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Á undanförnum mánuðum hafa fjárfestar sýnt mikinn áhuga á að kaupa Hótel Sögu af Bændasamtökum Íslands:

MP banki kannar kaupáhuga 
− Búnaðarþing mun síðan taka ákvörðun um sölu ef hagstæð tilboð berast
Á síðustu mánuðum hafa margir 
fjárfestar haft samband við 
Bændasamtök Íslands (BÍ) og lýst 
yfir áhuga á að kaupa fasteign 
og rekstur Hótels Sögu. Í ljósi 
þess hefur stjórn Bændasamtaka 
Íslands ákveðið að ráða 
fyrirtækjaráðgjöf MP banka til 
þess að sjá um söluferlið.

Sindri Sigurgeirsson, formaður 
BÍ, segir mikilvægt að athugun 
á hugsanlegri sölu á þessari eign 
Bændasamtakanna sé í gegnsæju 
ferli og ekki á könnu stjórnarinnar 
einnar.

− Nú hefur á undanförnum 
árum margoft verið varpað upp 
hugmyndum á búnaðarþingi og 
víðar meðal bænda, hvort ekki væri 
rétt að skoða framtíðarfyrirkomulag 
varðandi reksturinn á Hótel Sögu 
og jafnvel að selja hótelið. Hvað 

veldur því að málið er tekið upp 
núna?

„Á síðasta búnaðarþingi 
ákváðum við að setja málið í 
ákveðinn farveg. Við kynntum 
fyrir búnaðarþingsfulltrúum 
samkomulag sem gert var við Arion 
banka. Þá gáfum við mönnum kost 
á að ræða aðeins framtíð Hótels 
Sögu og stilltum þar upp nokkrum 
kostum. Það væri að reka hótelið 
áfram, leigja reksturinn eða 
hugsanlega að selja allt saman. 
Þessar hugmyndir voru bornar 
saman og þegar menn höfðu fengið 
tækifæri til að segja sínar skoðanir 
á því tók stjórn BÍ ákvörðun um í 
hvaða farveg ætti að setja málið. 

Í ljósi þess að nokkrir aðilar settu 
sig í samband við okkur og lýstu 
áhuga sínum á að kaupa hótelið, 
þá vildum við koma því í ákveðinn 

farveg. Þar sem um er að ræða stór 
félagasamtök er mikilvægt að slíkt 
ferli sé framkvæmt með gegnsæjum 
hætti. Við sömdum því við MP 
banka um að annast þessi samskipti 
við áhugasama fjárfesta.“ 

Hótel Ísland framselt til 
Arion banka

Varðandi uppgjör á erfiðri 
skuldastöðu hótelsins í kjölfar hruns 
krónunnar 2008, þá segir Sindri að 
það mál hafi verið gert upp við 
Arion banka. Niðurstaðan hafi 
falist í að BÍ lagði félaginu til nýtt 
hlutafé og hluti langtímaskulda var 
endurfjármagnaður. Samkomulagið 
fól einnig í sér að Bændasamtökin 
og Hótel Saga framseldu hlutabréf 
sín í Hótel Íslandi. Segir hann að 
eftir standi Hótel Saga sem vel 

rekstrarhæf eining og reksturinn 
hafi gengið mjög vel.

Hálfrar aldar saga

Hótelið er í eigu Hótels Sögu ehf. 
sem er 50 ára gamalt fyrirtæki í eigu 
Bændasamtaka Íslands. Á hótelinu 
eru 209 herbergi, tíu funda- og 
veislusalir og tveir veitingastaðir. 
Þar starfa um 100 manns. Fasteign 
Hótels Sögu ehf. við Hagatorg er 
um 19.000 fermetrar að stærð og 
hýsir hótelstarfsemi, veitingastaði, 
banka, hárgreiðslustofu, líkams-
ræktarstöð og fleira. Skrifstofur 
Bændasamtaka Íslands eru á þriðju 
hæð fasteignarinnar.

Sindri segir að samhliða miklum 
vexti í ferðaþjónustu hafi rekstur 
Hótels Sögu gengið vel. 

„Þá benda áætlanir til þess 

að enn meiri aukning verði á 
fjölda ferðamanna næstu árin. 
Bændasamtökin vilja leita allra 
leiða til þess að ávaxta eignir sínar 
með viðunandi hætti. Nú er rétti 
tíminn til að skoða hvort það geti 
verið hagfellt fyrir Bændasamtökin 
að eftirláta sérhæfðan hótelrekstur 
í hendur aðila sem vilja byggja sig 
upp á þeim vettvangi en ávaxta þess 
í stað eignir samtakanna með öðrum 
hætti.“

Vinna MP banka felst m.a. í að 
taka saman upplýsingar um hótelið 
og annast kynningu fyrir áhugasama 
kaupendur með gegnsæjum hætti. 
Þannig er að mati stjórnar BÍ tryggt 
jafnræði meðal áhugasamra fjárfesta. 
Endanleg ákvörðun um sölu verður 
síðan tekin af Búnaðarþingi. /HKr. 

− Sjá nánar um sögu hótelsins 
á bls. 22–23.

Hótel Saga á hálfrar aldar sögu að baki. Þar hafa m.a. gist í gegnum tíðina fjölmargir heimsfrægir leikarar, tónlistarmenn, stjórnmálamenn og einnig geimfarar.   Mynd / HKr.

Gosið í Bárðarbungueldstöðinni gæti haft alvarleg áhrif á lífríkið vegna sýrumyndunar brennisteins í grunnvatni:

Nú hafa streymt um tvær til fimm milljónir 
tonna af brennisteini úr Holuhraunsgosinu
Tveir prófessorar í  jarðefnafræði 
við Jarðvísindastofnun Háskóla 
Íslands telja í samtali við 
Bændablaðið að losun brennisteins 
í eldgosinu í Holuhrauni sé 
grafalvarlegt mál fyrir lífríkið.

Samkvæmt orðum prófessoranna 

Jónasar Elíassonar og Andra 
Stefánssonar þá er talið út frá 
mælingum vísindamanna að úr 
Holuhraunsgosinu streymi um 35 
til 100 tonn af brennisteinsoxíði eða 
brennisteinstvíildi (SO2) á hverjum 
einasta degi. Nú hefur gosið staðið 

yfir frá 29. ágúst. Það þýðir að þegar 
hafa streymt upp um tvær til fimm 
milljónir tonna af brennisteinstvíildi.

„Ég held, að ef gosið heldur 
áfram þá sé full ástæða fyrir 
landbúnaðinn að huga að því hverjar 
afleiðingarnar verða. Því ættu 

menn að fara að mæla brennistein í 
jarðvatni og skoða breytingar á því,“ 
segir Jónas.

Andri Stefánsson segir að ef 
magnið af SO2 sem kemur upp af 
eldgosinu sé borið saman við það 
magn sem kemur upp af jarðorkuveri 

eins og Hellisheiðarvirkjun, þá er 
gasið frá virkjuninni töluvert minna 
á ári en kemur upp á hverjum einasta 
degi í gosinu.  /HKr/VH

− Sjá umfjöllun um málið á 
bls. 2 og viðbragðsáætlanir við 
mögulegum flóðum á bls. 28–31.

Mál til komið að 
þrætum linni
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Hefði verið synd að nýta ekki 
heita vatnið

24
Ísland hefur mikla sérstöðu 
sem við eigum að nýta okkur
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Fréttir

Kjarasamningar SGS og BÍ:

Nýtt vefrit
Bændasamtök Íslands hafa tekið 
saman vefrit um gildissvið og 
helstu efnisatriði kjarasamninga 
Starfsgreinasambands Íslands og 
Bændasamtaka Íslands. 

Í ritinu er að finna gagnlegar 
ábendingar til vinnuveitenda og 
þeirra sem ráða fólk til starfa 
í landbúnaði, varðandi kjör 
starfsmanna sem vinna almenn 
landbúnaðarstörf á bændabýlum. 
Ritið er að finna á heimasíðu BÍ, 
www.bondi.is, undir efnisflokknum 
„Félagsmál“.

Milljónir tonna af brennisteini úr 
Holuhraunsgosinu út í náttúruna

MAST telur mengun í 
gróðri í byggð undir 
hættumörkum

Jónas Elíasson, prófessor í 
jarðskjálftaverkfræði sem 
jafnframt er vatnafræðingur, 
sagði í fréttum Sjónvarps í síðustu 
viku að frá gosinu í Holuhrauni 
streymdu 450 kg af brennisteini 
eða brennisteins díoxíði, SO2, á 
hverri sekúndu. Andri Stefánsson, 
prófessor í jarðefnafræði við 
Jarðvísindastofnun HÍ, segir að 
brennisteinsmagnið sé hugsanlega 
ríflega tvöfalt  meira. 

Jónas Elíasson er rannsókna-
prófessor við Rannsóknamiðstöð í 
jarðskjálftaverkfræði við Háskóla 
Íslands. Hann sagði í samtali við 
Bændablaðið og hann undraðist 
andvaraleysi manna um þetta mál.

„Þetta er svo gríðarlegt magn 
en almennt virðast menn ekki hafa 
gert sér grein fyrir alvöru málsins 
þótt gosið hafi staðið í marga 
mánuði. Þetta er minna gos en 
Skaftáreldagosið sem stóð í átta 
mánuði. Miðað við þann skala var ég 
því að vonast til að þetta gos myndi 
hætta um miðjan nóvember. Það 
hefur ekki gerst og nú virðist ekkert 
lát á gosinu,“ segir Jónas. Bendir 
hann á að nú er gos í gangi á Havaí 
sem staðið hefur í 30 ár og vart þurfi 
að spyrja að áhrifunum ef gosið í 
Holuhrauni verður langvarandi.

Getum verið í vondum málum

Segir Jónas að brennisteinn upp að 
vissu marki í jarðvegi geri gróðrinum 
bara gott og á Íslandi sé þetta yfirleitt 
innan marka þrátt fyrir eldgos. Ef 
vökvunin komi hins vegar öll sem 
brennisteinsmengað súrt vatn, þá 
þurfi menn virkilega að velta fyrir 
sér afleiðingunum.

„Þá geta menn verið í vondum 
málum,“ segir Jónas.

  
Yfir  tvær milljónir tonna 

Samkvæmt þessu er full ástæða til 

að hafa áhyggjur af málinu. Ljóst er 
að umhverfisáhrif á lífríki Íslands 
geta orðið hrikaleg af gosinu í 
Holuhrauni. 

Ef upp koma um 450 kg af 
brennisteini á sekúndu, þá þýðir 
það  um 27.000 kg á mínútu eða 
1.620.000 kg (ein milljón, sex 
hundruð og tuttugu þúsund kíló) 
á klukkustund. Þar af leiðir að úr 
Holuhrauni koma 38.880 tonn á 
sólarhring. Í dag, 20. nóvember, hefur 
gosið í Holuhrauni staðið í 52 daga. 
Það þýðir, miðað við orð Jónasar 
Elíassonar, að gosið hefur skilað 
yfir tveim milljónum tonna, eða 
2.021.76 kg  af brennisteins díoxíði 
út í andrúmsloftið. Ef gosið stæði í 
heilt ár þýddi það að útstreymið yrði 
tæplega 14,2 milljónir tonna.

Ástæða til að hafa áhyggjur

„Ég held að ef gosið heldur 
áfram þá sé full ástæða fyrir 
landbúnaðinn að huga að því 
hverjar afleiðingarnar verða. 
Því ættu menn að fara að mæla 
brennistein í jarðvatni og skoða 
breytingar á því.“

Brennisteinssýrlingur og 
brennisteinssýra

Brennisteinsdíoxíð umbreytist 
í brennisteinssýrling þegar það 
blandast vatni, en það er veikari 
sýra en brennisteinssýra. Í rigningu 
skapar það samt súrt regn. Jónas 
segir að ljóst sé að í gosinu núna 
streymi líka mikið magn af ósoni 

sem er mjög virk lofttegund til 
að oxídera ýmis efni. Hlutfallið 
hafi þó ekki verið mælt en óson 
umbreyti brennisteinsdíoxíði í 
brennisteinstríoxíð sem sé því 
ákveðinn hluti gosefnanna. 

Brennisteinstríoxíð verður að 
hreinni brennisteinssýru þegar það 
blandast vatni. Þegar menn tala 
um mengun frá iðnaði er yfirleitt 
reiknað með að brennisteinstríoxíð 
sé í kringum 4% hlutfall af 
brennissteinsdíoxíðinu sem mælt 
er. Jónas segist telja líklegt að í 
gosinu í Holuhrauni sé hlutfall 
brennisteinstríoxíðs talsvert hærra 
en í mengun frá iðnaði vegna áhrifa 
frá ósoni. Sýrustyrkleikinn sé því 
hærri þegar það blandast vatni. 
 /HKr.

Gosið í Holuhrauni, eða Nornahrauni eins og það er gjarnan nefnt, hefur staðið látlaust síðan 29. september og er 
hraunið nú orðið nær 75 ferkílómetrar. Gasmengunin  frá gosinu er gríðarleg og er framleiðslan á brennisteinsdíoxíði 
þegar orðin 5 til 12 sinnum meiri en ársmengun þessarar lofttegunda frá öllum umsvifum manna í Bretlandi. 

Um 35 til 100 þúsund tonn af 
brennisteinstvíildi á sólarhring
Andri Stefánsson, prófessor í 
jarðefnafræði við jarðvísinda-
stofnun Háskóla Íslands, 
segir að þrjá stofnanir sinni 
mælingum sem tengjast mengun 
frá eldgosinu í Holuhrauni, 
Umhverfisstofnun, Veðurstofan 
og Raunvísindastofnun. 

Fram til þessa hefur athyglin 
aðallega beinst að brennisteinstvíildi 
og dreifingu þess en nú er einnig 
farið að skoða önnur efni í gasinu 
sem kemur upp og hugsanleg áhrif 
þess á lífríkið og umhverfið í heild. 

„Meðal efna í gasinu auk 
brennisteinstvíildis er kolsýra, vatn, 
klór og flúor. Í dag eru veðurvitar víða 
um land sem safna úrkomusýnum 
sem síðan eru efnagreind. 

Þegar brennisteinn oxast yfir í 
brennisteinsýru í andrúmsloftinu 
getur það valdið súrri úrkomu. Miðað 
við mælingar á regnvatni frá því að 
gosið hófst er að falla töluvert af súru 
regni á Íslandi í dag og það getur haft 
slæm áhrif á vatnsgæði, gróðurfar 
og lífríkið í heild þrátt fyrir að þau 
áhrif séu ekki mikil og mild enn sem 
komið er.“

Súra úrkoman sem um ræðir 
er svipuð og var í Skandinavíu og 
Evrópu af völdum útblásturs bifreiða 
og kolabrennslu fyrir nokkrum 
áratugum og var farið að valda 
tæringu í málmum og skógardauða.

„Mælingar á gosstað sýna að á 
hverjum sólarhring eru að koma 
upp á milli 35 til 100 tonn af 
brennisteinstvíildi,“ segir Andri. 

Miðað við að gosið sé búið að 
standa í 52 daga má því gera ráð fyrir 
að magnið af SO2 sem hefur farið út 
í andrúmloftið sé á bilinu 1,8 til 5,2 
milljón tonn. 

„Ef magnið af SO2 sem kemur upp 
af eldgosinu er borið saman við það 
magn sem kemur upp af jarðorkuveri 
eins og Hellisheiðarvirkjun þá er 
gasið frá virkjunin töluvert minna á 
ári en á dag frá gosinu.

Slái gasinu niður í byggð getur 
það leitt til mjög hás styrks af 
brennisteinstvíildis í andrúmsloftinu 
og óþægindum af völdum þess.“

Fyrsta snjóbráð í vor gæti verið 
mjög menguð

Doktor Sigurður Reynir Gíslason 
hjá Raunvísindastofnun HÍ segir að 
mælingar á snjó við eldstöðvarnar sýni 
að hann sé orðinn mjög mengaður. 

„Snjórinn er súr og mikið af 
vatnsleysanlegu áli í honum. Sýrustig 
eða pH snjósins hefur mælst 3,4 við 
eldstöðvarnar en það hefur mælst 
lægra í úrkomu á Höfn í Hornafirði. 

Haldi eldgosið áfram í vetur og 
úrkoma fellur mikið sem snjór á 
norðanverðan Vatnajökul og vatnasvið 

hans safnast mengunin upp í snjónum. 
Fyrsta snjóbráð í vor getur svo skolað 
út 50 til 80% mengunarinnar og 
verið með fimm sinnum meiri styrk 
en meðaltalsmælingar fyrir snjóinn 
sýna. Fyrsta gusan næsta vor gæti því 
verið mjög súr og með háan styrk af 
áli sem getur hæglega drepið líf í án 
og vötnum og gróður,“ segir Sigurður.

Mengunartopparnir lengri
en í upphafi

Að sögn Vöndu Hellsing, 
umhverfis- og auðlindafræðings 
hjá Umhverfisstofnun, er stofnunin 
með 22 síritandi mæla á landinu 
sem mæla magn brennisteinstvíildis 
í andrúmslofti vegna eldgossins í 
Holuhrauni. 

„Auk þess er 28 handmælum 
dreift um landið og notaðir þegar þörf 
krefur. Hlutverk Umhverfisstofnunar  
er að mæla brennisteinstvíildið og 

veita almenningi upplýsingar um það.
Áður en gosið hófst mældi 

Umhverfisstofnun magn brenni-
steinstvíildis í andrúmslofti á 
tveimur stöðum á landinu auk þess 
sem álverum er skylt að stunda 
slíkar mælingar. Fyrir gos mældist 
SO2 í andrúmslofti þrjú til fimm 
míkrógrömm í rúmmetra á ári og 
hæstu gildi sem mælst höfðu á landinu 
voru 200 míkrógrömm í rúmmetra í 
einu tilfelli nálægt stóriðju. Losun 
af SO2 vegna umferðar á sólarhring 
í löndum ESB er talin vera um 14 
þúsund tonn.

Heilsuverndarmörk fyrir SO2 í 
andrúmslofti eru 125 míkrógrömm 
í rúmmetra á sólarhring en ef 
magnið nær 2600 míkrógrömmum 
á sólarhring er það komið yfir 
vinnuverndarmörk og fólki ber að 
leggja niður vinnu eða setja upp 
gasgrímur.

Vanda segir að í upphafi gossins 
hafi mælst mjög háir mengunartoppar 
og að sá hæsti hafi mælst á Höfn í 
Hornafirði og verið yfir 20 þúsund 
míkrógrömm af SO2 á rúmmetra.

„Topparnir stóðu stutt yfir í fyrstu 
og gengu fljótt yfir en þeir hafa 
orðið lengri eftir því sem á líður. 
Það mældust til dæmis yfir 3000 
míkrógrömm í rúmmetra í nokkra 
klukkutíma á Akureyri fyrir ekki svo 
löngu síðan.“  /VH

„Matvælastofnun fylgist með 
niðurstöðum mælinga á mengun 
frá eldgosinu í Holuhrauni 
með tilliti til matvælaöryggis 
og dýraheilbrigðis,“ segir 
Hjalti Andrason, fræðslustjóri 
Matvælastofnunar. 

„Niðurstöður rannsókna á 
grassýnum sem Matvælastofnun 
tók á bæjum á Austurlandi í lok 
september, vegna mengunar frá 
eldgosinu í Holuhrauni, gefa til 
kynna að ekki er ástæða til að hafa 
áhyggjur af brennisteini og flúori 
í gróðri í byggð, þótt meðaltal 
brennisteins, kalsíum, magnesíum 
og mangans hafi reynst töluvert 
hærra en í sýnum sem tekin voru 
sumarið 2013 á sömu bæjum.

Samráðshópur sem skipaður 
var af atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytinu eftir að 
eldgos hófst í Holuhrauni, skipulagði 
ofangreinda rannsókn á grasi á átta 
bæjum í Fljótsdal, Fellum, Skriðdal, 
Breiðdal og Berufirði. Frekari 
sýnatökur og aðgerðir munu ráðast 
af niðurstöðum umhverfismælinga. 
Flest fé er komið á hús og eru fleiri 
sýnatökur fyrirhugaðar þegar vorar. 

Það er svo hlutverk heilbrigðis-
eftirlits sveitarfélaga að hafa eftirlit 
með  neysluvatninu,“ segir Hjalti.

 /VH

RML hefur myndað  
viðbragðsteymi
Ráðgjafarmiðstöð landbún aðarins 
(RML) hefur enga beina aðkomu 
að viðbragðsáætlunum varðandi 
möguleg hamfaraflóð ef það byrjar 
að gjósa undir jökli. Þó hefur 
viðbragðsteymi verið myndað 
innan RML sem hefur það hlutverk 
að fylgjast náið með þróun mála.

„Í þessu teymi eru ráðunautar sem 
eru vel upplýstir af Almannavörnum 
og vinna náið með þeim enda hafa 
þeir yfirgripsmikla staðþekkingu,“ 
segir Borgar Páll Bragason, fagstjóri 
í nytjaplöntum hjá RML, sem stýrir 
viðbragðsteyminu. „Aðrir sem eru 
í teyminu eru María Svanþrúður 
Jónsdóttir sem er á Húsavík. Hún 
er mjög vel inni í málum á því 
svæði þar sem hún vinnur náið 
með Almannavörnum í umboði 
sýslumanns. Þá er Guðfinna Harpa 
Árnadóttir á Egilsstöðum sem hefur 
einnig komið að vinnu Almannavarna 
á því svæði. Síðan er það Pétur 
Halldórsson á Hvolsvelli sem þekkir 
vel til málanna þegar gaus undir 
Eyjafjallajökli og í Grímsvötnum.

RML hefur í raun ekkert skilgreint 
hlutverk ef til goss kemur undir jökli. 
Starfsemi okkar mun án efa laskast 
eins og hjá öðrum fyrirtækjum sem 
starfa á landsvísu ef samgöngur og 
fjarskipti fara úr skorðum, en við 
höfum þó starfsstöðvar vítt og breitt 
um landið sem gerir okkur ágætlega 
í stakk búin til að sinna okkar 
ráðgjafarhlutverki.

Okkar starfsfólk á hættusvæðum 
mun fylgja því sem öðrum 
almenningi er fyrir lagt að gera af 
Almannavörnum.“  /smh
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Opið hús í nýja fjósinu
að Hóli í Sæmundarhlíð í Skagafirði
laugardaginn 22. nóvember frá kl. 13-17.
Við óskum hjónunum Jóni Grétarssyni og Hrefnu Hafsteinsdóttur
innilega til hamingju með nýja fjósið. 

Léttar veitingar í boði.   Allir velkomnir.
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ÞÓR HF
Reykjavík:

Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Akureyri:

Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 568-1555

Vefsíða:

 
www.thor.is

HiSpec haugsugur
Öflugar haugsugur sem bændur þekkja

HiSpec haugsugur eru fáanlegar í stærðum frá 3.400 
lítrum upp í 15.900 lítra. 

Margar útfærslur í boði, t.d.
 Vökvaopnanleg topplúga, 
 Auka áfyllingarstútar
 Steinagildra
 Heill afturhleri
 Fjaðrandi dráttarbeisli, 
 Sjálfvirkur áfyllingarbúnaður
 Regnbyssa 
 Mikið úrval dekkja og hjólabúnaðar
 Og margt fleira

Leitið tilboða hjá sölumönnum okkar.

