggja allt að 
17 km langar brautir í 700 m hæð 
fyrir æfingar og keppni í skíðagöngu, 
meðfram fögrum klettabeltum,“ segir 
Trausti. Fjallsbrúnirnar umhverfis 
dalinn eru í allt að 1.200 metra hæð 
og þar eru góðir möguleikar fyrir 
fjallaskíðamenn.“

Útsýnið mikilvægt

Íbúðarhúsið á Bjarnargili stendur hátt 
í landareigninni og þaðan er fallegt 
útsýni yfir sveitina. Trausti segir að 
útlendingum sem þarna komi finnist 
mikilvægt fyrir Íslendinga að  passa 
upp á að halda í útsýnið. Því verði 
að fara að huga að því hvar menn 
planti trjám sem nú er mjög í tísku. Í 
Noregi sé t.d. litið á þetta sem mikið 
vandamál.  

Byggir upp þrek og stefnir á 
Vasagöngu í Svíþjóð

Þrátt fyrir að hafa slasast illa í bílveltu 
í janúar 2013, sem hann er enn að 
berjast við afleiðingarnar af, þá er 
þessi gamli skíðagöngukappi hvergi 
banginn. Hann er nú farinn að stunda 
æfingar á Akureyri til að byggja upp 
þrek og stefnir að því að verða hraust-
ari áttræður, en hann er nú 73 ára. 
Þá hefur hann einnig sett stefnuna 
á þátttöku í Vasagöngunni í Svíþjóð 
áður en langt um líður.

 /HKr. 

Þ ingmenn Norðaustur-
kjördæmis lögðu fram 
fyrr á þessu ári tillögu 

til þingsályktunar um jarðgöng 
milli Siglufjarðar og Fljóta. 
Flutningsmenn voru: Kristján L. 
Möller, Össur Skarphéðinsson, 
Höskuldur Þórhallsson, Valgerður 
Gunnarsdóttir, Steingrímur J. 
Sigfússon, Brynhildur Pétursdóttir, 
Helgi Hrafn Gunnarsson, 
Valgerður Bjarnadóttir, Hjálmar 
Bogi Hafliðason, Katrín 
Júlíusdóttir, Þórunn Egilsdóttir, 
Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og 
Líneik Anna Sævarsdóttir.

Tillagan miðast annars vegar 
við gerð 4,7 km langra jarðganga 

frá Hólsdal í Siglufirði yfir í 
Nautadal í Fljótum. Samhliða því 
gerð u.þ.b. 5 km langs vegar til 
að tengjast núverandi vegakerfi. 
Hins vegar lögðu þingmennirn-
ir til að 6,1 km löng göng yrðu 
lögð frá Skarðsdal yfir að Hrauni 
í Fljótum. Með hvorri leið mundi 
vegurinn frá Ketilási í Fljótum til 
Siglufjarðar styttast um rúmlega 
helming, eða um 15 km.

Trausti Sveinsson telur seinni 
kostinn mun farsælli. Þótt göngin 
yrðu lengri yrði slík vegalagning 
hagkvæmari í rekstri vegna minna 
viðhalds og snjómoksturs og vega-
gerð við gangamunna beggja 
vegna mun viðaminni.

Möguleg staðsetning nýrra jarðganga á milli Siglufjarðar og Fljóta 
samkvæmt tillögu þingmanna Norðausturkjördæmis. 

„Göngin eru frumskilyrði til þess að ungt fólk með börn hér í Fljótum geti komið börnunum í skóla í Fjarðabyggð.“

Vegurinn um Almenninga á milli Fljóta og Siglufjarðar er orðin hættulegur 
vegna stöðugs landsigs. 

Gangamunni Strákaganga að vestanverðu. 

Bjarnargil að vetrarlagi. 
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Hrísgrjónaframleiðsla er mikilvæg landbúnaðargrein í Piemonte á Ítalíu:

Hið eðla grjón carnaroli frá Acquerello
– Smáframleiðsla í anda Slow Food-hugsjónarinnar

Hjarta Slow Food-hreyfingarinnar 
slær í Piemonte á Ítalíu. 
Hugsjónafólki frá Bra, sem er rétt 
suðaustur af Tórínó, hraus hugur 
við skyndibitavæðingunni sem 
breiddist ört út um hinn vestræna 
heim um miðjan níunda áratug síð-
ustu aldar – og þótti steininn taka 
úr þegar heimila átti MacDonald´s 
að hefja veitingarekstur við 
Spænsku tröppurnar í Róm árið 
1986. Það ár er hreyfingin stofnuð 
á Ítalíu og þremur árum síðar var 
alþjóðlega Slow Food-hreyfingin 
stofnuð í París.

Tórínó er stærsti þéttbýlisstaður 
Piemonte og höfuðborg, með tæp-
lega milljón íbúa. Þar er aðalhátíð 
hreyfingarinnar haldin annað hvert 
ár og var einmitt haldin þar dagana 
22. til 26. september síðastliðinn. 
Í Bra eru höfuðstöðvar alþjóðlegu 
Slow Food-hreyfingarinnar.

Mesta samfellda undirlendi Ítalíu

Piemonte er í túnfæti Alpanna, ef 
svo má segja, enda þýðir pie fótur og 
monte fjall. Undirlendi Pódalsins, 
þar sem áin Pó rennur þvert í 
gegnum Norður-Ítalíu frá Ölpum 
til Adríahafs, er mesta samfellda 
undirlendi Ítalíu. Piemonte er afar 
gjöfult landbúnaðarhérað. Kornrækt 
er þar mjög fyrirferðarmikil, vín-
framleiðsla er talsverð í héraðinu 
og það státar af nokkrum af bestu 
víntegundum Ítalíu. Ávaxtarækt er 
blómleg og svo er þar mikil mjólkur-
framleiðsluhefð. Þetta sést ágætlega 
þegar matarmenning Norður-Ítala 
er borin saman við þá sem sunnar 
er á skaganum. Smjör og hrísgrjón 
eru meira áberandi í norðrinu en 
ólífuolían og pastað fyrir sunnan. 
Margir þekkja risotto, þekktasta hrís-
grjónarétt Ítala, sem til er í mörgum 
 útfærslum.

Helsta hrísgrjónaland Evrópu

Ítalía er helsta hrísgrjónaland Evrópu 
og Piemonte-hérað það mikilvægasta 
á Ítalíu. Undirritaður átti þess kost að 
heimsækja hrísgrjónasetrið Tenuta 
Torrone della Colombara, sem er 
60 kílómetra norðaustur af Tórínó, 

helgina þegar Slow Food-hátíðin 
Salone del Gusto Terra Madre var 
haldin á dögunum. 

Hrísgrjónaframleiðandinn er gott 

dæmi um hvað hugsjónir Slow Food-
hreyfingarinnar standa fyrir. Setrið 
er vel í sveit sett, utan í svoköll-
uðum hrísgrjónaþríhyrningi rétt 

hjá Vercelli, höfuðstað hrísgrjóna-
ræktar í héraðinu. Það er 
ekki að ósekju sem 
hrísgrjónabýlið er 
hér kallað setur því 
þarna eru virðulegar 
safnbyggingar sem 
gefa glögga mynd 
af búsetu- og lifn-
aðarháttum bænda 
snemma á síðustu 
öld.  Á setrinu fá 
gestir innsýn inn í 
tíma þegar þarna var 
svo stór- og fjölbýlt 
að nánast jaðraði við 
að geta talist þorp í  
fólksfjölda. Þar var 
enda umfangsmikill 
blandaður búskapur.

Vatnslitamyndir á 
hrísgrjónaakri

Nafn hrísgrjónafram-

leiðandans Acquerello þýðir vatn-
litamynd og skýrist af ásýnd býlisins 
á vorin þegar flæðir yfir hrísgrjóna-
akrana þannig að húsbyggingar og 
landslag taka á sig mjúka vatnslita-
áferð á spegilfletinum. Þarna hefur 
Rondolino-fjölskyldan ræktað hrís-
grjón frá 1935, en þá keypti Cesare 
Rondolino jarðareignina Colombara. 
Sonur hans, Piero Rondolino, lauk 
námi í arkitektúr árið 1971, en fann 
þá að hann vildi setja starfsorku sína 
í að halda áfram því starfi að byggja 
upp og þróa hrísgrjónaframleiðsl-
una. 

Næstu tuttugu ár fóru í þróun, 
vinnu og rannsóknir í þeim tilgangi 
að geta framleitt afburða hrísgrjón. 
Svo var vörumerkið Acquerello 
stofnað. Í dag er þar rekið sannkallað 
fjölskyldubú, því umsjón allra fram-
leiðsluþátta er í höndum fjölskyldu 
Piero; konu hans, Maria Nava, 
dóttur, Önnu, og sona, Rinaldo 
og Umberto. Þar er metnaðarfull-
ur búrekstur rekinn þar sem sífellt 
er leitast við að bæta framleiðsl-
una; bæði með tækninýjungum og 
gæðastýringu.  Til að ná fram þeim 
gæðum sem Rondolino-fjölskyldan 
sóttist eftir – og til að hún væri jöfn 
og stöðug – var til að mynda tals-
vert dregið úr framleiðslunni fyrir 

nokkrum árum. 

Hið eðla grjón

Acquerello sérhæfir 
sig í ræktun á hrís-
gr jónaafbr igð inu 
carnaroli, sem er eitt 
úrvals afbrigða til 
risotto-matargerðar. 
Grjónin eru stór og 
löng og gæðalega 
með þeim allra bestu. 
Uppskera er minni af 
þessu yrki en flest-
um öðrum og eins er 
plantan viðkvæmari. 
Þess vegna eru þau 
aðeins dýrari en flest 
önnur risotto-grjón. 

Það sem  gerir 
Acqerello Carnaroli-
grjónin enn sérstakari 
eru vinnsluaðferðir 

Á sölubásnum á Salone del Gusto Terra Madre stóðu þær vaktina, Chiara Cafuri og Manuela Bossola.  Myndir / smh

Mynd / Acquerello
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Viðhafnarútgáfa og viður-
kenning Slow Fodd á fram-
leiðsluaðferðum Acquerello.
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sem enginn annar hrísgrjónafram-
leiðandi í heiminum notar. Til að 
hvert grjón sé öðrum líkt – og til 
að halda öllu grjóninu heilu – tók 
Rondolino-fjölskyldan upp gamla 
aðferð við að ná hýðinu hægt og 
varlega af. Tæknin er kölluð Helix-
aðferðin og var fundin upp árið 
1884, en einungis Acquerello notar 
þessa aðferð í heiminum í dag.  

Önnur mikilvæg tækni sem 
notuð er hjá þeim – og er beinlín-
is upprunnin þaðan – er ferli sem 
felst í því að blanda kími grjónsins 
saman við það aftur, eftir að hýðið 
hefur verið tekið af og grjónið 
geymt í eitt til sjö ár. 

Þessi blöndunartækni gerir það 
að verkum að lokaafurðin inniheld-
ur mikilvæg næringarefni úr öllu 

grjóninu sem annars tapast í öllum 
tilvikum við framleiðslu á hvítum 
grjónum. Acqerello á einkaleyfið 
fyrir þessari aðferð.

Rondolino-fjölskyldan var einnig 
fyrst til að geyma grjónin í svo 

langan tíma áður en þau voru seld. 
Þau eru geymd í kældum sílóum að 
lágmarki í eitt ár, en lítill hluti fram-
leiðslunnar er geymdur í allt að sjö ár. 
Tilgangurinn er að leyfa sterkjunni 
að þróast svo grjónin taki betur upp 

vökvann sem þau eru elduð í, án 
þess að glata áferðinni. 

Þetta hjálpast allt að, að margra 
mati, við að gera þessi grjón einhver 
þau bestu og hollustu sem völ er á.

Skilyrði til ræktunar

Veðurfarsleg skilyrði og jarðvegur 
skipta höfuðmáli í ræktun á hrís-
grjónum. Sól, vatn og mold eru 
hrísgrjónaplöntunni nauðsynleg 
eins og flestum öðrum.  Einungis er 
hægt að rækta hrísgrjón á sólríkum 
svæðum, sunnan 45 breiddargráðu 
(á norðurhveli) – í hlýtempruðu lofts-
lagi. Utan slíkra skilyrða nær grjónið 
ekki nægum þroska. Vatn er grjón-
inu nauðsynlegt því spírun getur ein-
göngu átt sér stað í vatni. Rótarhlutinn 
leitar svo niður í jarðveginn þegar 
fræið hefur spírað. Acquerello nýtur 
nærveru Alpanna hvað vatnsbúskap 
varðar og notar áveitukerfi á vorin 
til að láta vatnið flæða yfir akrana. 
Jarðvegurinn verður svo að vera nægi-
lega leirkenndur svo hann haldi vatni.

Sáning fer fram í apríl og maí, upp-
skera í september og október.

Fjölskyldubúskapur 

Eins og fyrr segir er Acquerello 
fjölskyldufyrirtæki og fimm fjöl-
skyldumeðlimir starfa eingöngu við 
framleiðsluna. Starfsmenn við fram-
leiðsluferlið eru alls um 20 árið um 
kring; á skrifstofu, við verkun og úti á 
akrinum.  Sjaldgæft er að hrísgrjóna-
bændur verki sjálfir til fulls sína afurð 
og sjái einnig um umbúðahönnun og 
markaðsmál.

Ræktað land á Colombara-
jarðareigninni er 200 hektarar og 
gefur það 600 tonn af grjónum ár 
hvert. Einn þriðji af framleiðslu-
magninu er selt á Ítalíu og fer 
helmingur þess í verslanir og hinn 
helmingurinn á veitingastaði. Tveir 
þriðju er flutt út til 49 landa – aðal-
lega á veitingastaði. 

Gott samstarf við Slow Food

Acquerello hefur átt gott samstarf 
við Slow Food-hreyfinguna og 
stendur reglulega fyrir námskeiðum 
og viðburðum, þar sem fræðsla um 
hrísgrjónaframleiðslu fer fram. Þá er 
hluta af Colombara-setrinu breytt í 
lærdómssetur og óhætt að segja að 
húsakosturinn og staðsetningin henti 
einkar vel til slíks fræðslustarfs. 

Slow Food valdi Acquerello sem 
einn af erindrekum sínum á þrjátíu 
ára afmælisárinu og fengu að merkja 
sig með sniglinum, einkennismerki 
Slow Food, á Salone del Gusto Terra 

Madre hátíðinni. Snigillinn á umbúð-
um smáframleiðendanna er þannig 
viðurkenning fyrir að halda í heiðri 

slagorði hreyfingarinnar (good, clean 
and fair nutrition) með framleiðslu 
sinni.  /smh

Lægra verð 
í Lyfju

lyfja.is

Liðverkir?

 Inniheldur glucosamin súlfat
 Duft í skammtapokum
 Leyst upp í vatni – auðvelt að taka inn
 Nær bragðalaust – með sætuefnum
 Einn skammtur á dag

Notkunarsvið: Glucosamin LYFIS er notað til að draga úr einkennum vægrar til meðalsvæsinnar 
slitgigtar í hné. Ekki má nota lyfið ef um er að ræða ofnæmi fyrir glucosamini, einhverju öðru 
innihaldsefni lyfsins eða fyrir skelfiski, þar sem glucosamin er unnið úr skelfiski og ef um er 
að ræða meðfæddan efnaskiptasjúkdóm (fenýlketonmigu). Gæta skal sérstakrar varúðar: 
Einstaklingar með sykursýki, astma, alvarlegt lifrar- eða nýrnavandamál, óþol fyrir einhverjum 
tegundum sykurs eða eru á natríumskertu fæði skulu leita ráða hjá lækni áður en lyfið er notað. 
Einnig þarf að útiloka að um sé að ræða annan liðsjúkdóm. Meðganga og brjóstagjöf: Ekki liggja 
fyrir nægilegar upplýsingar um notkun og því skal ekki nota Glucosamin LYFIS á meðgöngu eða 
samhliða brjóstagjöf. Skömmtun: Fullorðnir, einnig aldraðir: Innihald eins skammtapoka á dag, 
helst með mat. Algengustu aukaverkanir: Ógleði, kviðverkur, meltingartruflanir, vindgangur, 
hægðatregða og niðurgangur. Lesið vandlega fylgiseðil sem fylgir lyfinu. SmPC: Febrúar 2014.

Liðverkir?

Glucosamin LYFIS

Við vægri til meðalsvæsinni slitgigt í hné

1.178 mg glucosamin – 30 skammtapokar

afsláttur
20%

Umberto, sonur Piero, sér um ýmis markaðsmál og kemur að hönnun fyrir 
Acquerelo. Blaðamaður snæddi risotto með honum á veitingastað steinsnar 
frá setri Rondolino-fjölskyldunnar.

Ítalir taka risotto-matreiðsluna hátíðlega og vanda til verka, jafnvel þótt 
rétturinn sé borðaður hversdags.

Ræktað land á Colombara-jarðareigninni er 200 hektarar og gefur það 600 tonn af grjónum ár hvert. Til að hafa betri stjórn á gæðum vörunnar, þannig að 
hún yrði betri og stöðugri, var umfang búrekstrarins minnkað talsvert og lönd seld.

Colombara-setrið er að stórum hluta safn. Hér til vinstri sést inn í gamla fjósið en til hægri sést inn í gamla borðstofu.

Gömul jarðvinnslutæki frá ýmsum tímum. 
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Til sölu nótaðar spónaplötur  stærðir 60 X 252-275 cm,  
þykktir 12-16-22 mm. Nótin er að hluta skemmd. 

Upplýsingar veittar í síma 8641501

Spónaplötur til sölu
Hrúturinn Randver á bænum 
Grjótá í Fljótshlíð, sem er í eigu 
Ástu Þorbjörnsdóttur, þykir æði 
sérstakur en hann er þrílitur, 
eitthvað sem er mjög sjaldgæft í 
íslensku sauðfé. 

Blaðið leitaði til Freyju Imsland 
litasérfræðings og spurði hvað væri 
hér á ferðinni.

 „Þetta er nú svolítið flókið með 
litina hjá sauðfé. Heillitt fé getur verið 
hvítt, svart eða mórautt, hvítt fé getur 
svo verið írautt (eða gult), og þetta 
írauða eða gula má einnig sjá í gols-
óttu og stundum botnóttu. 

Það sem hefur gerst með Randver 
byggist á því að hver gripur erfir lit frá 
bæði föður og móður, og hefur því tvö 
eintök af sama geni. Þetta hrútlamb 
hefur fengið svart gen frá öðru for-
eldri og mórautt frá hinu. Svarta genið 
er frekara, og því er hann svartflekk-
óttur í grunninn. En það sem hefur 
svo gerst þegar hann var fóstur, er 
að í þessum flekk á hryggnum hefur 

hann týnt svarta geninu, bara í frekar 
fáum frumum, og þá fær mórauða 
genið að ráða, þegar það svarta hefur 
týnst,“ segir Freyja. Ásta ákvað að 

senda Randver ekki í sláturhús í haust.
„Nei, hann fær að lifa vegna litar-

ins, ég get ekki hugsað mér að slátra 
honum,“ segir Ásta.  /MHH

Með aukinni uppbyggingu 
í fiskeldi á sunnanverðum 
Vestfjörðum koma fram áhuga-
verð hliðarverkefni við fisk-
eldið sem geta stuðlað að minni 
umhverfisáhrifum. Eitt af þeim 
verkefnum er að finna viðeigandi 
úrvinnslu á fiski sem drepst í eld-
iskvíum á eldistímanum.

Á vefsíðu Matvælastofnunar, 
MAST, segir að alltaf sé eitthvað 
um að fiskur drepist í eldiskvíum 
vegna sára, sjúkdóma eða verði 
undir í lífsbaráttunni í kvíunum 
einhverra hluta vegna. Algengt er 
að reikna með að um 4% af slátur-
þyngd fisksins drepist á eldistím-
anum. Flestir fiskar drepast meðan 
fiskurinn er smár eftir útsetningu í 
kvíarnar en alltaf er hætta á afföll-
um þó reynt sé að stemma stigu 
við þeim. 

Þessi fiskur er óhæfur til mann-
eldis og sem fóður fyrir dýr og 
fiska til manneldis en hægt að nota 
hann í fóður fyrir loðdýr ef tekst að 
ná fiskinum sem fyrst eftir dauða. 
Megnið af dauðfiski er þó ekki nýt-
anlegt í loðdýrafóður og því hefur 
verið farin sú leið hér á landi að 
urða hann þar sem önnur leið er 
ekki í boði enn sem komið er. 

Þá kviknaði sú hugmynd ...

Með auknu eldi er fyrirsjáanlegt að 
magn dauðfisks mun aukast á næstu 
árum og því brýnt að reyna að finna 
leiðir til að nýta þetta hráefni betur 
en að urða það með tilheyrandi 
kostnaði við geymslu og akstur. 

Í Noregi hefur þetta hráefni 
verið sett í sýru til að koma í veg 

fyrir lyktarvandamál og síðan hefur 
meltan ásamt öðru hráefni verið 
notuð sem fóður fyrir niðurbrotslíf-
verur sem brjóta niður hráefnið. 
Við niðurbrotið myndast lífgas 
sem samanstendur að stórum 
hluta af metani og koltvísýringi 
auk annarra lofttegunda og lífgasið 
er síðan notað til orkuframleiðslu. 
Því kviknaði sú hugmynd að kanna 
hvort framleiðsla á lífgasi úr dauð-
fiski væri framkvæmanleg við þær 
aðstæður sem eru að skapast á 
sunnanverðum Vestfjörðum.

Fallið gætu til á bilinu 1.200– 
1.600 tonn af dauðfiski innan 

fárra ára

Verkefnið var samstarfsverkefni 
Fjarðalax, Orkubús Vestfjarða 
og Matís og fékk styrk úr 
Uppbyggingarsjóði Vestfjarða 
síðastliðinn vetur. 

Í verkefninu voru kortlagðir 
allir mögulegir hráefnisstraumar á 
sunnanverðum Vestfjörðum sem til 
greina kæmu við lífgasframleiðslu 
auk mögulegrar nýtingar á orku 
frá verinu og mögulegt staðarval. 
Miðað við þær áætlanir sem eru um 
aukningu laxeldis á sunnanverðum 
Vestfjörðum gætu fallið til á bil-
inu 1.200–1.600 tonn af dauðfiski 
innan fárra ára auk annars hráefnis. 

Kostnaður við förgun þessa 
fisks gæti hlaupið á 40–60 millj-
ónum króna á ári miðað við akstur 
og urðun í Fíflholti á Mýrum sem 
er sá urðunarstaður sem næstur 
er. Kostnaður við uppsetningu 
lífgasvers sem vinnur úr sam-
bærilegu magni af hráefni gæti 

verið á bilinu 80–120 milljónir en 
stærðarhagkvæmni ræður miklu 
um kostnað við lífgasver og rekstur 
þeirra.

Önnur hliðargrein 
gæti hugsanlega orðið 

bjórverksmiðja

Í verkefninu kom fram að skortur er 
á kolefnisríku hráefni til að blanda 
saman við fiskinn til að jafna hlut-
fall kolefnis og köfnunarefnis en 
fyrir niðurbrotslífverurnar er æski-
legt hlutfall kolefnis á móti köfnun-
arefni að vera um 30. Kolefni fæst 
úr hálmi, kornvörum svo sem byggi 
og grænmetisafskurði svo dæmi séu 
tekin. Lítið framboð er af slíku hrá-
efni á sunnanverðum Vestfjörðum 
og því þyrfti að flytja það annars 
staðar frá svo sem frá brugghúsum 
eða öðrum stórnotendum. Því gæti 
önnur hliðarbúgrein við fiskeldið 
hugsanlega orðið bjórverksmiðja 
á sunnanverðum Vestfjörðum til 
að fá kolefni í lífgasframleiðsluna.

Vert að skoða hugmyndina

Í verkefninu var ekki lagt mat á 
kostnaðarliði eða hagkvæmni 
lífgasversins þar sem mjög margir 
óvissuþættir eru fyrir hendi og því 
ekki hægt að greina slíkt með neinni 
nákvæmni. Ljóst er þó að vert er 
að skoða hugmyndina um lífgasver 
betur með tilliti til sparnaðar fyrir-
tækja og umtalsverðs ávinnings í 
umhverfismálum fyrir fyrirtæki og 
íbúa á sunnanverðum Vestfjörðum. 
Uppbyggingarsjóður Vestfjarða 
hefur stutt verkefnið.  /MÞÞ

Vestfirðir: 

Vilja nýta úrgangsfisk úr fiskeldi 
til framleiðslu á lífgasi

Alls veiddust um 53.600 laxar á 
því veiðitímabili sem nú er lokið, 
að því er fram kemur í bráða-
birgðatölum yfir stangveiði á laxi 
sumarið 2016 og birtar eru á vef 
Landssambands veiðifélaga. 

Enn er þó veitt í ám þar sem 
uppistaðan í veiðinni er lax úr 
sleppingum gönguseiða, en þar 
stendur veiði til 20. október. 

Laxveiðin sumarið 2016 fór 
almennt vel af stað og var góð veiði 
af stórlaxi, laxi sem verið hefur tvö 
ár í sjó. Smálaxagöngur sumarsins 
voru hins vegar með minna móti 
og því dró víða úr veiði þegar líða 
tók á sumarið.

8% yfir meðaltalsveiði 
undanfarinna áratuga

Í heild var fjöldi stangveiddra 
laxa um 27% yfir langtímameð-
altali áranna 1974–2015 sem er 
42.137 laxar. Veiðin 2016 var um 
18.100 löxum minni en hún var 

2015, þegar 71.708 laxar veiddust 
á stöng. Í tölum um heildarlaxveiði 
eru þeir laxar sem upprunnir eru úr 
sleppingum gönguseiða og einnig 
þeir laxar sem er sleppt aftur í 
stangveiði. 

Laxar úr gönguseiðasleppingum 
eru viðbót við náttúrulega fram-
leiðslu ánna og þegar veitt er og 
sleppt í stangveiði veiðast sumir 
fiskar oftar en einu sinni. Til að fá 
samanburð við fyrri ár var metið 
hver laxveiðin hefði orðið ef engu 
hefði verið sleppt aftur og veiði úr 
sleppingum gönguseiða var einnig 
dregin frá. Sú niðurstaða leiðir í 
ljós að stangveiði á laxi 2016 hefði 
verið um 40.000 laxar, sem er um 
8% yfir meðalveiðinni áranna 
1974–2015.

 Samdráttur var í laxveiði í öllum 
landshlutum nema á Suðurlandi 
þar sem hún var svipuð og 2015. 
Skýrist það af svipaðri veiði í haf-
beitarám og vegna aukinnar lax-
veiði á vatnasvæði Þjórsár.  /MÞÞ

Laxveiði sumarið 2016:

Yfir langtímameðal-
tali en minni en í fyrra

Áhyggjur vegna nýrnaveiki 
í íslenskum eldisfiski
Landssamband veiðifélaga 
hefur lýst yfir miklum áhyggj-
um af þeim staðfestu fregnum 
frá Matvælastofnun, MAST, að 
nýrnaveiki hafi á liðnu sumri og 
í haust greinst í tveimur af stærri 
seiðaeldisstöðum á Vestfjörðum.

„Eru þær fregnir í sterkri andstöðu 
við það sem haldið hefur verið fram 
að íslenskt fiskeldi sé sjúkdómafrítt 
og ógni ekki stofnum villtra fiska,“ 
segir í frétt á vef Landssambandsins.

Þá er einnig harmað að sambandið 
hafi ekki verið upplýst um að sjúk-
dómar hafi komið upp í umræddum 
stöðvum strax í vor, heldur hafi þurft 
eftirgrennslan fjölmiðla til. 

„Þessi atvik sýna svart á hvítu 
hvers má vænta af þeirri aukningu 
sem er að verða á laxeldi á Íslandi. 
Sýktir eldisfiskar sem sleppa eru 
mikil ógn við íslenska laxastofninn.“

 Staðreyndir tala sínu máli

Þá er áhyggjum lýst yfir augljósri 
andstöðu fiskeldisfyrirtækja við að 
framfylgja lögum og reglum um 
upplýsingaskyldu, „sem og þeim 
blekkingarleik sem stundaður er af 
þeirra hálfu. Fyrst er fullyrt að engir 
fiskar sleppi úr sjókvíaeldi. Þegar 
það gerist, upplýsa fiskeldisfyrirtæki 
það nær aldrei eða segja að aðeins 
sárafáir fiskar sleppi. Staðreyndir 

tala sínu máli og augljóst er að fjöldi 
eldisfiska sleppur úr sjókvíum og 
þessi erfðamengaða ógn við íslenska 
náttúru veiðist um allt land þrátt fyrir 
að fáir vilji kannast við að hafa misst 
fisk.“ 

 Fram kemur að þær fullyrðingar 
um að eldið sé sjúkdómafrítt séu 
rangar í ljósi þess að greinst hafi 
nýrnaveiki í tveimur af stærstu 
seiðaeldisstöðvum landsins. Það sé 
grafalvarlegt og gefi til kynna að 
eldið sé langt frá því að vera hættu-
laust villtum stofnum.

 Landssambandið krefst þess að 
ekki verði frekari leyfi til eldis gefin 
út fyrr en farið hefur fram ítarleg 
áhættugreining á eldi frjórra, norskra 
laxa með tilliti til mengunar, sjúk-
dóma og erfðamengunar. /MÞÞ

-
Mynd / HKr. 

Randver fær að lifa vegna litarins

Mynd / MHH
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Bændablaðið Smáauglýsingar 56-30-300 

Næsta blað kemur út 3. nóvember

Lækkum 
skatta
á meðallaun

Lágmarkslífeyrir aldraðra verði 300 þús. kr. á 
mánuði og fylgi lágmarkslaunum á almennum 
vinnumarkaði

Tannlækningar aldraðra verði gjaldfrjálsar og 
hjúkrunarrýmum fjölgi um allt land

Skoðað verði hvort beita megi skattaívilnunum 
til fyrirtækja og einstaklinga á efnahagslega 
veikum svæðum á landsbyggðinni

Taka skal upp komugjald á ferðamenn sem nýtt 
verður til uppbyggingar innviða 

Tryggingagjaldið lækki. Einfalda þarf regluverk 
og skattkerfi fyrir atvinnurekstur

Gott fjarskiptanet um land allt er hornsteinn 
nútímasamfélags

Fögnum samþykki nýrra 10 ára búvörusamninga 

Framsókn 
FYRIR FÓLKIÐ

þy ý g

Fyrirhuguð er lagning ljósleiðara í Tálknafjarðarhreppi, sem veita á öruggt þráðbundið netsamband í 
sveitarfélaginu. Gert er ráð fyrir að tengja öll lögheimili í sveitarfélaginu á næstu árum. Einnig standi 
eigendum frístundahúsa og fyrirtækja, sem staðsett eru í sveitarfélaginu, til boða að tengjast ljósleiðar-
anum. Gert er ráð fyrir að öllum þjónustuveitum verði heimilað að bjóða þjónustu sína á ljósleiðara-
kerfinu 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 Tálknafjarðarhreppi (innan eða utan þéttbýlis) á næstu þremur árum 
á markaðslegum forsendum.

B. Hæfum aðila, eða aðilum, til að taka að sér að byggja upp ljósleiðarakerfi með stuðningi frá op-
inberum 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 uppfylla tilteknar kröfur um fjarskiptaleyfi, fjárhagslegan 
styrk, reynslu af uppbyggingu og rekstri sambærilegra kerfa, raunhæfa verkáætlun o. fl. er varðar 
verkefnið.

C. Eiganda mögulegra fyrirliggjandi fjarskiptainnviða í Tálknafjarðarhreppi sem er tilbúinn að leggja 
þá til við uppbygginguna gegn endurgjaldi sem bjóðist öllum sem lýsa yfir áhuga á uppbyggingu 
samkvæmt B. hér að ofan á jafnræðisgrundvelli.

Áhugasamir skulu senda tilkynningu til Tálknafjarðarhrepps á netfangið sveitarstjori@talknafjordur.is fyrir 
kl. 12:00 þann 28. 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@talknafjordur.is

Áhugakönnun þessi er ekki skuldbindandi, hvorki fyrir Tálknafjörð né þá sem sýna verkefninu áhuga.

Tálknafirði 12. október 2016
Sveitarstjóri.

Könnun á áformum markaðaðila 
varðandi uppbyggingu 
fjarskiptainnviða
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Elmar Gilbertsson upplifir draum sveitapiltsins sem tenórsöngvari með alla Evrópu sem starfsvettvang:

Hóf söngferilinn í heyskap í Dölunum 
akandi á gömlum Massey Ferguson
− Syngur nú stórt hlutverk í Évgení Onegin eftir Pjotr Tchaikovsky í Íslensku óperunni
Dalamaðurinn, búfræðingur-
inn, rafeindavirkinn og tenór-
inn Elmar Gilbertsson fer með 
hlutverk skáldsins Lenskís í 
óperunni Évgení Onegin eftir 
Pjotr Tchaikovsky sem frumsýnd 
verður í Íslensku óperunni 22. 
október. Athyglisverð staða fyrir 
sveitastrákinn sem hóf sinn söng-
feril sitjandi á dráttarvél vestur 
í Dölum.

Skáldið Lenskí mun lengi hafa 
verið draumahlutverk Elmars í 
þessu rússneska drama-rómantíska 
verki eftir Tchaikovsky. Örlög hans 
í óperunni eru þó ekki glæsileg,  því 
hann fellur fyrir hendi vinar síns, 
Onegins, sem leikin er af Andrey 
Zhilikhovsky, í fullkomlega tilgangs-
lausu einvígi. Önnur helstu hlutverk 
eru Olga, sem leikin er af Nathalíu 
Druzin Halldórsdóttur, Larína, leikin 
af Hönnu Dóru Sturludóttur, Tatjana 
er leikin af Þóru Einarsdóttur, 
Rúni Brattaberg leikur hlutverk 
Gremín fursta, Alina Dubik leikur 
Filippíevnu og   Hlöðver Sigurðsson 
er í hlutverki Monsieur Triquet.

Í verkinu Évgení Onegin er viss 
sveitarómantík á rússneska vísu, 
en sveitin er heldur ekki fjarri 
veruleikaheimi Elmars.

„Ég er alinn upp í sveit. Afi og 
amma í báðar áttir voru bændur. 
Móðurfólkið mitt var með sauðfjár-
búskap vestur í Saurbæ í Dölum á bæ 
sem heitir Stórholt. Föðurfólkið mitt 
var líka með sauðfjárbú í Laxárdal 
í Dölum. Ég ólst mjög mikið upp á 
báðum þessum bæjum og tók þar 
þátt í öllum sveitastörfum eins og 
vera bar.“

Hóf söngferilinn í heyskap á 
dráttarvél

−Varla hefur þú byrjað að syngja 
þar fyrir sauðféð?

„Nei, ég var nú ekki að syngja 
fyrir sauðféð, en að sögn talsvert 
fyrir sjálfan mig í heyskap úti á túni. 
Þá var ég látinn slá, snúa heyi og 
raka á gamalli Massey Ferguson-
dráttarvél. Traktorinn var ekki með 
húsi heldur einungis veltigrind og í 
honum var ekkert útvarp. Í þá daga 
þekktust heldur ekki heyrnartól með 
útvarpi. Maður varð því bara að hafa 
ofan af fyrir sér sjálfur með söng. 
Það má eiginlega segja að þar hafi 
fyrstu spor söngferilsins hafist.“

Elmar segist hafa alist upp í 
sveitinni en síðan farið suður til 
Reykjavíkur að grunnskólanáminu 
loknu.

Vissi ekki hvað hann vildi og 
fór í bændaskóla

„Þá fór ég í framhaldsnám í tölv-
unarfræði, en fann mig ekki í því 
námi. Þá fór ég aftur út á land en 
vissi ekkert hvað mig langaði til 
að verða. Kannski langaði mig til 
að vera bóndi, en var ekki viss en 
ákvað samt að fara í Bændaskólann 
á Hvanneyri. Þar var ég 1997 og 
kláraði búfræðinámið vorið 1999.“

 
Heillaðist af söng karlakórsins 

Söngbræðra

„Það skemmtilega við veruna á 
Hvanneyri var að seinni vetur-
inn var ég eitthvað að væflast um 
gangana í heimavistinni að kvöldi til 
og heyri þá kórsöng af loftinu fyrir 
ofan. Þar voru félagar úr karlakórn-
um Söngbræðrum í Borgarfirði að 
æfa sig. Ég læddist þar inn og kom 
mér fyrir svo lítið bar á. Þar settist 
ég niður bara til að hlusta, því mér 
fannst þetta svo flott. 