 Stærri rótor, 168 mm 
 Stærri legur, 62 mm
 Heavy-Duty hnallar
 Hnallur og hnallaplata í einu lagi
 Meiri efnisþykkt í belg, 5 mm stál
 Öflugri hleðslubrún, 100 mm * 50 mm 
 Grind soðin alla leið við belginn - aukinn styrkur.

Gerið samanburð og sjáið í hverju HiSpec gæðin liggja

Eigum fyrirliggjandi HiSpec taðdreifara í tveimur 
stærðum:   5,9 m3 og 7,26 m3

HiSpec Taðdreifarar 
Smíðaðir til þess að endast.
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Fréttir

Iceland Byproducts á Húsavík í örum vexti:

Mest verðmæti 
í görnunum
– í ár voru 575 þúsund garnir unnar hjá fyrirtækinu

Landssamband hestamanna:

Sáttarhugur í mönnum að 
sögn nýs formanns
Talsverðar deilur hafa verið innan 
Landssambands hestamanna vegna 
staðarvals fyrir næsta landsmót. 
Deilurnar enduðu með því að 
Haraldur Þórarinsson sagði af sér 
formennsku í landsambandinu á 
stormasömu landsþingi þess. Ekki 
hefur enn verið tekin ákvörðun um 
staðsetningu næsta landsmóts. 

Lárus Á. Hannesson, sem var 
kostinn formaður Landssambands 
hestamanna á framhaldsaðalfundi 
sambandsins fyrir skömmu, sagði 
í samtali við Bændablaðið að hann 
teldi vera sáttarhug í mönnum. „Ég á 
ekki von á öðru en að landssambandið 
eigi eftir að vinna sig út úr þessum 
erfiðleikum enda ekki farsælt fyrir 
nokkurn mann eða félag innan 
sambandsins að standa í deilum.“

Deilur um staðsetningu

Forsaga málsins er að Stjórn 
LH hafði ákveðið að hefja 
samningaviðræður við Gullhyl ehf., 
félag hestamannafélaga í Skagafirði, 
um að halda landsmótið árið 2016. 
Í byrjun október var samþykkt að 
draga þá ákvörðun til baka og ganga 
til samninga við hestamannafélagið 
Sprett í Kópavogi og Garðabæ um 
að halda mótið. Einnig hafði stjórn 
ákveðið að ganga til viðræðna við Fák 
í Reykjavík um að halda Landsmót 
árið 2018.

Skagfirðingum var tilkynnt 
um breytingar fáum dögum fyrir 
landsþing. Þeir lögðu á þinginu 
fram tillögu þess efnis að stjórn LH 
myndi draga til baka þá ákvörðun 
sína að halda ekki landsmót á 
Vindheimamelum árið 2016. Tillagan 
var samþykkt.

Í kjölfar þess sagði formaður 
stjórnar Landssambands hestamanna 
af sér og ný stjórn var kosin í kjölfarið.

Ákvörðun um staðsetningu óviss

Lárus segir að ekki sé enn búið 
að taka ákvörðun um hvar næsta 
landsmót verði haldið. „Við munum 
funda um málið á næstunni og í 
framhaldi af því hefst vinna við að 
finna landsmótinu staðsetningu. Nýja 
stjórnin er að skoða stöðuna og hvaða 
hugmyndir eru á lofti.“ 

Aðspurður segist Lárus ekki vilja 
gefa upp hvar hann persónulega vill 
halda næsta Landsmót hestamanna. 

„Landsmót hestamanna er 
stórviðburður og endalausar 
hugmyndir um hvernig fyrirkomulag 
þess á að vera. Mótin eru þess vegna 
í stanslausri þróun og svo verður 
áfram um ókomna tíð,“ segir 
Lárus Á. Hannesson, formaður 
Landssambands hestamanna.  /VH

Lárus Á. Hannesson sem var kostinn formaður Landsambands hestamanna á 
framhaldsaðalfundi sambandsins fyrir skömmu

Fyrirtækið Iceland Byproducts 
á Húsavík er eina fyrirtækið á 
Íslandi sem sérhæfir sig í vinnslu 
og sölu á svokölluðum sauðfjár-
aukaafurðum til útflutnings; 
görnum, vömbum og löppum. Frá 
því að fyrirtækið var stofnað, árið 
2010, hefur mikill vöxtur verið í 
starfsemi þess og nú lítur út fyrir 
að veltan í ár verði 30 prósentum 
meiri í ár en í fyrra.

Fyrirtækið er í eigu Norðlenska 
og þar er Reynir Eiríksson 
framleiðslustjóri. Hann segir að 
fyrirtækið hafi verið stofnað í 
samvinnu við írska fyrirtækið Irish 
Casings. Það leggi til vélar og 
vinnuafl til að vinna garnir, vambir 
og lappir, en starfsemin fer að öllu 
leyti fram á Húsavík. 

„Í upphafi voru unnar garnir 
og vambir frá Norðlenska, SAH, 
Fjallalambi og Vopnafirði. Síðar 
var svo farið að vinna lappir. Í fyrra 
seldi svo Hvammstangi okkur garnir, 
vambir og lappir. Á þessu ári komu 
öll sláturhús landsins með garnir og 
vambir til okkar og flest með lappir 
líka, en við höfum aðeins tekið við 
sauðfjárafurðum.

Veltan verður rúmlega 200 
milljónir

Í ár voru unnar 575 þúsund garnir sem 
hafa verið um 14.400 km að lengd. 
Vinnsla þeirra er þannig að þær eru 
hreinsaðar og svo saltaðar. Vambir 
eru þvegnar og svo kalóneraðar, eða 
hitaðar í sjóðandi vatni þannig að 
slímhúðin losnar innan úr þeim.  
Lappir er einnig kalóneraðar eða 
hitameðhöndlaðar á svipaðan hátt. 
Mestu verðmætin eru í görnum, en 
þær eru fluttar til Egyptalands þar 
sem þær eru flokkaðar og svo seldar 
til Evrópu. Vambir fara að mestu 
til Asíu en smá hluti til Afríku, en 
þangað fara allar lappir. Það hefur 
gengið mjög vel að vinna þetta nú í 
haust þrátt fyrir talsverða aukningu 
í magni, en starfsemin einskorðast 
við sláturtíð. 

Í fyrra voru unnar um 354 
þúsund garnir en nú í ár um 575 
þúsund. Eru frosnar afurðir sem eru 
seldar, vambir og garnir, tæplega 
400 tonn. Veltan verður rúmlega 
200 milljónir og hefur aukist um 30 
prósent á milli ára,“ segir Reynir.

 /smh

Írinn Paul Daly (til vinstri) í heimsókn á Húsavík; en hann er stjórnandi hjá 
írska fyrirtækinu Irish Casings, sem leggur Iceland Byproducts til vélar og 

Mynd / Skafti Hallgrímsson

Vilja aukið fjármagn til 
veiða á ref og mink
Fulltrúar á ársþingi Samtaka 
sveitarfélaga á Norðurlandi 
vestra skora á ríkisvaldið að veita 
auknu fjármagni til sveitarfélaga 
vegna veiða á ref og mink. 

Þingið var haldið á Hvamms-
tanga á dögunum, en þar kom 
fram að veiðarnar stuðla að því að 

unnt sé að meta og draga úr tjóni 
af völdum refa og minka. Einnig 
að tryggja nauðsynlegt jafnvægi 
í lífríkinu. Þingið fer fram á 
endurgreiðslur á virðisaukaskatti til 
sveitarfélaganna vegna veiðanna, 
til lækkunar á kostnaði. 

 /MÞÞ

Formaður Svínaræktarfélags Íslands gagnrýnir Sláturfélag Suðurlands:

Segir fyrirtækið hafa lækkað verð til bænda 
á íslensku svínakjöti um 9% frá áramótum
− lækkunin hafi hins vegar ekki skilað sér til neytenda 
Sláturfélag Suðurlands hefur, 
frá því um síðustu áramót, 
þrýst innkaupsverði á svínakjöti 
niður um 9%, segir Hörður 
Harðarson, framkvæmdastjóri 
Svínaræktarfélags Íslands. 

Samkvæmt upplýsingum á vef 
Hagstofunnar hefur verð á unnu 
kjöti, reyktu og söltuðu, hækkað til 
neytenda um 2% frá áramótum. 

Hörður segir að þrátt fyrir lækkun 
á verði til bænda sjáist engin merki 
um að neytendur séu að njóta hennar í 
lækkun á verði á unninni vöru, reyktri 
eða saltaðri, frá SS.

„Reykt og saltað kjöt í unninni 
kjötvöru er að langstærstum hluta 
svínakjöt. Það er mikið af svínakjöti 
í pylsum. Skinka er uppistaða í áleggi 
sem framleitt er hér á landi og gæti 
numið um 70% en skinka er eingöngu 
unnin úr svínakjöti. Auk þess sem 
verð á beikoni hefur ekki lækkað þrátt 
fyrir að bændur séu að fá minna fyrir 
kílóið frá Sláturfélaginu.“ 

Gríðarleg aukning á
innflutningi á kjöti

„Heildarinnflutningur á kjöti hefur 
aukist gríðarlega frá því á síðasta ári 
eða um tæp 77%. 

Aukningin í innflutningi á 
svínakjöti fyrstu níu mánuði ársins 
er 18,4% eða úr 445 tonnum og 
í 527 frá sama tíma í fyrra. Hvað 

nautakjöt varðar hefur hreinlega 
orðið sprenging í innflutningi og 
hann farið úr 124 tonnum í 847 tonn 
frá sama tíma í fyrra.“

Segir Sláturfélagið leiðandi 

Hörður segir að Sláturfélag 
Suðurlands hafi verið leiðandi í 
verðlækkununum til svínabænda 
en að aðrir sláturleyfishafar eins og 
Norðlenska hafi ekki lækkað verð til 
bænda. „Enda ábyrgir aðilar þar sem 
vita að búin verða ekki rekin ef verð 
til bænda er of lágt.“

Mikill þrýstingur á innflutning

„Vegna viðskiptabanns Rússa á 
vörur frá Evrópusambandinu er 
mikill þrýstingur á innflutning á 
kjöti hingað frá ESB. Vegna þessa 
hefur innflutningsverð á svínakjöti 
lækkað verulega frá löndum eins og 
Danmörku, Þýskalandi, Belgíu og 
Póllandi, þar sem notkun á sýklalyfjum 
við kjötframleiðslu er mjög víðtæk.

Á sama tíma eru svínabændur hér 
á landi bundnir í báða skó og hafa 
takmarkaða möguleika á að flytja 
út kjöt,“ segir Hörður Harðarson, 
framkvæmdastjóri Svínaræktarfélags 
Íslands. /VH

Dýraheilbrigði:

Þrjú tilfelli fuglaflensu í Evrópu
Fuglaflensa af gerðinni H5 hefur 
greinst á hænsnabúum í Hollandi 
og Þýskalandi og andabúi í 
Englandi.

H5N8 vírusinn sem um ræðir er 
talinn geta smitast í menn en ekki 
sagður eins hættulegur og H5N1 
vírusinn sem getur dregið fólk til 
dauða. Þrátt fyrir það hefur verið 
ákveðið að slátra öllum fuglum á 
búunum þremur og einangra þau til 
að draga úr líkum á smiti í önnur 
fuglabú.

Ástæða smitsins er sögð geta 
stafað af farfuglum, hugsanlega álft, 
á leið til vetrarstöðva sinna sunnar 
í álfunni.

Sami vírus greindist á fjölda 
fuglabúa í Suðaustur-Asíu fyrr á 
árinu og hefur nú borist til Evrópu. 
 /VH
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 Lynghálsi, Reykjavík
s

 Lónsbakka, Akureyri
Sími 540 1100   

Bændafundir Líflands

Mánudagur 24. nóvember: Þriðjudagur 25. nóvember Miðvikudagur 26. nóvember:

Fimmtudagur 27. nóvember: Föstudagur 28. nóvember:

Dagskrá:

·         Hvernig auka má fitu í mjólk á markvissan hátt?

·         Niðurstöður heysýnagreininga. Samanburður við fyrri ár.

·         Kynning á hollenska fóðuráætlanakerfinu NutriOpt.

Fyrirlesarar:

Gerton Huisman sérfræðingur frá Trouw Nutrition í Hollandi, ásamt ráðgjöfum Líflands.

Hluti fyrirlestranna fer fram á ensku, en þeir verða þýddir jafnóðum á íslensku.

Boðið verður upp á veitingar.

Allir velkomnir!
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LEIÐARINN

Lífið er ekki alltaf einfalt og því 
er það hrein fáviska ef menn 
telja mögulegt að stýra heilu 
þjóðfélögunum samkvæmt 
stífmótaðri hugmyndafræði í 
exelskjali. Það á ekki síður við 
íslenskan veruleika en erlendan 
þar sem fjölbreytni mannlífsins 
skiptir öllu máli.

Veruleiki og væntingar 
eins samræmist yfirleitt aldrei 
fullkomlega hugmyndum allra 
annarra. Því þurfa menn að mætast 
á miðri leið og reyna að samræma 
reglurnar þannig að sem flestir 
njóti þess hagræðis af myndun 
samfélagsins. Afskaplega verður 
gaman þegar hörðustu gagnrýnendur 
íslensks landbúnaðar átta sig á þessu. 

Það lítur vel út í exelskjali að 
kaupa allar landbúnaðarvörur 
sem og aðra matvöru á erlendum 
útsölumörkuðum til sölu á Íslandi. 
Allavega fyrir kaupmanninn sem er 
með ráðandi markaðshlutdeild og 
hefur þá tök á að verðleggja vöruna 
nánast að eigin geðþótta. Það er 
þó næsta víst að exel-veruleikinn 
er svolítið annar en sá veruleiki 
sem viðkomandi kaupmaður gæti 
raunverulega staðið frammi fyrir.

Ef við tækjum þá gallhörðu 
ákvörðun að rústa íslenskum 
landbúnaði með botnlausum 
innflutningi á landbúnaðarvörum 
sem hugsanlega væri hægt að finna 
á útsölu erlendis, þá gerist ýmislegt. 
Þó þetta sé líklega býsna auðvelt, 
þá yrðu þúsundir fjölskyldna, 
sem eru beintengdar landbúnaði, 
um leið gjaldþrota. Þúsundir 
fyrirtækja sem hafa lifibrauð sitt 
af þjónustu við landbúnað og 
úrvinnslu landbúnaðarafurða yrðu 
sömuleiðis gjaldþrota. Þar af leiðir 
að listar atvinnulausra myndu 
lengjast, þ.e. ef allt þetta fólk sæi 
sig þá ekki tilneytt til að flýja 
land, líkt og í móðuharðindunum. 
Þetta gæti orðið ansi stór breyta í 
exelútreikningunum.

Við slíkar reikningskúnstir 
þarf nefnilega að reikna inn í 
dæmið hvað gerist þegar byggð 
í landbúnaðarhéruðum brestur. 
Innviðir með allri þjónustu við 
íbúana hrynur. Ekkert fólk verður 
þá eftir til að sinna ferðaþjónustu, 
sem nú um stundir er talað um 
sem eina af þrem aðalstoðum 
íslensks efnahagslífs. Um leið og 
dreifbýlið hrynur, hverfur sá hluti 
þjónustunnar í þéttbýlinu sem 
hefur lifibrauð sitt af því að sinna 
dreifbýlinu. Smám saman molnar 
því líka undan þéttbýlinu sem 
verður þá lítt spennandi fyrir ungt 
fólk að setja sig niður. Niðurstaðan 
úr exelreikningunum fínu gæti þá 
á endanum allt eins verið ávísun á 
eigin jarðarför kaupmannsins. Það er 
því trúlega betra að hugsa dæmin til 
enda.  /HKr.

Lífið er ekki exelskjal

LOKAORÐIN

Bændahöll í sögulegu samhengi
Eitt af einkennum höfuðborgarinnar er 
hið glæsilega hús við Hagatorg sem hýsir 
starfsemi Radisson Blu Hótel Sögu og er í 
daglegu tali kallað Bændahöllin. Byggingin 
gnæfir yfir Vesturbænum og sést víða að á 
höfuðborgarsvæðinu. 

Bændahöllin hefur alla tíð verið í eigu 
íslenskra bænda og nú í desember verða liðin 
50 ár frá því að allir starfsmenn samtaka bænda 
sameinuðust þar undir einu þaki. Það vekur því 
eðlilega athygli sem greint er frá hér í blaðinu 
í dag að Bændasamtökin hafa ákveðið að bjóða 
þessa fasteign sína til sölu.

Bændahús í Reykjavík

Byggingarsaga Bændahallarinnar er um 
margt mjög merkileg en hún er að hluta til 
rakin í afmælisriti Búnaðarfélags Íslands, 
Búnaðarsamtök á Íslandi 150 ára. Óhætt er að 
segja að aðdragandinn hafi verið æði langur. 
Árið 1906 reisti Búnaðarfélag Íslands sér hús 
við Lækjagötu 14, við hliðina á Iðnó, en þetta 
glæsilega hús var friðað 1978. Fljótlega kom upp 
umræða meðal fulltrúa á Búnaðarþingi að húsið 
væri of lítið og huga þyrfti að nýrri húsbyggingu. 
Á mörgum Búnaðarþingum á þriðja og fjórða 
áratug seinustu aldar er talað um mikilvægi þess 
að byggja nýtt hús sem eigi að vera höfuðsetur 
og heimili Búnaðarfélags Íslands og aðseturs-
og samkomuhús bænda í höfuðstað landsins. 
Lögð var áhersla á að auk skrifstofa yrði í húsinu 
gistiaðstaða fyrir bændur sem leið ættu í kaupstað, 
matsala, húsrúm til fundarhalda og hesthús.

Mörg ár fóru í það að finna hentuga lóð og 
leiðir til að fjármagna framkvæmdirnar og voru 
húsnæðismálin ítrekað rædd. Það var svo árið 
1941 sem samþykkt var á Búnaðarþingi að reisa 
bændahús í Reykjavík og árið 1948 veitti Gunnar 
Thoroddsen, þáverandi borgarstjóri, lóðarleyfi 
við Hagatorg fyrir húsið. Þann 11. júlí 1956 tók 
Steingrímur Steinþórsson landbúnaðarráðherra 
fyrstu skóflustunguna að Bændahöllinni, 15 árum 
eftir að áformin um bygginguna voru samþykkt.

Það gekk á ýmsu við að fjármagna 
framkvæmdirnar. Sækja þurfti um sérstakt 
fjárfestingaleyfi vegna byggingarinnar hjá 

svokallaðri innflutnings- og gjaldeyrisnefnd 
ríkisins.  Með breytingu á búnaðarmálasjóðsgjaldi 
var 0,5% af söluvörum landbúnaðarins varið til 
framkvæmdanna. Búnaðarfélagið og nýstofnað 
Stéttarsamband bænda stóðu sameiginlega að 
byggingunni og höfðu náð að safna nokkrum 
sjóði auk þess sem loks fékkst leyfi til lántöku 
vegna framkvæmdanna. 

Hinn 11. mars 1961 lagði þáverandi forseti 
Íslands, hr. Ásgeir Ásgeirsson, hornstein að 
Bændahöllinni. Það er svo sumarið 1962 sem 
fyrstu gestirnir gista á Hótel Sögu. 

Það voru stórhuga menn sem réðust í slíkar 
framkvæmdir fyrir rúmlega hálfri öld. Ekki er 
hallað á neinn þótt hér sé nefndur Þorsteinn 
Sigurðsson, bóndi á Vatnsleysu og formaður 
Búnaðarfélagsins, á þessum tíma. Þorsteinn var 
gífurlega mikill baráttumaður fyrir byggingu 
Bændahallar og setti mikinn kraft í að vinna að 
framgangi þess að byggja „fyrirmyndarhótel á 
heimsmælikvarða“, eins og Ásgeir Bjarnason 
kemst að orði í minningarorðum um Þorstein 
árið 1974.

Um 25 árum eftir opnun hótelsins var tekin 
í notkun nýbygging norðan við Bændahöllina 
þar sem áhersla var lögð á ráðstefnuhald og 
herbergi fyrir kaupsýslumenn, eins og það er 
orðað í fjölmiðlum þess tíma.

209 herbergi og veislu- og ráðstefnusalir

Í rúma hálfa öld hefur Hótel Saga/Bændahöllin 
gegnt veigamiklu hlutverki í samkvæmis- og 
menningarlífi höfuðborgarbúa. Margir íslenskir 
og erlendir tónlistarmenn og skemmtikraftar hafa 
stigið á svið í sölum hótelsins. Þá hefur fjöldi 
heimsfrægra gesta gist á hótelinu, poppstjörnur, 
geimfarar, leiðtogar erlendra ríkja og kóngafólk. 
Enn fremur hafa margir merkir fundir verið 
haldnir á hótelinu eins og t.d. NATO-fundur 1968  
og hótelið undirlagt í tengslum við leiðtogafund 
Reagans og Gorbatsjovs árið 1986.

Í dag er hótelið í eigu Hótels Sögu ehf. sem 
er 50 ára gamalt fyrirtæki í eigu Bændasamtaka 
Íslands. Á hótelinu eru 209 herbergi, tíu funda- 
og veislusalir og tveir veitingastaðir. Þar starfa 
um 100 manns. Fasteign Hótels Sögu ehf. við 

Hagatorg er um 19.000 fermetrar að stærð og auk 
hótelstarfsemi hýsir það banka, hárgreiðslustofu, 
líkamsræktarstöð o.fl. Skrifstofur Bændasamtaka 
Íslands eru enn á þriðju hæð eins og verið hefur 
undanfarin 50 ár.

Samkomulag í höfn um endurfjármögnun í 
kjölfar efnahagshruns

Eftir efnahagsrunið 2008 þyngist rekstur 
hótelsins eins og raunin varð með mörg fyrirtæki 
á landinu. Í lok ársins 2013 var skrifað undir 
samkomulag við Arion banka um frágang 
skulda sem fólst í því að BÍ lagði félaginu 
til nýtt hlutafé og hluti langtímaskulda var 
endurfjármagnaður. Samkomulagið fól einnig í 
sér að Bændasamtökin og Hótel Saga framseldu 
hlutabréf sín í Hótel Íslandi, sem samtökin keyptu 
af Búnaðarbankanum 1994 eftir að hafa rekið það 
fyrir bankann í tvö ár á undan.

Rekstur á Hótel Sögu hefur gengið vel 
undanfarin misseri enda mikil gróska í 
ferðaþjónustu hér á landi. Bókanir hafa því 
aukist mikið og nýting hefur batnað til muna 
yfir vetrarmánuðina.

Hvað er best fyrir bændur?

Bændasamtökin verða á hverjum tíma að leita 
allra leiða til þess að ávaxta eignir sínar með 
viðunandi hætti. Sú staða sem nú er uppi í 
ferðaþjónustu er tilvalin til að skoða hvort það 
geti verið hagfellt fyrir Bændasamtökin að 
eftirláta sérhæfðan hótelrekstur í hendur aðila sem 
vilja byggja sig upp á þeim vettvangi en ávaxta 
þess í stað eignir samtakanna með öðrum hætti.

Það er mat stjórnar Bændasamtakanna að nú 
sé rétti tíminn til að fara yfir þessa stöðu í heild. 
Bændahöllin á sér mikla sögu, eins og að framan 
greinir. Eftir sem áður þurfa Bændasamtökin 
ávallt að vera sem best búin til að berjast fyrir 
hagsmunum íslenskra bænda. Eignatekjur eru 
mikilvægur hluti af fjármögnun félagsstarfs á 
hverjum tíma. Ef það er hægt að efla félagsstarfið 
með því að koma eignum samtakanna fyrir með 
öðrum hætti en nú, þá eigum við að gera það.

 /SSS

Verðlagning á svínakjöti:

Sveiflast í samræmi við framboð og eftirspurn
Ágreiningur er milli Sláturfélags 
Suðurlands og svínabænda um 
verð. Framboð á svínakjöti hefur 
aukist á árinu sem hefur leitt til 
verðlækkunar á markaði að sögn 
forstjóra SS.

„Venjulega tjáir Sláturfélag 
Suðurlands sig ekki að fyrra 
bragði um mál sem tengjast 
einstaka innleggjendum enda um 
trúnaðarmál milli okkar og bænda 
að ræða,“ segir Steinþór Skúlason, 
forstjóri SS. 

Verðbreytingar ráðast af 
framboði og eftirspurn 

„Innkaupsverð á svínakjöti 
sveiflast upp og niður í samræmi 
við framboð og eftirspurn en þó 
er það ekki alltaf þannig að verð 
til neytenda á öllum vörum hækki 
eða lækki með sama hætti og verð 
til bænda. Hrávara tekur hröðum 

breytingum en verð á fullunnum 
vörum breytist hægar og reynt að 
halda meiri stöðugleika í verði 
þeirra. 

Verð á svínakjöti hækkaði 
talsvert til bænda árið 2012 og fram 
til febrúar 2013 er það fór hæst í 
480 krónur á kíló en hefur sigið 
niður aftur í nokkrum skrefum 
og er 415 krónur í dag. Lækkun á 
þessu ári er um 9%.“ 

Í nýlegu fréttabréfi SS var þróun 
meðalafurðaverðs hvers árs til 
bænda frá árinu 2002 til ársins 
2013 birt. Þar má sjá að nautakjöt 
hækkaði um 135%, kindakjöt um 
145% og svínakjöt um 162% á 
tímabilinu.

Steinþór segir að SS hafi lækkað 
heildsöluverð á ýmsum vörum sem 
unnar eru úr reyktu og söltuðu 
svínakjöti í síðustu viku. Auk þess 
sem útsölur á svínakjöti hafi verið 
algengar undanfarið. 

Ágreiningur um verð

Steinþór segir að Sláturfélag 
Suðurlands hafi sagt upp öllum 
samningum við svínabændur 
vegna þess að orðalag samninganna 
sé óheppilegt og bjóði upp á 
mismunandi túlkun.

„Kjarni málsins, af okkar hálfu, 
er að við verðum að gefa upp það 
verð sem við getum greitt fyrir 
svín eins og aðrar kjöttegundir. 
Í þessu tilfelli eru svínabændur 
ekki sammála um hvert verðið 
ætti að vera. Við höfum tjáð 
þeim að þeir séu ekki bundnir af 
innleggsáætlunum og geti selt svín 
sín annað ef aðrir vilja borga hærra 
verð.“

Mikið framboð

„Framboð svínakjöts á markaði 
er mikið og ástæða þess tvíþætt. 

Annars vegar hefur innlend 
framleiðsla aukist um 3,6% á 
síðustu 12 mánuðum og hins vegar 
aukinn innflutningur á kjöti.

Í október síðastliðnum jókst 
innlend framleiðsla á svínakjöti um 
0,5% en salan dróst saman um 15%. 
Ef við lítum aftur á móti á sömu 
tölur þrjá mánuði aftur í tímann þá 
var framleiðsluminnkun um 2,6% 
en söluminnkun um 8,7%. 

Árið 2013 voru flutt inn 465 
tonn og það sem af er þessu 
ári er innflutningurinn 527 
tonn. Ef við gerum ráð fyrir að 
innflutningurinn verði svipaður 
það sem eftir er ársins má búast 
við að heildarinnflutningurinn verði 
632 tonn sem er 40% aukning frá 
síðasta ári.

Verðlækkunin til bænda á árinu 
er því samspil framleiðsluaukningar 
og aukins innflutnings,“ segir 
Steinþór.

Flytja ekki sjálfir inn svínakjöt

Þegar Steinþór er spurður hvaða 
verð SS greiðir fyrir innflutt 
svínakjöt segir hann að SS hafi ekki 
flutt inn svínakjöt í mörg ár og vinni 
úr innlendu svínakjöti.  /VH
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að ætlar að togna úr 
tíðindum frá hagyrðinga-
samkomu „Kátra daga“ 
á Þórs höfn. Aðeins einn 

hagyrðinganna eftir, nefnilega 
Ágúst Marinó, bóndi á Sauðanesi. 
Ekki verður sagt með sanngirni 
að vel gengi að veiða upp úr 
honum efni frá samkomunni, en 
þrautaráðið var að hóta honum 
heimsókn. Þá loks gekk Gústi 
í málið. Hér eftir fer innlegg 
Ágústar. Við upphaf samkomunnar 
var fram borinn fordrykkur sem 
öðrum fremur Ágúst þáði:

Hérna frammi helst ég vildi hætta við,
hreyfa hvorki legg né lið,
leggjast bara í áfengið.

Síðan hóf Ágúst nokkuð langt 
kynningarferli á sjálfum sér, eins 
konar „umhverfismat“:

Mér að lýsa ljúfast er,
líst það enginn vandi;
Ágúst Marinó mælir hér
mestur á Norðurlandi.

Sessunautunum þótti Ágúst helst 
til um of gortgefinn:

Óbilandi er máttur minn,
og mér er raun að væli,
en sumum finnst ég sjálfhælinn
ef sannleikann ég mæli.

Enn voru hagyrðingarnir með 
ávirðingar í garð Gústa. Sá 
vammlausi vísnasmiður, Björn 
Ingólfsson á Grenivík, taldi Gústa 
bæði illskældinn og orðljótan:

Björn ég taldi besta mann
og bróðurlegan á sviði,
en hann er sá eini af okkur sem kann
alls enga mannasiði.

Eins og áður hefur komið fram, þá 
er Ágúst nýfluttur í nýtt íbúðarhús. 
Vel er húsið búið undirstöðum að 
sögn Gústa:

Þar má fara í þrifabað 
og þreyja vetrarstundir,
og því má djöflast þar sem að
þar er tunna undir.

Allir ortu um ráðherrastörf Hönnu 
Birnu, þó enginn sem Ágúst 
Marinó:

Hönnu Birnu þekkir þjóð
og þjóðin undir tæki
að hún væri afbragðs fljóð
ef hún ekki læki.

Á milli Ágústar og Hjálmars 
Freysteinssonar sat Jóhannes á 
Gunnarsstöðum. Gústi gerði vísu 
um þá vondu stöðu:

Hér sit ég og rýni í kvæða kverið,
kveðið hratt og gleði hefur völd,
þó hefði ég og Hjálmar getað verið
heppnari með sessunaut í kvöld.

Áfram hélt Gústi að ergja Jóhannes.  
Þekkt er að metingur er verulegur 
milli Þistilfirðinga og Langnesinga. 
Önugt þótti Jóa að Ágúst næði að hefja 
slátt  ögn fyrr en Gunnarsstaðamenn. 

Ekki er í Þistlum lítið loft
og listir eru þeim tamar,
en Langnesingar eru oft
einu skrefi framar.

Hulda Baldursdóttir hafði allan 
veg og vanda að undirbúningi hag -
yrðinga samkomunnar. Birgir lét þess 
enn fremur getið að Hulda væri yngsti 
sitjandi sveitarstjórnarmeðlimur 
landsins ,aðeins tvítug að aldri. 
Fannst Gústa að hún verðskuldaði 
vísu:

Hulda er valkyrja í vígamóð
sem veltur ei flöt milli þústa.
Hún er eins og önnur fljóð
ástfangin af Gústa.

Umsjón:
Árni Geirhjörtur Jónsson

Líf og starf

MÆLT AF 
MUNNI FRAM

Laugardaginn 8. nóvember fór 
fram málþing um gamla bæinn í 
Múlakoti í Fljótshlíð og þar mættu 
um 100 manns. 

Múlakot var bújörð í aldanna rás 
og þar var síðan rekið gistiheimili 
og veitingahús í mörg ár. Í gær 
var byrjað á skoðunarferð um 
gamla bæinn og garðinn í kring og 
Sigríður Hjartar, sagnfræðingur og 
annar eiganda Múlakots, leiddi fólk 
um bæinn en þar má finna marga 
muni er tengjast sögu bæjarins sem 
gistiheimilis og listamannanýlendu 
en í Múlakoti hafa dvalið margir 
af helstu málurum Íslands eins og 
Ásgrímur Jónsson og Gunnlaugur 
Scheving. 

Eftir skoðunarferðina var haldið 
í félagsheimilið Goðaland þar 
sem málþingið sjálft fór fram. Á 
málþinginu var boðið 
upp á erindi um t.d. 
byggingarlistina tengda 
bænum, málverk í eigu 
Listasafns Íslands er 
tengjast Múlakoti og 
erindi um garðinn við 
Múlakot. 

Að loknu málþinginu 
var skrifað undir 
skipulagsskrá fyrir 
sjálfseignarstofnun er 
halda mun utan um 
ýmis málefni gamla 
bæjarins eins og 
enduruppbyggingu, 
viðhald og framtíð staðarins. 
Sigríður Hjartar og maður hennar, 

Stefán Guðbergsson, gefa bæinn, 
innbú og um 0,5 hektara land til 

sjálfseignarstofnunarinnar og eru 
þau stofnendur ásamt sveitarfélaginu 

Rangárþingi eystra 
og Byggðasafninu í Skógum.

Sigríður Hjartar í Múlakoti og maður hennar, Stefán Guðbergsson:

Gefa bæinn, innbú og um 0,5 hektara land 
til sjálfseignarstofnunarinnar

Þ

Stofnendur ásamt vottum skrifa undir skipulagsskrá fyrir sjálfseignarstofnunina.

Umhverfisverðlaun Flóahrepps 
fyrir árið 2014 voru afhent við 
hátíðlega athöfn í félagsheimilinu 
Þingborg laugardaginn 8. 
nóvember. 

Verðlaunin fóru á fjóra staði 
en Einar Þórisson og Lilja 
Böðvarsdóttir á Urriðafossi fengu  
viðurkenningu fyrir snyrtilegt 
lögbýli eins og Kristján Gestsson 
og Anna Guðbergsdóttir á Forsæti 
4. Jónanna María Sigurjónsdóttir 
og Þorvaldur Sveinsson á 
Kjartansstöðum fengu verðlaun 
fyrir fallegasta garðinn og Olil 
Amble og Bergur Jónsson á Syðri- 
Gegnishólum fengu viðurkenningu 
fyrir snyrtilegasta fyrirtækið. Það 
var Ingunn Jónsdóttir,  formaður 
atvinnu- og umhverfisnefndar 
Flóahrepps, sem afhenti verðlaunin 
en þau voru unnin af Fanndísi Huld 
Valdemarsdóttur á Brúnastöðum.

/MHH
Handhafar umhverfisverðlauna 
Flóahrepps 2014, ásamt þeim Ing-
unni (t.v.) og Eydísi Indriðadóttur 
sveitarstjóra (t.h).

Umhverfisverðlaun Flóahrepps 2014:

Urriðafoss, Forsæti 4, Kjartansstaðir og 
Syðri-Gegnishólar fengu verðlaunin
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Fréttir

Trjáplönturækt:

Nýju lífi blásið í gróður-
stöðina að Tumastöðum
Skógrækt ríkisins rak á sínum tíma 
gróðurstöðvar víða um land. Ein 
þessara stöðva var á Tumastöðum 
í Fljótshlíð og þótti hún framleiða 
einstaklega góðar plöntur. 

Af samkeppnisástæðum  var 
Skógræktinni ekki heimilað að reka 
gróðrarstöð á Tumastöðum þótt 
skógræktin sjálf  væri heimil. Síðan 
hefur stöðin verið í ýmsum höndum, 
síðast á vegum Barra ehf. sem varð 
gjaldþrota fyrir um tveimur árum. 

Hjónin Óskar Magnússon og 
Hrafnhildur Inga Sigurðardóttir á 
Sámsstaðabakka tóku stöðina á leigu 
í vor og stefna að því að endurreisa 
hana.

Sárt að horfa á stöðina í 
niðurníðslu

Óskar, sem er einn af stærstu 
eigendum Morgunblaðsins, segir 
að þeim hjónum hafi þótt óþægilegt 
að horfa á stöðina í niðurníðslu og 

grotna niður. „Ég hafði samband við 
Skógræktina og við söndum um að 
taka stöðina á leigu og við fengum 
hana formlega afhenta seint í vor.

Við erum ekkert sérstakt 
skógræktarfólk og höfum ekki 
stundað neina sérstaka skógrækt  til 
þessa. Við kunnum vel við okkur í 
víðsýninu hér á Sámsstaðabakka. 
Leigan á Tumastaðastöðinni er 
því meira hugsuð til þess að skapa 
einhverja atvinnu og koma í veg fyrir 
að stöðin eyðileggist eins og þegar 
var byrjað að gerast.

Gróðurstöðin á Tumastöðum á 
sér farsæla sögu og naut á sínum 
tíma mikilla vinsælda og virðingar. 
Nafnið og staðsetningin er því traust 
og markmið okkar er að koma 
rekstrinum í gang aftur og reyna að 
láta hann standa undir sér.“

Sáðu 160 þúsund birkifræjum

„Fyrsta verk okkar var að sá 160 

þúsund birkifræjum í bakka og setja 
þær í uppeldi í köldu gróðurhúsi. Við 
það skapaðist nokkur vinna í vor og 
sumar fyrir heimamenn héðan úr 
Fljótshlíðinni. Ég vonast því til að 
geta ráðið fleiri þegar starfsemin 
eykst og við getum farið að selja 
plönturnar.

Hrafn Óskarsson, starfsmaður 
Skógræktarinnar, er okkur svo 
innan handar með ráðgjöf varðandi 
ræktunina og ekki veitir af því að 
halda í höndina á okkur því við 
hjónin höfum ekkert fengist við þetta 
áður. Án hans miklu en hógværu 
þekkingar kæmumst við ekki langt.“

Óskar segir að þrátt fyrir að hafa 
ekki ræktað mikið í gegnum tíðina 
finnist honum það ekki leiðinlegt 
hlutverk í sjálfu sér. „Ræktun er 
í eðli sínu  uppbyggileg og okkur 
hjónunum þykir spennandi að rótast  
í þessu.“

Aldrei neinn stóriðja

„Ég á ekki von á að gróðurstöðin á 
Tumastöðum verði nein stóriðja en 
ég hef samt trú á að stöðin geti vel 
risið undir fornri frægð með tímanum 
og að fólk komi á ný langan veg 
þangað til að kaupa plöntur.

Við munum að sjálfsögðu laga 
okkur að markaðnum og rækta þær 
plöntur sem fólk vill kaupa í dag 
og bæði selja til stærri kaupenda 
í útboðum og til einstaklinga sem 
heimsækja okkur heim á hlað.“

Var aldrei í sveit

Óskar slær og heyjar túnin á bökkum 
Sámsstaða svo að þau fari ekki í 
órækt þrátt fyrir að vera ekki með 
skepnur. „Ég var aldrei í sveit sem 
krakki og er líklega að fá útrás fyrir 
það núna,“ segir Óskar Magnússon 
að lokum. 

/VH

Ný rannsóknarstofa tekur 
til starfa á Hvanneyri eftir 
áramót. Rannsóknarstofan 
mun meðal annars sjá um hey- 
og jarðvegsefnagreiningar 
fyrir bændur og orku- og 
ör verumælingar fyrir fóðurstöðvar 
loðdýrafóðurs. 

Fjórir íbúðargámar verða notaðir 
undir rannsóknarstofuna og verða 
þeir á Hvanneyri. 

Í tilkynningu vegna nýju 
rannsóknarstofunnar segir að 
margir bændur hafi snúið sér til 
efnagreiningarstofu í Hollandi 
með heysýnin sín en þar hafa þeir 
fengið niðurstöður fljótt og vel. 

Til stendur að kaupa massagreini 
sem gerir rannsóknarstofunni á 
Hvanneyri kleift að bjóða sama 
afgreiðslutíma á heyefnamælingum 
og Hollendingarnir og jafnframt að 
bæta við snefilefnagreiningum.  
Auk verða á rannsóknarstofunni  
orku- og örverumælingar fyrir 
fóðurstöðvar loðdýrafóðurs. Nýja 
rannsóknarstofan verður með tæki og 
sérþekkingu til að bjóða íslenskum 
garðyrkjubændum þjónustu, sem 
þeir kaupa nú frá útlöndum.

Eigandi og framkvæmdastjóri 
fyrirtækisins, sem hefur fengið 
nafnið Seyla ehf., er Elísabet 
Axelsdóttir.  /VH

Rannsóknarverkefni  um 
tilurð íslensku lopapeysunnar 
sem Heimilisiðnaðarsafnið, 
Hönnunarsafn Íslands og 
Gljúfrasteinn standa fyrir, gengur 
mjög vel. 

Ásdís Jóelsdóttir, lektor við 
Menntavísindadeild Háskóla Íslands, 
sem vinnur að verkefninu, hefur viðað 
að sér miklu af gögnum hjá söfnum og 
stofnunum og átt viðtöl við fjölmarga 
einstaklinga, meðal annars við margar 
íslenskar prjónakonur sem muna tímana 
tvenna. Á dögunum heimsótti Ásdís 
Heimilisiðnaðarsafnið og rannsakaði 
gamlar peysur sem varðveittar eru 
í safninu. Ljóst er að mjög skýr 
tengsl eru á milli munsturgerðar 
gamalla íslenskra vettlinga og 
„lopapeysunnar“.  Frá þessu er sagt á 
vef Heimilisiðnaðarsafnsins.

Rannsókn um tilurð 
íslensku lopapeysunnar

Hér má sjá grænlenska treyju 
og gamla peysu  þar sem hluta 
munsturgerðarinnar svipar saman. 
 Mynd /Heimilisiðnaðarsafnið

Hrafnhildur Inga Sigurðardóttir og Óskar Magnússon á Eyjafjallajökli.

Stóra gróðurhúsið á Tumastöðum er á ný komið í full not.

Sendinefnd frá 
Rússlandi, Hvíta-
Rússlandi og 
Kasakstan kom 
til landsins fyrir 
skömmu en erindi 
nefndarinnar er 
að gera úttekt 
á fisk-, kjöt- og 
mjólkurframleiðslu hér á landi 
með það í huga að Íslendingar 
leyfi til að flytja vörur sínar til 
Tollabandalags Rússlands, Hvíta-
Rússlands og Kasakstan. 

Tíu úttektarmenn frá Tolla-
bandalaginu hafa verið að heimsækja 
íslensk fiskvinnslufyrirtæki, 
sláturhús, mjólkurstöðvar, 
fiskeldis stöðvar, svínabú og 
sauðfjárbú. Einnig heimsótti 
hópurinn rannsóknastofur 
og skoðaði framkvæmd við 
útgáfu heilbrigðisvottorða hjá 

Matvælastofnun. 
S a m k v æ m t 

upplýsingum á vef 
Matvælastofnunar 
var hópnum skipt 
í tvennt. Annar 
hópurinn heimsótti 
f iskeldis- og 
fiskvinnslufyrirtæki 

og hinn frumframleiðslu, sláturhús 
og mjólkurstöðvar. 

Í samvinnu við MAST

Matvælastofnun hefur í nokkurn 
tíma unnið að undirbúningi 
þessarar úttektar í samvinnu við 
systurstofnun sína í Rússlandi. 
Fjöldi íslenskra matvælafyrirtækja 
hefur óskað eftir leyfi til útflutnings 
inn á markað Tollabandalagsins, en 
útflutningsleyfið er háð niðurstöðu 
úttektar sendinefndarinnar.  /VH

Matvælaeftirlit:

Rússnesk sendinefnd skoðar 
íslenska framleiðslu

Efnagreiningar og örverumælingar á Hvanneyri:

Rannsóknarstofan Seyla 
tekur til starfa

Landbúnaðarháskóli Íslands á Hvanneyri.  Mynd / smh



9Bændablaðið | Fimmtudagur 20. nóvember 2014

Fa
st

kj
ar

na
 r

úl
lu

vé
la

r
R

úl
lu

hn
ífu

r

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

Einföld í notkun

Afkastamikil & áreiðanleg

Tvöfalt hnífaborð - 25 hnífar í einu

Niðurfellanlegt gólf

Frábær þjöppun

Fljótleg & þægileg

Hámarksgæði á plöstun

Þéttari rúllur með plasti í stað nets

McHale er brautryðjandi í innleiðingu á nýrri tækni við innpökkun á rúllum með breiðri plastfilmu í stað nets.

plus

NÝTT
Bylting í vinnusparnaði 

heldur plastinu eftir

Vinsældir stakra 

rúlluvéla hafa 

aukist mikið!

Útboð

Hrútavinafélagið Örvar:

Ferðasaga 
Gorbachev 
sýnd á ÍNN
Rútuferð Hrútavinafélagsins 
Örvars með uppstoppaða 
forystuhrútinn Gorbachev vakti 
almenna kátínu í samfélaginu í 
síðasta mánuði. 

Ferðin var farin í þeim tilgangi 
að ferja hrútinn á safn um forystufé 
á Svalbarði. Í ferðinni voru Guðni 
Ágústsson og Sigurður Sigurðarson, 
fyrrverandi yfirdýralæknir, ásamt 
fríðu föruneyti.

Í ferðinni var stoppað á helstu 
þéttbýlisstöðum á leiðinni norður 
og höfðingjar í hverju héraði 
heimsóttir.  Hápunktur ferðarinnar 
var heimsókn á Hrútadaginn mikla 
og hagyrðingakvöldi á Raufarhöfn 
hinn  4. október. 

Ferðinni verða gerð skil í fjórum 
sjónvarpsþáttum á ÍNN klukkan 
21.30 á mánudagskvöldum í 
þáttunum Stormað með Hrútavinum 
en umsjón með þeim hefur Sigurður 
Þ. Ragnarsson og þáttagerðarteymi.

Bændur um allan heim leita allra 
leiða til að draga úr notkun á 
illgresiseyði. Kostnaðurinn við 
slíkt er hár og reynslan sýnir að 
plönturnar sem eitrað er fyrir 
mynda með tímanum ónæmi fyrir 
eitrinu.

Í kjölfarið þarf annaðhvort að 
auka styrk eitursins eða finna ný efni 
sem aftur leiðir til aukins kostnaðar. 