Einn kórfélaginn sneri sér að mér 

og spurði hvað ég væri að gera þarna. 
Sagðist ég þá bara vera nemandi í 
skólanum og hefði heyrt óminn af 
söng þeirra og hvort ekki væri í 
lagi að ég sæti þarna og hlustaði á 
þá. Það var auðvitað auðsótt mál. 
Kórfélagarnir sungu síðan nokkur 
lög og þá sneri annar maður sér að 
mér og kallaði: „Heyrðu, viltu ekki 
bara vera með?“

Ég sagðist ekkert kunna að syngja 

og kynni ekki einu sinni að lesa 
nótur. Þá var mér svarað til baka: 
„Það lærist maður.“ 

Ég fór svo að syngja með þeim 
en þó ekki sem formlegur félagi. Ég 
hafði bara gaman af þessu og þeir 
leyfðu mér að vera með. 

Þarna lærði ég mikið og heillaðist 
algjörlega af þessari karlakórshefð 
sem við höfum í svo ríkum mæli 
hér á Íslandi.“ 

Tók þátt í söngleik ungmenna-
félagsins Íslendings

„Seinni vetur minn á  Hvanneyri 
tók ég þátt í söngleik sem settur 
var upp í félagsheimilinu Brún 
af ungmennafélaginu Íslendingi 
í Borgarfirði. Viðar Eggertsson 
leikstýrði því verki, sem heitir 
Hamingjuránið og er eftir Bengt 
Alfons. Þarna vorum við fjögur úr 

skólanum á Hvanneyri. Þetta var 
hluti af félagslegu upplifun minni 
og var æðislega gaman. Þarna kom 
allur skólinn til að horfa á okkur.  
Það varð því margt til að kveikja 
áhuga minn á söng á meðan ég var 
á Hvanneyri.

Ég smitaðist þarna af þessari 
söngbakteríu og gekk eftir þetta til 
liðs við kirkjukóra og karlakóra. 
Hápunkturinn í hverri viku fannst 

Elmar Gilbertsson syngur nú hlutverk Lenskí í óperunni Évgení Onegin eftir Pjotr Tchaikovsky. Hann ólst upp í Dölunum, útskrifaðist sem búfræðingur 
frá Bændaskólanum á Hvanneyri, lærði rafeindavirkjun og og fór síðan og lærði óperusöng. Þrátt fyrir upphefð í óperuhúsum víða um Evrópu segir hann 
að rafeindavirkinn og bóndinn blundi alltaf undir niðri.  Myndir / HKr. 



33Bændablaðið | Fimmtudagur 20. október 2016

mér vera að mæta á kóræfingu á 
miðvikudögum.“

Elmar bjó á Grundarfirði á 
Snæfellsnesi á þessum árum. Þegar 
skólanum lauk hafði organistinn í 
kirkjunni frétt af því að hann hafði 
verið í kór og fékk hann til að koma. 

Í söngnám meðfram námi og 
vinnu í rafeindavirkjun

„Ég gerði það og hafði mjög gaman 
af. Upp  frá því fór ég að fara í söng-
tíma án þess að það hafi verið fyr-
irfram planað. 

Ég lærði rafeindavirkjun í 
Iðnskólanum í Reykjavík. Ég 
kláraði það nám og starfaði í fram-
haldinu sem rafeindavirki en var 
alltaf í söngtímum meðfram því og 
hafði það sem mitt „hobbý“.

Ég tók fyrstu söngtímana mína 
í söngskóla Sigurðar Demetz hjá 
Friðriki Kristinssyni sem var stjórn-
andi Karlakórs Reykjavíkur. Hann 
kenndi mér í tvö ár. Eftir það fór 
ég til Guðbjörns Guðbjörnssonar 
og var hjá honum í eitt ár. Þá hitti 
ég Jón Þorsteinsson, sem er ættað-
ur frá Ólafsfirði. Hann hafði verið 
söngvari úti í heimi í mörg ár. Eftir 
að ég byrjaði að læra hjá honum 
fóru hlutirnir að gerast. 

Svo kemur að því að Jón segir 
við mig að ég þurfi að fara út í heim 
og reyna fyrir mér í söng, en ég 
útskrifaðist úr söngskóla Sigurðar 
Demetz vorið 2007. Ég samþykkti 
það og ákvað að prófa. Ég fór svo 
til Hollands og tók þar inntökupróf 
í óperudeild Tónlistarháskólans í 
Amsterdam. Ég var tekinn inn og 
var þar í tveggja ára mastersnámi 
og einnig við Konunglega tónlist-
arháskólanum í Haag. Eftir það var 
ég í svokölluðu Óperustúdíói hjá 
hollensku ríkisóperunni. Það er vett-
vangur fyrir unga söngvara sem eru 
að reyna að fóta sig í faginu. Svo 
fékk ég fastráðningu í óperuhúsi í 
Maastricht og var þar í eitt ár, en hef 
starfað sem sjálfstæður (freelance) 
söngvari síðan.“

Ekki enn á heimleið

−Ertu þá eitthvað að flytja heim 
núna?

„Nei, ég er ennþá búsettur í 
Hollandi. Það hefur verið mikið 
fyrir mig að gera þar og árið í fyrra 
var mjög annasamt. Þá var ég í 
fimm mismunandi óperuverkefnum 
í Hollandi, Þýskalandi og Englandi 
en ekkert á Íslandi. Nú kom ég því 
svo fyrir að ég gæti verið meira hér 
á landi. Þannig var ég í verkefni hjá 
Íslensku óperunni í fyrravetur og 
aftur núna á komandi vetri. Síðan 
mjatlast inn konsertar og annað á 
milli. Ég er því búinn að vera hér 
heima bróðurpartinn af þessu ári og 
verð fram yfir áramótin.“

 −Þetta verk, Évgení Onegin 
eftir Tchaikovsky, er það ekki ansi 
viðamikið?

„Jú, það er mjög stórt með stórri 
hljómsveit og kór sem er þar í stóru 
hlutverki. Um 8 einsöngvarar koma 
fram í sýningunni ásamt 40–50 
manna kór, hljómsveit og statist-
um sem fara með þögul hlutverk 
í sýningunni. Fyrir leikstjórann er 
því mikil vinna að stilla alla hluti 
saman.“

−Hvernig er að syngja í 
svona óperu í Eldborgarsalnum í 
Hörpunni í samanburði við Gamla 
bíó?

„Það er auðvitað allt önnur 
aðstaða. Eldborg er samt ekki eig-
inlegt óperuhús. Það þarf því frjóa 
sköpunargáfu til að setja upp sýn-
ingu sem þessa. Þetta hefur samt 
reddast og mér hefur fundist þær 
leikmyndir sem gerðar hafa verið 
inn í þetta rými hafa heppnast mjög 
vel. Í þessu verki er þó meira af 
auðu rými en venjulega og mikil 
áskorun að tækla það.“

Íslenska óperan fullkomlega 
samkeppnishæf

−Hvernig finnst þér íslensk ópera 
í samanburði við það sem þekkist 
úti í Evrópu?

„Óperan hér er fullkomlega 
samkeppnishæf við óperur erlendis. 
Það eru líka ótrúlega margir fram-

bærilegir söngvarar hér. Auðvitað 
erum við fámenn þjóð, en við eigum 
fullt af röddum og listamönnum sem 
eru algjörlega á heimsmælikvarða. 
Það er eftir því tekið hversu margir 
Íslendingar ná árangri úti í hinum 
stóra heimi. Það hjálpar okkur að 
hafa mikinn metnað og trú á því 
sem við erum að gera. Að því sögðu 
er líka mjög jákvætt að Íslenska 
óperan skuli vera að fá til sín erlent 
listafólk, erlendan stjórnanda og 
leikstjóra. Það eykur víðsýni þeirra 
söngvara sem hér starfa og hafa ekki 
haft tækifæri til að starfa erlendis. 
Þá kynnist fólk líka öðrum vinnu-
brögðum en það er vant, sem er 
mjög jákvætt. Óperan á Íslandi er 
mjög sterk og þar er unnið af mikilli 
fagmennsku á öllum póstum.“ 

Rafeindavirkinn og bóndinn 
blundar undir niðri

−Nú ert þú með alla þína fjölhæfni í 
farteskinu. Er þá ekkert hnippt í raf-
eindavirkjann um að leggja lið við 
uppsetningu á verki eins og þessu?

 „Nei, það hefur ekki gerst ennþá 
en það fag blundar alltaf í mér undir 
niðri. Það blundar líka alltaf í mér 
búfræðingurinn. Ég hef afskaplega 
gaman af ræktun og rækta mikið 
kryddjurtir inni hjá mér í Hollandi. 
Svo er ég mikill bonsai-kall og 
er með svolítið af bonsai-trjám 
heima.“

−Þú ert þá ekki með garð úti í 
Hollandi?

„Nei, því miður hef ég ekki 
aðgengi að garði úti í Hollandi. 
Amma og afi eiga aftur á móti 
sumarbústað uppi í Grímsnesi. Þar 
er smá reitur sem ég hef svakalega 
gaman af að pota einhverju niður í. 
Þar er ég með kartöflur, grænmeti 
og ýmsar matjurtir. Ég setti meira 
að segja niður bygg í tvo til þrjá 
fermetra og ætlaði mér að brugga 
úr því bjór. Sú ræktun misfórst þó 
eitthvað núna.“

Námið á Hvanneyri hefur 
reynst afskaplega vel

−Í ljósi þessa virðist ekki vera svo 
ýkja langt á milli óperusöngvarans 
og bóndans?

„Það er viss sveitarómantík í 

því að vera syngjandi bóndi. Ég 
hef alltaf haft mjög gaman af 
sveitastörfunum. Ég var líka mjög 
ánægður með þetta nám sem ég 
fór í á Hvanneyri á sínum tíma. 
Þarna var maður, einhver krakka-
bjáni, og vissi ekkert hvað maður 
vildi. Sérstaklega var fyrra árið í 
búfræðinni mjög alhliða og gagn-
legt. Það kom inn á mjög mörg 
svið, þó það væri mjög tengt  inn 
á búfræði og búskap. Þarna var 
líka verið að kenna fullt af öðrum 
praktískum þáttum eins og veð-
urfræði og efnafræði. Ég fór þar 
m.a. í gegnum áburðarfræðina 
sem innihélt heilmikla efnafræði. 
Einnig var líffræðin ofsalega 
skemmtileg. Þar kenndi mér mikil 
vinkona mín, Edda Þorvaldsdóttir. 
Þar lærði ég mikið enda þótti mér 
það skemmtilegt fag. Það er annars 
mikill sannleikur í því að segja; 
einu sinni Hvanneyringur, alltaf 
Hvanneyringur.“  

−Telur þú að Bændaskólinn hafi 
kannski í og með verið að svara 
kalli áttavilltra unglinga með eins 
konar hlutverki lýðháskóla sem 
ekki var til á Íslandi?

„Já, ég hugsa að það sé mikið 
til í því. Bara það að vera á þess-
um aldri og búa á heimavist skipti 
miklu máli. Það var mjög gott 
til að þroska félagslega þáttinn 
hjá manni. Nærveran í skólanum 
þjappaði fólki mikið saman og jók 
samkennd.“

−Heldur þú að vera þín á 
Hvanneyri hafi hjálpað þér í fram-
haldinu við að skapa þér feril sem 
tenórsöngvari úti í heimi?

„Alveg tvímælalaust. Þarna 
lærði ég að vinna með fólki.“

Líður vel í Hollandi

Þótt Elmar sé hrifinn af sveitinni og 
lífinu á landsbyggðinni, þá segist 
hann hreinlega ekki hafa haft tíma 
til að kynnast sveitinni í Hollandi. 
Fyrstu fjögur árin þar í landi bjó 
hann í Amsterdam en flutti sig svo 
til Maastricht þar sem hann bjó í 
tvö ár. Síðan lá leiðin í rólegri borg 
sem heitir Den Haag og er í um 45 
mínútna lestarferðarfjarlægð suðsuð-
vestur af Amsterdam.  

„Ég er búinn að búa í Hollandi í 
tíu ár og það er dásamlegt að vera 
í Den Haag. Þetta er þriðja stærsta 
borg Hollands á eftir Amsterdam og 
Rotterdam, sem er stærst. Borgin er 
allt öðruvísi en Amsterdam og ferða-
menn ekki nærri eins áberandi. Það 
er því hægt að fara niður í bæ og 

njóta þess að hitta Hollendinga. Ég 
kann mjög vel við mig þarna. 

Mörgum finnst tungumálið ljótt 
og erfitt að skilja. Það er hins vegar 
bara byggt upp eins og önnur ger-
mönsk mál. Mér finnst það dálítið 
eins og blanda af dönsku og þýsku. 
Núna er ég farinn að tala hollensku 
og finnst því æðislegt að vera þarna.“

−Ætlar þú þá að vera þarna 
áfram?

„Já allavega eitthvað. Minn 
starfsvettvangur er öll Evrópa og 
þarna er ég mjög miðsvæðis og 
góðar samgöngur í allar áttir. Þó 
það skipti kannski ekki öllu máli 
hvar maður býr, þá finnst mér gott 
að vera þarna. Nú er ég á Íslandi og 
það eru alltaf að bætast við verkefni 
svo ég verð hér aðeins fram yfir ára-
mótin. Óperuverkefnið verður fram 
í nóvember og svo tekur við des-
embervertíð og jólakonsertar,“ segir 
tenórsöngvarinn Elmar Gilbertsson.
 /HKr.

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
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Fólki var boðið að pressa sinn eigin eplasafa á staðnum þar sem það byrjaði á að setja Gravensteinepli í tætarann og þar næst í sjálfa handstýrðu pressunargræjuna. Eftir dálitla stund rann 
Myndir / Erla Hjördís Gunnarsdóttir.

Af frændum vorum Norðmönnum:

Matarkistan Harðangursfjörður
Matarmenningarhátíðin Hard-
anger Matkultur festival í Eidfjord 
í Noregi var haldin dagana 14.– 
16. október síðastliðinn þar sem 
matur og menning var í háveg-
um haft. Var þetta í 11. sinn sem 
hátíðin var haldin og þemað að 
þessu sinni var Matarsvæðið 
Harðangursfjörður. 

Hér hittast mataráhuga- og menn-
ingarmenn sem upphefja gamlar 
svæðisbundnar venjur ásamt hand-
verkshefðum. 

Dagskrá hátíðarinnar var hin 
glæsilegasta en samhliða henni var 
á laugardeginum haldin bjórhátíð 
þar sem bruggað var í tjaldi á staðn-
um, haldnir fyrirlestrar um leyndar-

dóma hins góða öls og kennd aðferð 
við hefðbundna heimabruggun. Að 
öðru leyti var meðal annars boðið 
upp á námskeið í osta- og gerjun-
argerð, kvöldverður með Michelin-
kokkunum Torsten Vildgaard frá 
veitingastaðnum STUD!O og 
Christopher Haatuft frá Lysverket 
í Bergen, víkingamarkaður var á 
svæðinu, slátrun á sauðfé, silungur 
var reyktur á staðnum að ógleymd-
um þeim tæpum 30 framleiðendun-
um sem sýndu og seldu vörur sínar á 
hátíðinni. Vert framlag til að minna 
á og upphefja það áhugaverða og 
góða sem bændur og smáframleið-
endur eru að fást við í matarkistunni 
Harðangursfirði.  /ehg

-
leiðandi um leið og hann gaf gestum og gangandi smakk af 
dýrindis góðum ostunum. 

Aroma og Karin Schneider. 

Það fór ekki framhjá blaðamanni Bændablaðsins á hátíðinni að eplin tróna 

100 prósent hreinan eplasafa. 

Á bænum Skjerdal í 

verið framleiddur 
geitaostur nokkrar 
kynslóðir aftur í tím-
ann og voru gest-
ir áhugasamir um 
þennan eðalost. 
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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

AMAZONE samsteypan hefur keypt plógaframleiðslu Vogel & Noot ásamt plógaverksmiðju þeirra 

sem staðsett er í Mosonmagyaróvár í Ungverjalandi. Í söluferli Vogel & Noot samteypunnar, þann 

19. september, 2016, skiptu 3 stórir fjárfestar stærstum hluta samsteypunnar sín á milli. Í þessu 

söluferli, tryggði AMAZONE sér plógaframleiðsluna ásamt framleiðsluréttinum á allri plógavörulínu 

Vogel & Noot.

Móðurfélag Vogel & Noot samsteypunnar, Vogel & Noot Landmaschinen GmbH & Co KG, staðsett 

í Wartberg í Austurríki, sótti um gjaldþrotaskipti í byrjun Ágúst 2016. Dótturfyrirtæki þess sem 

framleiðir plógana í Ungverjalandi varð hins vegar ekki gjaldþrota og verður að fullu tekið yfir af 

AMAZONE.

Amazone kemur til með að nota vörulínu Vogel & Noot plógaframleiðslunnar til þess að bæta við 

eigið vöruúrval. Einnig mun þessi yfirtaka AMAZONE tryggja áframhaldandi framboð af varahlutum 

í Vogel & Noot plóga. 

Við yfirtökuna fjölgar framleiðslustöðum AMAZONE samsteypunnar úr fimm í sex. AMAZONE rekur 

nú þegar verksmiðjur í Þýskalandi, Frakklandi og Rússlandi og nú bætist  við verksmiðja í Suðaustur 

Evrópu. Borgin Mosonmagyaróvár er í Norðausturhluta Ungverjalands, nálægt landamærum Ung-

verjalands og Austurríkis.

Þór hf. er umboðsaðili AMAZONE á Íslandi og mun innan tíðar bjóða eigendum Vogel & Noot plóga 

á Íslandi uppá vandaða og góða varahlutaþjónustu sem og sölu á plógum undir merkjum AMAZONE 

þegar fram líða stundir.

ORÐSENDING
til eigenda Vogel&Noot plóga

ÞÓR F
H

REYKJAVÍK:

Krókháls 16

Sími 568-1500

AKUREYRI:

Lónsbakka

Sími 568-1555

Vefverslun:

www.thor.is

Til sölu lítilega útlitsgallaðar samlokueiningar, 
einangraðar með 18 cm Urethan. 

 Tilvaldar til  að klæða skemmu eða kæli/frystigeymslu.  
Mál pr. eining, lengd allt að 12,10 m breidd 1,1 m.

Upplýsingar veittar í síma 8641501

Samlokueiningar

Framkvæmdir við ljósleiðara-
lagninu í Þingeyjarsveit ganga 
vel og eru þær rúmlega á 
áætlun, að því er haft er eftir 
Gunnari Birni Þórhallssyni, 
framkvæmdastjóra Tengis hf. á 
Akureyri, á vefsíðu 641.is. 

Búið er að leggja stofnlögnina á 
næstum allt svæðið sem var áætlað 
að leggja á í fyrsta áfanga og þá 
er lokið við að leggja heimtaugar 
heim á 82 bæi af 150. Að sögn 
Gunnars var þátttaka íbúa í ljós-
leiðaraverkefninu í Þingeyjarsveit 
góð, en einungis 6 aðilar af 150 
aðilum (heimilum) vildu ekki fá 
ljósleiðarann inn til sín.

Einungis er eftir að plægja 
stofnlögnina niður á nokkrum 
bæjum við Staðarbraut í Aðaldal, 
en búið er að leggja stofnlögnina 

suður Reykjadal. Lokið er við 
að leggja heimtaugar heim á bæi 
í Fnjóskadal, Ljósavatnsskarði 
og Kinn og er heimtaugalagn-
ing á bæjum í Aðaldal vel á veg 
komin, sem til stóð að leggja á í 
fyrsta áfanga. Eftir er að leggja 
heimtaugar á bæi í Reykjadal og 
hluta bæja í Aðaldal, en hafist 
var handa við það verk í vikunni 

og áfram haldið í þeirri næstu. 
Um næstu mánaðamót er gert 
ráð fyrir að hægt verði að virkja 
fyrstu notendurna í Fnjóskadal, 
Ljósavatnsskarði og í Kinn og þeir 
kæmust þá í langþráð ljósleiðara-
samband. Notendur í Aðaldal og 
Reykjadal ættu að geta tengst ljós-
leiðaranum fyrir áramót gangi allar 
áætlanir eftir.  /MÞÞ

Þingeyjarsveit:

Framkvæmdir við ljósleiðaralagningu ganga vel

Engin lagasetning um línulagnir að Bakka:

Óvissa með framhald 
framkvæmdanna
Með úrskurði sem birtur var 
10. október síðastliðinn hefur 
úrskurðarnefnd um umhverf-
is- og auðlindamál (ÚUA) fellt 
úr gildi framkvæmdaleyfi 
sem Skútustaðahreppur veitti 
Landsneti fyrir lagningu 
Kröflulínu 4.

Fyrirhuguð Kröflulína 4 átti, 
ásamt Þeistareykjalínu 1, að sjá 
fyrirhugaðri kísilmálmverksmiðju 
á Bakka við Húsavík fyrir rafmagni 
frá Kröfluvirkjun.

Lagasetning sem átti að heimila 
lagningu línanna, þrátt fyrir stöðv-
un ÚUA í ágúst síðastliðnum, var 
ekki afgreidd fyrir þinglok í síðustu 
viku.  

Taka átti tillit til nýrra 
náttúruverndarlaga

Í úrskurðinum kemur fram að 
sveitarstjórn Skútustaðahrepps 
hafi við undirbúning og málsmeð-
ferð framkvæmdaleyfisins ekki í 
öllu gætt ákvæða skipulags- og 
náttúruverndarlaga, auk þess sem 
farið var á svig við stjórnsýslulög. 
Þá hafi sveitarfélagið ekki birt aug-
lýsingu um framkvæmdaleyfið og 
almenningur því ekki verið upp-
lýstur um ákvörðunina, svo hann 
gæti kynnt sér forsendur hans og 
fengið upplýsingar um kæruheimild 
og kærufresti.

Sveitarstjórn hafi átt að taka 
tillit til nýrra náttúruverndarlaga, 
þrátt fyrir að framkvæmdin hafi 
farið í umhverfismat á þeim tíma 
þegar eldri náttúruverndarlög 
voru í gildi. Þá hafi sveitarstjórn 
ekki tekið rökstudda afstöðu til 
álits Skipulagsstofnunar um fram-
kvæmdina og það hafi verið næg 
ástæða, að mati nefndarinnar, til 
að fella framkvæmdaleyfið úr gildi.

Í Bændablaðinu þann 22. sept-
ember síðastliðinn sagði Steinunn 
Þorsteinsdóttir, upplýsingafulltrúi 
Landsnets, að ef Landneti yrði gert 
að leggja línurnar aðra leið en áætl-
anir gerðu ráð fyrir þyrfti að byrja 
ferlið að nýju. Gera yrði ráð fyrir 
að verkið myndi tefjast um allt að 
tvö ár og kostnaður við lagningu 
í jörð, miðað við hámarkslengd, 
gæti orðið rúmlega einn milljarð-
ur króna. Kostnaður við loftlínu á 
sama kafla væri hins vegar áætlaður 
á milli 400 og 500 milljónir króna.

Umhverfismat stendur

Í yfirlýsingu frá iðnaðarráðuneytinu 
kemur fram að næst sé á dagskrá að 
fara yfir framkvæmdaleyfin sem 
gefin hafa verið út og meta hvort 
tilefni sé til frekari viðbragða með 
það að markmiði að eyða enn frekar 

óvissu um framgang framkvæmdar-
innar.

„Með úrskurðinum sé jafn-
framt staðfest að umhverfismat 
vegna háspennulínu frá Kröflu 
og Þeistareykjum að Bakka sé í 

gildi og því sé ekki þörf á nýju 
umhverfismati. Því hefur verið 
eytt veigamikilli óvissu varðandi 
umræddar framkvæmdir…,“ segir 
meðal annars í yfirlýsingunni.  
 /smh

-
Myndir / Landsnet
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Helstu nytjadýr heimsins 

Menn hafa alið endur í nokkur 
þúsund ár vegna kjötsins, eggj-
anna og fiðursins. Pekingendur 
eru algengasti aliandastofninn og 
mest er neytt af andakjöti í Asíu. 
Samkvæmt opinberri talningu 
finnast innan við 800 aliendur á 
Íslandi.

Önd er samheiti á nokkrum 
tegundum vatna- og sjófugla af ætt-
kvíslinni Anas og ætt andfugla sem 
gæsir (Anser), og svanir (Cygnus) 
tilheyra einnig. Endur, bæði villtar 
og aldar, hafa breiðan flatan gogg 
sem þær nýta við fjölbreytt fæðuval 
eins og vatnagróður, skordýr, fisk 
og skelfisk. Kafendur geta kafað 
djúpt eftir æti en buslendur láta sér 
nægja að stinga höfðinu í vatnið í 
leit að æti. Kafendur eru þyngri en 
buslendur sem gerir þeim kleift að 
kafa dýpra en jafnframt erfiðara að 
hefja sig til flugs.

Flestar aliendur í Asíu

Erfitt er að henda reiður á fjölda 
alianda í heiminum en flestar munu 
þær vera í Kína, Víetnam, Indónesíu, 
Indlandi, Frakklandi, Bangladess, 
Malasíu, Taílandi, Suður-Kóreu og 
Filippseyjum. 

Afkomendur stokkanda

Fjöldi ræktunarafbrigða alianda í 
heiminum er vel yfir eitt hundrað 
og hvert og eitt þeirra hefur sín sér-
kenni. Sum eru ræktuð vegna kjöts-
ins, önnur vegna eggjanna og enn 
önnur fyrir hvort tveggja. Auk þess 
sem fiðrið er nýtt. 

Nánast öll ræktunarafbrigði 
anda eiga sameiginlegan forföður 
í stokköndinni Anas platyrhynchos.

Þrátt fyrir að ræktunarafbrigði 
og landsortir alianda séu mörg telja 
sum þeirra einungis tugi fugla og 
í útrýmingarhættu. Af ræktunaraf-
brigðum má nefna enskar Aylesbury-
endur sem eru hvítar með bleikan 
gogg og Buff-endur í Kent sem eru 
rauðbrúnar og aldar vegna eggja og 
kjöts. Silfraðar Appeleyard-endur 

finnast í einhverjum hundruðum 
í Bandaríkjunum en evrópskar 
Magpi-endur eru hvítar með svört-
um skjöldum. Hvítar Pekingendur 
sem upprunalega koma frá Kína eru 
langaalgengustu aliendur í heiminum 
í dag. Aliendur geta orðið mun stærri 
en villtar.

Orðsifjar

Karlendur eru kallaðar steggur 
eða bliki á íslensku, en kvenfuglar 
ýmist önd eða kolla.

Orðið önd er komið af frumger-
mönsku orðunum anuð, anið og 
anað sem kom úr indóevrópsku, 

anet. Orðið er samstofna í mörgum 
Evrópumálum, til dæmis færeyska 
orðið ont, and á nýnorsku, sænsku 
og dönsku, ant á miðlágþýsku, anut, 
anat og anit á fornháþýsku, ente 
á nýháþýska. Á fornensku er það 
ænid og enid en eend í hollensku, 
anas í latínu og antas í litháísku. 

Enska orðið duck er komið af 
sögninni „to duck“, að beygja sig 
niður eða undir eitthvað. Samanber 
„að dúkka“.

Endur fyrir löngu

Steingervingar sýna að frumend-
ur hafi verið uppi fyrir 50 til 80 
milljón árum ásamt forneðlum og 
endur hafi lifað af hamfarirnar sem 
útrýmdu risaeðlunum. 

Ríflega tíu þúsund ára hellaristur 
í Norður-Afríku sýna fólk veiða 
endur og í indverska helgiritinu 
Rig-Veda, sem var skrifað 1500 
fyrir Krist, er sagt frá önd sem 
verpir gulleggi í hreiður sem hún 
byggði sér á höfði þjófs. 

Ekki er vitað fyrir víst hvenær 
andaeldi hófst en vitað er að 
Egyptar notuðu þær við fórnar-
athafnir og ólu þær til matar. Vitað 
er að endur voru aldar í Kína 2000 
árum fyrir upphaf okkar tímatals 
og að Rómverjar voru hrifnir af 
grilluðu andakjöti. 

Pekingönd varð hirðréttur kín-
versku keisarahirðarinnar þúsund 
árum eftir Krist en indíánar Norður-
Ameríku ófu gerviendur úr sefi sem 
tálbeitur við andaveiðar á svipuð-
um tíma. 

Fram á nítjándu öld voru endur 
nær eingöngu aldar vegna kjöts-
ins en lítið vegna eggjanna. Í dag 
er andadúnn og andafiður dýrt 
og vinsæl fylling í sængurfatnað. 
Endur eru einnig ræktaðar sem 
skrautfuglar. 

Aliendur geta lifað góðan áratug 
í góðu yfirlæti en líftími þeirra er 
að öllu jöfnu fimm til sjö ár.

Foie gras

Í Frakklandi og eflaust víðar eru 
endur ræktaðar til framleiðslu á foie 
gras, eða andalifur. Dæmi eru um 
að fóðri sé neytt ofan í endur sem 

aldar eru vegna foie gras með trekkt 
til að fita lifrina á sem skemmstum 
tíma. Slíkar aðferðir eru bannaðar 
í flestum löndum Evrópu nema 
Frakklandi þar sem hún er leyfð 
á grundvelli þess að eldisaðferðin 
byggi á gömlum hefðum. 

Í Víetnam er andablóð notað í 
rétt sem kallast tiet canh.

Andaregg

Stærð eggja alianda er mismunandi 
milli stofna en í flestum tilfellum 
eru þau eilítið stærri en meðalstórt 
hænuegg. Litur skurnarinnar er 
einnig breytilegur og getur verið 
allt að því svartur en er yfirleitt 
ljósblágrænn. Skurnin er þykkari 
en skurn hænueggja og rauðan í 
andareggjum er hlutfallslega stærri 
en rauða hænueggja. 

Meðalvarp Pekingandarkollu er 
200 egg á ári.

Útlit og hegðun 

Skrokkur anda er í grófum drátt-
um ílangur og breiður og með 
langan háls. Vængirnir eru stuttir. 
Goggurinn breiður og stundum 
er sagt að fólk sé með andanef 
sé nefið á því framstætt og flatt. Í 
goggi anda eru skíði sem þær geta 
síað fæðuna með líkt og skíðis-
hvalir. Fæturnir, sem eru stuttir en 
sterkir, eru aftarlega á skrokknum 
og með sundfit. 

Flestar villiandategundir verða 
tímabundið ófleygar vegna þess 
að þær fella flugfjaðrirnar. Leita 

Vilmundur Hansen
vilmundur@bondi.is

Ungar hvítra Pekinganda. Þessi tegund kom upprunalega frá Kína og eru það langalgengustu aliendur í heiminum í dag.

Endur eru skemmtilegar skepnur og víða haldnar sem gæludýr.

þau eilítið stærri en meðalstórt hænuegg og ljósgrænblá að lit.

Dæmi eru um að fóðri sé neytt ofan í 
endur sem aldar eru vegna lifrarinn-

skemmstum tíma.
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þær þá uppi örugg svæði þar sem 
nægt æti er að finna. Fjaðrafellir 
er venjulega undanfari fars hjá 
farfuglum.

Margar andategundir sem verpa 
á norðurhveli jarðar eru farfuglar 
en aðrar staðfuglar. Sumar tegund-
ir, þar sem regn er ótryggt, lifa 
flökkulífi og leita uppi tímabund-
in vötn og polla sem myndast við 
staðbundið regn.

Hljóð anda kallast kvak og sam-
kvæmt þjóðtrú bergmálar anda-
kvak ekki.

Frægar endur

Endur koma víða við í málverkum 
bæði sem lifandi fuglar eða bráð og 
flestir Íslendingar þekkja sögu H. 
C. Andersen um litla ljóta andar-
ungann sem reyndist vera svanur 
þegar hann varð stór.

Tvær endur bera af þegar kemur 
að frægð, Andrés og Daffy. Andrés 
Önd og fjölskylda hans, Rip, Rap 
og Rup, komu fyrst fram í teikni-
myndum Walt Disneys og nutu 
síðar og njóta enn gríðarlegra vin-
sælda hér á landi í samnefndum 
skrípóblöðum. Daffy kom fram 
á sjónarsviðið sem persóna sem 
Tex Avery teiknaði fyrir Warner 
Bros. Munurinn á þessum persón-
um er að Andrés er fremur sein-
heppinn og á köflum geðstirður 
heimilisfaðir en Daffy er hreint út 
geðveikur.

Gúmmíendur

Framleiðsla á gúmmíöndum sem 
leikfangi hófst skömmu eftir 
að Goodyear fann aðferð til að 
herða gúmmí. Fyrstu gúmmí-
endurnar voru gegnheilar og svo 
þungar að þær sukku í vatni. 
Módelgerðarmaðurinn Peter 
Ganine bjó til fyrstu plast-gúmmí-
öndina sem flaut skömmu fyrir 
1940. Hann fékk einkaleyfi á henni 
sem fljótandi baðönd og seldi yfir 
50 milljón slíkar meðan hann lifði 
og efnaðist vel.

Í janúar 1992 fór fjörutíu feta 
gámur með 29.000 gulum plast-
öndum fyrir borð á flutningaskipi 
þegar verið var að flytja þær frá 
verksmiðju Kína til Bandaríkjanna. 
Auk plastandanna voru í gámnum 
grænar plastskjaldbökur og bláir 
plastfroskar. Um það bil tveir 
þriðju leikfanganna rak á land við 
strendur Indónesíu, Ástralíu og 
Suður-Ameríku þremur mánuðum 
síðar. Einn þriðji þeirra, um 10.000 
endur, skjaldbökur og froskar ráku 
hins vegar með straumum norður 
á bóginn í átt að Beringssundi þar 
sem þær frusu í heimsskautaísnum. 
Með ísnum bárust plastdýrin frosin 
í íshafinu meðfram norðurheims-
skautinu yfir í Atlantshafið. Við 
bráðnun íssins hafa plastfígúrurn-
ar losnað og fundist við strendur 
Grænlands, Kanada, Bretlandseyja 
og hér á landi. 

Haffræðingar sem rannsaka haf-
strauma sýna leikföngunum mikinn 
áhuga þar sem fundarstaður þeirra 
sýnir hvernig hlutir geta borist um 
heiminn með hafstraumum. 

Árið 2007 bjó hollenski mynd-
listarmaðurinn Florentijn Hofman 
til tröllvaxna uppblásna gula plast-
önd, 32 metrar á hæð, 20 metrar 
á lengd og 16,5 metrar á breidd, 
stærstu plastöndina í heimi á þeim 
tíma. Síðan hefur hann búið til 
nokkrar slíkar sem hafa verið sýnd-

ar í höfnum, á vötnum og stórám 
víða um heim. 

Endur á Íslandi

Um hundrað villtar andategundir 

eru til í heiminum. Á Íslandi verpa 
sautján þeirra og sextán til viðbótar 
hafa greinst hér sem slæðingar. 

Argrímur Jónsson lærði segir í 
Íslandslýsingu sinni, Crymogæa, 
frá því, skömmu fyrir aldamótin 
1600, að aligæsir eða heimagæs-
ir séu á einstaka bæjum en að 
almennt þekki Íslendingar ekki 
aðra alifugla en hænsni og að þau 
finnist einungis á efnaheimilum. 

Ekki er minnst einu orði á 
alifuglarækt í Jarðabók Árna 
Magnússonar og Páls Vídalín 
frá því í byrjun átjándu aldar. 
Alifuglarækt er sögð fátíð í 
Ferðabók Eggerts Ólafssonar og 

Bjarna Pálssonar sem kom fyrst 
fyrir sjónir manna 1772.