Undanfarið hafa bændur í 
vesturríkjum Bandaríkjanna og 
Kanada reynt sig áfram með aðferð 
til að hefta vöxt illgresis sem felst í 
því að fjarlægja eða eyðileggja fræ 
óæskilegra plantna áður en þau falla 
eða spíra. 

Ein þessara leiða sem á uppruna 
sinn að rekja til Ástralíu felst í því 
að slá og hirða illgresi sem ekki 
hefur fellt fræ eftir uppskeru korns. 
Afraksturinn má svo nýta sem 
fóður. Kannanir sýna að með þessari 
aðferð er hægt að draga úr magni 
illgresisfræja sem fellur til jarðar 
og spírar um allt að 90%.

Önnur aðferð sem einnig lofar 
góðu felst í því að farið er yfir akra 
með tæki sem mylur fræin í duft 
og drepur þau. Fræmjölið fellur á 
akurinn og nýtist sem áburður árið 
eftir.  /VH

Nýjung í illgresisvörnum:

Fræið fjarlægt 
eða mulið í duft

Fræhrellirinn. 
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Fréttir

Íslandsmeistarakeppni í matarhandverki 2014:

110 vörur kepptu í átta flokkum 
Dagana 12.–14. nóvember síðastliðna var sannkölluð 
matarmenningarhátíð haldin í Reykjavík í kringum 
Íslands meistarakeppni í matarhandverki 2014. Það 
var Matís sem hafði veg og vanda að skipulagningu 
viðburðanna, sem haldnir voru í tengslum við verkefnið 
Nýsköpun í lífhagkerfinu, sem er hluti af Norræna 
lífhagkerfinu (Nordbio). Það er svo þáttur í formennsku-
áætlun Íslands í Norrænu ráðherranefndinni. 

Ákveðið var að hafa opið fyrir þátttöku framleiðenda 
á öllum Norðurlöndunum í keppninni. Vörurnar 
voru smakkaðar á miðvikudeginum 12. nóvember í 
húsakynnum Matís og verðlaunaafhendingin var svo 
daginn eftir í Norræna húsinu.

Auk keppninnar var framleiðendum boðið upp á 
vettvangsferðir til íslenskra smáframleiðenda á 
höfuðborgarsvæðinu og á Suðurlandi. 

Þá var ráðstefnuhald í Norræna húsinu á undan 
verðlaunaafhendingunni á fimmtudeginum þar sem 
hægt var að fræðast um hvernig frændur okkar á 
Norðurlöndunum hafa stutt og markaðssett matarfram-
leiðslu úr héraði. 

Á  föstudeginum var boðið upp á margvísleg námskeið 
og fyrirlestra fyrir smáframleiðendur og aðra áhugasama 
um matvælaframleiðslu. 

 myndir / smh

Mjólkurafurðir:
Gull     

Arla Unika, Sirius (ostur), Danmörk

Silfur    
Den Blinde ku,  
Blåmandag (ostur), Noregur

Brons   
Skärvångens bymejeri, Rosalina 
(ostur), Svíþjóð

Kjötafurðir:

Gull      
Sjónarsker, Klettur (þurrkryddaður, 
saltaður og reyktur lærvöðvi), Ísland

Silfur   Bjarteyjarsandur, Birkireyktur 
bláberjavöðvi, Ísland

Brons   
Bjärhus gårdsbutik, Bjärhus ölpinne 
(þurrkuð hrápylsa), Svíþjóð

Fiskafurðir:

Gull      
Leif Sørensen, Fish chips, Færeyjar

Silfur    
Sólsker, Makrílpate, Ísland

Brons   
Sólsker, Heitreyktur makríll, Ísland

Ber, ávextir og grænmeti:

Gull     
Útoyggjafelagið, Meadowsweet syrup, 
Færeyjar

Silfur   
Útoyggjafelagið, Rabarbarasaft, 
Færeyjar

Silfur   
Holt og heiðar, Rabarbarasulta með 
vanillu, Ísland

 
Bakstur:

Gull    
Cum Pane ekologisk bakverkstad, 
Fröknäcke (hrökkbrauð), Svíþjóð  

Súrdeigs bakstur:

Gull     
Sandholt, Reykt graskersbrauð, Ísland

Silfur   
The Coocoo's Nest, Súrdeigsbrauð, 
Ísland

Nýsköpun í 
matarhandverki:

Gull     
Örtagård Öst, Skuren marmelad, 
Svíþjóð

Silfur   
Urta Islandica,  SPRETTUR-orku 
og úthalds jurtate fyrir íþrótta- og 
fjallgöngufólk, Ísland

Salt:
Gull    Saltverk, Birkireykt salt, Ísland

Silfur  Norður & Co, Norðursalt - 
íslenskt flögusalt, Ísland

Dómnefndin í kjötflokknum með hreindýrslæri til umfjöllunar. Einar Bárðarson, Höfuðborgarstofu, Friðrik Friðriksson, Esja 
kjötvinnsla, Gunnar Karl Gíslason,  Dill, Óli Þór Hilmarsson, Matís.

Ásgeir Sandholt tekur við viðurkenningu fyrir gull í flokki súrdeigsbaksturs.

Gull í flokki súrdeigsbaksturs. Þrír bestu ostarnir. 

Matarhandverk er:
Matvara, framleidd úr hráefni úr héraði með tengingu 
við framleiðslustað, sögu eða matargerðarhefðir 
héraðsins.

Matvara, framleidd og unnin staðbundið samkvæmt 
gildandi heilbrigðiskröfum eftir náttúrulegum 
ferlum, þar sem mannshöndin og handverkið nýtur 
sín í öllu framleiðsluferlinu.

Heimilt er að nota vélbúnað til að létta líkamlegt 
erfiði við framleiðsluna, en allri sjálfvirkni skal haldið 
í algjöru lágmarki.

Reglur:
Keppnin er opin fyrir alla matvælaframleiðendur á 
Íslandi og á Norðurlöndunum sem framleiða vörurnar 
sínar í litlum mæli.

Að minnsta kosti fjórar vörur verða að vera skráðar 
í hverjum keppnisflokki til að keppt verði í honum.

Öll hráefni skulu koma úr héraði eins og frekast er 
kostur.

Meginreglan er að aðalhráefnið sé íslenskt.

Aukaefni og hjálparefni eru ekki leyfð nema í 
undantekningartilfellum.

Ber, ávextir og grænmeti Holt og heiðar fengu silfur fyrir rabarbarasultu með vanillu.Ber, ávextir og grænmeti  Mjaðjurtarsýróp 
sem hlaut gull og rabarbarasaft fékk silfur. 
Framleiðandi var Útoyggjafelagið í Færeyjum.

Kjötafurðir  Sjónarsker fékk gull fyrir vöruna Klett, þurrkryddaðan, saltaðan og reyktan 
ærkjöts-lærvöðva. Klaus Kretzer með bestu kjötafurðina.
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Fæst í apótekum, heilsuverslunum  
og heilsuhillum stórmarkaðanna  
– einngi á netverslun www.icecare.is Þú finnur okkur á:  

Nú sofna ég fljótt og er laus við fótapirringinn
„Undanfarið var ég 
búin að eiga nokkrar 
andvöku nætur, eitt-
hvað sem ég var ekki 
vön, og var það aðal-
lega fótapirringur sem 
trufl aði svefninn. Það 
er mjög óþægi legt 
því það hélt fyrir mér 

vöku. Ég fór að leita mér ráða, þá sá ég 
reynslusögur í blöðunum um Melissu 
Dream og fór að lesa mér til um þær og 
ákvað að prófa, því það sakaði ekki að 
reyna. 

Ég tek tvær töflur klukkutíma fyrir svefn 
þegar mér finnst ég þurfa þess og ég 
næ að sofna fljótlega og svo finn ég ekki fyrir þessum 

Ég var farin að taka eftir að 
hárið á mér var ekki eins 

þykkt og það hefur verið í 
gegnum tíðina og var orðið 
mjög þurrt og slitið!

Ég ákvað því að prófa að 
taka Hair Volume og sjá 

hvort það hefði eitthvað að segja og viti 
menn hárið á mér er orðið mun líflegra, ég 
tek eftir að það er að þykkna og glansar 

Selma Björk

Stuðlar að líflegra hári
mun meira og eftir einungis 2 mánaða kúr á 
Hair Volume 

Þegar kona eins og ég sem litar hárið reglu-
lega þarf að huga að hárinu og passa að það 
brotni ekki og þorni of mikið.

Ég mæli hiklaust með Hair Volume ef þú vilt 
ná upp runalegum lífleika í hárinu.

Kveðja, Selma Björk Grétarsdóttir

Allt annað líf með Femarelle 
undraefninu, er loksins verkjalaus!

fótapirringi. Það sem mér finnst líka 
æðislegt við þessar töflur er að þær 
eru náttúrulegar og hafa engin eftirköst 
þegar maður vaknar. En ég þarf ekki að 
taka þær á hverju kvöldi en mér finnst 
ég ná að slaka svo vel á og næ að sofna 
þegar ég tek þær. 

Ég er mjög ánægð með Melissu 
Dream, og ég mæli með þeim við alla 
sem eiga erfitt með svefn.“ 

Sigríður Helgadóttir

M
ér hafði 
ekki 
liðið 
nógu 
vel í 

svo lítinn tíma, ég er á 
lyfjum við sykur sýki 
og vegna veikinda í 
skjald  kirtli. Ég hafði 

þyngst vegna lyfjanna og hef ég einnig 
verið með gigt og haft verki vegna þess. 
Mér fannst óþægilegt að vera of mikið 
innan um fólk. Mér fannst ekki gott að 
vera innan um hávaða og var því mjög 
mikið að ein angrast frá félagslífi. 

Vegna sykursýkinnar og skjald kirtils -
sjúkdómsins, þá hef ég svitn að mjög 
mikið þó ég hafi ekki verið í áreynslu. 
Það var þannig að ég þurfti að skipta um bol þrisvar á 
dag, og var ég líka alltaf sveitt á höfðinu. 

Ég er 71 árs og var ekki sátt við hvernig mér leið. Ég las 
umfjöllun í blað inu um Femarelle, og leist vel á að prófa 
nátt úru lega og hormóna lausa meðferð sérstaklega þar 
sem ég sá að þau geta linað verki. 

Eva Ólöf Hjaltadóttir

Sigríður Helgadóttir

Ég hef núna notað Femarelle undan farna 
mánuði og hef endurheimt mitt fyrra líf! 

Mér líður svo vel að nú get ég farið 
dag lega út að ganga með hundinn og í 
sund og sæki félagsvistina og fer í bingó 
vikulega. 

Mér er hætt að verkja um allan líkamann 
og ég nota Femarelle sem náttúru lega 
verkja með ferð. En eftir að ég hafði verið á 
Femarelle í um það bil 6 mánuði þá fann 
ég að ég var hætt að svitna eins og ég 
gerði daglega, og get núna verið í sama 
bolnum allan daginn. 

Núna segja börnin mín og tengda börn 
að ég sé orðin svo lífleg og hress og ég 
get veitt þeim betri athygli. Ég hef að auki 
misst 11 kíló án þess að reyna það, vegna 

þess og ég get hreyft mig óhindrað. 
Ég er svo ánægð með Femarelle hylkin, mér 

líður svo vel af þeim og ég mæli með þeim við allar 
vinkonur mínar. 

Takk fyrir kærlega, 
Eva Ólöf Hjaltadóttir

bol þrisvar á 
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Útbreiðsla sýkla í dýrum, 
mönnum og umhverfi með þol 
gegn sýklalyfjum er stöðugt að 
aukast. Í síðustu viku funduðu 
norrænir sérfræðingar á þessu 
sviði hér á landi um þetta mál. 

Alþjóða heilbrigðismála-
stofnunin (WHO) hefur bent á að 
vaxandi sýklalyfjaþol baktería sé 
ein helsta ógn lýðheilsu í heiminum. 
Aukin útbreiðsla sýklalyfjaþolinna 
baktería veldur því að erfiðara 
verður að meðhöndla sýkingar í 
mönnum og dýrum. Með auknum 
ferðalögum fólks og flutningi 
á dýrum og matvælum milli 
landa eykst hætta á útbreiðslu 
sýklalyfjaþolinna baktería.

Góð staða á Norðurlöndum

Skipulagning fundarins var í 
höndum Matvælastofnunar, 
Tilraunastöðvar HÍ að Keldum og 
sýkladeildar Landspítalans. 

Staða þessara mála á 
Norðurlöndunum er tiltölulega góð 
samanborið við ýmis önnur lönd en 
nauðsynlegt er að auka rannsóknir 
sem gætu stuðlað að enn skilvirkari 
aðgerðum gegn sýklalyfjaþolnum 
bakteríum.

Í frétt á heimasíðu Matvæla-
stofnunar segir að vinnuhópur á 
vegum Norræna ráðherraráðsins 
hafi verið að halda sinn annan 
fund hér. Á fundinum voru  ræddar 
mögulegar aðgerðir gegn útbreiðslu 
sýklalyfjaþolinna baktería. 

Fyrsti fundur hópsins var 
haldinn fyrir rúmlega ári síðan, í 
Gautaborg í Svíþjóð. Á þeim fundi 
var ákveðið að í framtíðinni skuli 

fundir haldnir árlega og að í þeim 
skuli taka þátt bæði sérfræðingar á 
sviði lýðheilsu og heilbrigði dýra, 
með hliðsjón af hinu svonefnda 
„One Health“ sjónarmiði. 

Fundurinn hófst með því að staða 
rannsókna á öllum Norðurlöndum 
var kynnt sem og upplýsingar 
um aðgerðir gegn sýklalyfjaþoli 
í hverju landi. Áhersla var lögð 
á mikilvægustu sýklalyfjaþolnu 
bakteríurnar, MÓSA og E. coli. 

Mikilvægt að nota sýklalyf 
skynsamlega

Úr niðurstöðum rannsókna má 
lesa að sýklalyfjanæmi baktería 
á Norðurlöndunum er tiltölu 

gott samanborið við önnur lönd. 
Þrátt fyrir það má gera betur og 
nauðsynlegt er að vera á varðbergi. 
Bakteríur geta helst myndað 
sýklalyfjaþol við ógætilegri og 
óhóflegri notkun sýklalyfja. Þess 
vegna er afar mikilvægt að nota 
sýklalyf skynsamlega, bæði í 
dýrum og mönnum. Það ber líka 
að forðast mengun umhverfisins 
með sýklalyfjum.

Fulltrúar allra Norðurlandanna 
voru sammála um að nauðsynlegt 
sé að kortleggja smitleiðir 
sýklalyfjaþolinna baktería, til að 
geta einbeitt sér að þeim aðgerðum 
sem mestar líkur eru á að skili 
árangri samkvæmt því sem segir á 
heimasíðu Matvælastofnunar.  /VH

Dýraheilbrigði og matvælaöryggi − Norrænn fundur um sýklalyfjaþol:

Þol gegn sýklalyfjum 
er stöðugt að aukast

Stundum undrar mann kald -
hæðnina og staglið í frjáls-
hyggjumönnum SVÞ og 
einhverju fólki sem neitar að 
skilja og viðurkenna að íslenskur 
landbúnaður býr við einstakar 
aðstæður hvað varðar heilbrigði 
búfjárstofna og að þessi litla eyja 
okkar er nánast sjúkdómafrí 
hvað búfé varðar. 

Lífsgæði sem ber að verja 
með öllum tiltækum ráðum, þar 
er bann á innflutningi á hráu 
kjöti og lifandi dýrum sterkasta 
vopnið. Stundum finnst manni 
reyndar að hið skynsamasta fólk 
gleymi sérstöðunni og haldi þegar 
allt leikur í lyndi erlendis að þá 
sé allt í lagi að slaka á kröfum og 
opna landið bæði fyrir innflutningi 
á dýrum og hráu kjöti. Nú berast 
fréttir af ógnvænlegri fuglaflensu 
í Hollandi í kjúklingum. Fyrir 
stuttu var fuglaflensa í andabúi í 
Bretlandi og þær fréttir bárust frá 
Taílandi að fuglaflensa hefði borist 
í fólk. 

Öðru hvoru koma fréttir af 
kúariðu, síðast hjá frændum 
okkar Írum, og sú armapest hefur 
drepið mjólkurkýr frænda okkar í 
Danmörku. Gin- og klaufaveiki er 
enn einn banvæni sjúkdómurinn 
sem herjar á búfjárstofna. 

Sagt er að því miður sé staðan 
sú að í Evrópu séu yfir eitt hundrað 
dýrasjúkdómar fyrir hendi í dýrum 
en við Íslendingar höfum aðra og 
betri stöðu, við höfum náð tökum 
á og komið fyrir kattarnef þeim fáu 
sjúkdómum sem hingað hafa borist 
í aldanna rás. 

Miltisbrandurinn er einn 
þeirra og öll þekkjum við að 
Sigurður Sigurðarson, dýralæknir 
á Keldum, er enn að merkja dys 
eða keldur þar sem þessi válegi 
sjúkdómur lifir í jörðu í hundruð 
ára. Síðast braust veira þessi upp 
úr gröf sinni fyrir nokkrum árum 
í Minna-Knarrarnesi í Vogum og 
drap sauðfé og hross.  

Landbúnaðarráðherra er 
dýralæknir    

Þetta skrifa ég hér til að minna 
ykkur á að þetta er grafalvarleg 
umræða og dauðans alvara. Á 
þessa nýjustu plágu, fuglaflensuna, 
er minnt hér því gáleysið ríður 
ekki við einteyming. Samtök 
verslunar og þjónustu kærðu til 
Eftirlitsstofnunar ESA-EFTA hið 
séríslenska innflutningsbann eins 
og þau orða það á fersku eða hráu 
kjöti og síðan hafa þau gert lítið 
úr landbúnaðarráðherra að áfrýja 
niðurstöðunni og vilja þannig 
varðveita sjúkdómafrítt land. Meira 

að segja hafa forsvarsmenn SVÞ 
hrópað um að þetta bann sé sett 
til verndar íslenskri framleiðslu en 
virðast afneita sjúkdómahættunni. 
Þeir afneita þar með að þessi 
lög voru sett til varnar íslensku 
búfé og til að halda hættulegum 
sjúkdómum frá landinu, og enn eru 
lögin í þessu hlutverki. 

Það er stundum eins og SVÞ 
viti ekki að hið séríslenska bann er 
af ákveðnum ástæðum til að verja 
einstaklega sjúkdómalaust land 
og snýr í leiðinni að dýravernd 
og lífsöryggi fólks. Það skal 
hins vegar tekið fram að um víða 
veröld er heilbrigði dýra gott og 
alls öryggis gætt og matvæli örugg, 
en Ísland er þar í úrvalsflokki, 
með einstaka stöðu. Hins vegar er 
okkar búfé næmt fyrir pestum sakir 
þess að það hefur aldrei komist í 
snertingu við sjúkdómana og hefur 
því ekki byggt upp mótefni gegn 
þeim. Landbúnaðarráðherra er 
dýralæknismenntaður og þekkir 
því alvöru málsins og hann hefur 
með sér í þessari vörn marga 
færustu mannalækna sem vilja ekki 
fórna matvælaörygginu og fá yfir 
okkur sjúkdómana. Og í ESB segja 
þeir að staða Íslands sé öfundsverð 
hvað heilbrigði búfjár varðar og 
öryggi matvæla þar af leiðandi, 
eða þannig töluðu menn við mig 
á ráðherraárum mínum.   

Árleg ráðstefna með 
landlæknisembættinu 

Það hvarflar varla að mér að 
félagsmenn SVÞ fylgi þeim 
Andrési Magnússyni og hans 
áróðursmönnum í þessu efni því 
ég tek eftir að það er aðalsmerki 
þeirra verslana hér sem selja hrátt 
kjöt í kjötborði sínu að þar er 
tekið fram að eingöngu sé þar að 
fá íslenskt kjöt, af hverju? 

Starfandi matvörukaupmenn 
vilja fullvissa neytendur um 
að þeir taki enga áhættu. Allir 
vita að frysting veitir öryggi og 
drepur hættulegar veirur, því 
er allt kjöt sem hingað kemur 
erlendis frá frosið. Við skulum 
því fara varlega í þessari umræðu 
og árlega ættu Bændasamtökin 
og Landlæknisembættið ásamt 
færustu mannalæknum og 
dýralæknum að efna til ráðstefnu 
um hver áhættan er að gefa eftir og 
eða leyfa innflutning á hráu kjöti 
og lifandi dýrum. Þar ættu einnig 
að sitja í gestastúku með málfrelsi 
SVÞ-menn og stjórnmálamenn 
úr öllum flokkum. Því ef illa fer 
kostar það blóð, svita og tár að 
glíma við sjúkdómana nái þeir 
inn í landið.

Guðni Ágústsson, framkvæmdastjóri SAM:

Fuglaflensan ógnar 
Hollendingum

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

E. coli bakterían verður smám saman ónæm fyrir sýklalyfjum séu þau 
ofnotuð.  

Tæplega 81 þúsund fjár slátrað hjá Norðlenska á Húsavík:

Meðalþyngd hefur aukist umtalsvert
– samsvarar um 200 tonna aukningu af kjöti miðað við meðalþyngd 2004
Tæplega 81 þúsund fjár var að 
þessu sinni slátrað hjá Norðlenska 
á Húsavík, en sláturtíð er nú 
nýlokið. Meðalþyngd dilka var 
meiri en verið hefur á liðnum 
árum. 

Meðalþyngd hefur aukist 
verulega á dilkum sem slátrað er hjá 
Norðlenska á Húsavík á undanförnum 
árum. 

Það sem mest er um rætt núna er 
verulega aukin meðalþyngd,“ segir 
Sigmundur Hreiðarsson, vinnslustjóri 
Norðlenska á Húsavík. Á árinu 2004 
var meðalþyngdin 14,76 kg en nú 10 
árum síðar er hún komin í 17,34 kg. 

Miðað við svipaðan sláturfjölda 
gerir þetta um 200 tonna aukningu af 
kjöti. Á sama tíma hefur fitumæling 
farið úr 6,48 í 6,89 og mæling á gerð 
úr 7,60 í 8,67.

Áhyggjur af því hve sláturtíð 
dregst langt fram á veturinn

Sigmundur segir að undanfarin ár 
hafi sláturtíð dregist æ lengra fram 
á veturinn. 

„Það er því eðlilegt að velta fyrir 
sér þeirri þróun,“ segir hann og 
bendir á að fyrir áratug hófst sláturtíð 
á Húsavík 10. ágúst og það ár var 14 
þúsund kindum lógað þann mánuð.  
Sláturtíð nú í ár hófst 2. september. 

„Það er að sjálfsögðu áhyggjuefni 
bæði fyrir sláturleyfishafa og ekki 
síður bændur þegar slátrun er farin 
að dragast fram í byrjun nóvember.“

„Að sjálfsögðu hefur margt breyst 
á þessum tíma,“ segir Sigmundur 
og nefnir þar fyrst og fremst 
mildara veðurfar, þó með þeim 

undantekningum sem menn nyðra 
þekki og muni raunar aldrei gleyma. 