Fjölgun og fækkun

Fyrsta opinbera talning alianda hér 
á landi var gerð 1932 og samkvæmt 
henni töldust þær 833. Líklega er 
um vantalningu að ræða því ári eftir 
eru aliendur á landinu sagðar vera 
1.224 og komnar í 2.187 árið 1934 
samkvæmt opinberum skýrslum. 
Árið 1939 teljast aliendur á landinu 
1.370. Eftir lok seinni heimsstyrj-
aldarinnar hefur þeim fækkað um 
næstum helming og árið 1945 telj-
ast þær 777 og enn fækkar þeim, 
því 1949 er fjöldi þeirra kominn 
niður í 349. Á sjötta áratugnum er 
fjöldi alianda á bilinu 200 til 366. 

Lengst af og enn í dag eru endur 
einungis aldar til heimabrúks og 
fjöldi þeirra takmarkaður hjá hverj-
um ræktanda. Kjöt af öndum sem 
hér fæst í verslunum er innflutt og 
kemur af fuglum sem aldir eru inn-
anhúss í lausagöngu eða í búrum.

Fyrsta andabúið

Í Sögu alifuglaræktar á Íslandi segir 
að á árunum 1958 til 1964 hafi 
verið  starfrækt andabú í Álfsnesi 
á Kjalarnesi og fjölgaði aliöndum 
á landinu talsvert við það.

Endurnar á búinu klöktust úr 
eggjum sem fengin voru af dönsku 
Pekingandakyni. Þegar best gekk 
var slátrað 200 til 300 fuglum á 
viku. 

Búið skipti um eiganda í miðjum 
rekstri og við því tók Sigurbjörn 
Eiríksson, sem oftast er kenndur 
við veitingahús sem var í Reykjavík 
og hét Klúbburinn. Hann rak búið 
til 1964 en þá var rekstrinum hætt.

Skömmu fyrir 1960 flutti 
Helga Larsen á Engi, sem stóð 
við Vesturlandsveg, inn endur til 
kjötframleiðslu. Um svipað leyti 
voru ræktaðar endur á Litlu-Grund 
við Grensásveg í Reykjavík, á búi 
Þorvaldar Guðmundssonar á Minni-
Vatnsleysu og hjá Alifuglabúi bak-
arameistarans.

Taugaveikibróðir greindist í 
andakjöti

Andakjöt er einstaklega góður 

matur og bragðið af því engu líkt 
og hátíðarmatur á fjölda heimila. 
Kjötið er fremur dökkt og mest er 
af því á bringunni og leggjunum. 
Andakjöt hentar vel til ofnsteik-
ingar og á grillið. Auk þess sem 
lifrin er lostæti. Kjötið, hvort sem 
er af villtum eða öldum fuglum, 
er vandasamt í meðförum og við 
eldun vegna þess hversu algengar 
sýkingar í því eru. Ráðlegast er að 
meðhöndla það gætilega og elda 
rétt. 

Árið 2000 greindist taugaveiki-
bróðir (Salmonella typhimurium) í 
innfluttum andabringum og anda-
leggjum hér á landi. Varan var ekki 
farin í sölu í matvöruverslunum en 
var á boðstólum á veitingahúsum. 
Innflytjandinn hafði aflað tilskil-
inna leyfa til innflutnings á um 
200 kílóum af andakjöti en þegar 
teknar voru stikkprufur af því til 
rannsókna kom sýkingin í ljós. 

Tveir greindust með sýkingu 
árið 2011 eftir að hafa neytt anda-
kjöts sem smyglað hafði verið til 
landsins frá Hollandi. Sýkingin 
stafaði af Salmonellu enteritidis 
sem getur valdið mjög alvarlegum 
sýkingum og jafnvel dauða.

Með góðum vilja og votti af 
gálgahúmor má segja að menn 
hafi hér sloppið vel eftir að hafa 
staðið fárveikir með öndina í háls-
inum. 

Síðasta andabúið

Reynir Sigursteinsson bóndi rak 
andabú að Hlíðabergi á Mýrum í 
Austur-Skaftafellssýslu í áratug en 
brá búi 2013 af heilsufarsástæð-
um. Reynir segir endur skemmti-
lega fugla og gaman að rækta þær 
hafi menn til þess góðan tíma. 

„Þegar mest var vorum við með 
um 3.000 endur í húsi og slátruð-
um milli 400 og 500 fuglum á viku 
og eftirspurnin var mikil. Stofninn 
var hvít Pekingönd sem við klökt-
um úr eggjum frá Cherry Valley á 
Bretlandi en eftir að ræktunin var 
komin af stað klökum við ungum 
líka úr eigin eggjum. Eftir klak er 
fuglinn alinn í um það bil sjö vikur 
í sláturstærð.“

Samkvæmt haustskýrslum 
Matvælastofnunar 2015 var fjöldi 
alianda á landinu 794.

-

-

og Daffy önd.
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Matvælastofnun vekur athygli 
á að opnað hefur verið fyrir 
skráningar haustskýrslna í 
Bústofni (www. bustofn.is). Í 
samræmi við lög um búfjárhald 
nr. 38/2013 skulu umráðamenn 
búfjár árlega skila inn haust-
skýrslu fyrir 20. nóvember nk. 
um búfjáreign og fóður.  

Upplýsingar um landstærðir 
eru skráðar að beiðni Hagstofu 
Íslands. 

Vakin er athygli á að nú birt-
ast í fyrsta skipti upplýsingar úr 
skýrsluhaldskerfum og/eða hjarð-
bókum í Bústofni. Upplýsingar 
um sauðfé eru sóttar úr Fjárvísi 
(www.fjarvis.is) og birtast aðeins 
hjá þeim sem hafa gengið frá 
haustskilum skýrsluhaldsins 
vegna skýrsluhaldsársins 2016. 
Upplýsingar um nautgripi eru sótt-
ar úr HUPPU (www.huppa.is) og 
eru miðaðar við skráða nautgripi á 
lífi á þeim tíma sem haustskýrsla 
er sótt. Upplýsingar um hross eru 
sóttar í upprunaættbók íslenska 
hestsins (www.worldfengur.com) 
og miðast við fjölda hrossa sem 

eru á lífi og í eigu þess sem skráð-
ur er fyrir haustskýrslunni, einnig 
koma fram upplýsingar um fjölda 
hrossa sem viðkomandi er skráður 
umráðamaður að. 

Hross þarf að telja fram á 
haustskýrslu hjá eiganda eða 
umráðamanni eins og annað 
búfé. Ef vafi leikur á hvar eigi að 
telja hrossið fram er hægt að leita 
aðstoðar hjá dýraeftirlitsmönnum 
Matvælastofnunar eða starfsfólki 
búnaðarstofu stofnunarinnar.

Allir búfjáreigendur geta með 
auðveldum hætti gengið frá haust-
skýrslu í Bústofni. Aðgangur að 
Bústofni fæst með rafrænum skil-
ríkjum eða kennitölu og Íslykli. 
Þeir sem þurfa á aðstoð að halda 
er bent á að hafa samband við 
dýraeftirlitsmenn MAST í síma 
530-4800 eða í gegnum mast@
mast.is. Þeir sem ekki hafa tök 
á því að skila sjálfir í gegnum 
Bústofn stendur til boða þjónusta 
Ráðgjafarmiðstöðvar landbúnað-
arins, fyrir þá þjónustu er innheimt 
samkvæmt gjaldskrá RML.

 Bjarki Pjetursson

...frá heilbrigði til hollustu

Skil á haustskýrslum 
bænda í Bústofn

Samantekt Byggðastofnunar á dreifingu nautgripabúa:

Ríflega helmingur allra mjólkurkúa  
eru á býlum með fleiri en 50 kýr
Stór hluti mjólkurframleiðslu 
hér á landi fer fram á Suðurlandi, 
en alls voru framleiddir þar tæp-
lega 56 milljónir lítrar af mjólk 
á liðnu ári. 

Næstmest er framleiðslan 
á Norðurlandi eystra, tæplega 
37 milljónir lítra. Þá kemur 
Norðurland  vestra með 22,3 
milljónir lítra, á Vesturlandi voru 
framleiddir tæplega 18 milljónir 
lítra af mjólk á síðastliðnu ári. 

Um 14 milljónir lítra voru 
framleiddir á öðrum svæðum. 
Heildarmjólkurframleiðslan árið 
2015 nam um 146 milljónum lítra.

Byggðastofnun hefur tekið 
saman skýrslu þar sem nautgripa-
rækt á Íslandi er kortlögð á sama 
hátt og gert var í samantekt á fjölda 
og dreifingu sauðfjár á Íslandi, en 
sú skýrsla kom út í júní í sumar. 

Gögn um fjölda nautgripa mið-
ast við haustskýrslur bænda í lok 
árs 2015. Fjöldi nautgripa er sam-
tala fjölda mjólkurkúa, holdakúa 
til undaneldis, kelfdra kvíga, geld-
neyta eldri en eins árs, kvígukálfa 
yngri en eins árs og nautkálfa yngri 
en eins árs.

853 bú með nautgripi

Fram kemur í samantektinni að alls 
voru 853 bú  með nautgripi á liðnu 
ári, þar af voru 846 bú á lögbýlum 
samkvæmt lögbýlaskrá Þjóðskrár. 
Flest voru búin á Suðurlandi, 
320 alls, 182 voru á Norðurlandi 
eystra, 151 á Norðurlandi vestra, 
118 á Vesturlandi og þá voru 82 
bú með nautgripi á Austurlandi, 
Vestfjörðum og á höfuðborgar-

svæðinu. Engir nautgripir voru í 
sveitarfélögum á Suðurnesjum.  

Af þeim 853 búum þar sem 
voru nautgripir árið 2015 voru 
665 þeirra með mjólkurkýr. 
Flest á Suðurlandi, alls 247. 
Á Norðurlandi eystra voru bú 
með mjólkurkýr 153 í allt, 107 
á Norðurlandi vestra og 99 á 
Vesturlandi. Í öðru landshlutum 
voru 59 bú með mjólkurkýr.

Stærsta nautgripabúið
með 641 grip

Nautgripir reyndust í allt vera 
78.776 talsins og dreifast þannig 
að 38% nautgripa eru á búum þar 
sem eru 150 nautgripir eða fleiri 
og 32% á búum þar sem búið er 
með 101 og upp í 150 gripi.

Fram kemur einnig í saman-
tektinni að flestir nautgripir á einu 
búi reyndust vera 641 í allt, næst 
kom bú með 552 nautgripi, en alls 
voru fjögur bú með á milli 400 til 
500 nautgripi. Samtals voru 6.028 
nautgripir á þeim fimmtán búum 

sem flesta gripi héldu, eða 7,7% 
af heildarstofninum.  

Stærsta búið með 240 mjólkýr

Mjólkurkýr í landinu á liðnu ári voru 
alls 27.441 og voru tæplega 5.500 
þeirra á búum þar sem voru 75 eða 
fleiri mjólkurkýr, eða um 20% af 
heildarfjöldanum. 

Á ríflega 30% búanna voru frá 51 
og upp í 75 mjólkurkýr, þannig að 
ríflega helmingur allra mjólkurkúa 
eru á býlum sem voru með fleiri en 
50 kýr. 

Á því búi þar sem mjólkurkýr 
reyndust flestar voru þær 240 tals-
ins og voru samtals á því búi 552 
nautgripir í allt. Á fimmtán stærstu 
búum landsins voru ríflega 2.100 
mjólkurkýr sem gerir 7,7%. 

Ef býlum með nautgripi er skipt 
niður eftir því hvort þau eru með 
mjólkurkýr eða ekki kemur í ljós að 
88% allra nautgripa á landinu er á 
búum sem eru með mjólkurkýr en 
aðeins 12% á búum án mjólkurkúa. 
 /MÞÞ

Kýr úti á túni í Berjanesi.  Mynd / HKr. 

Holdanautgripir í Kjósinni. Mynd / HKr. 

Framkvæmdir við 
ljósleiðaralagninu í 
Þingeyjarsveit ganga 
vel og eru þær rúmlega 
á áætlun, að því er haft 
er eftir Gunnari Birni 
Þórhallssyni, fram-
kvæmdastjóra Tengis hf., 
á Akureyri á vefsíðu 641.is. 

Búið er að leggja stofn-
lögnina á næstum allt svæðið 
sem var áætlað að leggja á í 
fyrsta áfanga og þá er lokið 
við að leggja heimtaugar heim á 82 
bæi af 150. Að sögn Gunnars var 
þátttaka íbúa í ljósleiðaraverkefninu 
í Þingeyjarsveit góð, en einungis 
6 aðilar af 150 aðilum (heimilum) 
vildu ekki fá ljósleiðarann inn til 
sín.

Allir komnir í samband fyrir 
áramót

Einungis er eftir að plægja stofn-
lögnina niður á nokkrum bæjum við 
Staðarbraut í Aðaldal, en búið er að 
leggja stofnlögnina suður Reykjadal. 
Lokið er við að leggja heimtaugar 

heim á bæi í Fnjóskadal, 
Ljósavatnsskarði og Kinn og 
er heimtaugalagning á bæjum 
í Aðaldal vel á veg komin, 
sem til stóð að leggja á í fyrsta 
áfanga. Eftir er að leggja heim-
taugar á bæi í Reykjadal og 
hluta bæja í Aðaldal, en hafist 
var handa við það verk í vik-
unni og áfram haldið í þeirri 
næstu. 

 Um næstu mánaðamót 
er gert ráð fyrir að hægt 

verði að virkja fyrstu notendurna í 
Fnjóskadal, Ljósavatnsskarði og í 
Kinn og þeir kæmust þá í langþráð 
ljósleiðarasamband. Notendur í 
Aðaldal og Reykjadal ættu að geta 
tengst ljósleiðaranum fyrir áramót 
gangi allar áætlanir eftir.  /MÞÞ

Ljósleiðaralagning í Þingeyjarsveit:

Framkvæmdir ganga vel
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Mótorar og varahlutir á lager
Hröð og góð þjónusta

Dreifingaraðili BRIGGS & STRATTON 
á ÍSLANDI

MHG VERSLUN EHF 544-4656 - MHG.IS

fyrirtækjafánar hátíðarfánar
þjóðfána borðfána bannerar

Fyrir þig
í Lyfju

lyfja.is

Decubal fyrir húðina! Afsláttur af völdum 
Decubal vörum út október.

afsláttur
20%

Skeifunni 3h  ll Sími: 588 5080 ll dynjandi.is

Heyrðu nú!
Heyrnarhlífar  með útvarpi og 
bluetooth tengingu við síma. 

 Hafðu samband. 
Við veitum þér faglega aðstoð.

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

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

Leiðandi framleiðandi í gólfum fyrir gripahús 
naut - svín - hross - sauðfé

FORTÍÐ NÚTÍÐ FRAMTÍÐ

Hefðbundnir gólfbitar Rastaðir gólfbitar Velferðargólf - gúmmi og steinsteypa

G. Skaptason, Starengi 13, 800 Selfoss. Sími 481 1020 gsm 893 4334, netfang: gskapta@internet.is

Sala og ráðgjöf Norðurland: Benedikt Hjaltason, Akureyri. Sími 894 6946, netfang: bigben@simnet.is

AB Andersbeton   www.andersbeton.com  (VDV benton)

Vertu viðbúinn vetrinum
LÉTTAR – STERKAR – TRAUSTAR

SNJÓKEÐJUR

Hafðu samband og kynntu þér
vöruúrvalið og þjónustuna 



40 Bændablaðið | Fimmtudagur 20. október 2016

Í engu héraði á landinu á héraða-
bundið sýningarhald á hrútum 
sér jafn langa og rótgróna sögu 
og á Snæfellsnesi. Laugardaginn 
15. október var fáninn reistur að 
nýju. Snæfellingar búa líkt og 
sumir aðrir við það að sameigin-
leg sýning er ekki möguleg vegna 
sauðfjárveikivarna. Sýningin var 
að þessu sinni að Gaul í Staðarsveit 
vestan girðingar og í Haukatungu 
austan girðingar. 

Á báðum stöðum var sýningar-
aðstaða nálægt því að vera betri en 
á best verður kosið og glæsibragur 
á allri framkvæmd mikill og sýn-
ingarnar vel sóttar. Sú breyting var 
nú gerð að sýningarnar voru báðar 
samdægurs. Dómarar á sýningunni 
eins og oft áður voru Lárus G. 
Birgisson auk þess sem ég tók þátt 
í því starfi.

Meiri þátttaka en haustið 2015

Umtalsvert meiri þátttaka var í sýn-
ingarhaldinu en haustið 2015, nú 
sýndir samtals 79 hrútar. Vestan 
girðingar verður þátttaka vart betri en 
verið hefur en hrútar sýndir þar voru 
55 að þessu sinni. Austan girðingar er 
fjárfjöldinn mestur á svæðinu en þar 
voru sýndir 24 hrútar og þó að það 
sé bragarbót frá síðasta ári eru það 
bændur þar á svæðinu sem enn geta 
gert átak í þessum efnum. Flokkun á 
sýningarhópana var þannig að hyrndu 
hvítu hrútarnir voru langflestir eða 44 
samtals 22 voru í flokki þeirra mislitu 
(einn að vísu hvítur en ferhyrndur) og 
hvítu kollarnir voru 13.

Ótrúlega margt forvitnilegt mátti 
greina í sýningahópnum og verður 
reynt að greina frá einhverju í texta. 
Í heild var lambahópurinn frábær og 
viðlíka einstaklingar aldrei verið á 
samskonar sýningu á svæðinu áður. 

Viðurkenningar fyrir ær í BLUP 
kynbótamatinu

Sú góða hefð hefur skapast á þess-
um sýningum að veita í fyrstu viður-
kenningar fyrir þær ær á svæðinu sem 
efstar standa í BLUP kynbótamatinu 
og hafa náð þeim árangri að fylla uppí 
eigin upplýsingar fyrir fjögur fyrstu 
afurðaárin. Að þessu sinni er það 
árgangur ánna fæddra árið 2011. 

Efsta sætið skipar þar ær 11-194 
á Hjarðarfelli. Hún er úr hinni ára-
tuga gömlu ræktun þar undan Laufa 
08-848 og móðurfaðir Raftur 05-966. 
Þessi ær hefur áður komið við sögu 
þessara sýninga vegna þess að annað 
tvævetlulamb hennar haustið 2013 
stóð þá efstur á héraðssýningu, fékk 
nafnið Stólpi og er nú kominn á 
sæðingastöð. Haustið 2015 var hún 
með frábæran tvílembingshrút, sem 
því miður lifði það ekki að komast 
í notkun. Að síðustu má nefna að 
líklega á hún óstaðfest Íslandsmet í 
afurðum hjá veturgömlum ám en á 
þeim aldri skiluðu afkvæmi hennar 
55 kg af dilkakjöti í sláturhús. Hér 
fer því sannanlega einstakur gripur 
til afurða og kynbóta. 

Í öðru til þriðja sæti þessara áa 
voru síðan hálfsystur frá Mýrdal, 
Kvaðning 11-301 og Kvísl 11-302, 
en þær eru sonardætur Kalda 03-989 
og hafa þaðan erft Þokugenið báðar 
Þessar ær hafa því oft verið þrí- eða 
fjórlembdar og eru hinar mestu 
afurðaskjóður.

Gullmolar úr hinni
almennu ræktun

Í hópi mislitu hrútanna gaf á að líta 
fágætt úrval góðra lamba. 

Efsta sætið þar skipaði svartbotn-
óttur hrútur nr 255 frá Haukatungu. 
Faðir þessa lambs Kúði 14-549 átti 
þarna á sýningunni fjóra úrvalssyni 
en hann er sjálfur genginn á vit feðra 
sinna en hann var sonur Salómons 
10-908. Í móðurætt 255 eru fjöldi 
þekktra sæðingahrúta og konfekt úr 
heimaræktun. Þessu lambi er í sem 
fæstum orðum lýst sem óvanalega 

samanþjöppuðum holdaköggli með 
frábær mala- og lærahold. 

Í öðru sæti var svartbíldóttur 
hrútur frá Hofsstöðum, sem ekki 
síður hefur af miklu ættgöfgi að 
státa. Faðir hans Stutti 15-210 er 
sonur Putta 11-921 og móðurfaðir 
Stutta er Mundi 10-521 í Gaul sem 
var þekktur héraðssýningartoppur 
sem hefur skilið ótrúlega mikið eftir í 
ræktun á svæðinu. Í móðurætt lambs-
ins eru síðan skrautfjaðrir eins og 
Andrés 09-244 sem var eitt margra 
svartra kynbótatrölla undan Kveiki 
05-965 og einnig Jón Pál 04-990 sem 
kom frá Hofsstöðum á stöð. Lamb 
99 er stórglæsilegt, þroskamikið og 
bollangt með alveg frábæra holdfyll-
ingu í öllum afturhlutanum. 

Þriðja sæti skipaði síðan svart-
kollóttur hrútur frá Hraunhálsi nr 
180. Faðir þessa lambs Kópur 15-440 
á síðar eftir að koma við sögu hér 
á sýningunni en sjálfur stóð hann 
í öðru sæti í þessum flokki haustið 
2015. 

Um árabil hafa dökkir hrútar frá 
Hraunhálsi, flestir svartir, skipað 
topp eða annað sætið á þessari sýn-
ingu. Þeir eru ræktaðir kynslóð af 
kynslóð og afkvæmi Kóps í haust 
finnst mér sýna óvanalega festu 
komna í þessa ræktun. 

Á sýningunni koma fram þrír 
úrvalshrútar undan Kópi úr hópi 
fárra afkvæma. Rekur mig ekki 
minni til jafn sterkrar ræktunar í 
kollótta fénu á þessu svæði. Lambið 
180 státar af þeim Sigurfara 09-860 
og Frakkssyni 04-974 í móðurætt. 
Lamb þetta er frábærlega velgert með 
góða bollengd og gríðarlega góða 
holdfyllingu. 

Ég rek talsvert ættir þessara 
mislitu lamba til að sýna að þetta eru 
aðeins gullmolar úr hinni almennu 
ræktun sem sumir hafa skipt um ytra 
gervi. Þetta er ákaflega ánægjuleg 
breyting sem er þannig að verða í 
ræktun mislita fjárins víðast um land.

Kópur hlýtur að koma á 
áhorfslista stöðvanna

Annað atriði vil ég nefna að í skrifum 
um sýninguna 2015 íja ég að því að 
mögulega megi sjá einhverja topp-
ana inná stöðvunum á næstu árum úr 
þeim hópi. Þá var ég ekki að horfa 
til mislitu hrútanna. Kópur er þegar 
nefndur og hlýtur þegar að koma á 
áhorfslista stöðvanna. 

Efsti hrúturinn í þessum flokki 
2015 sem var frá Álftavatni var 
seldur að Neða-Hóli og heitir þar 
Valdi 15-247. Undan honum var á 
sýningunni hópur sona, flestir hvítir, 
alger úrtökulömb. Þess má geta að 
mæður þessara lamba munu flestar 
afkomendur Mundasonar í Gaul, sem 
einnig er áður nefndur og lömbin því 
ögn skyldleikaræktaðir afkomendur 
hans. Valdi er tvímælalaust hrútur 
sem horft verður til.  

Kollóttu hrútarnir ákaflega vel 
gerðir

Kollóttu hrútarnir voru fæstir en 
ákaflega vel gerðir og góð lömb. 

Efsta sæti þar skipaði lamb nr 63 í 
Dalsmynni. Þetta er ákaflega föngu-
legt lamb, jafnvaxið með afbrigðum, 
bollangt með feikilega góða hold-
fyllingu. Föðurfaðir þessa lambs er 
Sproti 12-936 en móðir lambsins var 
fengin frá Bassastöðum úr lands-
þekktri ræktun þar. Uppruna líklega 
best lýst sem Árneshreppskind að 
mestu ræktuð utan sveitar. 

Í öðru sæti kollanna var hrútur nr 8 
úr Bjarnarhöfn. Þetta lamb er frábær-
lega holdfyllt, sértaklega lærahold 
og minnti í útliti ögn á Texel lömb. 
Hrúturinn er hreinhvítur og má helst 
að finna, að bollengd er ekki nema 
í góðu meðallagi. Faðir lambsins er 
fenginn frá Árbæ og undan Spotta 
13-942 en móðurfaðir lambsins Steri 
07-855 og lambið því nokkuð skyld-
leikaræktaður afkomandi Stera. 

Í þriðja sætinu var síðan hrútur 
219 frá Hraunhálsi en hann lík-
ist um gerð ákaflega mikið 
Bjarnarhafnarhrútnum nema meðan 
hann er hreinhvítur er þessi ögn 
guldröfnóttur. Þessi hrútur er undan 
Kópi 15-440 sem þegar hefur nokkuð 
verið fjallað um. 

Þrír hyrndir austan girðingar í 
verðlaunasæti

Í stærsta flokknum meðal hyrndu 
hvítu hrútanna urðu ákveðin kafla-
skil. Ósjaldan hafa öll efstu sætin í 
þessum flokki fallið í hlut hrúta vest-
an girðingar en það gerist nú fyrsta 
sinni að öll þrjú efstu sætin komu í 
hlut hrúta austan girðingar.  

Efsta sætið og um leið efsta sæti 
sýningarinnar og þar með um leið 
gerði eigandann að handhafa hins 
glæsilega verðlaunaskjaldar sem 
hefur verið farandgripur á svæðinu 
í meira en sex áratugi var lamb 17 í 
Haukatungu. Þetta lamb er einstakt 
djásn að allri gerð. Hann er rígvænn, 
mjög bollangur, sterkbyggður og 
jafnvaxinn. Vöðvafylling hjá þessum 

einstaka glæsigrip var einnig með 
fádæmum mikil. Bakvöðvi mældist 
37 mm og fékk hann 5 fyrir lögun 
hans. Þetta metfé er sonur Garra 
11-908 en synir hans eru frekar 
fátíðir þetta haustið eftir ofurnotk-
un tveggja undangenginna ára. Í 
móðurætt standa ýmsir af sterkustu 
gripum ræktunarinnar í Haukatungu 
að baki. Þess má geta að 2014 hlotn-
aðist öðrum Garrasyni í Haukatungu 
efsta sætið þá á héraðssýningu og 
fetar sá líklega inná stöðvarnar til 
notkunar í haust. 

Í öðru sæti var lamb nr 23 í 
Dalsmynni. Þetta var jafnvel enn 
meira djásn en topphrúturinn á velli 
en hann var tæplega jafningi hans 
um lærahold en frábær að allri gerð. 
Þessi hrútur er einnig úr sæðingum 
sonur Tanga 13-954 en það var hrútur 
sem bændur sýndu almennt takmark-
aðan áhuga á að nota síðasta vetur og 
því með ólíkindum hve frést hefur 
af mörgum metfjárlömbum undan 
Tanga á þessu hausti. Móðurfaðir 23 
er Gotti 05-804. 

Í þriðja sætinu kom síðan hrútur 
nr 185 í Haukatungu. Aðalsmerki 
þessa hrúts eru frábær vöðvafyll-
ing og sérstaklega föst hold auk 
glæsileika að allri gerð. Faðir hans 
Stefán 15-503 var fenginn austan frá 
Leifsstöðum í Öxarfirði af þekktustu 
hrútaættum þar á svæði nú um stund-
ir en móðurættin úr Haukatungufénu 
þar sem margan gullmolann er orðið 
að finna.

Örfáum orðum skal vikið að 
áhrifum sæðinganna. Allir topphrút-
arnir eru tilkomnir meira eða minna 
fyrir áhrif sæðinga eins og þegar er 
fjallað um. Hrútar beint tilkomnir við 
sæðingar voru færri en stundum áður 
og það sem var sérstakt var að þar 
var eingin tiltekin hópur hálfbræðra 
sem setti svip á sýninguna eins og 
yfirleitt hefur verið heldur voru lömb 
undan fjölmörgum stöðvarhrútum. 
Þetta er rétt notkun á þessum hrút-
um vegna þess hve margir þeirra eru 
orðnir svipaðir að gæðum. Einkenni 
þessara sýninga voru ótrúlegir hópar 
undan veturgömlum heimahrútum. 
Þrír hafa þegar verið nefndir, þeir 
voru fleiri og minnist ég aldrei áður 
að hafa séð hliðstæðu við þetta rækt-
unarafrek, sem að hluta hlýtur að 
vera tilviljun. 

Snæfellskri sauðfjárrækt
til mikils sóma

Sýning þessi var líkt og fyrri hlið-
stæðar sýningar snæfellskri sauðfjár-
rækt til mikils sóma. Ræktunarstarfið 
í sauðfjárrækt stendur á traustari 
og samfelldari grunni en í flestum 
öðrum héruðum landsins. 

Almennur áhugi á ræktunarstarfi 
á meðal fjáreigenda er og hefur verið 
mikill hvort sem um er að ræða dreif-
býli eða þéttbýli á svæðinu. Svæðið 
vestan girðingar hefur nú á þriðja 
áratug verið eitt meginfjársölusvæði 
landsins. 

Á heildina litið held ég að reynsla 
bænda á öðrum svæðum af fjárkaup-
um þaðan sé mjög góð. Margir hafa 
sótt sér þangað ómetanlegt kynbóta-
fé og mundu vart halda slíku áfram 
haust eftir haust nema hafa sannfærst 
um að þar má sækja í sterka stofna.  
Um það er tæplega ástæða til að efast 
fyrir þá sem sáu glæsigripina á sýn-
ingunni 2016.  
 /Jón Viðar Jónmundsson

  Héraðssýningin á Snæfellsnesi haustið 2016:

Snæfellskri sauðfjárrækt til mikils sóma

Úr Staðarsveit á Snæfellsnesi. Vinstra megin er Lýsuskarð síðan Lýsuhyrna, Þorgeirsfell og Þorgeirshyrna fjær.   Mynd / HKr. 
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Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Tilboð óskast í ríkisjörðina 
Höskuldsstaði í Þingeyjarsveit

20435 – Höskuldsstaðir í Þingeyjarsveit
Um er að ræða ríkisjörðina Höskuldsstaði í Reykjadal í Þingeyjarsveit, 
landnr. 153770. Jörðin er talin vera allt að 274 ha en landamerkjum
hefur ekki verið þinglýst. Jörðin er á landbúnaðarsvæði samkvæmt að-
alskipulagi. Jörðin er vel staðsett og bærinn stendur á fallegum stað við 
rætur Fljótsheiðar. Samkvæmt Þjóðskrá Íslands – fasteignaskrá er um að
ræða íbúðarhús, 138,2 m², byggt 1945, fjárhús, 154,2 m², byggt 1954 og
skúr, 12,3 m² byggður 1990. Öll húsin þarfnast töluverðra endurbóta og 
m.a. hefur þak fallið á útihúsum.

Jörðin á veiðirétt í Reykjadalsá og Vestmannavatni.

Vestmannsvatn var friðlýst árið 1977 og er hluti jarðarinnar innan friðlands,
uþb. 81 ha. Ágreiningur er um landamarki meðfram suðurhluta jarðar-
innar sem nær yfir 27 ha. landsvæði. Ekki hefur verið búið á jörðinni um
nokkurra ára skeið en þau tún sem nytjuð hafa verið eru á því landsvæði 
sem ágreiningur stendur um. Sú kvöð fylgir jörðinni að óheimilt er að
hefta för gangandi fólks um þinglýst friðlandið vegna gönguferða eða
berjatínslu.

Þar sem hluti jarðarinnar er friðlýstur er farið fram á að með kaupt-
ilboði fylgi á sérblaði stutt en greinargóð lýsing um fyrirhuguð not
tilboðsgjafa á jörðinni.
Jörðin selst í því ástandi sem hún er í og eru áhugasamir tilboðsgjafar 
hvattir til að kynna sér mjög vel ástand húsa og umhverfis þar sem ekki
hefur verið búið á jörðinni í nokkur ár.

Jörðin er ekki langt frá Akureyri og með tilkomu Vaðlaheiðargangnanna 
styttist sú vegalengd enn frekar.

Öll vegsvæði á vegum Vegagerðarinnar sem liggja yfir land jarðar þessarar
eru undanskilin við sölu þessa og er eignarhald þessara vegsvæða í eigu
Ríkissjóðs Íslands. 

Í samræmi við 40. gr. jarðalaga nr. 81/2004 eru undanskilin í sölu þessari
námuréttur og réttur til efnistöku, þ.m.t. sand- og malarnám, og vatns-
og jarðhitaréttindi umfram heimilis- og búsþarfir. Nauðsynleg aðstaða til
að hagnýta framangreind réttindi eru einnig undanskilin í sölu þessari.

Nánari upplýsingar er hægt að fá hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík í síma 530 1400.

Tilboðseyðublöð liggja frammi á sama stað ásamt reglum um frágang og
útfyllingu á tilboðseyðublaði. Sjá einnig nánari upplýsingar á heimasíðu
Ríkiskaupa www.rikiskaup.is
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík fyrir kl.
10.00 þann 2. nóvember 2016 þar sem þau verða opnuð í viðurvist
bjóðenda er þess óska.

TIL SÖLU
Lesendabás

Draumalambið
Það vantaði ekki fjaðrafokið við 
löggildingu búvörusamninga 
nýverið og ljóst að landsmenn 
eru ekki algerlega einhuga þegar 
kemur að stuðningi við landbún-
að.  Sjálfur er ég aðdáandi íslensku 
sauðkindarinnar en hana tel ég 
ekki bara vera afbragðs matvöru 
heldur stóran hluta af menningu 
og sögu þjóðarinnar.  

Sumir setja fram hrokafullar 
tillögur um að leggja algerlega af 
stuðning við sauðfjárrækt og flytja 
frekar inn ódýrara kjöt, en ég tilheyri 
ekki  þeim hópi.  Ég hef samt sem 
áður ýmsar hugmyndir og skoðanir 
á sauðfjárrækt og hef fullan rétt á 
því þó að ég sé fæddur og uppalinn 
í Breiðholtinu.  

Við neytendur erum nefnilega 
að borga milljarða í styrki til sauð-
fjárræktar árlega og erum því í raun 
meðeigendur að búfjárstofni bænda. 
Bændur geta þess vegna ekki heldur 
leyft sér að vera með einhvern hroka 
gagnvart skoðunum neytenda.  Sem 
meðeigandi geri ég því eftirfarandi 
framtíðarkröfur til sauðfjárræktar og 
kjötvinnslu.  

Draumalambinu mínu má ekki 
vera beitt á land sem þolir illa beit.  
Það er nóg til af afrétti sem þolir 
beit og því óþarfi að ganga nærri 
landi sem þolir það illa.  Sauðfjárbeit 
sem veldur gróðureyðingu er ósjálf-
bær og óásættanleg. Ég skil ekki af 
hverju sauðfjárbændur vilja grafa 
undan sjálfum sér með því að leyfa 
örfáum aðilum að beita viðkvæm 
svæði. Hættum þessu strax. Ég vil 
að styrkir skattgreiðenda fari í að 
styrkja bændur til að sporna við 
gróðureyðingu frekar en að stuðla að 
henni með beingreiðslum í skrokka 
á röngum stöðum.

Draumalambið mitt hefur líka 
lítið sem ekkert kolefnisspor frá 
vöggu til grafar. Ég vil lítinn sem 
engan tilbúinn áburð í sauðfjárrækt 
af þeirri einföldu ástæðu að hann er 
innfluttur og framleiðsla hans krefst 
venjulega mikils jarðefnaeldsneyt-
is með tilheyrandi útblæstri. Þegar 
draumalambið er komið af fjalli hefst 
svo kjötvinnslan. 

Sem betur fer er kjötvinnsla hér 
á landi keyrð á umhverfisvænni 
orku en það sem ekki endar á borði 
okkar sem dýrindis máltíð má alls 
ekki fara í urðun.  Urðun á lífrænu 
efni er tímaskekkja og metnaðar-
leysi. Lífrænt efni sem fer í urðun 
gefur af sér gríðarlegt magn gróð-
urhúsaloftegunda. Þetta vandamál er 
löngu búið að leysa t.d. með jarðgerð 
líkt og á sér stað í Moltu í Eyjafirði.  
Sem dæmi þá tekur Molta við um 
2000 tonnum af sláturúrgangi og 
breytir honum í verðmætan áburð.  

Ef þetta magn færi í urðun, eins og 
allt of mikið af sláturúrgangi gerir,  
þá hefði útblásturinn orðið 2500 
tonnum meiri en ella. Moltugerðin 
skilar því meiri loftslagsávinningi 
en þúsund rafbílar. 

Ef kjötvinnslur vilja spara örfáar 
kr. á kg og urða sláturúrgang frekar 
en að senda í jarðgerð þá eru menn 
á rangri braut og alls ekki í takt við 
neytendur. Ég fullyrði að flestir neyt-
endur myndu glaðir borga 10 krón-
um meira fyrir skrokkinn vitandi 
að með því fengist langtum minna 
kolefnisspor. 

Þetta er heldur ekki allt, því nú 

eru Vistorka á Akureyri og Lífdísill 
ehf. að vinna að verkefnum þar sem 
allri fitu úr kjötvinnslu verður breytt 
í dýrmætan og umhverfisvænan líf-
dísil sem sýnir að það eru enn meiri 
verðmæti fólgin í því að urða ekki. 

Olíunotkun sem enn er til staðar í 
greininni, t.d. í dráttarvélum bænda 
og vegna afurðaflutninga, eiga bænd-
ur svo að kolefnisjafna með skóg-
rækt, landgræðslu og endurheimt 
votlendis. Það er varla til sá sauð-
fjárbóndi sem ekki getur ræktað tré, 
grætt upp land eða fyllt í skurði. Ég 
tel að það sé allra hagur að uppfylla 
þessi skilyrði enda verður afurðin þar 
með einstakari og umhverfisvænni í 
samanburði við innflutt kjöt.  Slík 
staða gæti bæði hækkað afurðaverð 
og gert stuðning í formi beingreiðslna 
og tolla eðlilegri.

Draumalambið mitt, sem ég hef 
þegar greitt fyrir að hluta, hvort sem 
ég borða það eða ekki, á því í fyrsta 
lagi að sækja sólarorku í gegnum 
fjallagrös á landi sem þolir beit. 
Síðan á það ekki bara að gefa af sér 
hágæða matvæli, heldur á það  líka 
að enda sem lífeldsneyti og áburður. 

Að lokum vil ég fá uppruna-
merkingar og staðfestingu á kolefn-
ishlutleysi með mótvægisaðgerðum 
bænda.  Ég vil styðja við landbúnað 
og borða lambakjöt sem kitlar bragð-
laukana með góðri umhverfissam-
visku. Áfram íslenskur landbúnaður!

Sigurður Ingi Friðleifsson
framkvæmdastjóri
Orkuseturs

Sigurður Ingi Friðleifsson.
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Í hinum heillandi heimi 
gamalla dráttarvéla leyn-
inst ýmislegt fróðlegt 
þegar vel er að gáð. 

Á gullöld lítilla drátt-
arvélaramleiðenda voru 
framleiddir traktorar út um 
allar koppagrundir. Að þessu 
sinni verður sagt frá fjórum 
sem framleiddar voru í 
Ástralíu snemma á og um 
miðja síðustu öld. 

Jelbart

Bræðurnir Frank og George 
Jelbart stofnuðu saman vélaverk-
stæði í Victoríufylki ári 1911 og 
þar settu þeir saman fyrstu spengi-
vélina í Ástralíu. Þremur árum 
seinna settu þeir hjól undir vél-
ina og útkoman var fyrsti Jelbart 
traktorinn. Sú týpa var í fram-
leiðslu í megindráttum óbreytt til 
1926 en þá lenti fyrirtækið 
í fjárhagserfiðleikum og fór 
á hliðina.

Ronaldson Tippett

Árið 1905 gekk Jack Tippett 
til liðs við Ronaldson-
bræður sem tveimur árum 
fyrr höfðu hafið fram-
leiðslu á jarðvinnsluvélum. 
Í samvinnu hönnuðu þeir 
og framleiddu sprengivél 
sem varð talsvert vinsæl og 
1920 höfðu þeir selt rúmlega 4000 
slíkar. Félagið reyndi fyrir sér með 
framleiðslu á dráttarvélum 1910 
en tókst ekki ætlunarverkið. 1920 
sendi það frá sér dráttarvélar sem 
kallaðist Super Drive. Til að byrja 
með keyptu þeir vélarnar í traktor-
ana frá öðrum en ekki leið á löngu 
þar til fyrirtækið framleiddi þær 
sjálft. 

Vegna framleiðslu fyrir her-
inn óx framleiðsla fyrirtækisins 
mikið á árum seinni heimsstyrj-
aldarinnar og í lok hennar var 
Ronaldson Tippett einn stærsti 
vélaframleiðandinn í Ástralíu. 
Dráttarvélaframleiðslu fyrirtæk-
isins var hætt í lok fjórða áratugar 
síðustu aldar en það framleiddi 
vélar til 1972. 

Chamberlain

Stofnandi fyrirtækisins sem fram-
leiddi Chamberlain dráttarvél-
ar í Ástralíu um miðbik síðustu 
aldar hét, eins og búast má við, 

Chamberlain. A.W.Chamberlain 
starfaði sem dráttarvélaviðgerða-
maður í fjöldamörg ár og var sann-
færður um að hann gæti framleitt 
sterka og góða traktora sem væru 
heppilegir fyrir heimaland sitt.

Árið 1949 setti fyrirtæki hans,  
A.W. Chamberlain  & Sons, 
á markað sína fyrstu traktora. 
Týpuheiti þeirra voru 40K, KA og 

55 KA. Allar týpur voru tveggja 
strokka, með háu og lágu drifi og 
gengu fyrir steinolíu. Nokkrum 
árum seinna sendu þeir frá sér 
týpur sem kölluðust 70DA og 
Champion og Counntryman.

Dráttarvélaframleiðandinn 
John Deere keypti stóran hlut í 
Chamberlain  & Sons árið 1970 og 
framleiðslu á dráttarvélum undir 

því nafni var hætt 1990.

Imperial

Árið 1900 hófu tveir bræður 
og verkfræðingar með eft-
irnafnið McDonalds fram-
leiðslu á mótorum og síðar 
dráttarvélum sem fengu 
hið lítilláta heiti Imperial. 
Smiðja McDonalds-bræðra 
var skammt frá Melbourne. 

Fyrsti Imperialainn EA sem þeir 
settu á markað var tveggja strokka 
og 20 hestöfl og kom fyrir almenn-
ingssjónir 1908. Í kjölfarið fylgdu 
týpur með heiti eins og EB og EE 
sem voru í megindráttum eins og 
kraftmeiri. 

Fyrirtækið sneri sér alfarið að 
innflutningi á dráttarvélum í upp-
hafi þriðja áratugar síðustu aldar 
og hætti framleiðslu um skeið. 
Skömmu eftir 1930 hóf fyrirtækið 
aftur framleiðslu og í þetta sinn á 
dráttarvél með eins strokka mótor 
sem líktist þýskum mótorum frá 
Lance. Framleiðslu þeirra var hætt 
um 1950.  /VH

Utan úr heimi

Á Thorbjørnrud-hótelinu í 
Jevnaker í Noregi ræður bóndinn 
og hótelframkvæmdastjórinn 
Olav Lie-Nilsen ríkjum og hefur 
farið óhefðbundnar leiðir í hótel-
rekstrinum þar sem hann fléttar 
saman ferðaþjónustu og landbún-
aði til að laða að hótelgesti. Þannig 
breytti hann sundlaug hótelsins 
í ostagerðarvinnslu og notar alla 
framleiðslu af sveitabæ sínum á 
veitingastað hótelsins. 

„Ég vil framleiða mat og hafa 
náin tengsl við dýr og náttúru svo 
mér finnst það ótrúlega skemmti-
legt að hugsa eitthvað nýtt og 
spennandi innan landbúnaðar. Nú 
rek ég Thorbjørnrud-hótelið og það 
er fullkomið fyrir mig að geta sam-
hæft þetta tvennt og að geta búið til 
svona heildarhugmynd utan um þetta 
tvennt. Síðan finnst mér persónulega 
mikilvægt að geta ráðið yfir öllum 
liðum í fæðukeðjunni. Ég hef alltaf 
litið á framleiðslu matar sem mest 
þroskandi og gefandi starf sem 
nokkur getur gert,“ útskýrir Olav 
Lie-Nilsen, sem sjálfur er fæddur 
og uppalinn á sveitabæ í Hokksund 
þar sem búreksturinn samanstóð af 
mjólkurkúm, svínum, kindum og 
nokkrum hænum. 

Svæðisbundinn matur á 
hótelborðum

Olav hefur alltaf verið upptekinn 
af ferðaþjónustubransanum, mat og 
matarmenningu og því segir hann 
sjálfur að hann sé í draumastöðu með 
því að skapa upplifanir og minningar 
fyrir gesti sína á hótelinu. 

„Við erum með gras, ætiþistla 
og grænkál á bóndabænum. Einnig 
framleiðum við kúa- og sauðamjólk 
ásamt kjötframleiðslu af nautgripum 
og svínum. Það eru 65 kýr á bænum 
og 250 vetrarfóðraðar kindur, þar af 
eru 120 þeirra *Østfrisiske* mjólk-
urkindur. Kjötið nýtum við allt í 
eldhúsinu á hótelinu og öll sauða-
mjólkin er hreinsuð í eigin ostagerð 
sem var útbúin í gömlu sundlauginni 
á hótelinu. Árlega afhendi ég um 160 
tonn til mjólkursamlagsins Tine af 
kúamjólkinni en restina nota ég til 
ostagerðar á hótelinu,“ segir Olav, 
sem býr í dag til skiptis á sveitabæ 

sínum, Øvre Kjekshus í Gran-héraði, 
ásamt því að dvelja stundum í íbúð 
sinni í Ósló.

Matglaðir og áhugasamir gestir

Eitt af því fyrsta sem Olav gerði 
þegar hann keypti hótelið fyrir fimm 
árum, sem liggur rétt við hið þekkta 
Hadeland-glerblástursverkstæði í um 
15 kílómetra fjarlægð frá Ósló, var 
að búa til nýjar áherslur í veitinga-
rekstri þess.

„Það er klárlega þema hjá okkur 
að bjóða upp á mat sem hefur ferðast 
um stuttan veg. Við erum upptekin af 
því að framleiða eins mikið af matn-
um sem við bjóðum upp á sjálf. Þar 
að auki kyndum við hótelið með við-
arkubbum úr eigin skógi og kælum 
niður ostakör og þroskunarherbergi 
í ostagerðinni með köldu vatni úr 
firðinum sem við stöndum við. Ég 
lít á svæðisbundin úrræði sem tennur 
í tannhjóli og þegar ég næ að láta 
allar þessar tennur mynda heild þá 
er þetta fyrst skemmtilegt. Það gefur 
manni tilgang, góða afkomu og það 
veitir okkur mikla athygli sem gerir 
það að verkum að hér er jafnan fullt 
hús,“ útskýrir Olav og aðspurður um 
ostagerðina svarar hann:

„Sundlaugin á hótelinu var í 
niðurníðslu og ég hefði þurft að 
gera hana upp fyrir margar milljónir 
norskra króna og þess vegna fór ég að 
hugsa hvort ég gæti gert eitthvað allt 
annað þarna inni. Niðurstaðan varð 
því, út með klórvatnið og inn með 
ostagerð. Þetta er orðið tveggja ára 
verkefni en við buðum upp á fyrstu 
ostana úr ostagerðinni í fyrrasumar. 
Ostagerðin er vissulega einn af þeim 
þáttum sem gerir það að verkum að 
við fyllum hótelið af matglöðum og 
áhugasömum gestum og við fáum 
marga gesti sem koma eingöngu 
vegna matarins sem við bjóðum upp 
á. Því má segja að maturinn sé orðinn 
grunnur fyrir tilvist okkar.“

Blá Kú og Blá Kind

Eftir að hinu stóra sundlaugarsvæði 
með sinni miklu lofthæð og stóru 
gluggum hafði verið breytt í hágæða-
ostagerð var Olav ekkert að vanbún-
aði að hefja þróunarvinnu.

„Hér framleiðum við svissneska 
gæðaosta, Hadelands-cheddar og 
tvær tegundir af blámygluosti, Blá 
Kú og Blá Kind. Nú er Bláa Kindin 
framleidd í svo miklu upplagi að 
fyrir utan gesti hótelsins þá er hann 
nú á leið inn í sælkeraverslanir,“ 
segir Olav sem hafði alltaf að mark-
miði að hótelið yrði sjálfbært með 
mjólk, kjöt og grænmeti. 

„Við búum til eigin skinku, 
pastrami, paté og annað kjötmeti 
fyrir gesti hótelsins. Ég er mjög 
upptekinn af því að gestirnir viti 
hvaðan maturinn kemur og ég læt 
gjarnan fylgja með skemmtilegar 
sögur frá sveitabænum þegar réttir 
eru bornir fram. Eins og til dæmis 
um Dagmar, svín sem neitaði að 
láta slátra sér og flúði frá slátur-
bílnum svo hún fékk að lifa eitt ár 
til þangað til hún varð alltof stór og 
mannill og breyttist þá í dásamlega 
fennelsalami. Hluti af þessu er sú 
ósk mín að geta aukið meðvitund 
um svæðisbundin matvæli, lifandi 
menningu og dýravelferð og þess 
vegna hef ég valið að hafa alla virð-
iskeðjuna undir hjá mér,“ útskýrir 
Olav sem býður gestum hótelsins 
upp á námskeið um matvæli og 
kynningu á ostagerðinni.  /ehg

Á Thorbjørnrud-hótelinu í Jevnaker í Noregi er hugsað út fyrir kassann:

Út með klórvatnið og 
inn með ostagerð

Dráttarvélar „Down under”

 Myndir / Per Jæger, Mari Svenningsen og Mona Gundersen
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Eftirlit með matvælum

Helstu verkefni og ábyrgð

Fagsviðsstjóri ber ábyrgð á og hefur umsjón 

Hæfnikröfur

Matvælastofnun auglýsir laust til 
umsóknar starf fagsviðsstjóra í matvælaeftirliti sem hefur umsjón með 

www.mast . is

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.

Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að senda 
ferilskrá ásamt mynd á Bjorn Csaba Erdei, rekstrarstjóra, 

á netfangið bjorn@thrastalundur.is

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

Vantar 

Hurðapumpur

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

ÞÓR F
H

REYKJAVÍK:

Krókháls 16

Sími 568-1500

AKUREYRI:

Lónsbakka

Sími 568-1555

Vefsíða:

www.thor.is

KRAMER 5025 liðléttingur
Fjórhjólastýrður liðléttingur

Lyftigeta 1.080 kg.

Lyftihæð 2,69 m

Lengd x hæð x breidd: 3,89 m x 1,98 m x 1,18 m

Hámarkshraði 20 km klst.

Stærsti kosturinn við fjórhjólastýrða liðléttinga er stöðugleikinn. 

Mun stöðugri en liðstýrðir liðléttingar og missa ekki lyftigetu við að beygja.

Hafið samband við sölumenn okkar og fræðist betur um þessa skemmtilegu vél.

Verð miðast við gengi  EUR = 130 ISK

Tilboðsverð með taðkló og skóflu

án VSK

Kr. 3.999.000

Aukabúnaður á mynd: Ljóskastarar að framan 
og hjólbarðar með dráttarvélamunstri .
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Héraðssýning lambhrúta í Strandasýslu haustið 2016:

Glaðst yfir glæsilegum árangri
Haustið skartaði sínu fegursta 
norður á Ströndum 8. október síð-
astliðinn. Þá blésu Strandamenn 
í þriðja skipti til héraðssýn-
ingar á lambhrútum í sýslunni. 
Sýningarstaðir voru þeir sömu og 
áður að Heydalsá hjá Sigríði og 
Ragnari norðan Bitrugirðingar 
og sunnan hennar í Bæ 2 hjá 
Þorgerði og Gunnari. Einstaklega 
glæsilegar og rúmgóðar fjárhús-
byggingarnar á báðum stöðum 
bjóða heim glæsilegri sýningar-
aðstöðu.

Ég hef oft nefnt gildi slíkra sýn-
inga sem félagslegrar samkomu til 
að koma saman til að gleðjast yfir 
glæsilegum árangri og er fljótsagt 
að aldrei hefur ástæða til slíks verið 
meiri en að þessu sinni. Þarna fá 
bændur um leið kjörið tækifæri til 
að bera eigin fjárrækt saman við 
það sem best gerist meðal nágranna 
á svæðinu og slíkt á öllum að vera 
lærdómsríkt. Fyrir okkur sem að 
dómstörfum vinnum er þetta um 
leið mjög gott til að geta gert beinan 
samanburð innan kjarnans þar sem 
gripirnir standa hlið við hlið. Þannig 
má áfram telja atriði sem gera starf 
sem þetta að lyftistöng fyrir rækt-
unarstarfið. 

Frábærar gimbrar undan 
Sigurboga 14-113

Lengi hefur verið trú okkar dómara 
og næstum vissa að dómar okkar 
eru langt í frá óskeikulir og þannig 
líklegt að þeir hafi aldrei annað en 
takmarkað gildi vegna ræktunar-
starfsins. Reynslan af þessari tak-
mörkuðu starfsemi á Ströndum er 
samt næstum farin að segja annað. 
Haustið 2014, þegar fyrsta sýningin 
er haldin, skipar toppsætið frábært 
lamb frá Birni og Böddu á Melum 
í Árneshreppi. Hrúturinn var alinn 
og heitir Sigurbogi 14-113.  Haustið 
2015 eru seldir þrír synir hans suður 
í Steingrímsfjörð að jafnmörgum 
búum. Þegar þetta er skrifað standa 
þeir hver á sínu búi í haust með 
bestar sláturniðurstöður á hverju 
búanna. Þess má til viðbótar geta 
að gimbrahópurinn undan Sigurboga 
sem kom til skoðunar í haust norður 
á Melum er einn sá frábærasti sem 
ég nokkru sinni hef séð. 

Barði átti ótrúlegan fjölda 
afburðalamba í haust

Haustið 2015 skipaði efsta sætið 
á sýningunni einstakt hrútlamb 
frá Ernu og Jóni í Broddanesi 1. 
Hrúturinn var alinn og heitir Barði 
15-075. Ákveðið var að fá hann til 
notkunar í afkvæmarannsókn vegna 
sæðingastöðvanna á síðasta vetri, 
sem er fátítt með gripi á þeim aldri. 
Það reyndist góðu heilli ekki skot í 
myrkrið. 

Barði átti ótrúlegan fjölda 
afburðalamba í haust og mun þegar 
á annan tug sona hans vera kominn 
dreift víða um land sem verðandi 
kynbótagripir. Þess má geta að 
Barða fylgdi á sýningunni í fyrra 
annan ofurlamb frá Broddanesi 
1 sem einnig var alið og sá ég þá 
stallarana daginn fyrir héraðssýn-
inguna og eins og þeir stóðu þá 
sem einstaklingar varð ég að láta þá 
skipta sætum. Komu samt báðir vel 
undan góðu sumri sem segir til um 
hvaða ofurkindur þarna fóru. Þetta 
nefni sem ég hér sem gott sýnidæmi 
um það hve bændur láta oft gervi 
veturgamalla hrúta villa sér sýn. Það 
eru sláturlömb sem þið framleiðið 
og þess vegna eigið þið að horfa til 
einstaklingsdóms lambsárið og síðan 
reynslu afkvæma hrútanna eftir það. 
Sú reynsla afkvæma þessara kappa 
í haust bendir til að Barði sé miklu 
öflugri sláturlambafaðir en stallari 
hans. Mörg fleiri dæmi mætti nefna 
um góðan árangur glæsigripa á sýn-
ingunum 2014 og 2015 en þessi eru 
það sláandi að þau verða látin nægja.

Nákvæmlega jafnmörg lömb á 
sýningu og í fyrra

Snúum okkur aftur að sýningunni í 
haust. Á sýningu sunnar girðingar 
mættu 28 lömb, eða nákvæmlega 
jafnmörg og á síðasta ári, en norð-
an girðingar 47, eða aðeins færri 
en á síðasta ári. Mest var þar að 
sjálfsögðu saknað að bændur í 
Árneshreppi mættu ekki með sín 

úrvalslömb sem samt var mörg þar 
að finna í haust.

Skipulag á þessum sýningum 
verður alltaf vandamál. Lambafjöldi 
líkur því sem hefur verið á sýningun-
um á Ströndum til þessa er ákaflega 
hæfilegur. Hins vegar væri að sumu 
leyti keppikefli að fá enn almennari 
þátttöku í þessum sýningum vegna 
þess að nánast hver og einn einasti 
fjárbóndi á Ströndum er virkur í 

ræktunarstarfinu og eiga sýninga-
gripi til að tefla fram. Það yrði samt 
aldrei nema með enn meiri takmörk-
unum á fjölda sýningagripa frá þeim 
sem hafa verið virkir til þessa sem 
slík breyting gerist.

Hópur dökkra og mislitra hrúta 
vex sífellt líka að gæðum

Lítum næst á skiptingu lambanna á 
sýningarflokka. Eins og áður yfir-
gnæfðu kollóttu hrútarnir sem voru 
samtals 42 og á sýningunni norðan 
girðingar eru fjöldi þeirra yfirgnæf-
andi. Hyrndu hrútarnir voru 15 og 
þar hefur gamli Bæjarhreppurinn 
yfirhöndina. Að síðustu voru 18 
hrútar í hópi dökkra og mislitra og 
vex hann sífellt bæði að fjölda og 
gæðum.

Dóma á sýningunni önnuð-
ust ásamt mér húnvetnsk eðal-
menni, Anna Margrét Jónsdóttur á 
Sölvabakka og Jón Árni Magnússon 
í Steinnesi.  

Þá skal lítillega geta topplamb-
anna í hverjum sýningaflokki. Lömb 
um allt land virðast glæsileg í haust. 
Þess vegna voru þessir sýningahópar 
þarna einstakir og ég held ég taki 
ekki of sterkt til orða að hvergi hér 
á landi hefur áður verið mögulegt að 
safna saman jafn einstökum lamba-
hópum að gæðum og þarna var gert. 

Lamb númer 7 efst mislitu 
lambanna

Í hópi mislitu lambanna skipaði efsta 
sætið lamb númer 7 frá Miðdalsgröf. 
Hrútur þessi er svartbíldóttur að lit 
og kollóttur. Lamb þetta er einstakur 
glæsigripur, feikilega jafnvaxið og 
múrað í holdum þó að frábær bak- 
og lærahold vektu þar mesta athygli. 
Hrútur þessi er sonur Krapa 13-940, 

en þess má geta að lömb úr sæðing-
um voru aðeins örfá á svæðinu norð-
an girðingar og þau fáu flest undan 
Krapa. Í móðurætt er hann blanda af 
heimafé og fé frá Broddanesi 1. Alla 
gamla stöðvarhrúta frá Miðdalsgröf 
má finna í móðurlínunni.

Í öðru sæti í þessum flokki kom 
svartflekkóttur, kollóttur hrútur 
frá Bassastöðum nr. 466. Hrútur 
þessi var gríðarvænn, ákaflega vel 
vöðvastæltur og vel gerður. Hann 
er ekki frekar en aðrir topphrútar 
þarna neinn tilviljunargripur. Faðir 
hans 14-109 er fenginn frá Ragnari 
á Heydalsá undan Voða 13-943 (Þau 
Bassastaðahjón hafa stundum síðari 
ár verið of sparsöm á að veita hrútum 
sínum skírn og er faðirinn því nafn-
laus). Móðurfaðir hans er hins vegar 
Árneshreppshrútur undan Stera 
07-855 og hin landsþekkta ræktun 
á Bassastöðum að öðru leyti að baki.

Þriðji í röð var hrútur 68 í 
Guðlaugsvík. Hrútur þessi er svartur 
og hyrndur. Hann er þrælþungur, 
með ákaflega jafna og góða gerð og 
verulega ræktarlegur. Þó að ættgarð-
ur hans sé ekki jafn vel þekktur og 
hinna er það sem fram kemur í ætt-
argrunni traustvekjandi. Faðir hans 
kemur frá Guðmundi í Skálholtsvík 
undan Þrótti 08-871 og margir hrútar 
í Skálholtsvík sem verið hafa undir 
sjóngleri stöðvanna síðasta áratuginn 
að baki í föðurætt. Móðurföðurfaðir 
er síðan Kóngur 04-829.

Lamb 16 efst hyrndu hrútanna

Hyrndu hrútana var að meirihluta 
að finna sunnan girðingar og voru 
margir þeirra því tilkomnir við 
sæðingar. Efsta sætið í þeim flokki 
skipaði lamb 16 í Guðlaugsvík. 
Hrútur þessi er klettþungur og 
með afbrigðum þéttholda og fögur 
kind á velli. Hann er tilkominn við 
sæðingar undan Læk 13-928 og eins 
og föngulegustu synir hans verða. 
Móðurfaðir hans er Röðull 08-057 
sem var hetjuhrútur hjá Guðmundi 
í Skálholtsvík undan Bifri 06-994. 
Beinan móðurlegg er hins vegar ekki 
mögulegt að rekja.

Næstur í röð kom hrútur 133 í 
Laxárdal. Þetta er mjög þroskamikið 
lamb, bollangur og vel gerður hrútur 
með firnasterk bak- og lærahold. 
Faðir hrútsins er Börkur 13-952 
en móðurætt er bæði fjölbreytt og 
víðfeðm. Móðurlína rakin á föður-
hlið er kollótt fé og Snarfari 09-860 
móðurföðurfaðir en móðurmóður-
faðir aftur á móti Grábotnasonur 
06-833 sem fenginn var austan frá 
Hafrafellstungu. Fjölbreyttur grautur. 

Þriðja sæti hyrndu hrútanna hreppti 
síðan nr. 137 frá Smáhömrum. Þetta 
lamb er holdakökkur og ákaflega vel 
gert og þrælþungt miðað við stærð, 
vantar ef til örlítið á bollengd miðað 
við allra bestu lömbin. Þjöppuð hold 
eru ekki óvænt vegna þess að faðir-
inn Hringur 13-053 er Hergilssonur 
08-870 sem Guðbrandur hefur notað 
með ágætum árangri síðustu árin. Á 
móðurhlið standa stólparnir Borði 
08-838 og Sokki 07-835.

Besti kollótti hrúturinn var lamb 
númer 147

Kollóttu hrútarnir voru eins og ætíð 
kóróna sýningarinnar og sá hópur 
sem þarna var áreiðanlega einstak-
asti slíkur hópur sem nokkru sinni 
hefur verið sýndur hérlendis. Eins 
og áður þá var umtalsverður munur 
í þessum hópi á gripum norðan og 
sunnan girðingar. Þetta hefur verið 
á fyrri sýningum og þó að engir 
kollóttu hrútanna sunnan girðingar 
næði í hópa fimm bestu þá fullyrði 
ég að gæði þeirra þarna voru samt að 
þessu sinni  að nær öll lömbin stóðu 
framar þeim sem áður hafa verið þar 
á sýningum. Því miður virðist koll-
ótta féð frekar á undanhaldi í gamla 
Bæjarhreppi. Það held ég sé miður. 
Lömbin sem nú mættu sannfærðu 

Jón Stefánsson, Broddanesi, með verðlaun og farandbikar fyrir besta hrút 
sýningarinnar.

Verðlaunahafar fyrir kollótta hrúta, talið frá vinstri: Reynir Björnsson, Miðdalsgröf, 3. sæti. Jón Stefánsson, Broddanesi, 
1. sæti og Barbara Guðbjartsdóttir, sem heldur á verðlaunum fyrir Jón Stefánsson, Broddanesi, 2. sæti.

Verðlaun fyrir mislita hrúta, talið frá vinstri: Samson Bjarni Jónasson, Guðlaugsvík, 3. sæti. Lilja Jóhannsdóttir, 
Bassastöðum, 1. sæti og Reynir Björnsson, Miðdalsgröf, 2. sæti.
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mig um að í þessu fé eru nú ágætar 
ræktunarframfarir. 

Besti kollótti hrúturinn var nr. 
147 í Broddanesi 1. Ég ætla ekki að 
lýsa lambinu aðeins segja að ég tel 
þetta glæsilegast lamb sem ég hef 
séð að haustlagi hér á landi og eru 
þau samt orðin allmörg. Að ætt-
erni er þetta lamb ótrúleg stappa af 
flestu því besta sem birst hefur í sjö 
áratuga ræktunarstarfi í Árnes- og 
Kirkjubólshreppi. Lambið er tvæ-
vetlutvílembingur og gimbrin sem 
honum hafði fylgt í sumar var litlu 
minna gullstykki. Faðirinn er Svali 
14-071 og átti 147 þannig ótrú-
lega mörg glæsileg hálfsystkini í 
haust, en Svali er í fyrstu ættliði úr 
Broddanesræktun. Móðurfaðirinn var 
fenginn frá Stað í Steingrímsfirði en 
rekur ættir nánast að öllu strax til 
baka ættir í Broddanes og Heydalsá. 
Nr. 147 er einstakt ræktunarafrek.

Annar í röð var lamb 237 einnig 
í Broddanesi 1. Þessi hrútur er frá-
bær að allri gerð, mjög bollangur og 
þroskamikill og múraður vöðvum. 
Þessi hrútur rekur talsvert ættir til 
sömu einstaklinga og hinn. Faðirinn 
er Kjarkur 12-063 sem er eitt fjöl-
margra kynbótatrölla sem sótt hafa 
verið að Melum í Árneshreppi í 
Broddanes. Móðurlínan margt það 
sterkasta í Broddanesræktun síðustu 
ár.

Þriðji hrútur í röð var nr. 1 í 
Miðdalsgröf. Þetta er frábær einstak-
lingur að allri gerð og sérstaklega 
er vöðvafylling í afturhluta lambs-
ins, baki, mölum og lærum frábær. 
Þessi hrútur eins og sá sem efstur 
stóð meðal mislitra er sonur Krapa 
13-940, þannig að fáir hafa í örfá-
um sæðingalömbum séð jafnríku-
legu uppskeru og Reynir þetta árið. 
Robbi 11-900 er móðurfaðir þessa 
lambs.     

Góður árangur hjá Jóni og Ernu í 
Broddanesi 1

Árangur Jóns og Ernu í Broddanesi 
1 á þessum sýningum tvö síðustu ár 
er meira en ótrúlegur. Lambahóp 

í líkindum við það sem ég sá þar 
í haust hef ég aldrei séð áður sér-
staklega hvað varðar lærahold. Í 
Broddanesi hefur verið meira ein-
hliða áhersla á vöðvafyllingu og 
gerð lamba en hjá öðrum. Árangur 
hefur orðið í fullu samræmi hvað til 
var sáð. Ein sérstaða hjarðarinnar 
í Broddanesi umfram önnur bú á 
þessu svæði sunnan Árneshrepps er 
að innblöndun af Árneshreppsfé er 
þar meiri en á öðrum búum og hún 
er nær eingöngu bundin hrútakaupum 
frá Melum. Ekki er vafamál að þaðan 
koma ýmsir af mestu kostunum að 
talsverðu marki.

Líklega betri árangur á 
norðanverðum Ströndum en 

annars staðar

Margra áratuga þrotlaust rækt-
unarstarf hefur skilað mörgum 
ræktunarbúum á norðanverðum 
Ströndum meiri árangri en líklega 
öðrum bændum hér á landi. Eftir 
því sem árangur verður meiri verð-
ur framhaldið einnig vandasamara. 
Ég held að góðu heilli þurfi menn 
ekki að óttast áhrif skyldleikaræktar 
í stofninum. Það sem ég geti helst 
ráðlagt bændum í þessari stöðu eru 
ráð gamalla hölda. Halldór Pálsson 
segir í umfjöllun sinni um fjárrækt 
Sigurgeirs á Helluvaði á sinni tíð 
að hann hafi haft eina gullna reglu. 
Kosta leitaði hann með kaupum á 
fé en þá með það í huga að ná fram 
tilteknum skilgreindum kynbótum. 
Hann lagði áherslu á að prófa gripinn 
strax. Honum og öllum afkomendum 
var strax eytt stæðist hann ekki próf-
ið, að öðrum kosti féll gripurinn inn 
í kynbótastofninn.

Ég bendi Strandabændum um leið 
á að spara sér umtalsverðan pening 
við hrútakaup. Í staðinn eigið þið að 
nota sæðingar meira en margir hafa 
gert síðustu árin. Á stöðvunum eiga á 
hverjum tíma að vera í notkun bestu 
gripir í stofninum. Þið eigið strax 
að prófa þá sem þið teljið álitlegasta 
hverju sinni, hvort þeir færi ykkar 
ræktun eitthvað nýtt og betra.

Skilyrði hvergi betri en á 
Ströndum

Ræktunarstarf í sauðfjárrækt er 
hvergi öflugra en á Ströndum. 
Árangurinn þar er líka í samræmi 
við það. Hvergi á landinu munu 
heldur skilyrði til fjárbúskapar 
metið á grunni landnýtingar og 
sjálfbærni vera betri en þar. Stór 
hópur bænda á Ströndum hefur líka 
lengi verið þekktur fyrir hagsýni í 
búskap. Þrátt fyrir þetta eru mörg 
ytri öfl sem stjórnvöld stýra mjög 
andhverf byggð á þessu svæði. 
Að síðustu gerist það snemma á 
þessu ári að formenn BÍ og LS 
gera sauðfjársamning sem er nær 
rothögg gagnvart þróun sauðfjár-
ræktar á svæðinu. Það hlýtur að 
vera sárt fyrir bændur að horfa 
uppá forystumenn sína á þennan 
hátt nánast stofna til móðuharðinda 
af mannavöldum þannig að gripið 
sé til gamals frasa. Kosturinn að 
þetta eru verk af mannavöldum sem 
á að mega bjarga sér frá á næstunni 
sé vilji fyrir hendi.

Glæsileg samkoma og 
sauðfjárbændum til sóma

Sýningin á laugardaginn var 
glæsileg samkoma af hendi sauð-
fjárbænda á Ströndum og þeim til 
mikils sóma. Þess skal getið að inn 

í sýninguna var skotið skrautkeppni 
barna og glæsilegra lamba þeirra. 
Dró þetta atriði að sér mikla og 
verðskuldaða athygli yngstu þátt-

takenda og raunar allra og er áreið-
anlega komið til að vera. Börnin 
eru einu sinni lykillinn að farsælli 
framtíð.  /Jón Viðar Jónmundsson

Verðlaun fyrir hyrnda hrúta, talið frá vinstri: Guðbrandur Björnsson, Smáhömrum,  3. sæti, Samson Bjarni Jónasson, 
Guðlaugsvík, 1. sæti og Benóný Bessi Jóhannsson, Laxárdal, 2. sæti.

Verðlaun fyrir sætustu gimbrina, talið frá vinstri: Álfhildur Þórey Heiðarsdóttir, 
Bæ, 3. sæti.  Reynir Björnsson tekur við verðlaunum fyrir dóttur sína, Ólöfu 
Reynisdóttur, sem lenti í 1. sæti. Síðan er Jóhanna Guðrún Jóhannsdóttir, 
Laxárdal, 2. sæti.

Stórar og rúmgóðar 4ra hesta kerrur á tveimur öxlum.

Rist framan á kerru tryggir góða loftun um kerruna.

Öflugir flexitorar veita mjúka og góða fjöðrun. Minna skrölt og minni hávaði.

Stórir og breiðari hjólbarðar á 16” felgum sem hentar vel á slóðum og sveitavegum.

Rampur með timburgólfi sem leikur einn er að setja niður og reisa upp.

Ljós inni í kerru, gúmmímottur í gólfi og þverskilrúm er staðalbúnaður.

Hægt er að fá milligólf inn í kerrurnar fyrir fjárflutninga. Því má líka bæta við eftirá.