„Tíðarfar getur líka verið 
mismunandi eftir landshlutum.“ 

Sigmundur segir það að mörgu 
leyti ekki nema eðlilegt að bændur 
vilji draga slátrun lengra fram á 
haustið en áður og þá ekki síst í 
árferði eins og var á liðnu hausti og 
reyna á þann hátt að fá sem mest 
fyrir afurðir sínar. „En auðvitað þurfa 
hagsmunir beggja að fara saman svo 
hlutirnir gangi.“

Hann segir að innleggjendur og 
afurðastöðin þurfi að leita allra leiða 
til að tryggja sem mesta hagkvæmni, 
allir þurfi að leggjast á eitt til að 
gera betur.  Afurðastöðin þurfi svo 
dæmi sé tekið að koma sér upp 
aðstöðu til að auka slátrun hvern 
dag og innleggjendur geta lagt sitt 
af mörkum með því að koma sér upp 
betri aðstöðu fyrir fjárflutningabílana, 
vera klárir með þá pappíra sem þurfa 
að fylgja og eins að vera með hluti á 
hreinu varðandi heimtökukjöt.

Erfitt að sjá fyrir um lok 
sláturtíðar

Sigmundur segir að eitt af því sem  
sé mikilvægt er að sláturfjárloforð 

séu eins nákvæm og hægt er og það 
séu líka gefnar upp tölur hvað varðar 
fullorðið.

„Að sjálfsögðu er þetta í lagi 
hjá allmörgum og auðvitað geta 
aðstæður manna breyst með stuttum 
fyrirvara en klárlega geta margir 
gert betur, ástæðan fyrir því að ég 
nefni þetta er að  mjög erfitt er að sjá 
fyrir sláturtíðarlok og skipuleggja 
ferðir starfsfólks þegar svona er, 
því um er að ræða ferðalög um það 
bil 130 manns.“

 Hann bendir á að ráðningar og 
skipulag ferða starfsfólks hefjist 
nokkrum mánuðum fyrir upphaf 
sláturtíðar og eigi síðar en í apríl 
þurfi að gefa upp fyrsta sláturdag. 
Ekki sé viðunandi að geta ekki sagt 
starfsfólki með viku fyrirvara um 
lok sláturtíðar svo það geti pantað 
flug til síns heima, en flest af 
starfsfólki fyrirtækisins í sláturtíð 
kemur langt að.

„Við vitum að náttúruöflin geta 
gripið inn í og breytt ansi mörgu 
eins og nýleg dæmi sanna, en 
vonandi er það eitthvað sem er 
undantekning frá reglunni og að 
sjálfsögðu leggjast allir á eitt ef svo 
ber undir.“ /MÞÞ
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Fjölbreytt tækifæri
fyrir íslenska orku

Haustfundur Landsvirkjunar  
25. nóvember 2014 
kl. 14-16 í Silfurbergi Hörpu

Framtíðarsýn Landsvirkjunar er að vera framsækið raforkufyrirtæki á 
sviði endurnýjanlegra orkugjafa. Við störfum í alþjóðlegu umhverfi og 
viljum vera meðal þeirra bestu sem vinna og selja orku. Á haustfundinum 
munum við fjalla um þær spennandi áskoranir og tækifæri sem 
Íslendingar standa frammi fyrir í orkuvinnslu og raforkusölu.

#lvhaustfundur

Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra
Ávarp

Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar
Nýtt markaðsumhverfi – fjölbreytt eftirspurn 

Ragna Árnadóttir, aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar
Mikilvægi rammaáætlunar – áskoranir og tækifæri 

Endurnýjanlegir orkugjafar og nýir virkjanakostir  

Óli Grétar Blöndal Sveinsson, framkvæmdastjóri þróunarsviðs
Vatnsaflskostir  

Margrét Arnardóttir, verkefnastjóri vindorku
Vindorkukostir  

Gunnar Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri framkvæmdasviðs
Jarðvarmakostir

Umræður  

Fundarstjóri: Brynja Þorgeirsdóttir, dagskrárgerðarmaður

Allir velkomnir 
Skráning á www.landsvirkjun.is

Föstudagskvöldið 5. desember 
kl. 20 verður blásið til þjóðlegrar 
skötuveislu í íþróttahúsinu á Hellu 
til styrktar Rangárbökkum á 
Gadd staðar flötum en forsvars-
maður veislunnar er Ásmundur 
Friðriksson alþingismaður. 
Hann hefur haldið slíka veislu í 
Garðinum á Þorláksmessu á sumrin 
við miklar vinsældir. Hann verður 
veislustjóri á Hellu en þau sem sjá 
um skemmtidagskrána eru Jói og 
Grétar frá Áshóli, Ómar Diðriks 

eftirherma mun troða upp, Hermann 

er 5.000 krónur. Þeir sem vilja 

 /MHH

Þjóðleg skötu-
veisla á Hellu

Yfir 41 þúsund manns gengu upp 
að Hengifossi í Fljótsdal á liðnu 
sumri samkvæmt talningum. 
Framkvæmdir hafa staðið yfir 
á svæðinu til að bæta aðgengi 
ferðamanna.

upp að fossinum og samkvæmt 
nýjustu fundargerð hreppsnefndar 
Fljótsdalshrepps fóru tæplega 

kemur á vef Austurfréttar.

margir í gegnum hliðið í óslitinni 

líklegt að heildartalan sé hærri. Ljóst 

hefur verið að fá vatn í salerni á 

Framkvæmdasjóði ferðamanna sem 
nýttir hafa verið í að skipuleggja 

viðhorf ferðamanna og veittu 
upplýs ing ar um svæðið.

 /MÞÞ

Hengifoss í Fljótsdal:

Yfir 41 þúsund 
ferðamenn

Bændablaðið
kemur næst út
4. desember

Sláturtíðinni hjá SAH afurðum 
á Blönduósi lauk á dögunum 
og gekk allt eins og í sögu, enda 
þaulvant fólk sem jafnan kemur 
til starfa í sláturtíð ár eftir ár og 
ganga menn í sínar stöður.

að þessu sinni og er það aukning 

Fastir starfsmenn SAH afurða 
eru um 20 talsins en í sláturtíð 

langflestir erlendir, en haft er eftir 
framkvæmdastjóra að leitað hafi 

segir miklu muna að vera með vant 

og vinnuandinn sé góður og engir 
árekstrar.

Heldur fleira fé var slátrað í haust 

Hvoru tveggja sé jákvætt.  /MÞÞ

SAH afurðir á Blönduósi:

Yfir 100 þúsund fjár slátrað

Miðhellu 4 
S. 414 8080  www.naust.is

Hleðslutæki
fyrir rafgeyma

12V og 24V 
hleðslutæki frá 
Victron energy  
í miklu úrvali.  

Standast  

Fylgdu okkur  
á Facebook
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Kótilettukvöld togarajaxla:

Vilja stuðla að ræktun fjár með lengri hrygg

Sauðfé fjarlægt af bæ í Vestur-Skaftafellssýslu:

Kindur fjarlægðar vegna 

slæms aðbúnaðar og umhirðu
Matvælastofnun hefur svipt bónda 
í Vestur-Skaftafellssýslu sauðfé 
sínu vegna óviðunandi aðbúnaðar 
og umhirðu. Rúmlega 300 kindur 
á bænum hafa verið fjarlægðar og 
þeim slátrað. 

Samkvæmt því sem segir á vef 
Matvælastofnunar var um ítrekuð 
brot að ræða án þess að kröfur 
Matvælastofnunar um úrbætur væru 
virtar.

Matvælastofnun hefur haft 
afskipti af viðkomandi sauðfjárbýli 
undanfarin ár vegna ófullnægjandi 
aðbúnaðar og umhirðu. Húsakostur 
á bænum var meðal annars talinn 

ófullnægjandi síðastliðinn vetur en 
tryggja þarf viðeigandi húsnæði 
og innréttingar samkvæmt lögum 
um velferð dýra. Matvælastofnun 
gaf lokafrest til úrbóta til 15. 
september síðastliðinn til að tryggja 
fullnægjandi aðstöðu dýra í vetur en 
kröfur um úrbætur voru ekki virtar.

Með dýravelferðarlögum hefur 
Matvælastofnun heimild til að 
framkvæma vörslusviptingu á 
dýrum þegar dýraeigendur fylgja 
ekki reglum um velferð dýra og 
virða ekki tilgreinda fresti sem þeim 
eru gefnir.

/VH

Á aðalfundi Framfarafélags 
Fljótsdalshéraðs 2014, fimmtu-
daginn 30. október sl. fór fram 
afhending viðurkenningarinnar 
,,Frumkvæði til framfara 2014“  
á veitingastaðnum Fjóshorninu 
á Egilsstaðabúinu. 

Viðurkenning þessi er veitt 
fyrirtæki eða einstaklingum sem 
þykja hafa skarað fram úr varðandi 
nýsköpun og atvinnuþróun 
á félagssvæðinu. Þetta hefur 
alllengi verið árlegur viðburður 
með dyggum stuðningi og þátttöku 
Landsbankans á Egilsstöðum.

Að þessu sinni hlaut Þráinn 
Lárusson, veitingamaður og 
fram  kvæmda stjóri, þessa viður-
kenningu fyrir ,,uppbyggingu í 
ferðaþjónustu og veitingastarfsemi 
á Héraði“ eins og fram kemur á 
viðurkenningarskjalinu.

Skammt hefur verið stórra 
högga á milli hjá Þráni. Jafnhliða 
skólastjórn Hússtjórnarskólans 
á Hallormsstað byggði hann 
upp afar myndarlegan gisti- og 
veitingarekstur á staðnum og 
rak hann, fyrst undir nafninu 
,,Grái hundurinn“ og síðan Hótel 
Hallormsstaður. Þá festi hann 

kaup á húsnæði í suðurálmu 
Kleinunnar við Miðvang á 
Egilsstöðum og kom þar upp 
veitingastaðnum Salt – Café 
Bistro. Nú í haust keypti hann 
síðan hið alþekkta fyrrum 
félagsheimili Fljótsdalshéraðs, 
Valaskjálf (sjá mynd), og hefur 
hafist handa við að reisa það, svo 
að segja úr öskustónni. Kom fram 
í þakkarorðum Þráins við þetta 
tækifæri á aðalfundinum að hann 
stefni að mjög fjölbreyttu notagildi 
Valaskjálfar. Auk gisti-, samkomu- 
og veitingaaðstöðu, hyggst hann 
stefna að því að geta boðið upp 
á fyrsta flokks ráðstefnuaðstöðu 
og alvöru kvikmyndahús, svo að 
það helsta sé nefnt, sem um leið 
kallar á allnokkra stækkun hússins. 
Húsið hefur nú fengið nafnið 
Menningar húsið Valaskjálf.

Í tilkynningu frá Framfara-
félaginu segir að þessi upptalning, 
nægi til að bera vott um frumkvæði, 
hugkvæmni, sem og dugnað og 
áræðni. Segir þar einnig að  þetta 
sé mikill fengur fyrir Héraðsbúa 
og þess vegna Austfirðinga alla 
og vekur íbúum bjartsýni. 

Fjóshornið í Egilsstaðabúinu: 

Hlaut viðurkenninguna 
„Frumkvæði til framfara“

Vigfús Ingvar Ingvarsson (t.h.), ritari og formaður viðurkenningar-
nefndar Framfarafélags Fljótsdalshéraðs, afhenti Þráni Lárussyni, 
veitingamanni í Fjóshorninu á Egilsstaðabúinu, viðurkenninguna. 

Kótilettufélag togarajaxla stendur 
fyrir herrakvöldi í Turninum 
í Kópavogi 4. desember. Á 
boðstólum verða lúbarðar 
eðalkótilettur í raspi, algjörlega 
ófituhreinsaðar. Vill félagið stuðla 
að ræktun fjár með lengri hrygg 
til að fjölga kótilettum.

Ekkert sterkara en malt og 
appelsín verður drukkið með 
réttinum. Mönnum er því óhætt að 
koma á bílum og hjólum, að sögn 
forsvarsmanna félagsins. Veislustjóri 
kvöldsins verður Ásmundur 
Friðriksson þingmaður. 

Kótilettufélagið var stofnað 
af Hafliðaguttum sem er félags-

skapur fyrrverandi sjómanna á 
síðutogaranum Hafliða SI. Þeir 
hafa víða látið til sín taka og meðal 
annars látið smíða listafögur líkön 
af síðutogurum. Hagnaður af 
kótilettukvöldinu rennur 
til styrktar góðu 
málefni. Þeir sem 
vilja ekki missa af 
kótilettukvöldinu 4. 
desember ættu sem 
fyrst að hafa samband 
við Gunnar Trausta, 
forsprakka Hafliðagutta, 
sem hefur símann 897 9746 og 
netfangiðgunnar@merkismenn.is.

Togarajaxlar hafa ekki síst beitt 

sér fyrir því að Íslendingar viðhaldi 
þeim sið að éta feitt kjöt, ekki síst 
kótilettur í raspi. Hefur þeim orðið 
vel ágengt þannig að þeir óttast skort 
á kótilettum. 

Kótilettufélag togarajaxla 
sendi ályktun til 

Búnaðarþings á 
dögunum sem 
var lesin þar upp. 
Í ályktuninni var 

vakin athygli á því að 
það væri göfugt markmið 

fyrir Bændasamtökin að stuðla að 
ræktun fjár með lengri hrygg. Þannig 
mætti fjölga kótilettunum. 

/VH

Magnús Gunnlaugur Jóhannesson 
frá Brekknakoti í Óslandshlíð fékk 
ístöð í fermingargjöf frá afa sínum, 
Magnúsi Hofdal Hartmannssyni, 
og voru þau smíðuð af honum í 
kringum 1990. Ístöðin týndust í 
göngum í Deildardal, en fundust 
aftur á dögunum, í mýri á 
afréttinum.

Þegar ístöðin týndust á sínum 
tíma rauk hesturinn út í buskann en 
kom til baka með einungis annað 
ístaðið. Þá var afinn, Magnús, látinn 
og saknaði Magnús alltaf ístaðsins. 
Magnús lamaðist síðan vegna vinnu-
slyss sem hann lenti í árið 2010 og 
hefur því ekki haft tök á að skima 

eftir ístaðinu síðan. 
Um síðustu helgi kom ístaðið 

heim aftur en þá hafði Þórir Árni á 
Háleggsstöðum verið í eftirleit og 
dottið um eitthvert járn í mýri. Hann 
ákvað að toga þetta upp og sjá hvaða 
járn væri að finna í afréttinni. Upp 
kom ístaðið með ólinni og komst það í 
hendur eigandans sem varð að vonum 
glaður og mun geyma það á góðum 
stað eftirleiðis. Feykir segir frá þessu.

Ístað fannst á afréttinum eftir rúm 20 ár

Ístað Magnúsar frá Brekknakoti 

í ferming argjöf fyrir um aldarfjórð-
ungi. Það fannst fyrir tilviljun í afrétti 
í Deildardal.  Mynd / Feykir

Lögð var áhersla á mikilvægi Hóla 
í Hjaltadal, Hólaskóla, Háskólans 
á Hólum og vígslubiskupsembættis 
Hóla stiftis á 22. ársþing SSNV, 
sem haldið var á Hvammstanga 
fyrir skömmu.

Var undirstrikað mikilvægi 
Hólaskóla, Háskólans á Hólum, fyrir 
mennta- og þróunarstarf á landsvísu 

og þá þýðingu sem starfsemi hans 
hefur fyrir landshlutann. Hólar 
er eitt elsta sögu-, menningar- 
og menntasetur þjóðarinnar og 
starfsemin þar skiptir gríðarmiklu 
máli fyrir héraðið, landshlutann sem 
og þjóðina alla. 

Háskólinn á Hólum hefur vaxið 
og dafnað á síðustu áratugum. 

Hann brautskráir nemendur með 
starfsmenntagráður, diplómapróf 
og háskólagráður. Einn helsti 
lykillinn að velgengni skólans 
er einmitt sjálfstæði hans sem 
hefur gert skólanum kleift að 
starfa á sínum eigin forsendum. Í 
krafti sjálfstæðis hefur hann sótt 
fram, styrkt stöðuna og breikkað 
verkefnasviðið með samningum 
við bændur, fyrirtæki, einstaka 
háskóla og rannsóknastofnanir 
hérlendis sem erlendis. Mikilvægt 
er að treysta fjárhagsstöðu skólans 
og verja sjálfstæði hans.

Gæfa og styrkur Hóla í 
Hjaltadal er sjálfstæði og ábyrgð 
heimamanna. Bundið er í lögum,  
bæði fyrir skóla og biskupssetur, að 
rektor Hólaskóla og vígslubiskup 
Hólastiftis búi á Hólum. Þessi 
skipan hefur reynst  farsæl og 
sjálfsögð. 

 /MÞÞ

Mikilvægi Háskólans á Hólum

Háskólinn á Hólum.
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Kynntu þér úrvalið á idnvelar.is

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

 við réttu lausnina fyrir þig.

Eigum einnig fyrirliggjandi  
pessur fyrir mjaltaþjóna.

CompAir loftpressur 

Við erum sérfræðingar í lofti!  

| | | | |

Vertu viðbúinn 
vetrinum

Mest seldu snjókeðjur á Íslandi
Léttar • Sterkar • Traustar

Ísnet Húsavík • s. 5 200 555
Ísnet Akureyri • s. 5 200 550
Ísnet Sauðárkrókur • s. 5 200 560
Kristbjörg Ólafsfjörður • s. 5 200 565

Óseyrarbraut 28 • 220 Hafnarfjörður • Sími 5200 500 • isfell@isfell.is

www.isfell.is

Hafðu samband og kynntu þér vöruúrvalið og þjónustuna

25090 Dömusandalar
Litur Svart, hvítt, blátt. 
Str. 36-42
Verð kr. 14.990

25240 Sportskór
Litur Svart, hvítt. 
Str. 36-42
Verð kr. 9.900

Vatteraðir jakkar 14.900 kr.
Fást í 5 litum, lime, svörtu, rauðu, 

kongabláu og fjólubláu. 
Einnig til á herrana.

Mikið úrval af flottum gæða vinnufatnaði sem 
þolir þvott allt að 95° og þarf ekki að strauja.

Fyrir fagfólk

t, hvítt. 

90025090 
Litur S
Str. 36
Verð kr

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

Vatteraðir jakkar 14.900 kr.
Fá t í 5 lit li ö t ð

252
Litu
SStr

Pantið vörulista
 

hjá okkur  

praxis@praxis.is

Lokað 21.-24. nóv.

i ólk
Vinnufatnaður

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300 
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Þremenningssveitin Stereo 
Hybnosis sendi nýlega frá sér 
hljómdiskinn Morphic Ritual 
sem verður að teljast ein allra 
fallegasta raftónlist sem hægt 
er að hugsa sér að spila við 
gegningar í fjósinu.

Ekkert sem heyrst hefur til 
þessa getur mögulega hljómað 
eins fallega þegar gengið er eftir 
fóðurganginum og kúnum gefið, 
horft á þær jórtra eða ganga 
sjálfviljugar í mjaltaróbótinn. 

Umhverfishljóð úr Bjarnarfirði

Diskurinn er sjö laga og sá fimmti 
sem Stereo Hybnosis sendir frá 
sér. Umhverfishljóðin á disknum 
og tónlistin eru að hluta tekin 
upp á Bakka í Bjarnarfirði auk 
þess sem upptökur fóru fram í 
Reykjavík og Berlín. 

Stereo Hybnosis er upphaflega 
samstarf feðganna Óskars og Pans 
Thorarensen og seinna bættist 
Þorkell Atlason við. Á disknum 
leikur Óskar á hljóðgervla og sér 
um hljóðbjögun, Pan forritar og 
leikur á trommur en feðgarnir sjá 
sameiginlega um upptökur. Þorkell 
Atlason leikur á gítar og bassa og 
sér um úrvinnslu hljóðanna.

Raftónar og lífræn náttúruhljóð

Lögin á Morphic Ritual eru 
hvoru tveggja í senn seiðandi og 
falleg. Í þeim renna saman lífræn 
umhverfishljóð, fuglasöngur, regn 
og ölduniður, og raftónar á þann 
hátt að bæði menn og skepnur 
lygna aftur augunum og líður vel 
við hlustunina. Tónlistin er töfrum 
gædd, hún eykur nyt kúnna og 
veldur því að mjólkin streymir 
lausar í mjaltavélarnar.

Þrátt fyrir að ekki sé einfalt 
að lýsa tónlistinni er hún hvoru 
tveggja í senn ójarðbundin  
sveimhugatónlist og jarðbundin 
sveitatónlist sem ég ætla mér 
að kalla Abient country. Tónlist 
Stereo Hybnosis er ólík allri 
íslenskri tónlist sem ég hef heyrt 
til þessa og óhætt að segja að 
sveitin fari sínar eigin leiðir óháð 
þeim straumum og stefnum sem 
vinsælastar eru hér á landi um 
þessar mundir. 

Tónleikar Stereo Hybnosis 
vöktu talsverða og verðskuldaða 
athygli á Air Waves-hátíðinni 
nú í haust en undanfarin misseri 
hefur hljómsveitin verið eftirsótt á 
raftónlistarhátíðum víða í Evrópu 
og í Kanada.

Ef leita á hliðstæðu í tónlist 
má benda á tónlistarmenn eins 
og Brian Eno, Harold Budd, Ash 
Ra Tempel, Ry Cooder og fyrstu 
verk hljómsveitarinnar Tangerine 
Dream.

Horft út um gluggann

Myndin sem prýðir umslagið 
utan um diskinn er látlaus. Hún 
sýnir útsýni út um glugga, að ég 
tel vera í Bjarnarfirði á Ströndum. 
Fyrir utan má sjá víðirunna, sem 
seinna munu verða skjólbelti, og 
eitt smávaxið og einmanalegt 
sígrænt tré í grasinu.

Áður hefur Stereo Hybnosis 
sent frá sér verkin  Parallel 
Island, Hypnogogia og Synopsis í 
samstarfi við Pulse og Glossolalia. 

/VH

STEKKUR 

Tónlist fyrir kýr

„Ég er hætt að sækja um, ég er 
búin að reyna fjórtán sinnum 
og hef alltaf fengið nei, þetta 
þýðir ekkert, þeir vilja mig 
greinilega ekki,“ segir Sigríður 
Jóna Kristjánsdóttir, eða 
Sigga á Grund í Flóahreppi, 
sem hefur reynt að komast 
á listamannalaun hjá ríkinu 
síðustu ár. 

Sigga er einn flottasti listamaður 
landsins, nýlega orðin sjötíu ára, en 
hún er þekktust fyrir að skera út í 
tré alls konar listmuni, ekki síst  
íslenska hestinn.

Tölt, brokk og skeið

„Nú er ég búin að skera hestinn 
út á tölti, brokki og skeiði, 
næst er það stökkið og fetið, þá 
verð ég búin með allar íslensku 
gangtegundirnar,“ segir Sigga en 
hún hefur nýlokið við að skera út 
skeiðhestinn. Hún stefnir á að klára 
fetið og stökkið á næsta ári. „Ég hef 
alltaf haft mjög gaman af hestum 
og er mikil hestamanneskja sjálf. 
Ég fór t.d. í þrjár langar hestaferðir 
síðasta sumar, það jafnast ekkert á 
við það,“ segir hún.