ÞÓR F
H

Akureyri:
Lónsbakka

601 Akureyri

Sími 568-1555

Opnunartími:
Opið alla virka daga

frá kl 8:00 - 18:00

Lokað um helgar

Reykjavík:
Krókháls 16

110 Reykjavík

Sími 568-1500

Vefsíða og 
netverslun:

www.thor.is

Bændablaðið
á bbl.is og líka á Facebook
Smáauglýsingar 56-30-300
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Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins
Þorvaldur Kristjánsson
ábyrgðarmaður í
hrossarækt
thk@rml.isSkýrsluhald í hrossarækt – Nýjungar

Skýrsluhald er einn mikilvæg-
asti þáttur búfjárræktar og 
grunnurinn að öllu kynbótastarfi. 
Skipulagt skýrslu hald í hrossa-
rækt var tekið upp árið 1991 með 
tilkomu tölvukerfisins Fengs þar 
sem öllum hesteigendum voru 
sendar afdrifa-, fang- og folalda-
skýrslur til árlegrar útfyllingar. 

Með tilkomu WorldFengs, þar 
sem hrossaræktendur gátu gengið 
frá skýrsluhaldsupplýsingum með 
rafrænum hætti, var hins vegar hætt 
að krefjast árlegra skila á þessum 
upplýsingum með skipulögðum 
hætti en því er nú hugmyndin að 
breyta.

Hvað skýrsluhald í hrossarækt 
varðar eru nú í burðarliðnum nokkr-
ar nýjungar sem verða kynntar í 
þessum pistli. Ein helsta breytingin 
er sú að nú verða tekin upp árleg skil 
á skýrsluhaldi í hrossarækt sem allir 
hesteigendur eiga að framkvæma. 
Þessi skil munu fara fram í gegnum 
Heimaréttina í WorldFeng en upp-
setningu heimaréttar verður breytt 
til að auðvelda þessi skil og gera 
mögulegar frekari skráningar. Það 
á m.a. við um skráningar á fyljun 
hryssna sem hryssueigendur eiga nú 
að framkvæma árlega en það mun 
vonandi færa okkur verðmætar upp-
lýsingar um frjósemi stofnsins. 

Heimaréttinni í WorldFeng 
er skipt í nokkra flipa sem inni-
halda mismunandi aðgerðir. Þeir 
eru Hrossin mín, Fyljanaskráning 
(Nýtt), Fang- og folaldaskrán-
ing (Nýtt), Fargað, Selt, Útflutt, 
Umráðamaður, Um mig og 
Skýrsluhaldsskil (Nýtt). Í flipun-
um Hrossin mín, Fyljanaskráning, 
Fang- og folaldaskráning og 
Skýrsluhaldsskil verður hægt að 
framkvæma aðgerðir og sýsla með 
hrossin en fliparnir Fargað, Selt, 
Útflutt, Umráðamaður og Um mig 
innihalda mismunandi yfirlit.

Árleg skil á skýrsluhaldi

Nú má segja að eiginleg árleg skil á 
skýrsluhaldi í hrossarækt hafa ekki 

verið við lýði til fjölda ára, þar sem 
eigendur þurfa að gera grein fyrir 
afdrifum sinna hrossa með skipu-
lögðum hætti. Afleiðingin er sú að 
tölur um t.d. fjölda lifandi hrossa 
í landinu eru ekki áreiðanlegar og 
ekki er hægt að treysta því að allir 
eigendur hrossa gangi frá skráning-
um á afdrifum með reglubundum 
hætti. Markmiðið er að hrossa-
eigendur gangi frá fullnægjandi 
skýrsluhaldi í heimarétt WorldFengs 
árlega og uppfæri upplýsingar um 
sín hross. Það sem hægt er að upp-
færa í flipanum Hrossin mín (og er 
fyrsti flipinn sem fólk kemur inn 
í þegar heimaréttin er opnuð) eru 
m.a. upplýsingar um afdrif (hvort 
hrossið sé á lífi eða ekki), geldingar 
og eignarhald. Þetta er fyrsti flipinn 
sem fólk þarf að fara í gegnum og 
uppfæra þessar grunnupplýsingar 
um hvert hross ef á þarf að halda.

Upplýsingar um frjósemi 
stofnsins

Nú eru einu upplýsingarnar sem við 
höfum um frjósemi á formi fyljun-
arvottorða og stóðhestaskýrslna en 
þær gefa okkur ekki fullnægjandi 
yfirlit yfir frjósemi stofnsins, t.d. um 

fjölda hryssna sem haldið er árlega 
og árangur þess.

Til að ná viðunandi upplýsingum 
um frjósemi stofnsins á hverjum 
tíma verður hryssueigendum nú 
uppálagt að skrá niður árlega hvað 
þeir gerðu með sínar hryssur: var 
þeim haldið eða ekki og ef þeim var 
haldið, undir hvaða hest þær fóru 
og hver var árangur fyljunarinnar. 
Þetta verður hægt að gera endurtek-
ið með hverja hryssu innan árs ef 
hún fór undir fleiri en einn hest og 
um að gera að skrá allt niður. Þetta 
verður gert í nýjum flipa í heimarétt 
sem mun heita Fyljanaskráning. Þar 
fá hrysseigendur heildarlista yfir 
sínar hryssur og fara í gegnum hvað 
var gert með hverja og eina. Með 
þessu fáum við yfirlit yfir fjölda 
hryssna sem er haldið árlega og 
árangur fyljana. Þessar upplýs-
ingar verða í raun ekki opinberar 
fyrsta kastið en eru til þess að safna 
upplýsingum fyrir skýrsluhaldið og 
hryssueigendur. 

Þau folöld sem fæðast svo á árinu 
eru skráð í flipanum Fang- og fola-
ldaskráning. Þar fær notandinn lista 
yfir þær hryssur sem var haldið árið 
áður og skráir það sem við á: 1 fol-
ald, 2 folöld, Geld, Lét, Dauðfætt 
folald, Hryssan lést. Ef staðfesting 
frá stóðhestseiganda liggur fyrir 
(stóðhestaskýrsla eða fyljunarvott-
orð) verður hérna einnig hægt að 
skrá folaldið, þ.e. grunnskrá það í 
WorldFeng. 

Í flipanum Fyljanaskráningar 
mun einnig koma listi yfir þá stóð-
hesta sem eru í eigu viðkomandi 
þar sem fyllast inn sjálfkrafa fylj-
anaskráningar hryssueiganda (hvort 
sem hryssan fékk eða ekki). Þessar 
skráningar getur stóðhestseigandinn 
staðfest og sé það gert getur hrys-
sueigandinn skráð folaldið að ári í 
sinni heimarétt (sem er núna bara 
hægt í heimarétt liggi fyrir stóð-
hestaskýrsla eða fyljunarvottorð). 
Einnig mun hérna verða möguleiki 
fyrir stóðhestseigendur í framtíðinni 
að fylla út rafrænar stóðhestaskýr-
slur. 

Ástæður förgunar

Önnur nýjung sem verður nú tekin 
upp er að safna upplýsingum um 
ástæður þess að hross er fellt eða 
slátrað en þær geta verið margs 
konar og snert ræktunarstarfið á 
ýmsan hátt. Þegar gert er grein fyrir 
afdrifum hvers hests og merkt við 
fellt eða slátrað, þá koma nú upp 
valmöguleikar þar sem hægt er að 
gera grein fyrir ástæðum förgunar, 
valmöguleikarnir eru:

• Aldur
• Kjötframleiðsla
• Slysfarir 
• Veikindi
• Spatt
• Sköpulagsgalli
• Vöntun á hæfileikum
• Geðslagsbrestir
• Veit ekki
• Annað (gluggi þar sem hægt 

er að skrifa inn aðrar ástæður).

Nú þegar hross eru send í slátur-
hús kemur listi frá sláturhúsum um 
hrossin og skráð í WorldFeng að 
búið sé að slátra hrossinu. Í þeim 
tilvikum mun þá koma melding í 
heimarétt viðkomandi að hann eigi 
eftir að gera grein fyrir ástæðum 
slátrunar. Þetta eru áhugaverðar 
upplýsingar til að taka saman til 
framtíðar.

Skýrsluhaldsskil

Þegar notendur eru búnir að fara í 
gegnum sín hross og skrá viðeigandi 
afdrif er að endingu farið í flipann 
Skýrsluhaldsskil. Þar fara hin eig-
inlegu skil á skýrsluhaldinu fram og 
verður miðað við að hver og einn 
skili sinni skýrslu fyrir 20. nóvem-
ber ár hvert. Þar birtist yfirlit yfir 
hrossaeign viðkomandi (öll lifandi 
hross) og með því að skila skýr-
slunni er viðkomandi að staðfesta 
að allar upplýsingar í Heimarétt 
séu réttar. Til þess að geta skilað 
skýrslunni er nauðsynlegt að búið 
sé að gera grein fyrir fyljana- og 

folaldaskráningu ársins og einnig 
ástæðum förgunar þeirra hrossa sem 
búið er að fella/slátra. 

Í þessum flipa fá hesteigendur 
einnig lista yfir þau hross sem búið 
er að taka DNA-sýni úr en hafa ekki 
fengið staðfest ætterni. Þetta verður 
þeim til upplýsingar til að fylgja 
þeirra vinnslu eftir. 

Einnig kemur hér áminning um 
að skila haustskýrslu í Bústofn en 
þau skil þarf að framkvæma fyrir 
20. nóvember. Matvælastofnun er 
heimilt að gera talningu á hrossa-
eign á kostnað eiganda ef haust-
skýrslu er ekki skilað á tilsettum 
tíma í Bústofn (Sjá lög um búfjár-
hald nr. 38/2013). Hesteigendum 
til hægðarauka sjá þeir nú fjölda 
hrossa í þeirra eigu þegar gengið 
er frá haustskýrslu í Bústofni. Þá 
er líka um að gera að vera búinn 
að uppfæra allar upplýsingar í 
WorldFeng því fjöldatölurnar sem 
birtast í Bústofni byggja á tölum 
úr WorldFeng á þeim tíma sem 
gengið er frá haustskýrslu. Rétt er 
að vekja athygli á því að aðeins 
eru sóttar upplýsingar um lifandi 
hross sem viðkomandi er skráð-
ur eigandi að í WorldFeng. Engin 
tenging er við búið (búsnúmer) 
þar sem þær upplýsingar eru ekki 
skráðar í WorldFeng. Ef hross 
eru í eigu fleiri fjölskyldumeð-
lima þarf að taka tillit til þess við 
skráningu á haustskýrslu í Bústofni 
og eru hrossaeigendur hvattir til 
að leita til dýraeftirlitsmanna 
Matvælastofnunar, Búnaðarstofu 
Matvælastofnunar eða ráðgjafa 
hjá RML til að fá aðstoð við þessa 
útfyllingu.  

Þessar breytingar á skýrslu-
haldinu eru gerðar í því augnamiði 
að safna verðmætum upplýsingum 
í ræktunarstarfinu og tryggja að 
WorldFengur gefi okkur á hverj-
um tíma sem raunsannasta mynd af 
stofninum. Við vonum að þessi skil 
á skýrsluhaldinu verði notendum 
WorldFengs auðveld í framkvæmd, 
unnin af metnaði og auki þau not 
sem fólk hefur af sinni heimarétt. 

WorldFengur

Lesendabás

Nýsköpun, fjölbreytni og fullvinnsla
Það var sláandi að fylgjast með 
því hversu hatrömm umræðan 
var um nýgerða búvörusamninga. 
Harkan í umræðunni skapaðist 
ekki síst vegna vinnubragðanna 
við gerð samninganna. Mörgum 
var misboðið vegna þeirra. 

Samningsferlið, undir hand-
leiðslu stjórnarflokkanna, fór fram 
fyrir luktum dyrum og fáir voru 
kallaðir að borðinu. 

Konur áttu þar litla aðkomu. 
Eðlilegra hefði verið að vinna þetta 
stóra mál þvert á stjórnmálaflokka 
og upplýsa almenning betur um 
hvað stæði til enda um háar fjár-
hæðir að ræða. En það sem kom á 
óvart í umræðunni er hversu margir 
virðast enn hafa neikvætt viðhorf til 
landbúnaðar. 

Sú krafa var hávær að það ætti 
að fella niður allar hindranir svo 
að innflutningur geti orðið sem 
mestur og matur sem ódýrastur. 
Stóryrði flugu og bændur voru af 
sumum þátttakendum umræðunn-
ar stimplaðir sem afturhaldssamur 
hópur sem væri andsnúinn öllum 
breytingum. Það er vitanlega fjarri 
sanni.

Mörg tækifæri

Þetta neikvæða viðhorf til íslensks 
landbúnaðar er á skjön við vax-
andi áhuga á fjölbreyttri og vand-
aðri innlendri matvælaframleiðslu. 
Matur á ekki endilega að vera sem 
ódýrastur. Hann á að vera sem bestur. 
Við eigum að bera virðingu fyrir 

mat, borga aðeins meira fyrir vand-
aða framleiðslu og henda minna af 
matvælum. Neytendur vilja meira 
vöruúrval og lífrænar landbúnaðar-
afurðir. Fleiri og fleiri gera kröfur um 
hreinleika matvæla og rekjanleika. 
Þessi eftirspurn gerir það að verkum 
að það eru óendanlega mörg tækifæri 
í íslenskum landbúnaði. En þróunin 

í þessa átt gengur of hægt hjá okkur 
og í þeim efnum höfum við dregist 
aftur úr þeim löndum sem við viljum 
helst bera okkur saman við. 

Nýsköpun og lífrænar afurðir

Það er þarf að nýta næstu þrjú ár 
vel til að bæta búvörusamninginn 
þannig að hann styðji betur við 
þróun landbúnaðar og leita jafn-
fram leiða til að skapa víðtækari 
sátt um samninginn í samfélaginu. 
Mikilvægt er að efla nýsköpun í 
landbúnaði og auka fjölbreytni. 
Það þarf að uppfylla þarfir og óskir 

neytenda um lífrænar landbúnaðar-
afurðir og efla stuðning við lífræna 
framleiðslu. Innlendur landbúnaður 
á að vera gæðaframleiðsla í sátt við 
umhverfið og samfélagið. Tilvist 
hans eykur lífsgæði allra lands-
manna og  styrkir búsetuskilyrði 
um allt land. 

Eflum fullvinnslu

Það er tímabært að færa íslenskan 
landbúnað upp á næsta stig. Í því 
felst m.a. að gera bændum kleift, án 
þess að slegið sé af kröfum um heil-
næmi og gæði matvara, að fullvinna 
afurðir sínar, rækta meira korn og 
grænmeti með sjálfbærum hætti. 
Það þarf því að endurskoða reglur 
um fullvinnslu afurða og hafa þær 
þannig úr garði gerðar að heimaunn-
in matvæli verði raunhæfur kostur 
þeirra bænda sem kjósa að selja sína 
vöru sjálfir.

Innlendur landbúnaður er einn 
veigamesti þátturinn í að byggja 
sjálfbært samfélag á Íslandi. 
Tækifærin til að sækja fram eru 
til staðar. Nýtum þau. Gerum það 
saman og gerum það vel.

Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, 
Ingibjörg Þórðardóttir og 
Berglind Häsler. 
Höfundar skipa 2., 4. og 6. sæti 
á framboðslista Vinstri grænna 
í Norðausturkjördæmi.

Bændablaðið Smáauglýsingar 56-30-300 

Næsta blað kemur út 3. nóvember

Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Ingibjörg Þórðardóttir. Berglind Häsler.
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Lesendabás

Litskrúðug hænsni á sýningu hjá ERL  
− Nýtt hefti af Landnámshænunni komið út
Alltaf vekur athygli þegar 
Eigenda- og ræktendafélag land-
námshænsna heldur sýningar, nú 
síðast í Kópavogi, nánar tiltekið á 
Dalvegi 30 þar sem Gróðrarstöðin 
Storð er til húsa.

Sýningin, sem var haldin sunnu-
daginn 25. september sl., var að þessu 
sinni sett upp utandyra í góðu veðri. 
Við blasti mikil fjölbreytni í litum og 
öðrum eiginleikum landnámshænsna 
í samræmi við nýendurskoðaðar sýn-
ingarreglur félagsins. Þær falla vel 
að ræktunarreglum ERL en nú hafa 
28 ræktendur hlotið vottun þess, þar 
af tveir í Bandaríkjunum. Öll voru 
sýningarhænsnin falleg og vel hirt, 
mest hænur á ýmsum aldri en einnig 
tveir roggnir hanar og nokkrir litlir 
ungar með móður sinni.

Auk þekktra ræktenda kom tölu-
vert af áhugafólki af höfuðborgar-
svæðinu á sýninguna en áhugi á 
minni háttar hænsnahaldi hefur farið 
vaxandi á seinni árum og nokkrir 
hafa fengið leyfi til þess hjá sveitar-
félögunum. Þó er ekki heimilt að 
halda hana í þéttbýli af tillitssemi 
við nágrannana.

Oftar en ekki verða landnáms-
hænsni fyrir valinu og þar með er 
verið að stuðla að verndun þessa 
merka stofns sem á liðnu ári hlaut 

viðurkenningu Slow Food samtak-
anna. Þau stuðla m.a. að aukinni 
fjölbreytni í framleiðslu, vinnslu og 
dreifingu afurða lítilla búfjárstofna 
sem margir hverjir eru í útrým-
ingarhættu. Varðveisla erfðaauð-
linda er því ofarlega á dagskránni 
og markvisst er unnið gegn verk-
smiðjuvæðingu landbúnaðar. Slow 
Food starfar um heim, en hafa aðset-
ur á Ítalíu þar sem samtökin voru 
stofnuð 1989.

Á sýningunni voru kynnt vegg-
spjald af íslensku landnámshæn-
unni, sem er fáanlegt í tveim stærð-
um hjá Bændasamtökum Íslands í 

Bændahöllinni, og  nýlega útgefið 
2016-hefti af  Landnámshænunni, 
félagsriti ERL. Ritstjóri  og ábyrgðar-
maður þess var Magnús Ingimarsson 
búvísindamaður, ritari félagsins, en 
Jóhanna Harðardóttir, fyrrv. for-
maður ERL, veitti honum aðstoð 
við útgáfuna. Með Magnúsi sitja 
í aðalstjórn ERL bændurnir Hugi 
Ármannsson (form.) og Valgerður 
Auðunsdóttir (gjaldk.).

Vel hefur tekist til við útgáf-
una, frábært lesefni með upplýs-
ingum og fróðleik af ýmsu tagi og 
myndskreytingar eru með miklum 
ágætum. Þar með eru teikningar og 
myndir af litlum hænsnakofum, skrá 
yfir vottaða ræktendur sem flestir 
hafa unga til sölu, auk fróðlegra 
greina, lærðra sem leikra, um ýmis 
efni er tengjast hænsnahaldinu hér 
á landi og erlendis, að ógleymdum 
ræktunarreglum og sýningareglum 
ERL.  Allt er þetta til fyrirmyndar og 
eru lesendur Bændablaðsins hvattir 
til að kynna sér blaðið og hið merka 
verndunarstarf sem ERL sinnir af 
alúð og framsýni.

Höf. , dr. Ólafur R. Dýrmundsson,
er sjálfstætt starfandi búvísinda-
maður, stofnfélagi í ERL og félagi 
í Slow Food samtökunum.

Dr. Ólafur R. Dýrmundsson.

Hægt er að skoða Tímarit Bændablaðsins 2016 á bbl.is

Tímarit Bændablaðsins vakti mikla lukku 
í fyrravetur. Við ætlum að endurtaka 
leikinn og gefa blaðið út 3. mars nk. 
Tímaritið verður yfir 100 síður og prentað 
á glanstímaritapappír í stærðinni A4. 

Tímaritið tekur á helstu málefnum landbúnaðarins 
og verða efnistökin fjölbreytt. 

Tímarit Bændablaðsins er prentað í 8 þúsund 
eintökum og dreift til allra áskrifenda, á öll lögbýli 
landsins og í fyrirtæki sem tengjast landbúnaðinum.

Boðið er upp á hefðbundnar auglýsingar í ritinu en í 
seinni hluta þess verður pláss fyrir kynningarefni frá 
fyrirtækjum sem unnið er í samvinnu við blaðamenn.

Verðskrá auglýsinga 
Heilsíða: 160.000 kr. án vsk. 
Hálfsíða: 95.000 kr. án vsk. 
Opna: 230.000 kr. án vsk. 
Baksíða: 230.000 kr. án vsk. 
Lógó/styrktarlína (hámark 10 lógó  
á síðu) = 25.000 kr. án vsk. 

Verðskrá kynninga
Heilsíða: 130.000 kr. án vsk. 
Hálfsíða: 85.000 kr. án vsk. 
Opna: 210.000 kr. án vsk.

Nánari upplýsingar  
veittar í síma 563-0300 og  
netfangið augl@bondi.is

Tryggðu þér 
pláss í tíma

Tímarit Bændablaðsins 2017 í sjónmáli

Fagrabrekka 
í Hrútafirði til sölu

Domus fasteignasala Blönduósi kynnir til sölu skemmtileg jörð í Hrúta-
firði, jörð sem getur hentað fyrir hefðbundinn búskap en getur einnig 
nýst til annarra nota, t.d. ferðaþjónustu.  Fagrabrekka er við þjóðveg 1. 
Fallegt bæjarstæði, stórt íbúðarhús, fjárhús frá 1980, hesthús og hlaða. 
Land talið um 950 ha. Staðarskáli er í túnfætinum. 

Nánari upplýsingar á:  
www.mbl.is  www.visir.is   www.domus.is   www.fasteignir.is  

eða hjá Magnúsi Ólafssyni, s. 898 5695, netfang: mao@centrum.is

Alfa IS2008258307 frá Hólum. (BLUP 117)
Kynbótadómur: Sköpulag: 8.31. Hæfileikar: 7.82. Aðaleinkunn: 8.02 
Alfa er fylfull við Vita frá Kagaðarhóli.

Mylla IS2008258306 frá Hólum. (BLUP 122)
Kynbótadómur: Sköpulag: 8.33. Hæfileikar: 8.45. Aðaleinkunn: 8.41 

Klakkur IS2008158311 frá Hólum.
Vel taminn reiðhestur.

Tilboð þurfa að berast til Guðmundar B. Eyþórssonar,  
fjármálastjóra skólans í síðasta 10. nóvember nk. annað hvort  

í tölvupósti (gbe@holar.is) eða með pósti merkt:

Háskólinn á Hólum, bt. Guðmundur B. Eyþórsson – hrossasala
Hólum í Hjaltadal, 551 Sauðárkróki.

Nánari upplýsingar um hrossin veitir Víkingur (vikingur@holar.is)

Háskólinn á Hólum 
auglýsir eftirfarandi 
hross til sölu
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Flóamyntan, Mentha pulegium, 
var ein af þeim jurtum sem 
Karlamagnús vildi sjá í görðum 
sínum. Hún er eina myntan sem 
okkur finnst nú varasamt að nota 
sem krydd í matargerð. Gildi 
hennar fólst mest í því hversu 
mikilvæg hún var í baráttunni 
við óværu á fólki og fénaði.

Læknar notuðu hana líka til að 
vinna bug á ýmsum kvillum sem 
ásækja fólk. Og enn munu sumir 
grasalæknar brúka hana eitthvað í 
byrlanir sínar. 

Í elstu heimildum grískra og róm-
verskra höfunda er flóamyntunnar 
getið og sænski grasafræðingurinn 
Carl von Linné notaði hið róm-
verska heiti hennar sem viðurnefni 
tegundarinnar þegar hann var að 
skilgreina og koma skikki á nafna-
kerfi sem allir gætu sameinast um 
þegar rætt væri eða ritað um verur 
lífríkisins. 

Plöntunöfn aðlagast á langri leið

Viðurnefnið „pulegium“ er latneskt 
og gat líka átt við timían. Það er 
skylt latneska heitinu „pulex“ sem 
þýðir fló. Úr báðum tegundum var 
auðvelt að vinna efni sem gögnuð-
ust gegn fló og lús. 

Í plöntulista Karlamagnúsar í 
Capitulare de Villis stendur reyndar 
„puledium“ og nafnið tók breyting-
um gegn um anglo-normanska 
frönsku og varð „puliol“ og hafði 
fengið á sig myndina „polej“ þegar 
farið var að rækta flóamyntuna í 
þýskum og norrænum klausturgörð-
um. Það nafn stendur enn í hinum 
germönsku málum Norður-Evrópu. 

Í ensku normananna á Bretlandi 
var bætt við að hún væri ekta og 
skrifað „puliol real“, sem svo 
breyttist í „pennyroyal“ um miðja 
sextándu öld. Því miður slysaðist 
góður þýðandi til að kalla hana 
„hagamyntu“ þegar evrópskri 
flóru bók var snarað á íslensku 
fyrir nokkrum árum. Líklega var 
það í flaustri og án þess að huga að 
bakgrunninum. Og víst er um að 
flóamyntan þrífst illa úti um haga 
og grundir þegar til Norður-Evrópu 
kemur. Þar er hún fyrst og fremst 
garðjurt sem gengur illa að lifa 
veturna af norðan Eyrarsunds. Á 
Íslandi má rækta hana sem einæra 
sumarjurt sem sáð er árlega á vorin 
ellegar yfirvetra hana í frostlausu 
gróðurhúsi.

Uppruni og eðli

Uppruna flóamyntunnar er ekki 
auðvelt að staðsetja. Vegna rækt-
unar í nokkur þúsund ár hefur hún 
dreifst með fólksflutningum um 
stórt svæði sem nú spannar eigin-
lega allan heiminn. Hvarvetna þar 
sem vetur eru nokkurn veginn mild-
ir þrífst hún vel. Jafnvel það vel að 
í mörgum löndum hefur hún verið 
sett á lista yfir ágengar plöntur.

Í eðli sínu er flóamyntan fjöl-
ær jurt. Hið náttúrulega kjörlendi 
hennar er í deiglendi, gjarna við 
tjarnarbakka eða meðfram lækjum. 
Kýs fremur leirkenndan jarðveg 
en þolir samt vel að jarðvegurinn 
þorni tímabundið um hásumarið. 
Blöðin eru fremur smágerð, nokk-
uð ílöng og sporbaugótt, heilrennd 
eða gistennt á jöðrunum. Oftast 
örlítið hærð á neðraborði. Blómin 
eru rauðfjólublá, mörg saman í 
nokkrum hvirfingum á uppréttum 
stönglum. Af henni leggur sérkenni-
lega og megna myntulykt þegar 
hún er strokin. Þessi lykt stafar af 
efnasambandinu púlegóni sem er 
olíukenndur vessi sem veldur hinni 
dæmigerðu piparmyntulykt sem 
aðrar myntutegundir státa líka af. 
En alls ekki í sama máta og flóa-

myntan. Af henni er „piparmyntu-
lyktin“ eiginlega óþolandi. Auk 
þess inniheldur flóamyntan urmul 
annarra efnasambanda sem vinna 
saman í varnarkerfi hennar.

Sterkt skordýraeitur

Það er efnið púlegón í flóamynt-
unni, og dregur nafn sitt af henni, 
sem veldur „piparmyntulyktinni“ 
og var lykillinn að vinsældum henn-
ar og gerðu hana ómissandi í hinum 
eilífa bardaga gegn flóm og lúsum 
sem herjuðu á menn og mannabú-
staði. Þótt aðrar myntur og reyndar 
fleiri plöntutegundir, eins og t.d. 
rúða, innihaldi púlegón, þá er inni-
hald þess í flóamyntunni margfalt 
meira. 

Púlegón er sterkt skordýraeitur 
sem drepur við snertingu og áhrif 
þess vara í nokkuð langan tíma þar 
sem því hefur verið dreift. Púlegón 
leysist ekki upp í vatni en með eim-
ingu er hægt að vinna það úr jurtinni 
og fá það sem olíu sem síðan má 
þynna út með vínanda eða volgu 
vatni. 

Flóamyntuolía – Pulegone-oil 
eða bara Mint-oil á ensku – er enn 
framleidd og seld sem ilmkjarna-
olía. Hún er mjög eitruð sé hún tekin 

inn óblönduð. Það er því ekki á allra 
færi að fara með hana og hana þarf 
að geyma þar sem óvitar geta ekki 
náð til hennar. Hún er líka oft seld 
sem „piparmyntuolía“ til að úða 
utan á hús eða á gróður til að verj-
ast og fæla frá meindýr og óværu. 
Olían loðir lengi við og lyktin hefur 
fælimátt á margs konar kvikindi. 
En þrátt fyrir eitureiginleikana er 
hún engu að síður nokkuð notuð í 
sælgætisiðnaði til að fá fram sterkt 
piparmyntubragð. Piparmyntuolía 
sem almennt er seld sem bragðefni 
í verslunum er mildari og ekki eins 
hættuleg, þótt alltaf þurfi að hafa 
varann á.

Sem lúsameðal var plantan 
samt oftast lögð í volgt sápuvatn 
sem látið var standa nokkra hríð og 
síðan notað til þvotta á þeim hlutum 
líkamans sem lýs höfðu lagst á og 
eins til að bleyta með veggi, gólf 
og glufur þar sem flær og veggjalýs 
áttu sér fylgsni. Jurtin þurrkuð og 
mulin gerði líka sitt gagn á slíkum 
stöðum og eins þótti gott að hafa 
þurrkaða flóamyntu í fatakistum og 
línskápum til að verjast möl.

Fornar heimildir

Elstu heimildir um flóamyntu sem 
ég hef undir höndum eru úr Materia 
Media hins gríska Díoskoríðesar 
sem uppi var á árunum um 40–90 
fyrir okkar tímatal. Hann kallar 
flóamyntuna GLECHON en það 
nafn hefur færst yfir á aðra, en 
náskylda tegund, Glechoma heder-
acea sem oft sést hér sem potta-
planta og margir kalla „malarann 
og konuna hans“. Sú er ræktuð 
sem kerplanta utanhúss á sumrin en 
hengiplanta innanhúss á veturna og 
þykir skemmtileg vegna smáplantn-
anna sem vaxa á „úthlaupurum“ frá 
henni.

Díoskoríðes segir flóamyntuna 
ylja og bæta meltinguna sé hún 
notuð í mat. Seyði af henni komi 
tíðum kvenna af stað og hraði 
losun fylgjunnar eftir barnsburð. 
Það gagnist einnig til að losa konur 
við óviljandi þungun. Sé salti og 
hunangi bætt í seyðið losi það 
lungnaslím og lagi svima. Til að 
ráða bót á ógleði og magakveisu 
ráðlagði hann að drekka upphitað 
súrt vín blandað með flóamyntu. 
Þetta lagar líka ef þunglyndi þjakar. 

Vín blandað með flóamyntu er til 
bjargar ef menn hafa verið bitnir 
af snákum. Og ef að edik blandað 
flóamyntu er borið í nasir fólks sem 
fallið hefur í yfirlið kemur það því 
strax á réttan kjöl aftur. Við vind-
verkjum, harðlífi og þöndum kvið 
segir Díoskoríðes gott að strjúka 
magann með klút vættum í flóa-
myntuseyði. Sama ráð dugar líka 
við kláða á hörundinu. 

Rómverjinn Pliníus eldri (23–79 
ekr) segir í náttúrusögu sinni að flóa-
myntan sé betri til að hreinsa loftið í 
híbýlum manna heldur en kippur af 
rósablómum. Og að bera flóamyntu-
krans um höfuðið hindraði höfuð-
verk og skerpti hugsunina. Ilmurinn 
af flóamyntunni, einn og sér, nægði 
til að hindra ásókn kvefs eða hita-
sóttar og drægi mjög úr þorsta. 
Nokkrir kvistir af flóamyntunni sem 
menn kæmu fyrir á bak við eyrun 
gerðu ferðir í sólarbreyskju léttari og 
hindruðu að menn fengju sólsting. 
Deig blandað flóamyntu og ediki 
lagt sem bakstur á aum svæði linar 
verki. Að setja flóamyntu í óheil-
næmt drykkjarvatn gerði það aftur 
drykkjarhæft og að skola munninn 
með flóamyntuvatni slægi á hæsi 
og hósta. Annars er flest það sem 
Pliníus segir um flóamyntuna sam-
hljóma við rit Díoskoríðesar. En 
hann bætir við að flóamyntan gagnist 
líka við niðurfallssýki, sporðdreka-
bitum og til að drepa flær.

Launhelgar og töfradrykkir

Flóamyntan var líka mikilvæg fyrir 
ýmiss konar launhelgar og töfra-
drykki. Hún mun hafa verið í upp-
skriftinni að drykknum kykeon sem 
stjórnendur Elevsísku launhelganna 
létu nýliða sína bergja á við vígslu-
hátíðir í „Hofi gyðjanna beggja“ 
í Elevsis (nú bærinn Eluisis rétt 
norðan við Aþenu). Þessar hátíðir 
voru launhelgar miklar í bland við 
sjónleik sem lýsti örlögum þeirra 
mæðgna, gyðjanna Demeter og 
Persefone. Enginn mátti vitna um 
hvað þar fór fram, en menn hafa 
getið sér til um að þarna hafi verið 
farið yfir líkurnar á ódauðleika 
sálarinnar og lífinu eftir dauðann. 
Eiginlega eins konar allsherjar 
miðilstrans þar sem ýmissa efna 
var neytt til að koma þátttakendum 
í annarlegt ástand svo að þeir væru 

móttækilegri fyrir skilaboðum úr 
handanheiminum.

Flóamyntan var einnig notuð í 
svokallaða ástardrykki sem áttu að 
greiða fyrir samgangi kynjanna. En 
ekki á neinn þann rómantíska hátt 
sem lesa má um í mansöngvum og 
riddarakvæðum. Heldur var þetta 
nokkurs konar staðalmjöður sem 
boðið var upp á í „sér stökum húsum“ 
rómverskra bæja. Flóamyntan var 
þar fulltrúi fyrir sköp kvenna og átti 
að tryggja að viðskiptunum fylgdu 
ekki óæskileg eftirköst. Og ekki 
nóg með það, heldur var hún þar að 
auki ávísun á langdregnari unað og 
frammistöðu viðskiptavinanna.

Klausturjurt

Flóamyntan var ein af klausturjurtun-
um. Bæði hjá munkum og nunnum. 
Fyrst og fremst sem vörn gegn fló og 
lús en ekki síður vegna þeirra verð-
leika sem fornu grasafræðingarnir 
höfðu lýst. Hin heilaga Hildegard frá 
Bingen, sem ég hef áður vitnað til í 
þessum pistlum, skrifaði eitthvað á 
þessa leið um flóamyntuna: „Sá sem 
hefur þá veilu í heila að honum liggi 
við sturlun skal taka flóamyntu og 
sjóða í víni. Svo taki hann vínið og 
beri í höfuð sér meðan það enn er 
heitt. Yfir þetta vefji hann svo klút 
til að heilinn haldist heitur og kæfi 
geggjun hans.“

Varnaðarorð

Allar ilmkjarnaolíur eru í eðli sínu 
vörn plantnanna gegn narti skordýra 
eða annarra skepna og oftast hættu-
lega eitraðar eins og þær koma sam-
þjappaðar á markaðinn. Myntuolía 
ekki síst. Ein teskeið af henni óbland-
aðri getur hæglega drepið mann, 
hross eða hund. Margar heimildir 
eru til um dapurlegan dauða fólks 
sem hefur glapist til að taka hana inn 
óblandaða. Tveir til þrír dropar út í 
glas af vatni gera varla neinum illt og 
fara skal nákvæmlega eftir uppgefnu 
magni þegar hún er gefin upp sem 
bragðbætir í matargerð. Hið sama 
gildir sé hún borin á hörund sem vörn 
gegn mýbiti. Hana verður ávallt að 
blanda dauft í meinlausar olíur, t.d. 
ólífuolíu eða kókosolíu ef ætlunin er 
að bera hana á hörundið. Einn til tveir 
dropar í matskeið af burðarolíunni 
nægir oftast til tryggja árangurinn.

Fróðleiksbásinn
Hafsteinn Hafliðason garðyrkjufræðingur

Jurtir Karlamagnúsar – flóamyntan

gur

Flóamynta í blóma.

Flóamyntuolía – notið hana aldrei 
innvortis.



49Bændablaðið | Fimmtudagur 20. október 2016

Salatið víðförla
Veist þú hvaðan maturinn þinn kemur?

Sem neytendur eigum við oft erfitt með að átta okkur á uppruna matarins sem við borðum. 
Einfalt salat í skál kemur víðar að en marga grunar. 