Dreymir um Grundarsafn

„Mig dreymir um að koma 
upp Grundarsafni hér heima á 
Grund þar sem ég get verið með 
verkin mín til sýnis fyrir gesti og 
gangandi. Hvort það verður að 
veruleika veit ég ekki, en það er 

í lagi að láta sig dreyma,“ segir 
Sigga hlæjandi. Hún segir brjálað 
að gera hjá sér enda sitji hún 
allt upp í fjórtán klukkutíma á 
sólarhring við að skera út. „Þetta 
er það skemmtilegasta sem ég geri, 
sjá hlutina verða til í höndunum á 
mér,“ segir hún að lokum.

/MHH

Handverkskona í Flóanum:

Siggu á Grund hefur verið hafnað 
fjórtán sinnum um listamannalaun

Sigga með hestana þrjá sem hún hefur skorið út, skeið, brokk og tölt, ótrúlega fallegt handverk. Fetið og stökkið ætlar hún að klára á næsta ári.

Sigga er alltaf brosandi og hlæjandi þrátt fyrir að hún fái ekki listamannalaun. 
Hún unir sér best á vinnustofunni sinni heima á Grund.

Neftóbaksbaukarnir frá Siggu hafa 
slegið í gegn en þá gerir hún úr 
hornum nautgripa og teiknar síðan 
fallega mynd á baukinn.

Í síðasta Bændablaði var greint 
frá því að unnið væri að sölu 34 
prósenta hlut þriggja hluthafa 
í ullarvinnslufyrirtækinu Ístex. 
Óþarfi er að rekja þá frétt alla 
hér aftur en bændum býðst að 
kaupa hlutabréf í samræmi við 
innlagða ull og fá þá 15% álag 
á ullarverð en verja 27% af 
verði Ístex til hlutabréfakaupa, 
en með því skilyrði uppfylltu 
að viðkomandi geri viðskipta-
samning til fjögurra ára við 
fyrirtækið. 

Þeir sem taka þátt eru að leggja 
að meðaltali 62 kr. af hverju kílói 
til hlutabréfakaupa, það eru 9,3% 
af áætluðu heildarverði (með 
ullarnýtingargreiðslum). Bændur 
þurfa ekki að leggja fram neina 
fjármuni umfram framangreindan 

hluta af ullarinnleggi. Þetta kann 
að vera flókið við fyrstu sýn en 
ef betur er að gáð þá er þetta í 
raun nokkuð einfalt, spurningin er 
aðallega sú hvort menn vilji taka 
þátt og eiga hlut í fyrirtæki sem 
hefur það að markmiði að  safna, 
vinna og markaðssetja íslenska 
ull. Að ullarframleiðendur sjálfir 
eignist öflugan hlut í fyrirtækinu 
og tryggi þannig áframhaldandi 
ullariðnað í landinu.

Stjórn LS telur mikilvægt að 
bændur verði leiðandi eigendur 
félagsins, fyrirtækið er eini 
ullar kaupandi landsins sem 
hefur bolmagn til að safna ull 
um allt land og skuldbindur sig 
til að kaupa alla vinnsluhæfa 
ull af bændum sem það er með 
í viðskiptum. Félagið er í góðri 

stöðu, skuldir hafa verið greiddar 
niður frá því að reksturinn breyttist 
til batnaðar eftir hrun. Hagnaður 
hefur verið af rekstri óslitið 
frá 2009, og hefur sá hagnaður 
verið notaður til að greiða niður 
skuldir og til fjárfestinga, s.s 
endurnýjunar á tækjabúnaði og 
endurbóta á húsnæði. 

 Með því að vinna að 
framgangi hlutabréfakaupa 
bænda telur stjórn LS að verið sé 
að verja hagsmuni sauðfjárbænda 
til framtíðar. Ef aðilar sem ekki 
hafa nein tengsl við bændur yrðu 
meirihlutaeigendur fyrirtækisins, 
gætu þeir séð sér hag í því að leysa 
fyrirtækið upp. Kæmi til þess 
væri afsetningarleið bænda fyrir 
ull horfin, sem og ullariðnaður úr 
innlendu hráefni. 

Bændum er nú gefinn kostur á 
að gera samning um leið og þeir 
skrá inn ull og einhverjum kann að 
þykja þetta undarleg vinnubrögð 
og jafnvel þvingunaraðferð. 
Þetta er gert til hagræðingar og 
einföldunar fyrir þá sem sjá um 
utanumhaldið á þessum kaupum. 
Mikilvægt er að það sé ljóst um 
leið og ull er skráð inn hverjir 
gera samning og hverjir ekki, m.a. 
vegna þess að önnur verðskrá er 
fyrir þá er gera samning.

Mikilvægt er að bændur leiti 
sér nánari upplýsinga ef þurfa 
þykir, annaðhvort hjá stjórnarfólki 
Ístex eða hjá Landssamtökum 
sauðfjárbænda.

Til að þetta takist þurfa 
bændur að taka virkan þátt, það 
er forsenda þess að árangur náist.

Frá Landssamtökum sauðfjárbænda vegna hlutabréfakaupa í Ístex:

Bændur verði leiðandi eigendur félagsins
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Bændablaðið
kemur næst út

4. desember

„Gallexier 
   bjargvættur jólanna“

 Nú getur maður leyft sér meira en bara dreyma um jólamatinn!!!

Gallexier er sérhönnuð jurtablanda frá Salus 
sem hjálpar líkamanum við meltingu á feitum
og þungum mat og heldur meltingunni 
gangandi.  Þrátt fyrir að borða alltaf passlega 
þá er oft á boðstólum matur sem líkaminn er 
ekki vanur og ræður ekki svo auðveldlega við 
að melta.

Lausnin er komin ef þú tekur 20 ml af Gallexier 
fyrir máltíð og/eða 20 ml strax eftir, þá örvast

meltingin og þér líður betur hratt.  Jurtirnar 
í þessari blöndu, eru vatnslosandi,
örva meltinguna og hjálpa einstaklega vel 
við niðurbrot á fitu í fæðunni.
Njóttu jólanna og matarins, láttu þér líða vel 
alltaf.

Fæst í öllum verslunum Lyfju

Fræðsluerindi Félags ungra bænda 
á Vesturlandi og Vestfjörðum

Félag ungra bænda á Vesturlandi og Vestfjörðum (FUBVV) stendur fyrir fræðsluerindi 
fimmtudaginn 27. nóvember á Hvanneyri (í Ársal á 3. hæð nýju skólabyggingarinnar). 
Fyrirlesari  verður Bernhard Þór Bernhardsson, svæðisstjóri Arion Banka á Vesturlandi. Hann 
mun halda fyrirlestur um fjármál bænda með unga bændur að leiðarljósi. Þar mun hann 
meðal annars koma inn á fjármögnun á bújörðum, búrekstur o.fl. 

Að fræðsluerindi loknu verður haldið pizzahlaðborð á Kollubar og Pub-quiz, þar sem spurt 
verður um ýmis landbúnaðartengd málefni og önnur ólandbúnaðartengd málefni. 

Fyrirlesturinn byrjar klukkan 16.30 og stendur til 17.30. Pizzahlaðborðið hefst upp úr klukkan 
18.30. Pub-quizið hefst klukkan 20.15. 1.500 krónur kostar inn á hlaðborðið en félagið gefur 
gestum bjór á meðan birgðir endast.

Hægt er að kynna sér fræðsluerindið betur á fésbókarsíðu FUBVV (facebook.com/fubvv). 
Hugsanlega verður erindið sent út á netinu og verður hlekkurinn á útsendinguna settur 
þar inn. 

2.995kr.

2.995kr.

1.690kr. 635kr.635kr.

895kr. 595kr.

Vnr. 49983196
ACE startkaplar, 
3,6 m.

Vnr. 90500702
TÚRBÓ sámur 
með dælu, 1 l.

Vnr. 90500705
TÚRBÓ sámur, 5 l.

Vnr. 42335715
Hálkusandur, 10 l.

Vnr. 54710126
Hálkusalt, 
Gróft salt, 5 kg.

Vnr. 42303619
Hálkusalt, 4 kg.

Vnr. 42375935
BLÅTIND rúðu-
vökvi í poka, 
3 l, þolir -15°. 

5 KG4 KG

5 L. 1 L.

10 KG

-15°

695kr.

Vnr. 55629788-9
SONNECK rúðuskafa 
fyrir bíla.

1.295kr.

Vnr. 55629790-2
SONNECK rúðuskafa 
fyrir bíla með kúst.

2.695kr.

Vnr. 84589046
Rúðuskafa með kústi, 
60-90 cm, 360°.

1.695kr.

Vnr. 84589066
Rúðuskafa með kústi, 
83-123 cm.

195kr.

Vnr. 68450395
LUX snjóskafa, 75 mm.
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Verðvernd BYKO tryggir þér lægsta verðið. Ef þú kaupir vöru hjá okkur og sérð sömu eða sambærilega vöru auglýsta ódýrari annars staðar, innan 20 daga, 
endurgreiðum við þér mismuninn og 10% af honum að auki! Njóttu vel.  Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is
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Markaðsmál og landsmót ofarlega á baugi á aðalfundi Félags hrossabænda 2014:

Mál til komið að þrætum linni
− segir Sveinn Steinarsson, sem verður áfram formaður félagsins en tveir nýir voru kosnir í aðalstjórn
Á aðalfundi Félags hrossabænda 
sem haldinn var á Hótel Sögu 
föstudaginn 7. nóvember kom 
fram í ræðu Sveins Steinarssonar 
formanns um skýrslu stjórnar, að 
sala hrossaafurða hefur gengið vel 
þótt afurðaverð sé lágt. Sveinn er 
áfram formaður félagsins, en tveir 
nýir komu inn í stjórn. 

Formaður gagnrýndi í sinni 
ræðu hversu  ótrúlega einsleitt 
afurðaverð  væri milli afurðastöðva.
Hvatti hann hrossabændur til að gera 
verðsamanburð þegar til stæði að 
afsetja hross og reyna þannig að 
hafa áhrif á afurðaverðið. Greindi 
hann frá því að Íess bændur hafi 
sótt um styrk til félagsins til átaks 
í markaðssetningu og auglýsingu á 
folaldakjöti. Félagið samþykkti að 
styrkja verkefnið og fékk framlag 
úr verðskerðingarsjóði til þess. Þá 
styrkti félagið einnig með framlagi 
úr verðskerðingarsjóði hina árlegu 
meistarakeppni kjötiðnaðarmanna. 

Sveinn sagði í samtali við 
Bændablaðið að verð sem bændur 
fengju fyrir hross sem seld væru í 
sláturhús sé dapurlegt. Þá sé ljóst 
að efla þurfi kynningu á hrossakjöti 
til að yfirstíga þá neikvæðu ímynd 
sem það hefur hjá vel flestu fólki. Þá 
segist hann ekki skilja hvers vegna 
svo erfitt sé að sinna í verslunum 
þeirri eftirspurn sem þó er eftir 
folalda- og hrossakjöti. 

„Það er eftirspurn eftir hrossum, 
en hrossakjöt er síst lakara en 
nautakjöt. Það er mikið auðveldara 
að matreiða það og folaldakjöt eða 
trippakjöt er hreint frábært.“

Sveinn segir að stærstur hluti 
framparta og verðminni bita af 
hrossakjöti sé selt úr landi. Þótt 
verðið sem hrossabændur fá sé 
kannski ekki hátt, þá hjálpi salan 
á sláturdýrum til að ná jafnvægi í 
búgreininni sem að öðru leyti snúist 
að mestu um sölu á lífhrossum.

Kynning á hrossakjöti

– Nú eru menn að fara í aukna 
kynningu á hrossakjöti til manneldis, 
hvernig horfir það við ykkar 
félagsskap?

„Það hafa einstaklingar tekið sig 
til og leitað eftir stuðningi frá okkur. 
Þetta eru Íess bændur í Landeyjum 
og við erum að styrkja þá í gegnum 
verðstýringarsjóð. Þeir sjá tækifæri 
en það þarf að láta reyna á þau. Það 
er mórölsk afstaða gegn neyslu á 
hrossakjöti og kannski sér í lagi 
folaldakjöti.  Ég held að slæm ímynd 
sé að mestu í kollinum á fólki sem 
dettur helst í hug saltað og feitt kjöt. 
Þetta er svolítil mýta sem á ekki rétt 
á sér.“ 

Hvernig gengur þá með sölu á 
lífhrossum?

„Ég held að það stefni í svipaðan 
fjölda til útflutnings og í fyrra, eða 
1.300 til 1.400 hross. Þá var aukning 
frá árinu þar á undan svo það hefur 
verið svolítil stígandi í útflutningi 
eftir bakslag sem varð í hruninu 
2008. Engu að síður þá er kannski 
ekki mikil sala hér innanlands. 
Tamningamenn og hrossabændur 
eru þó sammála um að góð hross, 
vel tamin og heilbrigð, seljist 
alltaf. Fyrir þau hefur verið að fást 
ásættanlegt verð, en vissulega mætti 
salan vera meiri.“

Framkvæmdastjórinn hættir
um áramót

Á aðalfundinum kom fram að 
Hulda G. Geirsdóttir, sem gegnt 
hefur starfi framkvæmdastjóra FH 
um árabil, mun láta af störfum um 
næstu áramót. Ekki hefur verið tekin 
ákvörðun um hvort eða hvenær 
starfið verði auglýst eða hvort leitað 
verði að nýjum framkvæmdastjóra 
án auglýsingar. Sveinn segir að 
Hulda sé búin að vera í þessu starfi 

í mörg ár, að vísu með hléum, en hún 
hafi staðið sig mjög vel. 

Hulda greindi frá því að nú 
er unnið að gerð kynningarefnis 
á vegum félagsins, þar á meðal 
er myndskreytt kennslubók um 
hestamennsku fyrir börn sem ber 
heitið Hestaheimur barnanna.  

Sagðist hún vonast til að hönnun og 
umbroti bókarinnar yrði lokið áður 
en hún léti af störfum um áramótin. 

Sveinn segir að kynningarstarfið 
sé mikilvægur í starfsemi félagsins. 
Þar væru reiðkennarar kannski 
helstu boðberarnir víða um heim. 
Þeir væru að fara allt árið um kring 
nánast um allan heim að kenna fólki 
að umgangast íslenska hestinn. 

„Þetta fólk þurfum við að virkja 
enn betur,“ segir Sveinn. 

Löngu mál til komið að þrætum í 
kringum landsmótin fari að linna

− Landsmót hestamanna er stöðugt 
umræðuefni meðal hestamanna með 
endalausum deilum um hvar skuli 
halda mótið hverju sinni. Kemur 
Félag hrossabænda eitthvað að 
þeim málum?

„Nei, félagið kemur ekki beint 
að mótshaldinu, nema í gegnum 
Bændasamtök Íslands, sem er 
eigandi að rekstrarfélagi mótsins. 
Auðvitað koma þó bændur hver og 
einn sem ræktendur að þessu og við 
höfum okkar áhrif. Það er þó fyrst 
og fremst í hlutverki Landsmóts 
hestamanna að velja mótsstaðinn.

Þar hafa verið allt of skiptar 
skoðanir í gegnum tíðina og í 
mínum huga er löngu mál til komið 
að þrætum í kringum landsmótin 
fari að linna. Landsmót hestamanna 
er eftirsóknarverður og glæsilegur 
viðburður. Margar búgreinar vildu 
eiga slíkt fjöregg í sínum fórum. 
Einhvern veginn hefur samt orðið 
allt of mikil togstreita í kringum 
staðarval og svolítið um innihald 
landsmótsins líka.“

− Nú gagnrýndu ýmsir þann 

langa tíma sem mótshaldið er farið 
að taka eins og á Hellu þar sem 
í þetta fóru átta dagar. Hvernig 
horfir þetta við þér?

„Tímalengdin er gagnrýnd og 
kannski ekki síst fyrir það að mikill 
kostnaður fylgir slíku úthaldi. Þótt 
þeir sem aldrei fá nóg, segi að fólk 
geti þá bara valið sér þann tíma 
sem það vill vera, þá er það ekki 
alveg svo einfalt. Fólk vill gjarnan 
sjá landsmótið í heild sinni eða 
allavega stærstan hluta þess en það 
er íþyngjandi að hafa mótið í heila 
viku eða þaðan af meira.“

Hyggjast móta tillögur um 
landsmótshald fyrir næsta 

aðalfund

− Nú spyrja menn sig m.a. hvort 
hestadómar séu nauðsynlegir eins 
og þeir hafa verið framkvæmdir 
á landsmóti. Er ekki hægt að láta 
dóma í héraði duga?

„Við tókum einmitt hringborðs-
umræður um þetta mál á 
aðalfundinum og hvort ekki mætti 
framkvæma þetta með öðrum hætti. 
Ýmsum hugmyndum var kastað 
upp. Það er von okkar í stjórninni 
að fyrir næsta aðalfund 2015 getum 
við lagt fram fullmótaða tillögu um 
hvernig aðkomu kynbótahrossanna 
verði háttað og hvernig við viljum 
koma að mótinu. Það varðar bæði 
fjölda hrossa á mótinu og eins hvaða 
form verður á  sýningu hrossanna.“

− Nú hefur svifið yfir 
vötnum að hugsanlega klofni 
landsmótshaldið í mót í Reykjavík 
og á landsbyggðinni. Hvernig 
sýnist þér lendingin verða?

„Það hafa komið hugmyndir 
upp áður um að landsmótinu verði 
splittað upp í mót fyrir kynbótahross 
og hins vegar í keppnismót. Ég held 
að sú umræða sé þó búin, því menn 
vilja hafa mótið með líku sniði og 
við þekkjum það, en reyna að forma 
það betur.  Við þurfum bara að taka 
yfirvegaða umræðu um þetta og 
reyna að klára hana.“

Sveinn segir að menn hafi nefnt 
á aðalfundinum að mótshaldið verði 
stytt niður í fjóra til fimm daga. 

„Ég held að það sé raunhæft því 
mönnum finnst átta daga mótshald 
meira en yfirdrifið. Síðan er þetta 
svo kostnaðarsamt og slíkt mótshald 
er alls ekki að standa undir sér.

Ég hef fulla trú á að ný stjórn 
Landssambands hestamanna ráði 
fram úr landsmótsmálunum og 
komi því í góðan farveg,“ sagði 
Sveinn. 

Tveir nýir kosnir í stjórn

Á aðalfundinum Félags hrossa-
bænda fór fram stjórnarkjör og var 
Jón Bjarni Þorvarðarson á Bergi 
kjörinn nýr inn í stjórn. Einnig var 
Vignir Sigurðsson, Litlu-Brekku, 
endurkjörinn í stjórnina til þriggja 
ára, en Sigbjörn Björnsson á 
Lundum II, stjórnarmaður til 12 
ára, gaf ekki kost á sér aftur og voru 
honum þökkuð farsæl og góð störf. 
Þá var Eysteinn Leifsson kjörinn í 
aðalstjórn til eins árs, en hann hefur 
undanfarið setið sem varamaður eftir 
að Ólafur Einarsson á Torfastöðum 
lét af störfum.

Í varastjórn voru kjörnir þeir 
Sigríkur Jónsson, Syðri-Úlfsstöðum, 
Þórður Júlíusson, Skorrastað og 
Magnús Magnússon, Íbishóli.

Stjórn Félags hrossabænda er þá 
þannig skipuð:

Sveinn Steinarsson, Litlalandi 
í Ölfusi, er formaður. Með honum 
í stjórn eru Vignir Sigurðsson, 
Litlu-Brekku í Eyjafirði, gjaldkeri, 
Eysteinn Leifsson í Mosfellsbæ, 
Magnús Jósefsson, í Steinnesi í 
Austur-Húnavatnssýslu og Jón 
Bjarni Þorvarðarson, á Bergi við 
Grundarfjörð.  /HKr. 

Sveinn Steinarsson segir að löngu sé mál til komið að þrætum í kringum landsmót fari að linna.   Myndir / HKr. 

Hulda G. Geirsdóttir, framkvæmdastjóri félagsins, kynnti nýja kennslubók fyrir börn sem er í smíðum. 

Á aðalfundinum kom fram að Félag hrossabænda hefur veitt fé til að styrkja kynningu og aukna markaðssetningu 
á hrossakjöti. 

Hulda G. Geirsdóttir, framkvæmda-
stjóri félagsins, mun láta af störfum 
um næstkomandi áramót. 
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Virðing
RéttlætiVR      KRINGLUNNI 7      103 REYKJAVÍK      S. 510 1700      WWW.VR.IS     

VR óskar eftir orlofshúsum
VR óskar eftir vönduðum sumarhúsum eða orlofsíbúðum á leigu til framleigu 
fyrir félagsmenn sína. Leitað er eftir húsnæði á landsbyggðinni fyrir næsta 
sumar. Áhugasamir sendi upplýsingar á vr@vr.is fyrir 15. desember 2014.

Eftirfarandi upplýsingar þurfa að fylgja: Lýsing á eign og því sem henni 
fylgir, ástand hennar, staðsetning, stærð, f jöldi svefnplássa og byggingarár. 
Auk þess skal  fylgja lýsing á möguleikum til útivistar og afþreyingar í næsta 
umhverfi. Nauðsynlegt er að myndir og lýsing á umhverfi fylgi einnig með.     

Öllum tilboðum verður svarað.

Fliegl Thermo (Malbiksvagn) Fliegl Push-Off sá sem hefur slegið í gegn 

Fligel Afrúllari.

Fligel Mykjudreifari.

Fliegl baggakló.

Fligel skítadreifari.

Verið velkomin á syningarbásin hjá Flieg Höll D svæði 3340 
Rafn Arnar verður á syninguni í Hernig daganna 27. og 
28. nóvember. Síminn hjá honum er 892 7502

 Helluhraun 4 220 - Hafnarfjörður
Sími: 5652727 / 8927502 

E-Mail: rafn@rag.is - www.rag.is 

Landsmót SFÍ fór fram á 
Vorboðavelli við Blönduós þann 1. 
nóvember. Til leiks voru skráðir 19 
hundar. Þar af 6 í unghundaflokk, 
3 í B-flokk og 10 í A-flokk. 

Allir hundar mótsins fengu eitt 
rennsli sem gilti til úrslita. Úrslit 
voru eftirfarandi:

A-flokkur (stig af 100).
Elísabet Gunnarsdóttir og Skotta 
frá Daðastöðum, 86 stig.
Gunnar Guðmundsson og Karven 
Taff frá Wales, 71 stig.
Gunnar Guðmundsson og Ólína 
frá Hafnarfirði, 63 stig.
 
B-flokkur (stig af 100)
Halldór Sigurkarlsson og Smali 
frá Miðhrauni, 85 stig.
Davíð Jónsson með Móru frá 

Kjarna, 39 stig.
Gunnar Guðmundsson og Loppa 
frá Kýrholti.

Unghundar (stig af 100).
Svanur Guðmundsson og Ronja 
frá Dalsmynni, 66 stig.
Sverrir Möller og Gutti frá 
Hafnarfirði, 59 stig.
Aðalsteinn Aðalsteinsson og 
Doppa frá Húsatóftum, 56 stig.