Daglegar matarvenjur geta haft mikil áhrif á heilsuna og lífsgæði á jörðinni. 
Það skiptir máli að maturinn þinn sé hollur og góður og að framleiðslan hafi ekki skaðleg áhrif á umhverfið. 

Of mikil notkun varnarefna í matvælaframleiðslu og flutningar um langan veg eru óæskilegir fyrir alla jarðarbúa. 

Fetaostur
Bandaríkin, Bretland, Danmörk, 
Egyptaland, Grikkland, Ísland, Ísrael, 
Ítalía, Kanada, Tyrkland, Þýskaland.

Agúrka
Bandaríkin, Holland, Hondúras, Indland
Ísland, Kanada, Mexíkó, Spánn.

Tómatar
Bandaríkin, Dóminíska lýðveldið, Holland, 
Ísland, Ísrael, Ítalía, Kanada,
Mexíkó.

Brauðteningar
Argentína, Ástralía, Bandaríkin, Brasilía, 
Frakkland, Holland, Indland, Kanada, Kína, 
Mexíkó, Pólland, Rússland, Sviss, 
Úrúgvæ, Víetnam.

Mandarínur
Ísrael, Mexíkó, Marokkó, Suður-Afríka, 
Spánn.

Salat
Bandaríkin, Dóminíska lýðveldið, Ísland,
Kanada, Mexíkó, Perú, Síle, Spánn. 

Rauðlaukur
Bandaríkin, Indland, Kanada, Kína, 
Þýskaland.

Baunaspírur
Argentína, Ástralía, Bandaríkin, 
Bangladesh, Egyptaland, Frakkland, 
Indland, Ísland, Kanada, Kína, Marokkó, 
Nepal, 
Pakistan, 
Spánn, 
Suður-
Afríka,
Tyrkland.

Myndin á uppruna sinn í átakinu „One Health“ sem hefur 
meðal annars það markmið að bæta matvælaöryggi og 
lýðheilsu, leiða saman vísindamenn úr öllum heimshornum 
og fyrirbyggja matvælasýkingar. Birt með góðfúslegu leyfi 
National Academy of Sciences og National Academic 
Press í Washington.

Athugið: Löndin eru talin upp í stafrófsröð en endurspegla ekki 
magnið sem framleitt er eða útflutt frá hverju landi.

Ólífuolía og balsamikedik
Argentína, Bandaríkin, Brasilía, Frakkland,
Indland, Indónesía, Ítalía, Kanada, Kína,
Marokkó, Mexíkó, Perú, Portúgal, Síle,
Spánn,
Taíland
Túnis,
Tyrkland,
Víetnam,
Þýskaland.

Ólífur
Bandaríkin, Grikkland, Ísrael, Mexíkó, 
Spánn.
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Framleiðendasamvinnufélagið 
Danish Crown, sem er sérhæft í 
slátrun og kjötvinnslu, starfræk-
ir í smábænum Holsted á Suður-
Jótlandi eitt fullkomnasta naut-
gripasláturhús í heimi og rekur 
þar einnig fullkomna kjötvinnslu. 

Hér fer síðari hluti umfjöllunar 
um starfsemi fyrirtækisins í Holsted, 
en fyrri hluti umfjöllunarinnar birtist 
í síðasta Bændablaði.

Engin bið eftir slátrun

Í fyrri greininni kom fram að slátr-
unargetan hjá Danish Crown er mjög 
mikil en félagið er samvinnufélag 
bænda og hafa bændurnir í stjórn 
lagt mikla áherslu á að það eigi ekki 
að vera bið eftir slátrun. Þess vegna 
er afkastageta félagsins afar mikil, 
en það er skýr stefna að bændur 
hafi alltaf rétt á slátrun, svo sé það 
félagsins að leysa það hvernig kjötið 
verði afsett með sem hagkvæmustum 
hætti.

Sjálfvirkt EUROP-matskerfi

Þegar fallið er tilbúið til kælingar 
fer það sjálfvirkt í gengum EUROP- 
matskerfi en þar sér sérstakur tölvu-
búnaður um að litmæla fallið sem 
og að holda- og fitumeta það. Þetta 
er gert með sérstökum tölvumynda-
vélum en þó svo að tölvukerfi séu 
góð og gild þá er alltaf matsmaður 
til staðar einnig og tryggir hann að 
sjálfvirka tölvumatið víki ekki frá 
hinu rétta mati.

Heimtaka á lægri kostnaði

Almennt þá nemur slátrunar- og 
úrvinnslukostnaðurinn 8,5 dönskum 
krónum á kílóið, eða um 143 íslensk-
um krónum, og taki bóndi kjötið 
heim er það sá kostnaður sem hann 
þarf að standa skil á. Fær hann þá 
skrokkinn bæði fín- og eða grófunn-
inn eftir því sem óskað er og er það 
innifalið í verðinu. Þar sem Danish 
Crown er samvinnufélag framleið-
enda geta hins vegar þeir kúabændur 
sem að félaginu standa tekið tvo gripi 
heim á ári á enn lægra verði, eða 
5,25 dönskum krónum á kílóið, sem 
svarar til 89 íslenskra króna. Þetta er 
þjónusta við eigendur félagsins og 
að sögn fulltrúa þess mikið notuð, 
en fallið fær að hanga hjá Danish 
Crown í 14 daga áður en bóndinn 
sækir það. Almennt hvetur Danish 
Crown félagsmenn til heimtöku á 
kjöti og með því sölu beint frá býli. 

Þar á bæ líta menn svo á að slík sala 
víkki fyrst og fremst út markaðinn 
og auki hlutdeild nautakjöts almennt 
á hinum danska markaði og því sé 
um að gera að bændur reyni að selja 
beint, sé þess nokkur kostur.

Þess má einnig geta að áratuga 
hefð er fyrir því að selja kjöt beint til 
neytenda í Danmörku og nær undan-
tekningarlaust er verð frá bændum 
töluvert hærra en hæsta verð í bestu 
kjötverslunum – enda kjötið beint frá 
býli. Slík „upprunavottun“ er mik-
ils virði og fullyrða má að danskir 
bændur hafi afar vel gert sér grein 
fyrir þeim verðmætum sem felast í 
því að neytandinn viti hvaðan kjötið 
kemur. Það sama gildir almennt um 
danska neytendur sem kaupa kjöt 
beint af bændum, þeir vita að komi 
kjötið beint frá bónda þá er það alltaf 
dýrari valkostur en að kaupa kjöt 
út í búð.

Margir erlendir starfsmenn í 
úrbeiningunni

Þegar fallið hefur verið kælt niður fer 
það áfram úr kæligeymslunni og inn 
í kjötvinnslusalinn. Flutningurinn 
á fallinu er alveg sjálfvirkur og 
stjórnar fullkominn tölvubúnaður því 
hvaða fall er tekið hverju sinni inn í 
kjötvinnslusalinn. Þegar inn í sjálfa 
kjötvinnsluna er komið eru þar bæði 
gamlir og reyndir danskir starfs-
menn en innan um einnig fjölmargir 
erlendir starfsmenn. Þeir eru á sömu 
launum og dönsku starfsmennirnir en 
ástæðan fyrir því að einkum erlent 
fólk vinnur við úrbeininguna felst 
m.a. í því að aðsókn í þessi störf 
er ekki sérlega mikil og því hefur 
Danish Crown fyllt í skarðið með 
því að ráða erlent starfsfólk.

Úrbeiningarlínurnar eru tvær 

og vinnur fólk þar saman í bónus-
hópum, þ.e. standi allur hópurinn 
sig vel og afkasti vel þá er greiddur 
bónus til þeirra starfsmanna sem eru 
í viðkomandi hópi sem er mældur 
upp. Handbragðið er hefðbundið 
við úrbeininguna og sjá færibönd 
um bæði að koma með hráefni til 
viðkomandi starfsmanns og taka frá 
viðkomandi unna vöru. Úr úrbein-
ingasalnum fer kjötið svo áfram á 
færibandi að pökkunarróbóta sem sér 
um að pakka kjötinu í vakúmpakkn-
ingar og merkja með strikamerki og 
upprunamerki svo rekjanleikinn sé 
tryggður. Kjötið fer svo grófunnið 
í geymslu og er þaðan svo selt til 
aðila sem vinna áfram með vöðvana 
og skera í steikur, gúllas, strimla og 
hvað annað sem hugurinn girnist.

350 tonn af hakki á viku

Þó svo að kjötvinnslan í Holsted sé 
fyrst og fremst fyrir grófvinnslu, þ.e. 
úrbeiningu og pökkun, þá hefur verið 
komið upp tvenns konar sérvinnslu 
á staðnum. Önnur er hakkdeildin en 
þar er unnið á tvöföldum vöktum 
363 daga á ári við að útbúa hakk 
í pakkningar sem fara svo beint í 
sölu í helstu verslunum landsins. 
Hakkvinnslan pakkar og merkir hakk 
viðkomandi verslun eða vörumerki 
og því má í raun segja að enginn 
munur sé á nautgripahakki sem selt 
er í flestum verslunum í Danmörku, 
óháð vörumerki, enda kemur það 
nánast allt frá vinnslunni í Holsted. 
Munurinn getur þó legið í fituhlut-
fallinu en fullkominn búnaðurinn sér 
um að blanda hakkefni og fitu saman 
í nákvæmlega þeim hlutföllum sem 
kaupandinn hefur óskað eftir. Þannig 
er unnið fiturýrt hakk og allt upp í 
verulega feitt og þar með ódýrt hakk.

Fullkomnasta nautgripa-
sláturhús í heimi – síðari hluti

Utan úr heimi

Hlutverk sjóðsins er að stuðla að varðveislu og viðhaldi friðlýstra og 
friðaðra húsa og mannvirkja, sbr. reglur nr. 577/2016. Samkvæmt 
úthlutunarreglunum er heimilt að veita styrki úr sjóðnum til:  

viðhalds og endurbóta á friðlýstum og friðuðum húsum og 
mannvirkjum.  

viðhalds annarra húsa og mannvirkja sem hafa 
menningarsögulegt, vísindalegt eða listrænt gildi.  

byggingarsögulegra rannsókna, þar með talið skráningu húsa 
og mannvirkja, og miðlun upplýsinga um þær. 

Umsóknir eru metnar með tilliti til varðveislugildis, t.d. vegna 
byggingarlistar, menningarsögu, umhverfis, upprunaleika og tæknilegs 
ástands ásamt gildis fyrir varðveislu byggingararfleifðarinnar.  

Umsóknareyðublað og nánari upplýsingar, m.a. úthlutunarreglur, er að finna 
á heimasíðu Minjastofnunar Íslands, www.minjastofnun.is.   

Minjastofnun Íslands hefur eftirlit með að styrkt verkefni séu viðunandi af 
hendi leyst og í samræmi við innsend umsóknargögn. Bent er á 
leiðbeiningarit um viðhald og endurbætur friðaðra og varðveisluverðra húsa 
sem finna má á heimasíðu Minjastofnunar Íslands, undir gagnasafn og á 
Húsverndarstofu í Borgarsögusafni Reykjavíkur/Árbæjarsafni. 
 

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

Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur

Til sölu til flutnings 85,5 m2 og 30,3 m2 hús sem nýtt hef-
ur verið sem veitingaskáli við golfvöll. Í húsunum er m.a. 
veitingasalur, eldhús og snyrtingar. Húsin er staðsett á Suður-
landi.

Nánari upplýsingar gefur Magnús Leópoldsson, lögg. 
fasteignasali,  magnus@fasteignamidstodin.is

Húsnæði til flutnings
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Láta meyrna í 8 vikur

Önnur sérstök vinnsla er einnig 
í Holsted en það er sérstakur 
meyrnikælir. Þar er nautakjöt, 
aðallega hryggbitar, látið standa og 
meyrna í mun lengri tíma en gerist 
og gengur, eða átta vikur. Þetta er 
gömul dönsk aðferð og afar vanda-
söm enda myglar kjötið að utan á 
þessum tíma, en það er einmitt hluti 
vinnsluaðferðarinnar. Segja má að 
verið sé að gera það við nautakjöt-
ið sem myglusveppurinn gerir fyrir 
góða osta og þykir þetta kjöt víst 
einkar bragðmikið og gott.

Þegar hryggbitarnir hafa verið í 
þessum sérstaka kæli í átta vikur, 
þar sem hita- og rakastigi hefur 
verið nákvæmlega stýrt og loft-
skiptum einnig stjórnað, eru kjöt-
bitarnir teknir og myglan hreinsuð 
af kjötinu. Þá er það sett í loft-
tæmdar umbúðir og svo selt til betri 
veitingahúsa landsins. 

Eiga vörumerkið „Dansk kalv“

Á níunda áratug síðustu aldar áttu 
danskir kúabændur og afurðastöðv-
ar þeirra í harðri samkeppni við inn-
flutt nautakjöt og var þá búið til 

vörumerkið „Dansk kalv“ (danskur 
kálfur) en með því er ekki einungis 
átt við að um danskt nautakjöt sé 
að ræða heldur felst í vörumerkinu 
ákveðin trygging fyrir gæðum og 
dýravelferð. Fái bóndi slíka vottun, 
fær hann einnig hærra verð fyrir 
nautið í sláturhúsinu. „Dansk kalv“ 
vörumerkið var í upphafi í sameign 
nokkurra aðila en er í dag eign sam-
vinnufélagsins Danish Crown.

Kröfurnar varðandi aðbúnað og 
uppeldi nautanna sem eru seld sem 
„Dansk kalv“ eru töluvert breyttar í 
dag frá því sem áður var en nú eru 
t.d. kröfurnar þær að ætli bóndi að 
selja naut sem „Dansk kalv“ þá má 
það ekki hafa verið á rimlum eða 
í rimlastíu, nautinu þarf að slátra 
8–10 mánaða gömlu, fallþunginn 
þarf að vera á bilinu 180–240 kíló 
og svo er einnig gerð lágmarks-
krafa um holdfyllingu og fituhlut-
fall. Þetta kunna að virka fjarrænar 
kröfur fyrir okkar íslensku naut en 
vaxtarhraðinn á hefðbundnum naut-
um af Holstein-mjólkurkúakyninu 
er í dag slíkur, að ekki er sérlega 
erfitt að ná þessum kröfum. Þess 
utan er töluvert um holdanautaeldi 
í Danmörku en helstu holdakyn-
in í dag ná nokkuð auðveldlega 
fallþunga í kringum 200 kíló á 10 
mánuðum. Árlega tekur Danish 
Crown á móti 75–80 þúsund naut-
um sem fá „Dansk kalv“ vottun og 
er þetta vörumerki vel þekkt í dag 
og eftirspurn mikil.

Byggt til framtíðar

Þó svo að starfsemin nú sé afar 
umfangsmikil þá telja forsvars-
menn Danish Crown að aðstaðan 
í Holsted verði stækkuð enn frekar 
í framtíðinni. Þess vegna er bæði 
sláturhúsið og kjötvinnslan hönnuð 
með það í huga að geta tekið við 
gripum í slátrun utan hefðbundins 
dagvinnutíma. Það eina sem þurfi 
að gera til þess að geta stóraukið 
daglega slátrun er að lengja þarf 
kæligeymslurnar en þegar aðstaðan 
var byggð upp í Holsted var húsið 
þegar hannað með það í huga að 
afkastagetan gæti vaxið þrefalt 
án vandræða. Önnur aðstaða er nú 
þegar til staðar, en ef aukning verður 
er s.s. gert ráð fyrir að slátra á tveim-
ur vöktum.  

Snorri Sigurðsson
sns@seges.dk
Ráðgjafi hjá SEGES P/S
Danmörku

TIL SÖLU

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

Tilboð óskast í ríkisjörðina
Litluvelli í Þingeyjarsveit

20437 – Litluvellir í Þingeyjarsveit
Um er að ræða ríkisjörðina Litluvellir í Bárðardal í Þingeyjarsveit, landnr.
153505. Jörðin er talin vera allt að 913 ha en landamerkjum hefur ekki
verið þinglýst. Ræktað land er alls 18,9 ha, að hluta til í órækt. Jörðin er á
landbúnaðarsvæði samkvæmt aðalskipulagi. Jörðin er nokkuð innarlega
í Bárðardalnum og stendur bærinn við rætur Vallnafjalls. Fjallshlíðin er
há með grófum og giljum. Samkvæmt Þjóðskrá Íslands - fasteignaskrá er
á jörðinni íbúðarhús, 96,6 m² byggt 1929, geymsla 98,3 m² byggt 1946,
fjárhús 69 m² byggt 1957, hlaða 56,7 m², byggð 1945, votheysgryfja 11,5 
m² byggð 1953, fjárhús 138 m² byggt 1947, hlaða 130 ² byggð 1974 og
fjárhús með áburðarkjallara 160 m² byggt 1976. Verðmestu byggingar-
innar eru hlaða (byggð 1974) og fjárhús (byggt 1976). Fjarlægja eða
endurbyggja þarf önnur hús jarðarinnar.

Jörð og hús seljast í því ástandi sem þau eru í og eru áhugasamir tilboðs-
gjafar hvattir til að kynna sér mjög vel ástand húsa og umhverfis þar sem
ekki hefur verið búið á jörðinni í nokkur ár.

Jörðin er ekki langt frá Akureyri og með tilkomu Vaðlaheiðargangnanna
styttist sú vegalengd enn frekar.

Öll vegsvæði á vegum Vegagerðarinnar sem liggja yfir land jarðar þessarar
eru undanskilin við sölu þessa og er eignarhald þessara vegsvæða í eigu
Ríkissjóðs Íslands. 

Í samræmi við 40. gr. jarðalaga nr. 81/2004 eru undanskilin í sölu þessari
námuréttur og réttur til efnistöku, þ.m.t. sand- og malarnám, og vatns-
og jarðhitaréttindi umfram heimilis- og búsþarfir. Nauðsynleg aðstaða til 
að hagnýta framangreind réttindi eru einnig undanskilin í sölu þessari.

Nánari upplýsingar er hægt að fá hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík í síma 530 1400.

Tilboðseyðublöð liggja frammi á sama stað ásamt reglum um frágang og 
útfyllingu á tilboðseyðublaði. Sjá einnig nánari upplýsingar á heimasíðu
Ríkiskaupa www.rikiskaup.is
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík fyrir kl.
10.00 þann 2. nóvember 2016 þar sem þau verða opnuð í viðurvist
bjóðenda er þess óska.

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300

Árvekni

Matvælastofnun óskar eftir ráða metnaðarfullan og jákvæðan einstakling í starf við 
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•
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www.mast . is

Framsækni TraustGegnsæi
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Uppskerutímabil íslenskra 
jarðarberja hefur verið frá maí 
til október og því eru íslensk 
jarðarber hvorki í boði á veturna 
né vorin. Hins vegar vilja íslensk-
ir neytendur gjarnan líka borða 
jarðarber yfir veturinn og þess 
vegna eru þau flutt til landsins. 

Vetrarræktun í gróðurhúsum á 
Íslandi er algjörlega háð aukalýs-
ingu. Viðbótarlýsing getur því lengt 
uppskerutímann og komið í stað 
innflutnings að vetri til. 

Grænmeti er ræktað yfir vetur-
inn með lýsingu og spurning hvort 
ekki er hægt að lengja vaxtarskeið 
jarðarberja á sama hátt. Í ljósi þessa 
var Landbúnaðarháskóli Íslands á 
annað ár að prófa vetrarræktun 
jarðarberja með það að markmiði 
að sjá, hvort vetrarræktun væri 
möguleg á Íslandi og hvort ljós-
styrkur hefði áhrif á uppskeru og 
gæði jarðarberja. Einnig var hag-
kvæmni slíkrar ræktunar skoðuð. 
Verkefnisstjóri var Christina 
Stadler og verkefnið var unnið í 
samstarfi við jarðarberjabændur 
og styrkt af Sambandi garðyrkju-
bænda og Samtökum sunnlenskra 
sveitarfélaga.

Í Bændablaðinu nr. 461 var 
meðal annars skrifað um jarðar-
berjaræktun í útlöndum og mark-
mið okkar á Íslandi var að ná sama 
árangri í ræktun hvað varðar upp-
skeru. Tilgangurinn var að bæta þær 
niðurstöður sem komu út úr fyrstu 
jarðarberjatilrauninni sem einnig 
var greint frá í fyrrnefndu blaði. Nú 
eru komnar niðurstöður úr annarri 
jarðarberjatilrauninni.

Tilraunaskipulag

Gerðar voru tvær tilraunir með 
jarðarber (Fragaria x ananassa, yrki 
'Sonata' og 'Elsanta'). Sú fyrri (A) 
var framkvæmd frá miðjum sept-
ember til loka nóvember 2015 og 
sú síðari (B) frá janúarlokum til 
loka maí 2016, í tilraunagróður-
húsi Landbúnaðarháskóla Íslands 
að Reykjum. 

Jarðarber voru ræktuð í 5 l pott-
um í sex endurtekningum með 12 
plöntum/m2 undir topplýsingu frá 
háþrýsti-natríumlömpum (HPS) 
með tvenns konar ljósstyrk (150 W/
m2 og 100 W/m2) að hámarki í 18 
klst. Daghiti var 16° C og næturhiti 
8° C, CO2 800 ppm. Jarðarberin 
fengu næringu með dropavökvun. 
Í hluta A og B voru áhrif ljósstyrks 
prófuð og framlegð reiknuð út.

Niðurstöður og umræða

Það tók 1–2 daga frá blómgun til 
frjóvgunar. Elsanta náði um 35 
blóma / berja við hærri ljósstyrk 
og um 30 við lægri ljósstyrk í hluta 
A. Fjöldinn var hærri í hluta B um 
70 við hærri ljósstyrk með báðum 
yrkjum en 65 með Sonata og 60 með 
Elsanta við lægri ljósstyrk (mynd 1). 
Eftir að hámarki var náð, minnkaði 
fjöldi jarðarberja þegar byrjað var 
að uppskera.

Berin þroskuðust á 41 degi með 
hærri ljósstyrk og á 43 dögum með 
minni ljósstyrk í hluta A. Í hluta B 
voru Elsanta þroskuð á 42 dögum 
og Sonata á 46 dögum með 150 
W/m2 og Elsanta á 44 dögum og 
Sonata á 46 dögum með 100 W/m2. 
Það virðist vera að meira ljós (150 
W/m2) gefi fleiri blóm. Í upphafi 
uppskerutímabils gaf meðferð með 
hærri ljósstyrk þroskuð ber nokkrum 
dögum fyrr borið saman við 100 
W/m2. Að auki þroskaðist Elsanta 
snemma, en þegar plantað var, var 
Elsanta með þroskaðri plöntu en 
Sonata.

Í lok uppskerutímabils fengust 

380 g/plöntu markaðshæfrar upp-
skeru með Elsanta við 150 W/m2 
en 320 g/plöntu við 100 W/m2 í 
hluta A. En í hluta B fengust 740 
g/plöntu með Elsanta og 830 g/
plöntu með Sonata við 150 W/m2 
og 680 g/plöntu með Elsanta og 740 
g/plöntu með Sonata við 100 W/
m2. Munurinn var oftast ekki töl-
fræðilega marktækur hvorki milli 
ljósstyrkja né milli yrkja. Hins vegar 
var uppskera af Sonata um 10 % 
hærri samanborið við Elsanta.

Hærri ljósstyrkur hefur jákvæð 
áhrif á markaðshæfa uppskeru, 
uppskeran var 18 % meiri með 
Elsanta í hluta A og 9 % meiri með 
Elsanta í hluta B og 12 % meiri 
með Sonata í hluta B. Ástæðan fyrir 
meiri uppskeru við 150 W/m2 var 
fjöldi jarðarberja. Mismunur milli 
ljósstyrkja myndaðist í upphafi upp-
skeru tímabilsins og minnkaði á síð-
ari hluta tímabilsins. Meðalþyngd 
minnkaði eftir því sem leið á upp-
skerutímabilið frá 18 g/ber í hluta A 
og 29-37 g/ber í hluta B til um 10 g/
ber og var aðeins hærri við 150 W/
m2 við Elsanta en hærri við 100 W/
m2 við Sonata (mynd 2).

Hlutfall uppskerunnar sem hægt 

var að selja var um 90 % í hluta A 
og 90-95 % í hluta B. Hærra hlut-
fall illa lagaðra jarðarberja var í 
Elsanta samanborið við Sonata 
(tafla 1).

Þegar hærri ljósstyrkur var 
notaður, þá jókst uppskera með 
Elsanta um 0,7 kg/m2 (1 % hækkun 
í ljósstyrk jók uppskeru um 0,2-0,6 
%) og framlegð um 800 ISK/m2 í 
hluta A og 900 ISK/m2 í hluta B. 
Með Sonata jókst uppskera við 150 
W/m2 um 1,1 kg/m2 (1 % hækkun 
í ljósstyrk jók uppskeru um 0,2-0,3 
%) og framlegð um 1.600 ISK/m2 
í hluta B. Hærri rafmagnsgjaldskrá 
breytir framlegð næstum ekkert. 
Það skiptir ekki máli hvort gróður-
hús er staðsett í þéttbýli eða dreif-
býli, framlegð er svipuð.

Ályktun

Með þessum niðurstöðum var 
markmiði okkar náð þ.e. að ná 
uppskerutölum hollendinga, sem 
voru með 700 g söluhæfa uppskeru 
á plöntu á 6 vikna uppskerutímabili 
(sjá Bændablað nr. 461). En það 
var augljóst að ástand plantna 
þegar plantað var, hefur mikil áhrif 
á hvort að uppskera verði mikil eða 
lítil og leggur með því fram skerf 
til uppskeruárangurs.

Frá hagkvæmnisjónarmiði er 
mælt með því að nota hærri ljós-
styrk og Sonata til að auka upp-
skeru og framlegð jarðarberja. En 
hins vegar út frá útliti plöntunnar 
er mælt með lægri ljósstyrk.

Nú eru aftur farnar af stað til-
raunir við LbhÍ þar sem prófuð 
verða áhrif ljósstyrks yfir hávet-
urinn 2016/2017 á „everbearers“ 
(sem hafa lengra uppskerutímabil 
en junebearers en eru með minni 
uppskeru á viku) í samanburði 
við hefðbundna gróðurhúsarækt-
un jarðarberja (junebearers). 
Niðurstöður verður kynntar í 
Bændablaðinu þegar þær liggja 
fyrir.

Christina Stadler 
Landbúnaðarháskóla Íslands 
Reykjum − Hveragerði
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Mynd 1: Opið blóm/ber á plöntu í hluta A og B við mismunandi ljósstyrk árið 2015 / 2016.

Mynd 2: Uppskera af jarðarberjum og meðalþyngd aldina árið 2015/2016 í hluta A og B eftir mismunandi ljósstyrk. Munur milli meðferða er ekki marktækur 

Hlutfallsleg skipting söluhæfra og ósöluhæfra jarðarberja
eftir ljósstyrk í hluta A og hluta B

Meðferð
Úrvalsfl. 1. fl. Of smá Mygluð Illa löguð Græn
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Mynd 2: Uppskera af jarðarberjum og meðalþyngd aldina árið 2015 / 2016 í hluta A og B eftir mismunandi ljósstyrk. 

Landbúnaðarháskóli Íslands
Háskóli lífs og lands

Jarðarberjaræktun á óhefðbundnum tíma á Íslandi 
– nýjustu niðurstöður
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Landbúnaðarháskóli Íslands
Háskóli lífs og lands

Röng vinnubrögð valda 50% meiri eyðslu
Nemendur á öðru ári í búfræði við 
Landbúnaðarháskóla Íslands hafa 
nú í haust stundað nám í áfangan-
um Vélar og tæki III. Þar gerðu 
þau athugun á eyðslu dráttarvéla 
við pinnatætingu í mismunandi 
vinnsludýpt og við mismunandi 
snúningshraða mótors. 

Tilgangur athugunarinnar var að 
meta hversu miklu máli skiptir að 
vanda stillingar á tækjum við jarð-
vinnslu og einnig hversu mikil áhrif 
snúningshraði mótors hefur á eyðslu. 

Aðferðarfræði

Við mælingarnar voru notaðar þrjár 
misstórar dráttarvélar, John Deere 
5820 árg. 2003 sem er 88 hestöfl, 
Massey Ferguson 5610 árg. 2014 
sem er 105 hestöfl og Massey 
Ferguson 6470 árg. 2006 sem er 
125 hestöfl. Pinnatætarinn var að 
gerðinni Pöttinger Lion 3001 með 
þriggja metra vinnslubreidd. 

Við athuganirnar var aflúrtak 
vélar látið snúast á 540 snúningum 
annars vegar í 540 snúninga stillingu 
vinnudrifs og hins vegar 540E still-
ingu á vinnudrifi vélar. Hvor stilling 
fyrir sig var svo prófuð bæði í 5 og 
10 cm vinnsludýpt tætarans. 

Vélarnar voru allar útbúnar með 
auka eldsneytistank sem staðsettur 
var beint fyrir ofan aðal elds-
neytistankinn. Áður en hver próf-
unarferð átti sér stað var fyllt að fyr-
irfram ákveðnu merki á auka tank-
inum. Þegar prófunarferð var lokið 
var aftur fyllt upp að sama merki og 
þá mælt með mæliglasi hversu mikil 
hráolía fór í ferðina. Með þessari 
aðferð fæst mjög nákvæm mæling 
þótt mælingartíminn sé ekki langur. 

Allar mælingar voru gerðar á 
nákvæmlega sama máta. Vélinni var 
startað, látin ganga í 30 sekúndur 
áður en farið var af stað. Á þeim 
tíma var vélin keyrð upp á réttan 
snúningshraða og pinnatætari settur 
í rétta vinnsludýpt. Í lok hverrar 
mælingar voru einnig látnar líða 30 
sek. áður en drepið var á vélinni. Á 
þeim tíma var tætarinn hífður upp, 
drepið á aflúttaki og mótorsnúningur 
færður niður í hægagang.  Start og 
stopptíminn var mældur sérstaklega 
og dreginn frá til að skekkja ekki 
niðurstöðurnar. Sami ökumaður ók 

allar ferðir á sama hraða eða eins 
nálægt því og það var hægt út frá 
gírhlutföllum vélanna. Reynt var 
eftir fremsta megni að eyða út 
öllum hugsanlegum skekkjuvöld-
um við mælingarnar. Vegalengd, 
ökuhraði og tími voru mæld með 
GPS-staðsetningartæki í stað hraða-
mæla og eyðslumæla dráttarvélanna. 
Á þann hátt var hægt að leiðrétta 
eyðslu fyrir mismunandi vegalengd 

og hraða. Allar mælingar með hverri 
dráttarvél voru framkvæmdar á sama 
stykki eða 3 stykkjum í heildina. Þar 
sem engin vél var prófuð á sama 
stykkinu voru umhverfisaðstæður 
mismunandi og því ekki hægt að 
bera þær saman. 

Niðurstöður mælinganna voru 
svo settar inn í Excel-skjal þar sem 
reiknað var út frá eyðslu, vegalengd 
og tíma eyðslu á hvern hektara. Rétt 
er að taka það fram að þessar eyðslu-
tölur eru reiknaðar út frá því að nýta 
vinnslubreidd tætarans 100%. Ljóst 
er að við venjulegar aðstæður verður 
skörun milli ferða nokkur og lík-
lega einhverjir aukasnúningar væru 
teknir við jaðra og enda. Því væri 
eðlilegt að gera ráð fyrir 15–20% 
meiri eyðslu á ha. 

Niðurstöður

Ýmislegt fróðlegt kom í ljós við 
þessar mælingar. Þær sýndu til að 
mynda að ökulag og stilling tækj-
anna hefur mikið að segja varðandi 
eyðslu vélarinnar. Mælingarnar 
sýndu u.þ.b. 50% meiri eyðslu frá 
því að stilla aflúttakið á 540E og 5cm 
vinnsludýpt yfir í mestu eyðsluna í 
540 stillingunni í 10 cm vinnsludýpt. 
Niðurstöður mælinganna sýndi að 
meðaltali 16% meiri eyðslu í 540 
stillingunni miðað við 540E still-
inguna óháð vinnsludýpt og 28% 
meiri eyðslu í 10cm vinnsludýpt 
miðað við 5 cm vinnsludýpt óháð 
aflúrtaksstillingu. 

Einnig kom í ljós að dráttar-
vélarnar sýndu allar sömu hegðun 
í eyðslu. Þær eyddu allar minnst, 
næstminnst, næstmest og mest við 
sama álag í samræmi við það sem 
sést á súluritinu. Minnsta dráttarvélin 
jók eyðsluna hlutfallslega meira en 
sú stærsta með auknu álagi en eyddi 
hins vegar mun minna við minnsta 
álagið. 

Ályktanir

Þessa mælingar sýna að góð 
vinnubrögð skipta miklu máli. 
Nauðsynlegt er að huga að vinnslu-
dýpt eftir aðstæðum og vinna ekki 
dýpra en þarf. Oft er miðað við 3–4 
cm fyrir grasfræ ef plæging hefur 
heppnast vel og því engin ástæða 
til þess að fara dýpra, enda erum 
við aðallega að búa til sáðbeð með 

pinnatætingu. Of mikil vinnsludýpt 
eykur líka hættuna á því að grasrótin 
sem verið var að plægja niður komi 
á yfirborðið aftur. Fyrir hvern auka 
cm í vinnsludýpt erum við að færa 
til 150 tonn á hektara af jarðvegi. 
Þannig að ef við erum að tæta á 10 
cm vinnsludýpt mv. 5 cm þá er verið 
að færa til 750 tonn af auka jarð-
vegi. Miðað við niðurstöður þessarar 
rannsóknar eyðir vélin um 0,5 lítr-
um á hektara aukalega fyrir hvern 
auka cm í vinnsludýpt, sem minnkar 
hagkvæmnina fyrir bóndann við 
jarðvinnslu. Með réttum stillingum 
minnkum við einnig mengun við 
jarðvinnslu ásamt því að fara betur 
með tækin vegna minna slits sem 
skilar sér í lægri rekstrarkostnaði til 
lengri tíma litið.

Að stilla á 540E og lækka þannig 
snúningshraða mótors skilar líka 
umtalsverðu, sérstaklega ef álagið 
er ekki mjög mikið. Lykilatriði er að 
velja saman dráttarvél og tætara. Að  
vera ekki með stærri dráttarvél en við 
þurfum því það skilar sér aðeins í 
meiri eyðslu og meiri jarðvegsþjöpp-
un. Óháð því hversu eyðslugrannir 
mótorar eru í dráttarvélum þá þarf 
ákveðið mikla orku í að koma sjálfri 
dráttarvélinni áfram. Því þyngri sem 
vélarnar eru því orkufrekari verður 
sá liður. Dráttarvélin skal vera eins 
létt og kostur er, en eins þung og 
þarf. Sem dæmi er talað um að afl-
þörf pinnatætara sé 20–25 hestöfl 
á hvern breiddarmetra. Þá er bara 
verið að tala um aflþörf tækisins en 
þá er eftir að taka tillit til orkuþarfar 
vélarinnar við að koma sér áfram. 
Þó þarf að hafa í huga að jarðvegur 
getur verið misþungur í vinnslu og 
umhverfisaðstæður eins og brekkur 
og léleg plæging getur aukið aflþörf-
ina verulega. 

Nemendur og kennarar
í Vélar og tæki III

Verðandi búfræðingur mælir hversu mikil olía fór í ferðinni.

Massey Ferguson 6470 við mælingu.  Mynd / Gunnar Þór Kristinsson

John Deere 5820 í mælingu.
 Mynd / Gunnar Þór Kristinsson

SKJÓL FYRIR VETURINN - ÞAÐ ER ENN TÍMI TIL STEFNU  

HAFÐU SAMBAND OG VIÐ FINNUM LAUSNINA SAMAN 
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Eins og margir aðrir bílafram-
leiðendur hefur KIA bæst í hóp 
bílaframleiðenda með „hybrid“ 
bíl (tvinnbíl). Eins og aðrir bílar 
frá KIA er hann með 7 ára 
ábyrgð.

Uppbyggingin á vélunum 
tveimur er svipuð hjá öllum 
bílaframleiðendum, en KIA hefur 
aðeins bætt rafmagnstæknina til að 
auka rafmagnsflæði og framleiðslu 
fyrir rafmagnsvélina og minnka 
þannig eldsneytiseyðslu bensín-
vélarinnar. Ég tók góðan hring 
á blautum vindasömum degi og 
prófaði KIA Niro.

Uppgefin eyðsla hentar ekki 
mínu aksturslagi eða íslensku 

roki

Niro tekur að öllu jöfnu af stað 
á rafmagnsvélinni og því nánast 
alveg hljóðlaus akstur. Fyrir utan 
veghljóð og umhverfishljóð að 
utan, mældist hávaði hjá mér við 
90 km hraða undir 58 desíbelum 
(db) að meðaltali þrátt fyrir rok og 
rigningu. Á flestum hybrid-bílum 
er mótorinn að fara í gang í kring-
um 50 kílómetra hraða, en Niro er 
á töluvert meiri ferð þegar bens-
ínvélin fer í gang og hjálpar til. 
Með því að fylgjast með aksturs-
tölvu bílsins sem sýnir orkunotk-
un (bæði af bensíni og rafmagni) 
komst ég fljótlega í bíl túrnum að 
því að mitt aksturslag var ekki að 
henta til sparaksturs á þessum bíl 
(og ekki var rokið og rigningin að 
hjálpa til). 

Uppgefin meðaleyðsla er 3,8 
lítrar á hundraðið við bestu aðstæð-
ur og í byrjun var ég að eyða upp 
undir 7 lítrum miðað við 100 km 
akstur. Með því að mýkja aksturs-
lagið á mínum akstursstíl náði ég 
að minnka eyðsluna í rokinu og 
rigningunni niður í 5,2 lítra, en 
neðar komst ég ekki.

Nýjung í rafmagnsframleiðslu

Flestir hybrid-bílar framleiða 
rafmagn inn á rafhlöðuna þegar 
bremsað er, eða hægt mikið á og 
niður brekkur. 

Rafmagnsvélin knýr bílinn 
áfram í byrjun ökuferðar og hjálp-
ar bensínvélinni á meðan eitthvað 
rafmagn er á rafhlöðunni. Niro er 
að framleiða rafmagn í mjúkum 
akstri á jafnsléttu og þegar slegið 
er af og bremsað er rafmagnsfram-
leiðslan í hámarki. 

Rafmagnsframleiðslan á jafn-
sléttu (og undan vindi) kemur 
aðallega frá rafal sem tengist 
hraða bílsins, en miðað við aðra 
hybrid-bíla sem ég hef ekið er Niro 
að framleiða meira rafmagn. Nýja 
liþíum-rafhlaðan heldur rafmagni 
lengur og tekur meiri hleðslu. 

Rúmgóður og þægilegur í akstri

KIA Niro er þægilegur að keyra 
bæði á bundnu slitlagi og á malar-
vegum. Það eina sem ég fann að 
bílnum eftir malarvegaaksturinn 
var að drullan safnaðist á eina stað-
inn sem ekki er æskilegt að safna 
óhreinindum á. Þetta var holan sem 

maður setur höndina inn í til að 
opna skottlokið og fyrir vikið urðu 
hnúarnir á hendinni drulluskítugir.

Fótapláss er gott í framsætum 
og mjög gott pláss fyrir farþega í 
aftursætum. Farangursrými er gott, 
en varadekkið er það sem ég kalla 
aumingja.

Eins og margir nýir bílar er 
bíllinn ekki með löglegan dag-
ljósabúnað (engin ljós að aftan), 
en með því að snúa takkanum og 
hafa alltaf ljósin kveikt og hunsa 
„dinghljóðið“, viðvörunina, um að 
ljósin séu kveikt þegar farið er út 

úr bílnum því ljósin slökkva á sér 
sjálfkrafa eftir fjórar sekúndur.

Gott verð á bíl sem ætti að
henta mörgum

Sem alhliða bíll með góða fjöðrun 
og á dekkjum með háan „prófíl“ ætti 
þessi bíll að henta vel jafnt á malar-
vegum sem bundnu slitlagi.

Bensínvélin er 1,6 lítra og skil-
ar 105 hestöflum, en rafmagns-
mótorinn skilar að hámarki 43,5 
hestöflum. Sé bílnum botngefið úr 
kyrrstöðu er snerpan hættulega góð 
í báðum vélunum þegar þær vinna 
saman.

Sex þrepa skiptingin er mjúk og 
aldrei fann ég fyrir því þegar bíll-
inn skipti um þrep fyrir utan þetta 
eina skipti þegar ég botngaf bílnum 
úr kyrrstöðu. Verðið á Niro er frá 
4.290.777.

KIA Niro hybrid. Myndir / HLJ  Myndir / HLJ

Þyngd 1.458 kg

Hæð 1.545 mm

Breidd 1.805 mm

Lengd 4.335mm

Helstu mál og upplýsingar

Vélabásinn

liklegur@internet.isnenet.t.isis

Hjörtur L. Jónsson

Eins og margir aðrir bílafram-
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Á þessum tíma árs er í mörgum 
löndum haldnar ráðstefnur um 
öryggismál í landbúnaði. 

Nýlega voru haldnar svona 
ráðstefnur á Írlandi, Ástralíu og í 
nokkrum ríkjum Bandaríkjanna og 
nú þessa vikuna stendur yfir stór 
ráðstefna um öryggismál í Kanada.

Írar alltaf framarlega í 
öryggismálum og vegnar vel

Fyrir nokkru var haldin öryggisvika 
á Írlandi og farið yfir það sem betur 
má fara. Eftir ráðstefnuna kynnti 
atvinnumálaráðherra Írlands nýja 
herferð sem þeir á Írlandi kalla 
SAFE STOP, (gangtu rétt frá drátt-
arvélinni). Þessi herferð er vegna 
tíðra slysa mannlausra dráttarvéla 
af ýmsum ástæðum. Meiningin er 
að setja límmiða í allar dráttarvélar í 
írskum landbúnaði með sex áherslu-
setningum sem ég kýs að þýða sem 
eftirfarandi:

1. Bakkaðu ævinlega í öruggt 
stæði.

2. Skildu vélina eftir í hand-
bremsu.

3. Skildu öll stjórntæki eftir í 0 
stöðu.

4. Settu moksturstæki og annan 
vélbúnað niður.

5. Dreptu á vélinni.
6. Taktu lykilinn úr vélinni.

Ástralir náðu góðum árangri í 
sínum áherslum fyrri hluta árs

Ástralir halda öryggisviku fyrir land-

búnað oftast tvisvar á ári og leggja 
upp með áherslur á það sem betur 
má fara miðað við reynslu hvers 
sex mánaða tímabils. Undanfarin 
tvö ár hafa verið mörg banaslys á 
fjórhjólum við ástralskan landbún-
að, en síðustu tvö ár hafa verið fleiri 
banaslys á fjórhjólum en á dráttar-
vélum. Vegna þessa var sett í lög 
um síðustu áramót að fjórhjól sem 
notuð eru í landbúnaði eigi að vera 
með veltigrind og er sérstaklega 
mælt með sams konar veltigrind 
og Jötunn á Selfossi er að selja og 
nefnist Lifeguard. Árangurinn kom 
berlega í ljós fyrstu sex mánuði þessa 
árs þar sem aðeins 3 létust á fjórhjól-
um við landbúnaðarstörf á móti 8 á 
sama tíma á síðasta ári.

Enn sama vandamál í BNA, en 
horfir til betri vegar

Í Bandaríkjunum er enn svipuð 
slysatíðni og undanfarin ár þar sem 
um 70% slysa í landbúnaði tengist 
dráttarvélum og öðrum vélum. Þó 
má vænta þess að þessi tala fari 
lækkandi þar sem nokkur ríki eru 

að setja reglur um að allar dráttar-
vélar sem notaðar eru við landbúnað 
eigi að vera með veltigrind. Einnig 

er nú verið að setja af stað herferð 
á landsvísu (í öllum ríkjum) um að 
vera ekki með börn á opnum drátt-

arvélum vegna síendurtekinna slysa 
þegar börn detta af vélum og verða 
undir þeim.

Ýmislegt fróðlegt má læra
af forvörnum í útlöndum

liklegur@internet.isnet.is

ÖRYGGI – HEILSA – UMHVERFI Hjörtur L. Jónsson
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 KROSSGÁTA Bændablaðsins
Lausn á krossgátu í síðasta blaði

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

ARCTIC TRUCKS ÍSLAND EHF.
KLETTHÁLSI 3
110 REYKJAVÍK

SÍMI: 540 4900
NETFANG:  info@arctictrucks.is
www.arctictrucks.com

VÖNDUÐ JEPPADEKK
FYRIR ÍSLENSKAR AÐSTÆÐUR

VÖNDUÐ OG HLJÓÐLÁT 
DEKK UNDIR FLESTAR 
GERÐIR JEPPA OG 
JEPPLINGA. 
STÆRÐIR FRÁ 29-44 TOMMU.

ÖLL ALMENN
DEKKJAÞJÓNUSTA
TÍMABÓKANIR 
Í SÍMA 540 4900
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Veltibogi á fjórhjóli. 
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Býli:  Brúnastaðir. 

Staðsett í sveit:  Bærinn er í Austur-
Fljótum í Skagafirði og stendur við 
suðaustanvert Miklavatn um 20 km 
frá Siglufirði.

Ábúendur: Jóhannes Helgi 
Ríkharðsson (50 ára) og Stefanía 
Hjördís Leifsdóttir (51 árs).

Fjölskyldustærð (og gæludýra): 
Ríkey Þöll, 20 ára nýstúdent á leið 
í heimsreisu, vinnur fyrir ferðinni 
á Sigló Hótel, Kristinn Knörr, 16 
ára nemi í MA, Ólafur Ísar, 15 ára 
grunnskólanemi og Leifur Hlér, 
10 ára grunnskólanemi. Svo eru 
3 fósturbörn. Kolbrún Tanya, 18 
ára nemi í VMA, Júlía Agar, 14 ára 
grunnskólanemi og Eldur Máni, 10 
ára grunnskólanemi. Auk þess eru 
2 grænlenskir verknemar, þeir Tom 
Jakobsen 22 ára og Inunngaq, 17 
ára og  grænlenski vinnumaðurinn 
Jens Hansen 18 ára.

Stærð jarðar?  Um það bil 1.000 
ha, þar af töluvert af grjóti og snjó.

Gerð bús? Sauðfjárbú ásamt ferða-
þjónustu og fósturheimili.

Fjöldi búfjár og tegundir? 850 
kindur, 20 geitur, 5 hross, 3 holda-
kýr, 20 geldneyti og kálfar, 2 svín, 
40 hænur af ýmsum stofnum, 3 
endur, 10 holdakanínur, 1 gömul 
húsakisa (Sunna Dís), 2 border 
collie-smalahundar (Sproti og 
Kjarkur) og einn íslenskur hvolp-
ur (Pjakkur).

Hvernig gengur hefðbundinn 
vinnudagur fyrir sig á bænum?  
Eftir að barnahersingunni hefur 

verið komið af stað í skólabílinn á 
morgnana taka við annir í búskap 
og ferðaþjónustu. Mismunandi 
handtök eftir árstíðum.
 
Skemmtilegustu/leiðinlegustu 
bústörfin? Skemmtilegastir eru 
annatímar kringum sauðfé, vor og 
haust.  Margar hjálpandi hendur og 
mikið fjör.  Viðgerðir á biluðum 
vélum er ekki það skemmtilegasta 
sem Jóhannes lendir í.

Hvernig sjáið þið búskapinn 
fyrir ykkur á jörðinni eftir fimm 
ár? Með svipuðu sniði en vonandi 
með frekari uppbyggingu í ferða-
þjónustunni þar sem hefðbundinn 
búskapur og ferðaþjónusta fléttast 
meira saman. Margar spennandi 
hugmyndir, vantar bara fleiri 
stundir í sólarhringinn. 

Hvaða skoðun hafið þið á félags-
málum bænda? Því miður virðast 
færri og færri bændur gefa sig í 
þessi störf. Það er of algengt sjón-
armið að það séu einhverjir aðrir 
hæfari eða hafi meiri tíma til að 
sinna þeim en þeir sjálfir. Þessi 
störf eru oft tímafrek og gefa lítið 
í aðra hönd og oft og tíðum fá menn 
litla þökk fyrir. Þeir sem gefa sig 
í þetta fá allt okkar hrós fyrir og 

hafa að okkar mati staðið sig vel. Þó 
má alltaf segja að þeir mættu vera 
sýnilegri í fjölmiðlum og á það að 
miklu leyti við okkur bændur alla. 
Hins vegar er samningsstaða okkar 
bænda við ríkisvaldið og afurða-
stöðvarnar sífellt að verða veik-
ari og veikari eins og dæmin hafa 
sýnt undanfarið sumar og í haust. 
Af því höfum við áhyggjur og því 
mikilvægt að við bændur komum 
fram sem ein heild. Einnig þarf að 
einfalda lagaumhverfið um land-
búnaðinn, sérstaklega það sem snýr 
að heimavinnslu og sölu afurða.

Hvernig mun íslenskum land-
búnaði vegna í framtíðinni? 
Vonandi vel ef skynsamlega er 
haldið á málum, bústærðir mið-
ast við fjölskyldurekin bú sem 
hafa  hollustu og umhverfisvitund 
að meginmarkmiði. Það er besta 
byggðastefnan sem styður einnig 
við ferðaþjónustuna hringinn í 
kringum landið. 

Hvar teljið þið að helstu tæki-
færin séu í útflutningi íslenskra 
búvara?  Eigum að einbeita okkur 
að því að senda upprunamerktar 
vörur á dýra markaði, það kostar 
að framleiða úrvals matvæli og það 
erum við að gera. Eigum að vera 

stolt af því og halda því meira á lofti.
Hvað er alltaf til í ísskápnum? 
Alltaf eru til fjölmargir dallar fylltir 
alls kyns eggjum, jafnt úr íslenskum, 
kínverskum eða kornhænum. Einnig 
er þar að finna mjólkurvörur, græn-
meti og ávexti, allt stoppar stutt við 
í ísskápnum þar sem marga munna 
er að metta. 

Hver er vinsælasti maturinn á 
heimilinu? Þar sem húsmóðirin 
á bænum dvaldi um árabil í Mið-
Ameríku er ósjaldan boðið upp á 
eilítið amerískari útgáfu af þeirri 
fæðu sem þar var boðið upp á – og 
er hér á bæ kallaður mexíkómatur. 

Vinsældir hinnar framandi fæðu 
vestursins ná þó aldrei að toppa 
dálæti heimilismanna á hinum 
hefðbundna rétti, kjöti í rjómakarrí. 
Svo mikill er spenningurinn þegar 
sá veislumatur er borinn á borð að 
tár sjást á hvörmum og hamingju-
svipir mást ekki af andlitum. Einnig 
vill heimilisfólk koma á framfæri 
einum af uppáhaldsréttum heim-
ilisins; saltkjöt með grjónagraut, 
kartöflum og kanilsykri. Ekki 
skemmir fyrir að bera fram súrt 
slátur með þessum veislumat. Þó 
svo samsetningin kunni að hljóma 
undarlega í fyrstu þá er ekki um að 
villast að hér er að finna toppmat.

Eftirminnilegasta atvikið við 
bústörfin? Örugglega þegar þurfti 
að nota stórvirkar vinnuvélar við 
að grafa öll útihús upp úr snjó á 
sauðburði 2013. Hér í stórbrotinni 
náttúru yst á Tröllaskaga getur 
veðrið tekið ýmsar vendingar og 
slíkir útúrdúrar sitja mest eftir í 
minningunni.

Líf og lyst
BÆRINN OKKAR

Svissneskur marengs og íslenskar skyrkleinur
Girnilegri verða þeir varla eft-
irréttirnir en þessir litlu mar-
engstoppar sem dýft er í súkkulaði.   

Hér er líka boðið upp á ramm-
íslenskar skyrkleinur sem eru orðn-
ar víðfrægar og koma úr smiðju 
Smurstöðvarinnar í Hörpu.
 
Svissneskur marengs hjúpaður  
í súkkulaði

 › 210  g eggjahvítur

 › 310 g flórsykur

 › 200 g súkkulaði að eigin vali

 › Súkkulaðiperlur til skrauts

Setjið eggjahvítu með flórsykri í 
skál úr  ryðfríu stáli.

Settu skálina yfir pott með heitu 
vatni (55 til 60 gráður) og þeytið 
þar til hún þykknar.

Þeytið í hrærivél eða með raf-
magnsþeytara þar til áferðin á 
marengsinum er orðin góð. Setjið 
í poka með um 15 millimetra stút 
í þvermál og sprautið í toppa á 
smjörpappír.

Bakið í ofni við 100 gráður í tvær 
klukkustundir.

Húðið marengs með bræddu 
súkkulaði og stráið skrautkúlum 
yfir til skrauts (má sleppa). 

Njótið svona eða framreiðið með 
ís.

Skyrkleinur 

 › 4 egg

 › 1½ bolli sykur 

 › 150 g smjör

 › 1½ bolli súrmjólk eða skyr 

 › 1½ bolli mjólk

 › ½ tsk. Salt 

 › 1½ tsk. kardemommur 

 › 2–3 tsk. vanilludropar 

 › 4 tsk. lyftiduft 

 › ½ tsk. hjartarsalt 

 › ½ tsk. sódaduft. 

 › 1–1,2 kg hveiti eftir þörfum.

Aðferð
Egg og sykur þeytt saman  Bræddu 
smjöri bætt saman við. 

Þá er skyri (eða súrmjólk) bætt við 
og mjólk, salti,  kardemommum og 
vanilludropum einnig. 

Svo er lyftidufti, hjartarsalti og 

sódadufti bætt saman við og svo er 
hveitinu hrært saman við þangað til 
réttri þykkt á deiginu er náð.

Ábending til þeirra sem eru að 
steikja kleinur í fyrsta sinn:

Fyrst þegar ég bakaði þessa upp-
skrift þá byrjaði ég með deigið 
aðeins of þunnt og lenti í vandræð-
um en það er um að gera að setja 
bara nógu mikið hveiti til að deigið 
klessist ekki og fletja það ekki of 
þunnt út. 

Athuga líka að hræra það ekki of 
mikið eftir að hveitið er sett í, svo 
að kleinurnar verði ekki of seigar.

Steikið í meðalheitri olíu og borðið 
helst strax. Deigið geymist í frysti 
og má steikja eftir hendinni.

MATARKRÓKURINN – BJARNI GUNNAR KRISTINSSON MATREIÐSLUMEISTARI

Brúnastaðir

Fjölskyldan Brúnastöðum.

Hluti af geitastofninum.
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Maíusmekkur –
fljótheklaður og einfaldur

HANNYRÐAHORNIÐ  garn@garn.is

Þegar Maía dóttir mín var smá-
barn langaði mig að hekla á hana 
smekk. Hún slefaði ekki af neinu 
viti svo ég ákvað að hekla á hana 
matarsmekk. Ég hafði skoðað 
nokkrar uppskriftir af smekkj-
um sem heilluðu mig bara ekki 
nógu mikið. Dag einn var ég að 
gramsa í Rauða kross-búð og 
fann gamlan heklaðan smekk. 
Hann var stílhreinn og einfaldur 
sem var einmitt það sem ég sóttist 
eftir. Ég keypti því smekkinn og 
notaði hann sem fyrirmyndina að 
Maíusmekknum. 

Garn:  

Scheepjes Catona frá Handverkskúnst.

Ein dokka dugar í ca. 3 smekki.

Heklunál : 3 mm.

Skammstafanir: L = lykkja, LL = loftlykkja, FP 
= fastapinni, ST = stuðull, sl. = sleppa.

xx

Uppskriftin:  Ég gerði ekki 3 LL í byrjun hverr-
ar umferðar því ég vildi ekki fá þessi göt sem 

myndast þegar það er gert. Þess í stað geri í 2 
LL í byrjun hverrar umferðar, sem ég tel ekki með 
og hekla ekki í, og hekla svo 1 ST strax í fyrstu L 
sem er venjulega ekki gert. 

Fitjið upp 30 LL.

1. umf: Heklið 1 ST í 4. LL frá nálinni, 1 ST í 
næstu 12 L, 3 ST í næstu L, 1 ST í næstu 13 L. 
Þessar 3 LL sem sleppt er í byrjun umferðar teljast 
EKKI sem 1 ST.

2. umf: Heklið 2 LL (teljast ekki með), 1 ST í 
næstu 14 L, 3 ST í næstu L, 1 ST í næstu 14 L.

3.-12. umf: Haldið áfram að hekla stuðla fram 
að miðjulykku, í hana eru alltaf heklaðir 3 ST. 
Stuðlunum fjölgar því um 2 í hverri umferð. Í 
lok 12. umferðar eru 46 ST.

Kantur og bönd:

Byrjað er í miðjulykkju 12. umferðar, þar er hekl-

aður 1 FP og 1 FP í hverja L að horni, í hornið eru 
heklaðir 2-3 FP, FP heklaðir með jöfnu millibili 
meðfram smekknum, þegar búið er að hekla 
uppeftir smekknum er fyrra bandið gert, heklið 
50-60 LL og heklið KL í aftari hluta lykkjunnar 
alla leiðina niður, þá er heklað aftur í smekkinn, 
FP í hverja L fram að miðlykkju, henni er sleppt. 
Heklið alveg eins hinn helminginn af smekknum, 

lokið umferðinni með FP í sömu L og byrjað var. 

Ef þú vilt gera breiðari kant skaltu hekla tvær 
umferðir af fastapinnum, böndin eru þá hekluð 
í seinni umferðinni.

Vona að ykkur líki jafnvel við þessa smekki og mér.

Heklkveðjur,
Elín Guðrúnardóttir

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

8 9 1 4 3 7 6

7 2 8 9

4 7 3 5

8 9 2 7 1

7 6 5 2

1 8 6 5 7

6 2 8 9

4 7 6 2

1 8 5 9 2 4 3

Þyngst

8 7 9 2

1 5 4

2 4 7 6

8 1 4 3 5

6 9 3 7

4 9 5 2 1

6 1 3 7

4 6 8

9 5 1 8

3 2 4 8 5 1

5 1 3 6 2

1 4 2 5 6 9

2 1

9 3 8 1 5 7

4 6 1 3 5

2 7 5 4 9 6

9 8 6 2 4

1

3 5

2 7

6 1 9

5 4

7 4

2

2 4 9 1 8

FÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐ

Dugleg ballerína sem 
ætlar að verða hestastelpa
Þórey María er dugleg ballerína 
sem var að byrja í 5 ára bekk í 
Ísaksskóla. Hún er mikil hesta-
stelpa og á einn hest. Henni finnst 
rosalega gaman að föndra og tína 
falleg blóm. 

Nafn: Þórey María Einarsdóttir.

Aldur: 4 ára, alveg að verða 5 ára.

Stjörnumerki: Sporðdreki.

Búseta: Kópavogur.

Skóli: Ísaksskóli, 5 ára bekkur.

Hvað finnst þér skemmtilegast í 
skólanum? Leikfimi, perla með litlum 
perlum og föndra.

Hvert er uppáhaldsdýrið þitt? 
Kanína og merin mín sem heitir Sjöbba.

Uppáhaldsmatur: Grjónagrautur.

Uppáhaldshljómsveit: Emmsjé Gauti.

Uppáhaldskvikmynd: Lína 
Langsokkur.

Fyrsta minning þín? Þegar stóri bróðir 
minn var að leika við mig.

Æfir þú íþróttir eða spilarðu á hljóð-

færi? Æfi ballett hjá ballettskóla Eddu 
Scheving.

Hvað ætlar þú að verða þegar þú 
verður stór? Hestastelpa.

Hvað er það klikkaðasta sem þú 
hefur gert? Að fara í risastóra vatns-
rennibraut  á Tenerife.

Gerðir þú eitthvað skemmtilegt í 
sumar? Fór með fjölskyldunni til 
sólarlanda, lærði að synda með enga 
kúta, fór að veiða lax í Elliðaánum 
og fékk göt í eyrun.

Næst » Þórey skorar á Davíð Stein Einarsson, 
bróður sinn, að svara næst.

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!
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Samfélagsbanki − 
Norður- Dakóta bankinn
Í Norður-Dakóta í Bandaríkjunum 
er starfræktur samfélagasbanki. 
Hann er í eigu Norður-Dakóta 
ríkis og langflestir íbúar ríkisins 
eru mjög ánægðir með bankann. 
Saga hans er mjög merkileg en 
hann var stofnaður árið 1919 af 
bændum.

Á þessum árum voru uppskeru-
brestir og einkabankarnir settu 
bændur miskunnarlaust í gjaldþrot. 
Þá sameinuðust bændurnir og stofn-
uðu stjórnmálaflokk sem náði völd-
um í ríkinu. Árið 1919 stofnaði ríkið 
sinn eigin banka

Í raun snerist barátta bænda 
fyrir ríkisbanka í N-Dakóta ekki 
um stjórnmál heldur um praktíska 
hluti. Ef fylkið ætti bankann og hann 
væri ekki hagnaðardrifinn þá myndi 
kostnaður bænda lækka verulega. 
Auk þess var hagur bankans samof-
inn hag samfélagsins sem hann var 
hluti af. Þess vegna rak hann ekki 
bændur í gjaldþrot heldur beið þang-
að til hagur þeirra vænkaðist og þá 
voru skuldirnar gerðar upp. Þannig 
hefur bankinn starfað í nær hundrað 
ár. Hann horfir á heildarmynd samfé-
lagsins sem hann tilheyrir. Bankinn 
telur það vera sitt hlutverk að brúa 
bilið þegar óblíð ytri skilyrði valda 
skaða en ekki að vera hluti af þeim 
óblíðu skilyrðum. Þess vegna elska 
íbúar N-Dakóta bankann sinn því 
hann er vinur þeirra.

Við í stjórnmálasamtökunum 
Dögun viljum feta í fótspor bænd-
anna í Norður-Dakóta. Fyrsta skref-
ið er ný lagasetning á Alþingi. Þar 
þarf að skilgreina samfélagsbanka. 

Banki sem er eingöngu viðskipta-
banki en ekki fjárfestingabanki. 
Fjárfestingabankar taka miklu meiri 
áhættu sem viðskiptabankar gera 
ekki. Sú áhættusækni olli bankahrun-
inu 2008. Auk þess á bankinn ekki 
að vera hagnaðardrifinn en einka-
bankarnir þrír á Íslandi hafa innheimt 
um 4-500 milljarða á liðnum 8 árum 
í hagnað sem er hreinn kostnaður 
fyrir viðskiptavini. Samfélagsbanki 
hefur samfélagslegar skyldur og 
skilar hugsanlegum hagnaði aftur 
til samfélagsins. Reynslan sýnir að 
samfélagsbankar eru ódýrari fyrir 
viðskiptavini og fara sjaldnar í þrot. 
Banki Norður-Dakóta skaðaðist ekki 
af bankahruninu 2008. Til er þýskur 

samfélagsbanki sem heitir Sparkasse 
og er 200 ára gamall og hefur hann 50 
milljón Þjóðverja sem viðskiptavini 
en Þjóðverjar eru 80 milljónir. Þetta 
er vel hægt á Íslandi. Dögun vill nota 
tækifærið núna og breyta þeim bönk-
um sem nú þegar eru í eigu ríkisins í 
samfélagsbanka með sérstakri laga-
setningu. Þess vegna verður Dögun 
að komast á þing til að koma þessum 
breytingum í framkvæmd.

Ef áhugi er fyrir sögu N-Dakóta 
bankans er hægt að skoða myndband  
á slóðinni: https://www.youtube.com/
watch?v=L75oinBuY1g

Gunnar Skúli Ármannsson
læknir

Sennilega eru umbrotatímar fram 
undan í landbúnaði okkar. Sumt 
má kalla óvissu, t.d. hvað út úr 
nýju búvörusamningunum kemur 
fram að endurskoðun, annað ótíð-
indi, t.d. linnulitla fólksfækkun 
í sumum sveitum, og enn annað 
gleðilegar framfarir, t.d. aukin 
tengsl neytenda og bænda.

Ég er mikill áhugamaður um 
landbúnað og vonandi á jákvæðum 
nótum í augum sem flestra meðal 
bænda og búaliðs. Mörg ykkar 
hafa væntanlega lesið einhverjar 
af 14 greinum sem ég samdi fyrir 
Bændablaðið og skrifaði með grænu 
gleraugun á nefinu. Þegar ég nú stend 
frammi fyrir fólki í Suðurkjördæmi 
sem frambjóðandi VG ásamt 
góðum hópi, m.a. henni Heiðu 
Guðnýju, bónda að Ljótarstöðum í 
Skaftártungu, leyfi ég mér að vísa til 
þeirra skrifa. Stefna hreyfingarinn-
ar t.d. í landbúnaðar- og velferðar-
málum, vega- og heilbrigðismálum 
verður ekki tíunduð hér en ætti líka 
að höfða til margra. Þar gildir að 
deila góðæri, sem menn guma af, 
réttlátlegar en nú er gert og gera við 
marga galla sem niðurskurður og 
fjársvelti hafa framkallað.

Í nýrri bók sem ég samdi og kom 
út í sumar hjá Hinu ísl. bókmennta-
félagi, Veröld í vanda, stendur: 

Meðal nýrra þróunarmarkmiða 
Sameinuðu þjóðanna eru skýr skila-
boð til Íslendinga jafnt sem heims-
byggðarinnar. Stefnt er að því að 
útrýma hungri, tryggja fæðuöryggi 
og stuðla að sjálfbærum landbúnaði, 
heilbrigðu líferni og vellíðan fyrir 
alla. Byggja á upp sterka innviði, 

stuðla að sjálfbærri iðnvæðingu 
og nýsköpun, sjálfbærum borgum 
og byggðum. Tryggja á sjálfbæra 
neyslu og grípa til bráðra aðgerða 
gegn loftslagsbreytingum.

Nýsköpun er mikilvæg

Til viðbótar við úrbætur í land-
búnaði er nýsköpun lykilatriði. Þar 
hafa allmargir bændur komið við 
sögu. Dæmi eru um vindmyllur 
og vatnsvirkjanir til raforkufram-
leiðslu, metanframleiðslu úr 
úrgangi, nýræktun með erlendum 
jurtategundum og byggi, bætta 
dúnhreinsun, nýjar tegundir mat-
vöru og jurtaafurðir úr innlend-

um grösum. Nýsköpun fer fram 
með Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 
Matís, Landbúnaðarháskólanum, 
Skógræktinni, Landgræðslunni, 
háskólunum og fleiri aðilum. Stuttur 
verkefnalisti til nýsköpunar næstu 
árin gæti litið svona út:

• ný námskeið í umhverfistengd-
um verkefnum 

• samráðsnet nýskapenda til 
sveita

• aukið opinbert fé og einka-
fjárfestingar til nýsköpunar í 
dreifbýli

• styrkir búgreinasambanda til 
nýsköpunar á móti opinberu fé

• aukin samvinna búgreinasam-
banda og rannsóknarstofnanna

• aukin sala afurða beint frá býli 
og fullvinnsla þeirra

• sérverkefni við öflun innlends 
eldsneytis

• tæknifréttaþjónusta - það 
nýjasta sem miðar að vistvæn-
um rekstri

• gerð leiðbeininga og lands-
skipulags um beitarstjórnun

Löngu er kominn tími til að umræða 
um íslenskan landbúnað losni undan 
stóryrðum, ofuráherslu á eintóm 
markaðsrök og skensi um íhalds-
sama sveitavarginn. Nútíminn er 
harðari húsbóndi nú til dags en á 
meðan náttúrunytjar voru stundaðar 
eins og enginn væri morgundagur-
inn. 

Ari Trausti Guðmundsson
Höfundur skipar 1. sæti á lista 
VG í Suðurkjördæmi.

Lesendabás

Nú er lag
− Umbrotatímar í vændum?

Flókið eignarhald á jörðum 
verður því miður oft til þess að 
þær standa ónýttar. Tún sem 
hægt væri að rækta, land sem 
hægt væri að nota til skógræktar 
og jarðir þar sem nýsköpunar-
tækifæri liggja. Hlunnindi geta 
fylgt einhverjum jarðanna og 
umhirða þeirra oft engin. 

Þegar ég tala um flókið 
eignarhald þá á ég við jarð-
ir þar sem eigendur eru orðnir 
það margir að lítið er skeytt um 
jörðina, nýtingu eða umhirðu.

Undirrituð sendi fyrirspurn til 
innanríkisráðherra um eignarhald 
á jörðum og þar kom m.a. fram 
að samkvæmt upplýsingum frá 
Þjóðskrá Íslands eru 80 eigend-
ur að þeirri jörð sem skráð er 
með flesta eigendur. Þá eru 250 
jarðir þar sem skráðir eigendur 
eru fleiri en 10. Ekki liggur fyrir 
hvort einhverjar þessara jarða eru 
nýttar, en af þessum 250 jörðum 
eru 140 jarðir með byggingum og 
110 óbyggðar. Það er hæpið að 
margt gerist á óbyggðri jörð þar 
sem eignarhald dreifist á  30-40 
eigendur.

Það eru mörg tækifæri til stað-
ar varðandi nýtingu á jörðum, sú 
nýting einskorðast ekki aðeins við 
búskap. Einstaklingar sem hafa 
sótt í að fá að nýta jarðirnar kom-
ast oft ekki lengra en að eiga sam-
tal við einhvern eiganda. Eigendur 
halda fast í sitt og samskipti þeirra 
fara oft og tíðum fram í gegnum 
lögfræðinga.

Það verður stundum til þess 

að tækifæri til nýtingar glatast ef 
beðið er of lengi. Þá kemur til of 
hár kostnaður við að endurheimta 
ræktun og aðstöðu eða byggja upp 
að nýju sem mörgum er um megn. 
Útkoman er því að ekkert er gert. 

Á sama tíma standa 82 eyði-
jarðir í ríkiseigu ónýttar. Hvorugu 
má gleyma, ríkisjörðum sem 
ekki eru nýttar eða jörðum sem 
grotna niður vegna þess eins að 
eignarhald þeirra er svo flókið. 
Fyrsta skrefið í því að leita lausna 
tel ég vera að opna á umræðuna, 
það var ætlun mín með fyrirspurn 
til innanríkisráðherra og þannig 
fáum við tillögur til að vinna úr.

Jóhanna María Sigmundsdóttir
Höfundur er þingmaður 
Framsóknarflokksins. 

Of margir eigendur?

Ari Trausti Guðmundsson.

Jóhanan María Sigmundsdóttir

Gunnar Skúli Ármannsson lækni.

Útskrift hjá Háskólanum á Akureyri:

Fyrsti meistaraneminn í 
kjölfar samstarfs BioPol
Heiðrún Eiríksdóttir, fyrrver-
andi starfsmaður BioPol ehf. 
á Skagaströnd og nemandi við 
Auðlindadeild Háskólans á 
Akureyri, varði meistaraverk-
efni sitt þriðjudaginn 11. október. 
Heiðrún er fyrsti meistaranem-
inn sem útskrifast í kjölfar sam-
starfs BioPol ehf. og Háskólans á 
Akureyri.

Verkefni Heiðrúnar ber heitið 
„Cultivation of PUFAs producing 
Sicyoidochytrium minutum strain 
using by-products from agriculture“. 
Markmið verkefnisins var að athuga 
hvort Sicyoidochytrium minutum 
gætu nýtt sér aukaafurðir sem falla 
til í landbúnaði sem fæðu.

Sicyoidochytrium minutum er 
örvera af ætt Thraustochytriaceae 
sem hafa eiginleika til þess að 
framleiða fjölómettaðar fitusýr-
ur (PUFAs) t.d. docosahexaenoic 
(DHA) og eicosapentaenoic (EPA) 
omega-3 fitusýrur. Sýnt hefur verið 

fram á að fólki er nauðsynlegt að fá 
fjölómettaðar fitusýrur úr fæði í ljósi 
þess að líkami fólks myndar þessar 
fitusýrur ekki sjálfur.