Snati Húnavatnssýslu, Smaladeild 
Skagafjarðar og Smalahundafélag 
Hörgársveitar og nágrennis höfðu 
samstarf um að halda mótið að 
þessu sinni. Dómari mótsins var 
Mosse Magnusson og kom frá 
Skotlandi. Lífland styrkti félagið í 
formi vinninga sem gengu til efstu 
sætanna í hverjum flokki. 

Landsmót smalahundafélags Íslands:

Elísabet Gunnarsdóttir og Skotta 
frá Daðastöðum sigruðu í A-flokki

 Mynd / EG
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Í síðasta Bændablaði var greint 
frá því að Náttúrufræðistofnun 
Íslands hafi sent frá sér 
fréttatilkynningu þann 22. 
október sl. um að íslenski 
refastofninn sé á niðurleið og að 
fækkun í stofnunum hafi byrjað 
2009. Var það þvert á upplýsingar 
Esterar Rutar Unnsteinsdóttur, 
spendýravistfræðings hjá 
stofnuninni, frá því í maí. 

Þá sagði hún að refnum færi 
fjölgandi vegna vetrarveiða þar sem 
útburður veiðimanna væri að halda 
lífi í refnum. 

Vegna þessara þversagna 
sendi Bændablaðið Ester og 
Náttúrufræðistofnun fyrirspurn í 
nokkrum liðum þann 30. október.  
Svar barst eftir hádegi þann 5. 
nóvember þegar síðasta Bændablað 
var farið í prentun.

Utanumhald um fjölda veiddra 
dýra á hendi Umhverfisstofnunar

Bændablaðið óskaði eftir 
upplýsingum um skil á skýrslum 
frá 2007 og fjölda veiddra dýra. 
Náttúrufræðistofnun svaraði því til 
að stofnunin sæi ekki um þennan 
þátt refaveiða og hann væri alfarið 
á hendi Umhverfisstofnunar.

Óskað var eftir upplýsingum um 
fjölda refa eftir landsfjórðungum frá 
2007. Svar Náttúrufræðistofnunar 
við þessari spurningu hljóðaði svo:

„Þessar upplýsingar liggja ekki 
fyrir núna. Heildarmat á stofnstærð 
refsins er fyrir landið í heild og unnið 
er með tölur úr öllum landshlutum.“

Vísað í tölur um fjölda refa á 
Hornströndum frá árinu 2000

Bændablaðið óskaði eftir 
upplýsingum um talningu á ref á 
Hornströndum á undanförnum árum 
og svarið var eftirfarandi:

„Skýrsla um ábúðaþéttleika 
refa á Hornströndum er í vinnslu 
og verður skilað til umhverfis- og 
auðlindaráðuneytisins fyrir árslok og 
verður skýrslan þá birt opinberlega 
um leið.“ 

Um tölur um fjölda refa er að 
öðru leyti vísað í grein sem birtist 
í Náttúrufræðingnum þann 1.  
september árið 2000.

Greinin sem vísað er í er nokkuð 
ítarleg og er eftir Pál heitinn 
Hersteinsson, Þorvald Þ. Björnsson, 
Ester Rut Unnsteinsdóttur, Önnu 
Heiðu Ólafsdóttur, Hólmfríði 
Sigþórsdóttur og Þorleif Eiríksson. 
Þar er lýst fjölda og dreifingu grenja 
á Hornströndum sumarið 1999 í 580 
ferkílómetra friðlandi. Niðurstaðan 
er að 43 til 48 greni hafi þá verið í 
ábúð. Fjöldi grendýra og yrðlinga 
var í ágústlok það ár talinn vera 
258 til 288, en fjöldi gelddýra á 
svæðinu sé óþekktur. Í lokaorðum 
greinarinnar segir svo að þekkt séu 
172 greni á Hornströndum. Farið 
hafi verið í 170 þeirra á árinu 1999 
[…] „... reyndust 39 greni vera í 
ábúð, en áætlaður heildarfjöldi í 
ábúð er meiri, eða 43–48.“ 

Engin sérstök talning á mófugli á 
Hornströndum

Vegna upplýsinga frá ferðamönnum 
og veiðimönnum um að refurinn 
hreinsi upp heilu svæðin af mófugli, 
var óskað eftir upplýsingum frá 
Náttúrufræðistofnun um  talningu 

á mófugli á Hornströndum á 
undanförnum árum, til samanburðar 
við fjölda refa. Svarið var 
eftirfarandi:

„Mófuglar hafa ekki verið 
taldir sérstaklega á Hornströndum 
undanfarin ár. Undanfarin tvö 
ár hefur hins vegar verið farið í 
umfangsmiklar mófuglatalningar á 
landsvísu, hluti af stærra verkefni, 
Natura Ísland,  og er verið að vinna 
úr þeim talningum núna. Rétt er að 
benda á að þó refur nýti sér mófugla 
og aðra fugla sem fæðu, þ.e. fuglar 
eru hluti af vistfræði refsins, 
þá eru mófuglar (stofnstærðir) 
eða aðrar fuglategundir ekki 
notaðar beint við stofnstærðarmat 
fyrir ref. Fuglar geta hins vegar 
vissulega verið hluti af skýringu á 
afkomumöguleikum refs og öfugt. 
Sjá einnig: Bliki 20 – febrúar 
2000, Hólmfríður Sigþórsdóttir, 
Ester Rut Unnsteinsdóttir og Páll 
Hersteinsson − Fuglalíf í Hlöðuvík 
á Hornströndum sumarið 1998 [23-
32].“

Engar upplýsingar til um hvort 
refurinn færir bú sitt í ætisleit

Bændablaðið spurði um hvort 
Náttúrufræðistofnun hefði 
tölfræði legar upplýsingar um í 
hversu miklum mæli refurinn færir 
búsvæði sitt í ætisleit? Þetta er 
mikilvæg spurning í ljósi ágreinings 
veiðimanna og vísindamanna um 
hvort refurinn flytti sig eftir ætinu, 
en það telja  margir veiðimenn vera 
augljóst. Svarið var eftirfarandi:

„Þessar upplýsingar eru ekki 
til. Þetta er hins vegar atriði sem 
mjög vert er að skoða þ.e. í fyrsta 
lagi hver eru kjörlendi refs, hvaða 
svæði voru aðal búsvæði refsins 
þegar stofninn var sem minnstur 
(voru það bestu svæðin eða svæði 
sem hann er hrakinn á, minni ásókn), 
þegar ref fjölgar hvaða breytingar 
eiga sér stað á þeim búsvæðum 
sem hann er aðallega á, eða batna 

aðstæður á öðrum svæðum sem gerir 
honum kleift að dreifa sér? Þarna eru 
margar ósvaraðar spurningar sem 
beint og óbeint hafa vafalaust áhrif 
á stofnstærðina, en ekki beint á sjálft 
stofnstærðarmatið.“

Unnið að grein um áhrif refs á 
afkomu rjúpna og gæsa

Sjötta spurning Bændablaðsins 
var hvort Náttúrufræðistofnun 
hafi rannsakað hvort sveiflukennd 
afföll í rjúpnastofninum megi 
hugsanlega að hluta rekja til 
refsins og afkomumöguleika hans 
í mismunandi árferði? Svarið var 
eftirfarandi:

„Verið er að vinna að vísindagrein 
um sveiflur í refastofninum sl. 50 ár 
m.a. með tilliti til stofnbreytinga hjá 
fuglum m.a. rjúpna og gæsa.“

Lýst fjölgun í stofninum í maí en 
fækkun í október

Sjöundu og síðustu spurningu 
Bændablaðsins var beint að 
misræmi í orðum Esterar Rutar 
Unnsteinsdóttur um fjölgun 
og fækkun í refastofninum. Í 
Fréttablaðinu í maí var frétt 
um veiði undir fyrirsögninni 
„Aukin veiði fjölgar ref“ og rætt 
við Ester Rut Unnsteinsdóttur, 
spendýravis t f ræðing hjá 
Náttúrufræðistofnun Íslands. Þar 
hélt hún fram þeirri þversögn að 
auknar veiðar á ref hafi leitt til þess 
að refnum fjölgaði ört. Útskýrði hún 
það þannig að aukin áhersla hafi 
verið á vetrarveiði, sem fer þannig 
fram að egnt er fyrir refina með því 
að bera út æti og þeir skotnir þegar 
þeir koma nærri. Ester segir margt 
benda til þess að alltof mikið æti sé 
sett út og þar sem það sé ekki vaktað 
öllum stundum verði það til þess að 
refir sem ella hefðu soltið í hel yfir 
veturinn nái að komast í fæði og lifa 
af. Hún lagði til að haldið verði utan 
um hversu mikið æti sé lagt út. Það 

gæti jafnvel verið ódýrari aðgerð 
til að fækka dýrunum að hætta að 
leggja út æti fyrir refi yfir veturinn.“

Í tilkynningu Náttúrufræði-
stofnunar 22. október sem undirrituð 
er af Ester Rut Unnsteinsdóttur segir 
m.a.:

„Refum er farið að fækka hér 
á landi eftir samfelldan vöxt um 
áratugaskeið. Samkvæmt nýjasta 
mati voru um þriðjungi færri dýr 
í stofninum en þegar hann var 
síðast metinn árið 2010. Fækkunin 
tekur jafnt til þeirra svæða þar sem 
refurinn er veiddur og til friðlanda 
eins og á Hornströndum en þar 
varð hrun í stofninum árið 2014. 
Ástæður þessara stofnbreytinga 
eru óþekktar en tengjast líklega 
veðurfari, fæðuskilyrðum, heilbrigði 
dýranna og jafnvel aðbornum 
mengunarefnum. Veiðimenn eru 
lykilaðilar í vöktun og rannsóknum 
á refastofninum en þeir senda hræ 
af felldum dýrum til krufninga og 
aldursgreiningar.“ 

Vegna þessa misræmis á 
milli tilkynningarinnar og fyrri 
umfjöllunar í vor var Ester spurð:

„Í maí á þessu ári lýstir þú í 
fjölmiðlum fjölgun refs og að 
hugsanleg ástæða fyrir fjölguninni 
væri aukin vetrarveiði þar sem æti 
væri lagt út fyrir ref. Hvað hefur 
breyst sem skýrir það að refnum fari 
nú fækkandi?“ 

Svar: 
„Því hefur verið haldið fram 

sem tilgátu að ein af hugsanlegum 
ástæðum fyrir aukningu í 
refastofninum frá 1997–2007 hafi 
verið aukin vetrarveiði þar sem æti 
hefur verið lagt út í meira mæli en 
áður. Tilgátan var rökstudd með 
ýmsum atriðum sem þá komu fram 
en þetta hefur ekki verið rannsakað 
eða staðfest. Hér er eingöngu 
um eina hugsanlega skýringu að 
ræða en allar líkur eru til þess að 
um fleiri samverkandi þætti sé að 
ræða. Ástæðan fyrir fækkun frá 
2008–2010 er ekki þekkt. Rétt er að 

benda á að nú eins og áður er notað 
sama reiknilíkan fyrir stofnmatið og 
gert hefur verið allt frá árinu 1979.“

„Rannsóknirnar eru alfarið 
byggðar á góðu samstarfi við 

veiðimenn“

Á vefsíðu Náttúrufræðistofnunar 
Íslands segir m.a. um vöktun 
íslenska refastofnsins:

„Mat á íslenska refastofninum 
hefur staðið yfir frá árinu 1979 
og er unnið í samvinnu Náttúru-
fræðistofnunar, Melrakka setursins, 
Háskóla Íslands og Náttúrustofu 
Vestfjarða. Veiðikortasjóður hefur 
m.a. fjármagnað verkefnið.

Rannsóknirnar eru alfarið 
byggðar á góðu samstarfi við 
veiðimenn um allt land. Eru 
veiðimenn hvattir til að senda 
stofnuninni hræ af felldum dýrum 
til krufninga. Mikilvægt er að fá 
gott þversnið af stofninum og því 
er óskað eftir að fá send hræ af öllum 
svæðum og árstímum til krufninga.“

Engin umbun fyrir að koma 
hræjum til skila

Þá er greint frá mikilvægi varðandi 
meðferð hræja og skilum þeirra 
til Náttúrufræðistofnunar, enda 
augljósir hagsmunir í húfi fyrir 
rannsóknir á refastofninum. Í 
niðurlagi þess texta er hins vegar 
klausa sem varla er þó hægt að túlka 
sem hvatningu til veiðimanna um 
að hræjum sé skilað, en þar segir:

„Skyttur fá enga umbun fyrir 
að bera hræ til byggða, fylla 
út eyðublaðið og senda hræin, 
aðra en þá að fá upplýsingar um 
helstu niðurstöður krufninga og 
aldursgreininga á þeim dýrum sem 
þeir senda.

Hræin skal senda merkt sem 
frystivöru, með innihaldslýsingu, 
á kostnað verkefnisins, ásamt 
nafni og símanúmeri sendanda og 
viðtakanda.“ /HKr.

Nýjustu tölur Náttúrufræðistofnunar um refafjölda á Hornströndum byggjast á skýrslu frá árinu 2000 en ný skýrsla er í vinnslu:

Engar áreiðanlegar tölur fyrirliggjandi 
um fjölda refa á landinu í dag
− Engar rannsóknir eru heldur til um áhrif refs á afkomu mófugls og þar með rjúpu, né hvort refurinn færi sig til milli svæða í ætisleit

Fréttaskýring

Hörður Kristjánsson
hk@bondi.is

Þessi mynd sem birt var með grein Ólafs Jónssonar í síðasta Bændablaði hefur vakið athygli. Hún er af tófu sem er með fjölda smáfugla í kjaftinum. Sýnir 
hún vel afkastagetu tófunnar í fugladrápi. Samt hafa engar rannsóknir verið gerðar til að skoða þetta samhengi í lífríkinu.  Mynd / Hilmar Stefánsson.
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Byggingarsaga Bændahallarinnar og Hótels Sögu:

Eitt af helstu kennileitum 
Reykjavíkur
Upphaf Bændahallarinnar 
og Hótels Sögu má rekja til 
1939 þegar Sigurður Jónsson 
á Stafafelli lagði fram erindi á 
Búnaðarþingi um húsnæðismál 
Búnaðarfélags Íslands.

Erindi Sigurðar var vísað til 
stjórnar Búnaðarfélagsins, sem 
lagði til að byggt yrði nýtt húsnæði 
og skyldi það verða höfuðsetur og 
heimili Búnaðarfélags Íslands auk 
þess sem þar gæti einnig verið 
aðsetur og samkomuhús bænda.

Árið 1941 ályktaði Búnaðar-
þing um að byggja bændahús 
í Reykjavík. Sama ár skrifaði 
svo búnaðarmálastjóri búnaðar-
samböndunum í landinu bréf þar 
sem hann leitaði eftir stuðningi við 
byggingu húsnæðis undir starfsemi 
félagsins. Húsið átti jafnframt að 
vera gistiheimili fyrir sveitafólk sem 
ætti erindi til Reykjavíkur. 

Um tíma stóð til að byggja hesthús 
við hótelið svo að bændur gætu komið 
ríðandi í bæinn. 

Árið 1947 var kosin byggingarnefnd 
sem skyldi hafa forgöngu um málið 
og ári seinna fékk félagið lóð undir 
bygginguna við Hagatorg.

Framkvæmdir hófust 11. júlí 1956.
Stéttarsamband bænda gekk til 

liðs við Búnaðarfélagið árið 1953 og 
gerðist aðili að byggingu hússins. 
Halldór H. Jónsson byggingameistari 
var fenginn til að teikna húsið og 
fyrsta skóflustungan var tekin 11. 
júlí 1956. Til þess að afla fjár var 
ákveðið að leita eftir því við Alþingi 
að á árunum 1958 til 1961 yrði 
svokallað búnaðarmálasjóðsgjald, 
sem innheimt var af útborgunarverði 
til bænda, hækkað um ½ prósent og 
rynni það fé sem þannig innheimtist 
til byggingarinnar. Voru lög um þetta 
samþykkt á Alþingi í mars 1959.

Kostnaðurinn við byggingu 
Bændahallarinnar varð meiri en 

ætlaður var í fyrstu og innheimta 
viðbótargjaldsins framlengd til 1970, 
þegar það var lagt af.

Fyrstu hæðir hússins voru teknar 
í notkun fyrir hótelrekstur árið 1962 
og tveimur árum síðar skrifstofur 
búnaðarsamtakanna.

Byggingu fyrri áfanga 
Bændahallarinnar lauk 1965. Eldri 
byggingin er á sjö hæðum auk 
kjallara og Stjörnusalarins, sem er 
áttunda hæðin. Á fyrstu hæð var og 
er enn afgreiðsla og veitingaaðstaða. 
Súlnasalur og aðrir veitingasalir 
eru á annarri hæð. Skrifstofur 
Bændasamtakanna eru á þriðju hæð 
og fjórða hæðin var öll leigð til 
Flugfélags Íslands. Gistirými voru á 
fimmtu, sjöttu og sjöundu hæð.

Á áttunda áratugnum var ákveðið 
að byggja við Bændahöllina að 
norðanverðu sjö hæða byggingu. 
Framkvæmdir við viðbygginguna 
hófust árið 1982 og lauk 1985.

Saga kaupir Hótel Ísland

Á tíunda áratugnum færði Hótel Saga 
út kvíarnar með því að kaupa Hótel 
Ísland en hafði þá annast rekstur þess 
í tvö ár fyrir Búnaðarbankann. Einnig 
gerði Hótel Saga stjórnunar- og 
ráðgjafarsamning við hótelkeðjuna 
Radisson Blu til þess að tryggja 
ávallt sem best gæði og fagmennsku 
í hótelrekstrinum.

Hugmyndir um að selja Hótel 
Sögu

Af og til hafa komið fram tillögur frá 
bændum um að selja Bændahöllina 
og ávaxta það fé sem þar væri bundið 
á hagkvæmari hátt. Tillaga þess efnis 
var felld á auka Búnaðarþingi 2007 
en nú hefur þessi hugmynd verið 
tekin upp aftur.  /VH

Sögumolar
Grillinu bætt ofan á

Samkvæmt ævisögu Þorvaldar 
Guðmundssonar, fyrsta hótelstjóra 
á Sögu, var ákvörðunin um að 
byggja Stjörnusalinn, eða Grillið, 
tekin þegar Þorvaldur bauð 
Ingibjörgu, eiginkonu sinni, upp 
á þak á sjöundu hæð til að njóta 
útsýnisins. Sem Þorvaldur stendur 
þarna og horfir yfir segir hann allt 
í einu að það vanti eina hæð ofan 
á með útsýnisveitingahúsi og var 
Grillinu því bætt ofan á seinna.

Arkitektinn

Halldór H. Jónsson arkitekt teiknaði 
Hótel Sögu.

19.000 fermetrar að stærð

Stærð Bændahallarinnar er tæpir 
19 þúsund fermetrar. Á Hótel Sögu 
eru 209 herbergi, tíu funda- og 
veislusalir og tveir veitingastaðir. 
Hótelið er tæplega 19.000 
fermetrar að flatarmáli og þar 
starfa um 120 manns.

Skreytingarnar í 
Stjörnusalnum

Skreytingar í Stjörnusal og á 
Astra-bar voru gerðar af Lothari 
Grundt,  innanhússarkitekt og 
leiktjaldamálara. Hann sá einnig 
um skreytingu á Mímisbar.

Grillið gælunafn sem festist

Veitingastaðurinn á áttundu hæð, 
sem í dag kallast Grillið, heitir 
Stjörnusalurinn. Grillið er gælunafn 
sem festist við salinn vegna þess að 
þar var eitt fyrsta grill landsins.

Byggingarleyfi fæst

Gunnar Thoroddsen borgarstjóri 
veitti byggingarleyfi fyrir 
Bændahöllinni 26. október 1948.

Hornsteinninn lagður

Steingrímur Steinþórsson 
landbúnaðarráðherra tók fyrstu 
skóflustunguna að Bændahöllinni 
11. júlí 1956 en Ásgeir Ásgeirsson 
forseti lagði hornsteininn að 
byggingunni 11. mars 1961.

Fyrsti bóndinn sem gistir

Fyrsti bóndinn sem gisti á hinu 
nýja hóteli Bændasamtakanna 
var Sigmundur Sigurðsson frá 
Syðra-Langholti í Árnessýslu. Eftir 
að hann hafði skráð sig á gestalista 
var honum tjáð að hann væri 
boðsgestur.

Fyrstu léttadrengirnir

Fréttamaðurinn Óli Tynes 
heitinn og Hrafn Gunnlaugsson 
kvikmyndagerðarmaður voru 
fyrstu „piccoloarnir“ á Hótel Sögu.

Fyrstu starfsmenn í 
stjórnunarstöðum

Þorvaldur Guðmundsson var fyrsti 
hótelstjórinn, Ragnar
Ragnarsson aðstoðarhótelstjóri, 
Gunnar Óskarsson var 
móttökustjóri, Valur Jónsson 
yfirþjónn, Halldór Vilhjálmsson 
yfirmatreiðslumaður og Bertha 
Johansen gjaldkeri.

Umsjón herbergja

Ingibjörg Guðmundsdóttir hafði 
yfirumsjón með herbergjastúlkum, 

Bændahöllin, Hótel Saga við Hagatorg í Reykjavík, 1961.  Mynd/ Gunnar Rúnar Ólafsson

Mynd/  Gunnar Rúnar Ólafsson
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Árið 1964 var brotið blað í 
sögu veitingareksturs á Íslandi 
og nútíminn hélt innreið sína í 
veitingahúsamenningu landsins 
þegar Stjörnusalurinn á efstu hæð 
Hótels Sögu var opnaður. Í dag 
er salurinn betur þekktur sem 
Grillið.

Hótel Saga var opnuð 1962, 
Stjörnusalurinn tveimur árum 
síðar og hefur starfað sem 
veitingastaður óslitið frá þeim 
tíma. Stjörnusalurinn dregur nafn 
sitt af loftskreytingu salarins, sem 
sýnir stjörnumerki dýrahringsins og 
hefur verið látin halda sér óbreytt 
frá upphafi.

Fyrsti veitingasalur hússins

Stjörnusalurinn var fyrsti 

notaður undir alla veitingastarfsemi 
hótelsins og þar var boðið upp á 
morgunmat fyrir hótelgesti í 
fjöldamörg ár. Veitingasalan var 
opin frá því snemma á morgnana 
og fram til miðnættis og boðið 

kvöldverð.
Stjörnusalurinn var flaggskip 

veitingareksturs á Íslandi þegar hann 
var opnaður. Nafnið Grillið var í 
fyrstu gælunafn á staðnum vegna þess 
að þar var eitt fyrsta grillið á landinu. 
Smám saman festist nafnið og í dag 
er Stjörnusalurinn betur þekktur sem 
Grillið.

Útsýnið engu líkt

Útsýnið frá Stjörnusalnum er engu líkt 

hluta Reykjavíkur, til Bláfjalla og í 
suðri eru Bessastaðir og Keilir.