Niðurstöður verkefnisins sýna að 
S. minutum gat nýtt sér aukaafurð-
ir frá landbúnaði til vaxtar og var 
vöxturinn borinn saman við við-
miðunaræti. Fitusýrumyndun var 
28,17% af þurrvigt og hlutfall DHA 
25,24% og 5,7% EPA.

Meginhluti vinnu við verk-
efnið fór fram hjá BioPol ehf. á 
Skagaströnd og var hluti af stóru 
rannsóknaverkefni undir stjórn 
Magnúsar Arnar Stefánssonar og 
styrkt af AVS rannsóknasjóð í sjáv-
arútvegi. Hluti vinnunnar fór fram  
einnig við Háskólann á Akureyri og 
Háskóla Íslands.

Aðalleiðbeinandi verkefnisins var 
dr. Magnús Örn Stefánsson og með-
leiðbeinandi var prófessor Hjörleifur 
Einarsson. Andmælandi var dr. Jakob 
K. Kristjánsson.

Heiðrún Eiríksdóttir, fyrrv. starfsmaður BioPol ehf. á Skagaströnd, við út-
skriftina. Aðalleiðbeinandi verkefnisins var dr. Magnús Örn Stefánsson og 
meðleiðbeinandi var prófessor Hjörleifur Einarsson. Andmælandi var dr. 
Jakob K. Kristjánsson.
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Hægt er að skrá auglýsingar og greiða með auðveldum hætti á bbl.is 
Verð: Textaauglýsing kr. 2.100 m. vsk (innan við 140 slög) og kr. 5.200 texti + mynd. 
Skilafrestur: Fyrir kl. 12:00 á þriðjudegi fyrir útgáfu. 

Sími: 563 0300  |  Netfang: augl@bondi.is  |  Veffang: www.bbl.is
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VR Sumarhúsasmíði

Pípulagnir
Efnissala

Sumarhús
Gestahús ● Garðhús

Geymslur ● Flutningur

Sími 898 1598

Facebook: VR Sumarhúsaþjónustan
Netfang: vrsumarhus@gmail.com

Selhellu 13, 
Hafnarfirði

s: 554 0500
www.bodtaekni.is

VANDAÐAR 
VERÐMERKI-
VOGIR FRÁ 

HELMAC

565 2727 - 892 7502

Hyundai Santa Fe árg 2015 (nýr) 
Km staða 1. þ. km. Beinskiftur 
Disel. Verð 6.480.000

Vinnuvéladekk lyftaradekk
Í miklu úrvali, leitið tilboða

Fliegl afrúlari verð 495.000 + vsk 

Hefurðu skoðað
Sölutorgið okkar ?
www.kraftvelar.is/solutorg

New Holland TL100

Alö  Q940 ámoksturstæki

Gírkassi 24+24
Vökvavendigír
Vökvaúttök 2

Verð án vsk: 3.190.000

New Holland 
BR560 Combi

2 mtr sópvinda
Tandem öxlar

2 arma plastpökun

Verð án vsk: 2.800.000

Bændablaðið
Smáauglýsingar.

563 0300

Til sölu ný Scuba brunndæla (1,1 
kw SC411T), ásamt Genyo (8A F15) 
vatnsstýringu með kapli. Upprunalegt 
verð 170 þús., selst á 140 þús. Uppl. 
í síma 892-8481.

Til sölu er 3 ára SnowEx SP-6000, 
800 kg saltdreifari á kerru, einnig er 
hægt að hafa dreifarann á bílpalli. 
Kerran er nánast ónotuð. Verð kr. 
400.000.- + vsk. Uppl. gefur Ævar í 
síma 898-8559.

Til sölu Massey Ferguson 240, árg, 
'80, nýuppgerð vél í góðu lagi. Verð. 
950.000, skoða öll skipti og tilboð. 
Uppl. síma 893-3386.

6 hjól Polaris Big boss 800. Árg.´13. 
Akstur 6190 km. Vst. 418. Verð 
1.600.000.-mvsk. Vel með farið, alltaf 
geymt inni. Uppl. í síma 899-1146.

Til sölu New Holland TL 90 dráttavél 
4x4, notkun: 3705 vst. Frambretti og 

við Hólmgeir í síma 892-4543.

Til sölu 2ja öxla lokuð kerra, lengd 7 
m, breidd 1,8 m, hæð innan 1,9 m. 
Uppl. í síma 821-1125 og 824-0100.

Akureyrar. Til sölu er Valtra 6650-
4 dráttarvél, árg. '03, ekin 12.100 
vinnustundir. Lindana TP 960 VH 
trjákurlari, árg. '98. Epoke S-2300 
E sand/saltdreifari, árg. '99 og fjór-
ir Volkswagen Transporter pallbílar, 
árg. '92-'97. Tækin eru til sýnis á 

-
árvöllum en nánari upplýsingar veita 
Axel og Hólmsteinn í síma 460-1218. 
Einnig er hægt að fá nánari upplýs-
ingar með því að senda tölvupóst á 
netfangið jonasv@akureyri.is. Óskað 
er eftir tilboðum í hvert tæki fyrir sig. 

-

Akureyri, merkt „Tilboð í tæki“ eða á 
tölvupóstfangið jonasv@akureyri.is 
fyrir kl. 13, mánudaginn 24. október 
n.k. og verða þau opnuð þar og þá 
að viðstöddum þeim bjóðendum sem 
þess óska.

Brynningartæki. Úrval af brynningar-
tækjum frá kr. 5.900 m. vsk. Brimco 
ehf., www.brimco.is, Flugumýri 8, 
Mos., sími 894-5111. Opið kl.13-
16.30.

-
anlegar, 1500 kg lyfta m/fjarstýringu, 
sk. '17 verð 1,7 millj. Uppl. í síma 
892-4348, Ingvi.

Til sölu er varmadæla Sanyo Co2, 
meðfylgjandi er tankur með neyslu-
vatnsspíral. Varmadælan hefur verið 
í notkun í um 10 ár. Skráð notkun 
dælunnar við kyndingu á um 230 
fermetra húsi með heitum potti geta 
fylgt. Staðsett við Akureyri. Uppl. í 
síma 892-4465.

Úrval lausna frá þýska stórfyrirtæk-
inu Patura. Fóðurframhliðar, sjálf-
læsigrindur, milligjarðir, kálfafóður-
kassar, brynningarskálar og margt 

fyrir nautgripina. Bæklinga má sjá 
á heimasíðu okkar www.brimco.is, 
Brimco ehf., Flugumýri 8, Mosf., s. 
894-5111, opið frá kl.13-16.30.

Til sölu eitt alskemmtilegasta leik-
tæki landsins sem nánast er lítið 
farandtívoli. Hentar einstaklega vel 
fyrir hverskonar hátíðir, tjaldsvæði 
eða fyrir þá sem vilja ævintýri, því 
tækið er mjög auðvelt í uppsetningu 

Nánari uppl. á Fb-síðu okkar „Teygju-
hopp“ eða í síma 899-0551.

Toyota LC 120 GX 2006, ekinn 175 
þ. km, 7 m., ssk. Gott viðhald. Nelgd 
vetrardekk á felgum fylgja. Verð 
3.390.000 kr. Uppl. í sími 858-1560.

Útsala: Broyt grafa, selst á aðeins 850 
þús. Vélin sem er í ágætu ástandi, er 

ltr. Uppl. í síma 893-6020.

Tek að mér að teikna og mála andlits-
myndir. Uppl. í síma 896-2033.

Traustur og ódýr vinnumaður. Búvís. 
Sími 465-1332.

Lyftigeta allt að 1 tonn. Búvís. Sími 
465-1332.
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Veitingavagn í sæmilegu ástandi er til 
sölu. Tilvalinn út á land þar sem gott 
tækifæri gefst til að selja alls konar 
varning. Hann er nýskoðaður á núm-
erum og er í notkun allt árið. Tilboð 
óskast og fæst hann afhentur strax. 
Uppl. í síma 772-1709/772-1710. 
Netfang: humarkofi@gmail.com

Traktorsdrifnar rafstöðvar (Agro-
Watt), www.sogaenergyteam.com - 
stærðir : 10,8 kw – 72 kw. Stöðvarnar 
eru með eða án AVR (spennujafnara). 
AVR tryggir örugga keyrslu á við-
kvæmum rafbúnaði t.d mjólkurþjón-
um, tölvubúnaði, nýlegum rafsuðum 
o.fl. Hákonarson ehf. Uppl. í síma 
892-4163, hak@hak.is, www.hak.is.

Lemigo stígvél. Létt, stöðug og 
slitsterk. Kr. 8.485.- með vsk. G. 
Kvaran í Reykjavík, sími 824-7610. 
Búvís ehf. Sími 465-1332.

Polaris 800 6x6, árg. '12. Götuskráð, 
ekið 4300 km, LED ljós, 26" BigHorn. 
Frábært hjól, lítur mjög vel út. Ásett 
2.100.000. Uppl. í síma 843-5555.

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

Metar-Fact taðdreifari, 6 tonna. Búvís 
ehf. Sími 465-1332.

Taðklær. Breidd 150 cm, kr. 239.900.- 
án vsk. Breidd 180 cm, kr 269.000.- 
án vsk. Taðklær, breidd 120 cm, 
væntanlegar fyrir áramót. Búvís ehf. 
Sími 465-1332.

Haughrærur galvaníseraðar með eik-
arlegum. Búvís ehf. Sími 465-1332.

Traktorsdrifnar dælur í mörgum 
útfærslum og stærðum á lager. 
Sjálfsogandi dælur í mörgum stærð-
um fyrir magndælingu á vatni, 
skolpi, sjó, olíu. Háþrýstar dælur 
fyrir vökvun og niðurbrot í haughús-
um. Slöngubúnaður með hraðkúpl-
ingum, flatir barkar á frábæru verði, 
2” – 3” – 4”. Allur búnaður fyrir vökvun 
á ræktunarsvæðum. Haugdælur með 
vacuum búnaði. Aðrir aflgjafar : raf-
magn, bensín / dísil, glussaknúnar ( 
mjög háþrýstar ). Við sérhæfum okkur 
í öllu sem viðkemur dælum fyrir iðnað 
og heimili. Gerum einnig við allar 
dælur. Hákonarson ehf. Uppl. í síma 
892-4163, hak@hak.is, www.hak.

Vökvunarbúnaður fyrir ræktunar-
svæði í mörgum útfærslum. Sjálfvirk 
slöngukefli eða lausar slöngur með 
kúplingum. Sjálfsogandi traktors-
drifnar dælur. Bensínknúnar dælur 
með Honda mótorum, allt að 4" 
dísildrifnar dælur í mörgum stærð-
um. Hákonarson ehf. Uppl. í síma 
892-4163, hak@hak.is, www.hak.is.

Háþrýstiþvottadælur fyrir allan 
iðnað. Öflugar og vandaðar dælur 
á frábæru verði frá Comet, www.
comet-spa.com - aflgjafar; rafmagn, 
Honda bensín, Yanmardísil, aflúrtak 
á traktor. Heitt og kalt vatn, mikið 
vatnsflæði og þrýstingur allt að 500 
bar. Hákonarson ehf. Uppl. í síma 
892-4163, hak@hak.is, www.hak.is.

Framleiðum og eigum á lager krók-
heysisgrindur með eða án gámalása, 
sterkar og ódýrar. Verðdæmi: 6 m 
löng án gámalása, grunnuð, kr. 280 
þús.+vsk - hægt að fá málaðar -. Með 
gámalásum, máluð, kr. 380 þús.+vsk. 
Vagnasmidjan.is - Eldshöfða 21, Rvk. 
Uppl.í símum 898-4500 og 894-6000.

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.

Úrval af viftum og þakblásurum í 
flestum stærðum og gerðum. Einnig 
úrval af stýringum. Íshúsið ehf, sími 
566-6000, www.viftur.is

Til sölu Fendt 714, árg. 2006, orginal 
145 hö en með kubb 180 hö. Notuð 
5100. Fendt tæki og snjóskófla. 
Frambúnaður, aflúttak, fjöðrun á húsi. 
Loft- og vökvavagnbremsur 50 km/
klst. Vökvayfirtengi. 4 tvöföld glussa-
tengi að aftan. Lyftukrókur og þýskur 
krókur 600/60/28 og 710/60/38. 
Xeobib flotdekk. Mjög vel með farin 
vél í topp ástandi. Verð 9.500.000 kr. 
Uppl. í síma 847-2258.

Vél úr Mitsubishi L200, 2.5 d., árg. 
'06. Ekin 162.000. Ný tímareim í 
157.000. Allt utaná vélinni fylgir. Uppl. 
í síma 865-6356.

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.

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

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

Skoda Octavia station, árg. '06. 
Nýskoðaður 2017. Nýtt í bremsum 
og dempurum, framhjóladrifinn, 
nagladekk fylgja. Mjög góður í 
keyrslu og algjör sparigrís. Bíllinn er 
staðsettur í Skagafirði. Vinsamlegast 
hafið samband í síma 845-2811 ef 
áhugi er fyrir hendi.

Háþrýstibúnaður fyrir heitt vatn. 
Þrýsingur allt að 500 Bar @ 30 l / min. 
Hákonarson ehf., netfang : hak@hak.
is, sími 892-4163, www.hak.is.

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.

Til sölu: Polaris Sportsman 4x4 800, 
2014 árg. en keypt nýtt 2015. Keyrt 
1.700 km. Mjög gott hjól sem er enn 
í ábyrgð. Verð 2,2 milljónir með vsk. 
Uppl. í síma 477-1024.

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.

Ál kerrur 
af ýmsum 
stærðum

ý

og gerðum

Gerð: Humbaur 1339.
Burður: 1300kg

Pallur: 3.03x1.5m
Verð m/ VSK og 

skráningu: 450,000,- 

Gerð: Humbaur  2331
Burður: 2500kg

Pallur: 3.03x1.5m
Verð m/ VSK og 

skráningu: 560,000,-

Gerð: Humbaur 2630
Burður: 2000-2500kg

Pallur: 4.1x1.85m
Verð m/VSK og 

skráningu: 795,000-

Gerð: GET 125. Húsdýra 
og 4-5 hestakerra.

Burður: 3500kg
Pallur: 3.6x1.8m
Verð m/VSK og

skráningu: 1,550,000,-

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.

Heimasíða: www.topplausnir.is
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KjK ósum
íslíí enskakk n  
landbúnað!
Íslenskir bændur framleiða fjölbreyttar búvörur sem eru 
þekktar fyrir gæði og ferskleika. Metnaður bænda stendur
til þess að sjá þjóðinni fyrir sem mestu af þeim matvælum
sem hún þarfnast og hægt er að framleiða innanlands. 

Landbúnaðurinn er hornsteinn byggðanna og hefur víðtæk
margfeldisáhrif í atvinnusköpun

Á næstu árum er mikilvægt að b
í haginn að íslenskur landbúnað
vaxi og dafni.

Mál sem brenna á bændum

Fylgstu með bændum á Facebook, á bondi.is og bbl.is

Bætum kjörin
Kjör bænda eru þeirra stærsta
hagsmunamál. Að fá sanngjarnt 
endurgjald fyrir sínar vörur er
lífsspursmál fyrir alla sem koma
að matvælaframleiðslu. Íslenskir

p y

bændur keppa ekki við þjóðir þar
sem áherslan er lögð á 
stórrekstur í landbúnaði. Okkar
styrkleikar felast í gæðunum og
því að geta framleitt búvörur við
góð skilyrði.

Nýir búvörusamningar
Markmið nýrra búvörusamninga
eru að auka verðmætasköpun, 
treysta byggð og nýta sem best 
tækifærin sem felast í sveitum 
landsins í þágu bænda, neytenda
og samfélagsins alls. Í

þ g

samningunum er kveðið á um 
stuðning við búvöruframleiðslu
sem ætlaður er til að lækka
vöruverð til neytenda og gera 
bændum kleift að framleiða
úrvalsvörur.

Hvað þarf að metta 
marga munna?

þ

Grunnspá Hagstofu Íslands gerir 
ráð fyrir nærri 440 þúsund íbúum
á Íslandi árið 2065. Því er spáð að
árið 2065 komi um 5 milljónir
ferðamanna til landsins. Þessar 
tölur sýna svart á hvítu að hér 
þarf að framleiða eða flytja inn
meiri mat. Sterkur innlendur 
landbúnaður gegnir lykilhlutverki
við að mæta aukinni þörf fyrir
matvæli.

Fjárfestingar í 
landbúnaði

j gj g

Bætt aðgengi að lánsfjármagni á
hagstæðum kjörum er eitt 
mikilvægasta atriðið við nýliðun 
og uppbyggingu í landbúnaði. 
Framundan er veruleg 
endurnýjunarþörf á 
framleiðsluaðstöðu margra búa, 
samhliða aukinni eftirspurn eftir
ýmsum framleiðsluvörum 
landbúnaðarins.

Nýsköpun og þróun
Þekking, reynsla, sérhæfing og 
fagmennska er lykillinn að 
blómlegum landbúnaði. 
Uppbygging landbúnaðar-
háskóla er bændum mikilvæg
og grunnur að því að byggja 
atvinnugreinina upp til 
framtíðar. Nýjar búgreinar og 
fjölbreyttar áskoranir krefjast 
aukinnar þekkingar, rannsókna 
og þróunar.  Góðar samgöngur, 
fjarskipti og raforka gegna 
mikilvægu hlutverki. 

Upprunamerkingar
á matvörum

pppp

Íslenskir neytendur eiga kröfu
til þess að vita hvaðan matvörur
koma og hvort þær eru
framleiddar á heilnæman hátt
í sátt við náttúru og samfélag.
Aðgengilegar og réttar
upplýsingar eru samofnir
hagsmunir bænda og neytenda.

Áskoranir í 
matvælaframleiðslu
og umhverfismálum
Það er hverri þjóð nauðsyn að
reka öflugan landbúnað. Nýjar
áskoranir blasa við
matvælaframleiðendum um allan
heim sem þurfa að bregðast við
aukinni eftirspurn eftir mat og
breyttum umhverfisþáttum.
Íslenskir bændur vilja nýta
auðlindir landsins með sjálfbærni
að leiðarljósi. Umræðu um 
loftslagsmál þarf að efla á
Íslandi og bregðast við þeim
vandamálum sem steðja hratt að
heimsbyggðinni í kjölfar
hlýnunar jarðar.

Hluti af búvöruframleiðslu
íslenskra bænda er fluttur á 
erlenda markaði. Árið 2015 voru 
tekjur af útflutningi búvara

57 milljarðar króna.

6,3 milljarðar króna.

Töluverður innflutningur er á 
búvörum til Íslands og hann hefur 
aukist hratt á síðustu misserum.
Alþjóðlegir samningar kveða á um 
ákveðið magn án tolla.  

Einn mælikvarði á lífskjör er 
hversu hátt hlutfall útgjalda 
neytenda af heildarútgjöldum fer 
til kaupa á matvælum. Kaup á
matvörum vega um það bil 13,3%
í útgjöldum íslenskra heimila. 
Meðaltalið í 28 ESB-löndum er 
14%.* Íslendingar verja lægri 
hluta útgjalda sinna til matvæla-
kaupa en t.d. Finnar, Svíar og 
Frakkar. Útgjöld neytenda til 
kaupa á íslenskum búvörum eru 
um 5,7% heildarútgjalda. Allt
grænmeti, bæði innflutt og 
innlent er 1% af heildarútgjöldum
* Hlutfall af neyslu án húsnæðiskostnaðar.
Heimild: Eurostat, 2016

Heimildir: Hagstofa Íslands

FjölF di lögbýla og bænda

Verðmæti útfluttra búvara

Verðmæti landbúnaðarframleiðslu

Innflutningur á búvövv rum

Útgjöld Íslendinga 
til matvælakaupa

Hreinar vörur 
Keppikefli íslenskra bænda er
að framleiða gæðavörur.
Sýklalyfjanotkun í íslenskum
landbúnaði er sú næstminnsta í 
Evrópu. Hér á landi er 30 sinnum
minna magn notað en að
meðaltali í Evrópu og 80 sinnum
minna en á Spáni þar sem 
notkunin er mest.

Aðbúnaður og 
velferð dýra
Á Íslandi er í gildi mjög 
framsækin löggjöf um aðbúnað 
og velferð dýra sem í sumum 
tilfellum gengur lengra en í 
samkeppnislöndunum. Bændur 
vilja standa undir því trausti 
sem neytendur hafa sýnt þeim 
og það þýðir að dýravelferð 
verður að vera í fyrsta sæti.

2.800 tonn 
af kartöflum

2.550 tonn 
af erlendu kjöti

266 tonn 
af ostum

55 tonn
af jógúrti

13.000 tonn
af grænmeti

Heildarverðmæti
búvöruframleiðslunnar
árið 2015 var tæpir 

Ríkisútgjöld til landbúnaðar
Útgjöld vegna stuðnings við 
landbúnað á Íslandi fara 
lækkandi. Fyrir 30 árum voru þau 
5% af landsframleiðslu en eru 
núna 1,1%. Heildarútgjöld hins 
opinbera til landbúnaðar voru 
16,9 milljarðar króna árið 2015.
Það eru 1,78% af útgjöldum 
ríkisins.

6.700 lögbýli eru skráð á Íslandi.

3.150 bú framleiða vörur af ýmsu tagi.

3.900 manns starfa í landbúnaði 
eða 2,1% fólks á vinnumarkaði.

10.000 störf tengjast landbúnaði.

byggðanna og hefur víðtæk 
n um allt land.

búa svo 
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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

Hyundai R210LC-7
Árg 2006, notkun 5,600 tímar

Fleyglagnir, hraðtengi, smurkerfi
Verð 7,900,000 + vsk

Hitachi ZX250LC-5B
Árg 2015, 2,100 tímar

Fleyglagnir, hraðtengi, smurkerfi
Verð 19,900,000 + vsk

Svedala 836
Kónbrjótur, harpa og matari.

Árg 1987, nýlegar legur og færibönd
Flatvagn og 400kw Volvo rafstöð.

Verð 13,000,000 + vsk

Hitachi ZX140W-5B
Árg 2013, 2,500 tímar

Rótortilt, 2 skóflur, tönn og
Lappir, tengi fyrir sturtuvagn

Verð 16,500,000 + vsk 

Volvo FH 12-460 m/vagni
Árg 2005, 683,000km
Verð 5,800,000 + vsk

Scania R164-580 m/vagni
Árg 2001, 467,000km
Verð 4,990,000 + vsk

Dieci Apollo 25.6
Nýr ónotaður, lyftigeta 2,5tonn
Lyftihæð 5,78m, lipur og nettur

Verð 7,600,000 + vsk

Markaðstorg fyrir notaðar búvélar og tæki

McCormick  MC-115 - árg. 2006
kr. 4.790.000- án vsk

McCormick MX100C - árg. 2001
kr. 3.190.000- án vsk

Massey Ferguson 675  -  árg. 1980
kr. 590.000- án vsk

DEUTZ-FAHR5110C -  árg. 2015
kr. 8.950.000- án vsk

KUBOTA M125X -  árg. 2012
kr. 7.190.000- án vsk

CASE IH 585- árg. 1989
kr. 590.000- án vsk

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

Weckman sturtuvagnar. 11 tonn, verð 
kr. 1.560.000 með vsk. (1.259.000,- 
án vsk). 13 tonn, 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.

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.

Sami baggagreip. Verð kr. 210.000 
mínus kr. 45.000 afsl. = verð kr. 
165.000 með vsk (kr. 133.000 án 
vsk.). H. Hauksson ehf., sími 588-
1130.

Solis traktorar verða til sýnis á haust-
fögnuði Félags Sauðfjárbænda í 
Dalasýslu 22. október frá kl. 13.00.

Til sölu
Notaðar fóðurgrindur fyrir geldneyti 
(weelink) til sölu. Rafmagnsfærsla í 
báðar áttir. Welger baggavél í boði 
fyrir áhugasama. Gæti nýst í varahluti. 
Twose kantsláttuvél 520 S (sláttuarm-
ur) fyrir traktor, fæst á hagstæðu verði. 
Sláttuarmurinn er með sjálfvirku floti. 
Uppl. í síma 862-7096 (Finnur).

Til sölu rafmagnsrúm 90 cm br., teppi 
og stór púði getur fylgt. Uppl. í síma 
849-4808 og 451-2412.

Mikið úrval af innrömmuðum ódýrum 
myndum og plakötum. Fyrir gistiheim-
ili sumarbústaði eða bara hvar sem 
er. Innrömmun Kópavogs, Hlíðasmára 
11, sími 555-7650.

Til sölu eru 239 ærgildi í sauðfé frá 1. 
janúar 2017. Áskilinn er réttur til að 
taka hvaða tilboði sem er eða hafna 
öllum. Tilboð sendist á netfangið 
h.vilberg@gmail.com í síðasta lagi 
3. nóvember 2016.

Til sölu 5-8 vetra hryssur með folöld-
um. 3-5 vetra litförótt og skjótt. Fjórir 
litföróttir tamdir. Folöld litförótt og 
skjótt. Uppl. í síma 453-8262 eða 
897-8269.

Heimalagarar, smiðir, laghentir. Til 
sölu slatti af notuðum handverkfær-
um þvingur, höggborvélar, fræsarar, 
gifsverkfæri og fleira dót. Selst í einum 
pakka á slikk. Uppl. í síma 892-9232.

Ford 2000 árg.´73. til sölu. Gangfær 
en þarfnast lagfæringar. Verðtilboð. 
Skipti möguleg. Uppl. í síma 898-
1253.

Til sölu Nissan Patrol GR luxury, árg. 
2008. Ekinn 133 þús. km. Er á 33" 
dekkjum, dráttarkúla. Vel með farinn 
bíll utan og innan. Uppl. í síma 897-
3817.

Vönduð hollensk tveggja hesta kerra, 
Herrera, með niðurfellanlegum hlera 
að aftan og tvennum dyrum að fram-
an. Verð 1.050.000. Uppl. í síma 845-
7396.

Til sölu BMW 520 disel touring, árg. 
'01, ekinn 295.000 km. Verð 950 þús. 
Uppl. í síma 612-0504.

Heill gangur, 4 jeppadekk á felgum, 
stærð 31/10,5/15, keyrð innan við 
2000 km. Mjög gott munstur og vel 
nelgd dekk frà Cooper. Uppl. í síma 
867-4256, Rúnar.

Vagumvél til sölu. Lítil 1 fasa iðnaðar 
vagumvél til sölu. Orved VM-12 tekur 
poka sem eru 250 x 400. Brennari 28 
cm. Uppl. í síma 849-4797.

Vissir þú að flestir Gaflarar í Hafnarfirði 
eru annað hvort Vestfirðingar eða af 
vestfirskum ættum? Húmorinn er 
sá sami! Það sést á öllum sönnu 
vestfirsku lygasögunum, til dæmis 
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. Pantanir jons@snerpa.is 
sími 456-8181. Vestfirska forlagið

Til sölu eru 100 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 msj@rml.is eða í pósti merkt: 
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, 
Garðarsbraut 5, 640 Húsavík, fyrir 1. 
nóvember 2016.

Til sölu steypustöð með sílóum, færi-
böndum og öllu tilheyrandi. Uppl. í 
síma 863-0529.

Komatsu pc 20 r 2,6 tonna minigrafa, 
árg. 2000, notuð aðeins 2500 vst. 
Gúmmíbelti, 3 skóflur. Verð 2,3 millj-
ónir. Uppl. í síma 895-3366.

Til sölu 6 mertryppi, 2 undan Smára, 
3 undan Hvin, 1 undan Hvítserk. 
Einnig meri undan Smára með fola-
ldi. 2 dráttarvélar, Ferguson og Nalli. 
Uppl. í síma 849-6389 og 452-2889.

Til sölu Samez fjölplógur, breidd 270 
cm. Uppl. í síma 897-9724.

Timbur í fjárhúsagólf. 32 x 100 mm. 
Verð kr. 226 lm með vsk. H. Hauksson 
ehf., sími 5881130.

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!)

Greiðslumark til sölu. Til sölu 70.7 
ærgildi í sauðfé. Tilboð sendist á 
netfangið gsig@bondi.is

Til sölu Hyndai Elantra, ár 1999 , ný 
sumardekk og nelgd vetrardekk fylgja, 
óryðgaður, í góðu lagi, næsta skoðun 
júní 2017, einnig til sölu veggeiningar 
úr frystiklefa og heitapottskel. Uppl. í 
síma 897-3064.

Til sölu er úrvalshey, áborið, slegið í 
júní og seinni sláttur. Verð kr. 6000 
rúllan auk vsk. ef samið er í október. 
Er í Fljótshlíð. Uppl. í síma 669-1336.

Til sölu eru 80 ærgildi í sauðfé frá 1. 
janúar 2017. Áskilinn er réttur til að 
taka hvaða tilboði sem er eða hafna 
öllum. Tilboð sendist á netfangið 
gha@rml.is fyrir 27. október 2016.

Til sölu allt að 600 ærgildi í sauðfé frá 
1. janúar 2017 á verðinu 25.000 kr/stk 
að hluta eða í einu lagi. Tilboð sendist 
á netfangið gha@rml.is í síðasta lagi 
27. október 2016.

Zuzuki Grand Vitara, árg. '98 til sölu, 
ástand gott. Á sama stað hestakerra 
fyrir einn hest og trérennibekkur. 
Uppl. í síma 868-5474.

Undirburður. Fínkorna og ryklítið sag 
undir kýr og hross. Mjög róbótavænt. 
Ókeypis heimkeyrsla á Þingeyjar- 
og Eyjafjarðarsvæðinu. Tökum þátt 
í flutningskostnaði til annarra staða 
á landinu. Uppl. í síma 864-0290 og 
á Sag.is

3 VINNUSKÚRAR fást gefins gegn 
því að vera sóttir. Uppl. í síma 861- 
2662.

Fjárhúsamottur. Verð kr. 9.350,- með 
vsk (kr. 7.540 án vsk). Tilboð - Frír 
flutningur. H. Hauksson ehf., sími 
588-1130.

Weckman þak- og veggjastál. 0,5 mm 
galv. Verð 1.190 m². 0,6 mm galv. 
Verð 1.450 m². 0,45 litað. Verð 1.480 
m². 0,5 litað. Verð 1.790 m². Stallað 
/ litað. Verð kr. 2.400 m². Með virðis-
aukaskatti. Afgreiðslufrestur 4-6 vikur. 
H. Hauksson ehf., sími 5881130.

Vandað girðingaefni frá Bretlandi. 
5 strengja túnnet, verð kr. 9.900 rl. 
Iowa gaddavír, verð kr. 6.300 rl. Motto 
gaddavír, verð kr. 3.800 rl. Þanvír, 
verð kr. 7.700 rl. Ath! öll verð með vsk. 
Tilboð - Frír flutningur. H. Hauksson 
ehf., sími 588-1130.

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.

ELDVARNIR 
BORGA SIG
Yfirvöld setja ákveðnar reglur um bruna- 
varnir og slökkvibúnað í byggingum.

Til dæmis eru kröfur um reykskynjara  
og slökkvibúnað í íbúðarhúsnæði. 

Hvað getur þú gert sem bóndi til þess  
að lágmarka áhættu af sökum elds á 
þínu býli?

ER ÞITT BÚ  
ÖRUGGUR  
OG GÓÐUR  
VINNUSTAÐUR?

PO
RT

 h
ön

nu
n

Kynntu þér leiðbeiningaefni um öryggi  
og vinnuvernd í landbúnaði á bondi.is
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Bændablaðið
Smáauglýsingar.

563 0300

S: 5272600 - www.velavit.is
Varahlutir - Viðgerðir

Vélavit
Sala - Þjónusta

Við sérhæfum okkur í JCB, Hydrema, Iveco, 
New Holland, Case og nú:

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.

Slöngur fyrir loftpressu. Glussaspil. 
Glussadælustöð. Uppl. í síma 695-
2519, Lúðvík.

Óska eftir
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.

Traktorsgröfu í ódýrari kantinum má 
þarnast aðhlynningar, skoða einnig 
traktora með tækjum. Uppl. í síma 
893-1050 unimog@simnet.is

Óska eftir að kaupa sumarbústað 
(35 - 55 fermetra) til flutnings á 
Suðurlandi. Tilboð sendist í póstfang-
ið arni.gudmunds@simnet.is

Vantar tveggja til þriggja kw rafstöð. 
Mótorinn má vera ónýtur, vantar bara 
rafalinn. Uppl. í síma 699-6970.

Vil kaupa íslensk frímerki frá upphafi 
og til 1944. Nýjustu verðgildin vel 
þegin. Vinsamlega geymið auglýs-
inguna. Uppl. í síma 893-0878.

Ég, Valur Friðvinsson er að safna 
gömlum mótorhjólum /skellinöðrum 
og pörtum úr mótorhjólum. Skoða 
allt, hvar sem þú ert á landinu. Allar 
ábendingar vel þegnar. Borga sann-
gjarnt verð. Uppl. í síma 896-0158. 
Netfang vsf@mi.is

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"

Veiði
Andaveiði - Bakari vanur land-
búnaðarstörfum óskar eftir því að 
komast í skotveiðar á önd yfir vetr-
armánuðina, Þá gjarnan í skiptum 
fyrir vinnu eða bakkelsi. Skoða líka 
möguleika á annari skotveiði t.d. á 
gæs, rjúpu eða skarfi í fjöru. Uppl. 
í s. 691-0636 eða á icehuntfish@
gmail.com

Þjónusta
Útsaumur. Setjum upp, strekkj-
um og römmum inn allar gerðir af 
veggteppum og útsaum með eða 
án kartona. Mikil reynsla og loforð 
um vandaða vinnu. Innrömmun 
Kópavogs, Hlíðasmára 11, sími 
555-7650.

Birk jukryddaður f iskhnakki . 
Birkjulegnar lambarifjur. Birkjubætt 
kjötsúpa.Grillskálinn Orka, Húsavík.

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.

Gæðagripur til sölu
Toyota Avensis 2007

Reyklaus bíll!
Bensínvél. 1,8 L , sjálfskiptur með 

tímakeðju en ekki reim. 
FM/AM útvarp og

6 diska CD/mp3 spilari,
Isofix festingar fyrir barnabílstóla.

Nýlegt í bremsum að framan
og aftan (diskar, klossar).

Nýr súrefnisskynjari í pústi,
nýjar plasthlífar undir vél.

Ekinn  233 þúsund km. 

Upplýsingar í síma 693-3554

ER ÞITT BÚ  
ÖRUGGUR  
OG GÓÐUR  
VINNUSTAÐUR?

DRIFSKÖFT ERU  
LÍFSHÆTTULEG!
Öryggishlífar á drifsköftum 
geta bjargað mannslífum.

Fatnaður eða hár getur  
auðveldlega flækst í drifskafti  
með hræðilegum afleiðingum.  
Drifskaftshlífar verða að vera  
í lagi og ber að líta á sem eitt  
af mikilvægustu öryggis- 
tækjunum í búskapnum.
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Kynntu þér leiðbeiningaefni um öryggi  
og vinnuvernd í landbúnaði á bondi.is

Bændablaðið
Kemur næst út

3. nóvember

Hönnun
Umbrot

Myndvinnsla
Öll almenn prentþjónusta

895 1133 • ingvi@prentsnid.is

Ljósleiðari kominn á alla bæi
Búið er að leggja ljósleiðara í 
dreifbýli Blönduósbæjar og eru 
heimtaugar komnar inn fyrir 
vegg á alla bæi.  

Nú á næstunni verður unnið 
í brunnum og að uppsetningu 

tengiboxa á bæjunum en alls eru 
tengingarnar 28. 

Þá á eftir að draga stofnlagnir 
í símstöð innanbæjar á Blönduósi 
að því er fram kemur á vef 
Blönduósbæjar.  /MÞÞ



48 Bændablaðið  |  Fimmtudagur 6. febrúar 2014

BÆNDAFUNDIR BÚSTÓLPA

Staðsetning funda

Fundirnir eru öllum opnir
Boðið verður upp á léttar veitingar

Þriðjudaginn 25. október
kl: 12:00

kl: 20:00

Miðvikudaginn 26. október
kl: 12:00

kl: 20:00

Fóðurráðgjöf

Áburður

DeLaval