Halldór H. Jónsson arkitekt 
teiknaði Hótel Sögu og fylgdist hann 
vel með að allir munir innanhúss væru 
á sínum stað. Í hans huga var hótelið 
hannað sem heild, bæði innanhúss og 
utan. Innréttingum í Grillinu hefur 
verið haldið að mestu óbreyttu, að 
því undanskildu að upphækkun var 
sett í miðju salarins til þess að gestir 
sem þar sitja geti horft yfir gesti sem 
sitja við gluggana og notið útsýnisins.

Matseðillinn fylgir tíðarandanum

hefur matseðillinn tekið miklum 
breytingum og fylgt tíðarandanum. 
Á árum áður var opið allan daginn, 
sem tengdist mikið fundahaldi á 
hótelinu og mikið var lagt upp úr 
hádegisverðinum.

Í dag er aftur á móti eingöngu 
opið á kvöldin og boðið upp á 
hátíðarkvöldverð. Áherslan í dag 
er því allt önnur en áður og meira 
lagt upp úr matseðlinum, sem er 
fyrsta flokks. Í dag sérhæfir Grillið 
sig í samsettum réttum, eins konar 
óvissumatseðli fyrir matargesti sem 
er mjög vinsæll sem slíkur.

Fjöldi frægra gesta

Fjöldi fastagesta borðar á Sögu og 
rótgróin fyrirtæki hafa lengi haft fyrir 
sið að bjóða gestum, erlendum og 
innlendum, þangað í mat. 

Hótelið hefur líka verið 
gististaður fjöldi erlendra stjarna 
og fyrirmanna í gegnum tíðina. 
Söngkonan Ella Fitzgerald borðaði 
þar, Lyndon B. Johnson, fyrrverandi 
forseti Bandaríkjanna, Charlton 
Heston leikari og einnig Neil 
Armstrong, fyrsti maðurinn til að 
stíga fæti á tunglið hafa gist þar. 

Breski leikarinn Alec Guinness 
kom þangað reglulega og stundum 
nokkrum sinnum á ári í allmörg ár 
og gisti á hótelinu. Guinness og 
eiginkonan sátu alltaf við sama 
borðið, með útsýni yfir Bessastaði 
og út á Reykjanes, og borðuðu 
morgunmat. Hann sagði að honum 
þætti svo gott að koma til Íslands 
til að slaka á því að hér fengi hann 
að vera í friði og óáreittur.“  /VH

Stjörnusalurinn – Grillið:

Fjöldi frægra gesta

en fyrirliðar þeirra voru þær 
Anna Guðmundsdóttir og Hulda 
Davíðsdóttir.

Johnson harður í prúttinu

Þegar Lyndon B. Johnson, 
þáverandi varaforseti 
Bandaríkjanna, gisti á Sögu voru 
uppi miklar varúðarráðstafanir. 
Haukur Gunnarsson í 
Rammagerðinni var fenginn til að 
koma með minjagripi í hótelið til 
þess að spara varaforsetanum og 
fylgdarliði hans það ómak að fara 
út að kaupa minjagripi. Johnson 
var harður við að prútta en Haukur 
kunni ekki við að þrátta við 
varaforsetann og hafði því lítið upp 
úr krafsinu.

Gleymdi öllum mannasiðum

Sagan segir að í veislu sem haldin 
var Lyndon B. Johnson til heiðurs 
í Súlnasalnum hafi hann setið á 
milli Ásgeirs Ásgeirssonar forseta 
og Ólafs Thors. Johnson féll 
prýðilega við Ólaf, gleymdi þess 
vegna öllum mannasiðum og 
sneri bakhlutanum að Ásgeiri allan 
tímann.

Viðbygging ákveðin

Á áttunda áratugnum var tekin 

ákvörðun um að byggja við 
Bændahöllina. Viðbyggingin er 
að norðanverðu og sjö hæðir. 
Framkvæmdir við viðbygginguna 
hófust árið 1982 og lauk 1987.

Geimfarar gista

Áhöfn Apollo 13 geimflaugarinnar 
gisti á Hótel Sögu þegar 
geimfararnir heimsóttu Ísland 
ásamt eiginkonum sínum í október 
1970. Þeir voru James A. Lovell, 
John L. Swigert og Fred W. Haise.

Margir frægir gestir

Meðal frægra gesta sem gist hafa 
á Hótel Sögu eru Neil Armstrong, 
fyrsti maðurinn sem steig fæti á 
tunglið, og Lyndon B. Johnson, 36. 
forseti Bandaríkjanna, leikararnir 

Charlton Heston, Mia Farrow 
og Alec Guinness, André Previn 
píanóleikari og söngvararnir 
Luciano Pavarotti og Ella Fitzgerald.

Alltaf við sama borðið

Alec Guinness leikari gisti reglulega 
á Sögu í nokkur ár ásamt eiginkonu 
sinni, Merula Sylvia Salaman. 
Guinness og Salaman sátu alltaf við 
sama borðið þegar þau borðuðu 
morgunmat.

Mótmæli við Sögu

Ráðherrafundur 
Atlantshafsbandalagsins (NATO) 
var í fyrsta sinn haldinn á Íslandi 
árið 1968. Töluverð mótmæli voru 
við Hótel Sögu vegna fundarins 
enda gisti fjöldi fundargesta á 
hótelinu.

Skrifstofur rýmdar

Allar skrifstofur á þriðju hæð Hótels 
Sögu voru rýmdar í júní árið 1987 
vegna fundar utanríkisráðherra 
NATO-ríkjanna. Þetta voru 
skrifstofur Búnaðarfélags Íslands, 
Stéttarsambands bænda og 
Framleiðsluráðs landbúnaðarins. 
Starfsfólkið tók sér sumarfrí meðan  
á fundinum stóð.

Saga girt af

Hótel Saga var 
fullbókuð vegna fundar 
utanríkisráðherra aðildarþjóða 
Atlantshafsbandalagsins og 
samstarfsríkja þess, sem haldinn 
var í Háskólabíói árið 2002. 
Hótelið var girt af með öflugri 
öryggisgirðingu og þar fengu ekki 
aðrir gestir að dvelja en þeir sem 
tengdust fundinum.

Breski leikarinn Alec Guinness 
kom reglulega á Hótel Sögu. Hann 
borðaði iðulega morgunmat á Grill-
inu og sat alltaf við sama borðið.

Nakinn með hatt

Einu sinni var von á erlendum þjóðhöfðingja á Hótel 
Sögu. Bíllinn var að renna í hlað og allir í startholunum 
þegar lyftan kom niður. Út úr lyftunni stígur innlendur 
fastagestur sem hafði greinilega fengið sér aðeins 
of mikið í tána enda stóð hann kviknakinn og með 
hatt á höfðinu framan við lyftuna. Sem betur fer 
tókst að koma karlinum í stóran frakka af einum 
dyraverðinum og á bakvið í gestamóttökunni áður en 
þjóðhöfðinginn gekk í hús.

„... and I am a princess“

Á Hótel Sögu kom einu sinni hópur af ungum 
mönnum sem höfðu komið til landsins á einkaþotu. 

Einn þeirra kom í móttökuna og pantaði nokkrar 
svítur. Konunni í gestamóttökunni leist hæfilega á 
gestina og í hennar huga voru þetta bara einhverjir 
smástrákar og hún ákvað að láta þá borga fyrirfram. 
Um nóttina var talsvert partístand á þeim. Daginn eftir 
kallar konan í gestamóttökunni þá niður, talaði yfir 
þeim og bannaði þeim að hafa svona mikinn hávaða. 
Einn þeirra gekk þá fram ansi mannalegur og 
sagði, „but I am prince“. Afgreiðslukonan hafði ekki 
hugmynd um hver það var  og svaraði  „yes, and I am 
a princess“.

Eftir að strákarnir voru farnir kom í ljós að þetta var 
tónlistarmaðurinn Prince og vinir hans að skemmta 
sér.

Áhöfnin á Appolló 13.

Hussein Jórdaníukonungur kom í 
opinbera heimsókn til Íslands 1989 
og gisti á Hótel Sögu.

Ella Fitzgerald kom fram í Háskólabíói 
árið 1966 og gisti á Hótel Sögu. 
Hér sést Ella ásamt Konráði Guð-
mundssyni, hótelstjóra á Hótel Sögu.

FINNDU ÞÍNA FRAMTÍÐ

Í SKEMMTILEGUM OG

PERSÓNULEGUM SKÓLA

Opið er fyrir innritun 
frá 1. nóv. til 20. des. 
í gegnum menntagatt.is

Flatahrauni 12 220 Hafnarfirði sími 585 3600 www.idnskolinn.is

Eftirfarandi námsleiðir í boði:
Almennt nám
Grunnnám bíliðna
Grunnnám rafiðna
Grunnnám bygg. og mannvirkja
Hársnyrtibraut 2. 3. 4. og 5. önn
Húsasmíði
Húsgagnasmíði
Listnám hönnun og handverk
Málmiðngreinar fyrri hluti
Pípulagnir
Rafvirkjun
Rennismíði
Stálsmíði
Tækniteiknun
Vélvirkjun

ALLIR ALDURSHÓPAR

ERU VELKOMNIR

VILT ÞÚ ÖÐLAST
STARFSRÉTTINDI ?

www.bbguesthouse.is

2 manna
herbergi

99.990000
krk

2 manna
herbergi

9.000
kr

Á leiðinni til útlanda?

Bændasamtök Íslands, 
Bændahöllinni við Hagatorg, 
107 Reykjavík

Umsóknir um 
lán eða styrki úr 

Stofnverndarsjóði 
íslenska hestakynsins

Fagráð í hrossarækt starfar samkvæmt 15 gr. búnaðarlaga nr. 70/1998. 
Fagráð fer, meðal annarra verkefna, með stjórn Stofnverndarsjóðs 
sem starfræktur er samkvæmt ákvæðum í sömu lögum og reglugerð 
nr. 470/1999 um sama efni.

Verkefni sjóðsins eru:
Að veita fé til þróunarverkefna í hrossarækt sem nýtast til styrktar 
íslenska hrossastofninum.
Að veita lán og styrki til kaupa á sérstökum úrvalskynbótagripum ef 

ræða gripi sem gætu haft úrslitaáhrif á erfðabreytileika í stofninum s.s. 

sem prýða íslenskan hest.
Fagráð tekur ákvörðun um styrkveitingar í desember 2014. Nánari 
upplýsingar fást hjá Bændasamtökunum. 
Frestur til að skila inn umsóknum er til 5. desember 2014 og skal 

107 Reykjavík.
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Ferskar kryddjurtir frá 
Gróðrarstöðinni Ártanga eru nú 
orðnar mikilvægur hluti – fyrir 
fjölmarga sælkera – í vöruúrvali 
matvöruverslana hér á landi.  

Stöðin er í Grímsnesinu, rétt 
norðaustan við Hestvatn, og er í 
eigu hjónanna Sigurdísar Eddu 
Jóhannesdóttur og Gunnars 
Þorgeirssonar.  

Stöðin var stofnuð árið 1986, 
eftir að þau komu heim úr litlu 
Danmerkurævintýri. Þar náði 
Gunnar sér í garðyrkjumenntun og 
sömuleiðis starfsreynslu, en þegar 
þau héldu út árið áður höfðu þau 
einungis áhugann meðferðis – enga 
reynslu. Heima beið þeirra reyndar 
þeirra land og ónotað heitt vatn.

„Við vildum gjarnan vera í 
sveitinni, en ég vildi alls ekki verða 
kúabóndi,“ segir Edda. „Ég er 
alin upp við kúa- og fjárbúskap á 
Ormsstöðum hjá mömmu og pabba, 
en þau keyptu árið 1971. Í dag er 
rekið svínabú þar og systir mín um 
það bil að taka við rekstrinum, þótt 
foreldrar mínir búi þar enn. Ártangi 

liggur þétt upp að Ormsstöðum og 
því má segja að þetta sé nánast eins 
og eitt stórt fjölskyldubú. Selt er 
beint frá býli á báðum stöðum og 
auglýst í litlu staðbundnu fréttabréfi. 

Við byrjuðum með pottaplöntur; 
til dæmis begoníur, jukkur og 
drekatré – og í raun mjög fjölbreyttar 
tegundir. Þegar við vorum með 
flestar plöntur hér þá vorum við 
með um fimm hundruð vörunúmer 
á ársgrundvelli; líka jólastjörnur og 
aðrar árstíðabundnar plöntur. Sá 
rekstur gekk alveg þokkalega og svo 
smám saman fórum við að vera líka 
með sumarblóm – af því þau vantaði 
hreinlega á markað – og svo upp úr 
1990 einnig með lauka.“

Heita vatnið 
var uppspretta Ártanga

Fyrst í stað voru Edda og Gunnar 
einungis með eitt plasthús – en á 
þriðja ári bættu þau við sig tveimur. 
plasthúsum til viðbótar. „Árið 
1989 byggðum við svo fyrsta stóra 
glerhúsið, sem er 720 fermetrar. 

Plasthúsin hafa síðan vikið fyrir 
tveimur stórum glerhúsum til 
viðbótar og skemmu um og eftir 
árið 2000; alls um 3.000 fermetra 
ræktunarrými. Við sjáum tæpast 
fyrir okkur að við þurfum að stækka 
meira í bráð.“

Að sögn Eddu má rekja upphafið 
að öllu þessu til þess að borað var 
eftir heitu vatni fyrir Ormsstaði í 
kringum árið 1980. „Upp úr þeirri 
holu komu upp um þrír sekúndulítrar 
af 90 gráðu heitu vatni. Talsvert 
afgangsvatn rann þá bara beinustu 
leið út í móa og við sáum að það 
væri í raun synd að nýta það ekki. 

Eftir því sem það byggðist upp hjá 
okkur varð ljóst að vatnsmagnið 
úr þessari einu holu myndi ekki 
duga fyrir báða bæina – þannig að 
rétt fyrir árið 2000 var boruð ný 
hola. Sú var um 400 metra djúp 
og gaf sjö og hálfan sekúndulítra – 
sömuleiðis af 90 gráðu heitu vatni. 
Fyrst um sinn rann úr þeirri holu af 
sjálfsdáðum yfir í hina holuna, en 
eftir jarðskjálftann mikla árið 2000 
hætti sú sjálfvirkni og þurftum við 
þá að koma fyrir dælubúnaði til að 
ná í það aftur. Ekkert vatn var hér í 
sex vikur eftir skjálftann.“

Sala á pottaplöntum hrundi við 
efnahagshrunið

„Það kom í ljós fljótlega eftir að hér 
varð efnahagshrun að fólk sparaði 
við sig með því meðal annars að 
sleppa kaupum á pottablómum. Við 
urðum því að breyta eitthvað til í 
okkar starfsemi. Túlípanarnir héldu 
eiginlega í okkur lífinu á þessum 
árum, en þeir eru ekki nema hluta 
ársins í sölu. Það má því segja að 
á tímabilinu frá ágúst til desember, 
á þessum fyrstu árum eftir hrun, 
vorum við hreinlega á mörkum 
þess að ná að halda sjó fjárhagslega. 

Kryddjurtirnar frá Ártanga eru sem ferskur andblær inn í íslenskar matvöruverslanir:

Hefði verið synd að nýta ekki heita vatnið
– gróðrarstöðin sendir frá sér um 2.500 plöntur á viku af um sex tegundum kryddjurta

Myndir / smh

Tvær dætur þeirra Gunnars og Eddu vinna við stöðina



25Bændablaðið | Fimmtudagur 20. nóvember 2014

Svo skaut upp kollinum þessi 
hugmynd að kannski væri ráð að 
fara að rækta kryddjurtir, því okkur 
fannst bæði að það væri einfaldlega 
skortur á ferskum kryddjurtum og 
svo að þeir sem væru nú þegar í 
kryddjurtaræktun væru á öðru sviði 
en við. Það voru nánast eingöngu 
lífrænt vottaðir framleiðendur og 
svo þetta innflutta. Við sáum líka 
að við gátum boðið kryddið okkar 
ódýrara en þeir sem voru með 
lífrænu vottunina, einfaldlega af því 
framleiðslan okkar myndi ekki vera 
eins kostnaðarsöm. Aðdragandinn 
var svo furðu skammur. Við 
ráðfærðum okkur við Magnús 
Ágústsson garðyrkjuráðunaut og 
hann hvatti okkur eindregið til að láta 
slag standa. Við fórum svo til Noregs 
í október í fyrra og heimsóttum þar 
fjórar garðyrkjustöðvar sem eru með 
bæði kryddjurtir og salat. Eftir þær 
heimsóknir vorum við sannfærð og 
í kjölfarið ákváðum við að drífa í 
þessu bara. 

Kosturinn var að við þurftum engu 
að breyta hjá okkur. Við vorum með 
borð, vökvunar- og lýsingarbúnað 
kláran. Þess vegna var meðgangan 
svo stutt hjá okkur. Við vorum farin 
af stað í október í fyrra og seldum 
fyrstu plönturnar 18. desember.“

Lífrænar varnir 
og umhverfisvitund

Ártangi er ekki með lífræna vottun, 
en þó er eingöngu notast við 
lífrænar varnir gegn óværu sem 

leggst á plönturnar – og því engin 
eiturefnanotkun.  Tvenns konar 
óværa herjar einkum á plönturnar; 

hvítfluga og blaðlús. „Til að eiga 
við lúsina er notast við svokallaða 
lúsavespu, en hún verpir inn í 
lúsina þannig að lirfa vespunnar 
drepur að lokum lúsina með því 
að éta hana að innan. Svo notum 
við ránmaur gegn hvítflugunni, 
sem nærist á lirfum hennar. Við 
erum líka með gul límspjöld sem 
eru mjög gagnleg. Bæði festist 
hvítflugan mikið í þeim, enda 
sækir hún beinlínis í þau, og eins 
má lesa úr þeim hvaða óværa er 
fyrirferðarmest á hverjum tíma. 

Við reynum að horfa heildrænt 
á rekstur gróðrarstöðvarinnar og 
reynum að endurnýta mold, áburð 
og vatn þar sem það er hægt. Við 
nýtum til dæmis moldina sem 
gengur af í krydddræktuninni sem 
jarðveg fyrir túlípanana. 

Yfir vetrartímann sendir Ártangi 
frá sér á bilinu 2.000–2.500 plöntur á 
viku. Aðallega eru það sex tegundir 
sem fara reglulega í dreifingu 
í kjörbúðir í gegnum Sölufélag 
garðyrkjubænda; basilika, 
steinselja, kóríander, klettasalat, 

rósmarín og mynta. Svo eru aðrar 
tegundir sem ekki eru komnar í 
jafnmikla dreifingu enn; majoram, 
sléttblaða steinselja, salatsellerí og 
dill. Við verðum örugglega áfram 
með laukplönturnar, túlípana og 
hýasíntur og eitthvað fleira, en ég 
á fastlega von á því að þetta sé í 
síðasta skiptið sem við verðum 
með jólastjörnuna. Sumarblóm 
verðum við svo örugglega með 
að einhverju leyti áfram – í það 
minnsta næsta sumar. Okkur langar 
til að fara út í spínatræktun, en 
það er örlítið snúið því það þarf að 
stýra birtu mun meira þegar spínat 
er ræktað en hinar plönturnar í 
húsunum. Þetta er í grófum dráttum 
okkar framtíðarsýn, frá og með upp 
úr næstu áramótum.“

Ártangi er fjölskyldubú. Tvær 
dætur þeirra Gunnars og Eddu vinna 
við stöðina og sonur þeirra, sem er 
verkfræðingur, hefur einnig lagt 
hönd á plóg tæknimála.   /smh

Hér eru ungar rósmarínplöntur. Sáð var fyrir þessum plöntum  10. september. 

Um tíu starfsmenn starfa í Ártanga. Hér er verið að pakka klettasalati. 

SÁRASPREY FYRIR ÖLL DÝR

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

sveppamyndun
· Íslensk framleiðsla

NÝSKÖPUNARVERÐLAUN
ÍSLANDS 2012

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

RIR ÖLL DÝR

Fæst hjá 
dýralæknum, 

hesta- og búvöru-
verslunum

um land allt

CHEVROLET
CHEVY VAN 1500 FERÐABÍLL

Einn eigandi frá upphafi, kemur nýr til landsins, framdrif og 
upphækkun gert á Íslandi. 35" sumar- og vetrardekk, allt á felgum, 

TV, DVD, fjarstart, loftlæstur framan og aftan ofl., ofl. 
Skráður sem húsbíll. Möguleiki á hópferðaskráningu.

Bílaplan, sími 552-6000, bilaplan.is
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H
andverk og hönnun í 
Ráðhúsi Reykjavíkur 
var haldin í tólfta 
sinn dagana 6. til 10. 

nóvember síðastliðna.

Alls var 51 þátttakandi í 
sýningunni að þessu sinni 
og spannaði handverkið og 
hönnunin nánast allt litrófið á 
þessu umfangsmikla sviði.

Sýningarnar hafa á þessum 
tíma tekist afar vel og hafa 
skapað sér sess í íslensku 
menningarlífi. Þær hafa verið 
fjölsóttar og vakið mikla athygli 
og eru sýnendur orðnir tæplega 
þrjú hundruð frá upphafi.

Á síðustu árum hafa 
ferðamenn sýnt sýningunni 
talsverðan áhuga.  /smh

Handverk og hönnun í 12. sinn í Ráðhúsinu

Sköpunarmiðstöðin svf.
Stubbur leikföng 
Tímalaus tréleikföng hönnuð af 
George Hollanders. Leikföngin 
eru byggð á íslenskum 
veruleika, handunnin á 

Hallormsstaðarskógi. Leikföngin 

frá AURO.

Íslenskir fuglar 

Varpið – úr og skartgripir
íslenskt handverk þar sem unnið er með 

sem hvert egg er einstakt. Hönnuður er 

Íslensku hnífasmiðirnir Soffía Alice 
og Páll Kristjánsson  
vef slóðunum www.kitchenknives.is og 
www.knifemaker.is.

Jónsdóttir og co. – verzlunarfjelag  

TÍRA – Ljómandi fylgihlutir 
 

Náttuglur Allar vörurnar eru handgerðar Nadine – glerperlur Handsmíðaðar 

www.nadine.is.

Hrönn Walterdóttir Hrönn hannar og 

og silfur. www.hronnwaltersgallery.com.

Hespa – Guðrún Bjarnadóttir 

Myndir / smh

Helgi Björnsson – tálgaðir gripir 
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• Stærðir frá 2,4 upp í 2500 kVA.

• Fjölmargar stærðir til á lager.

• 1 fasa og 3ja fasa.

HVAÐ GERIR ÞÚ ÞEGAR RAFMAGNIÐ FER ?Ð G ÚÚ G G Ð ?
RAFSTÖÐVAR

FJÖLMARGAR STÆRÐIR 
TIL Á LAGER

Bútækniráðunautur óskast til starfa
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins óskar eftir að ráða starfsmann  – 
bútækniráðunaut – til að taka að sér starf ábyrgðarmanns í bútækni 
hjá RML. Ráðningin er til eins árs með möguleika á framlengingu. 
Ábyrgðarsvið, menntun og hæfniskröfur:

-

eða sambærilegra tæknigreina. 
• Við leitum að einstaklingi með haldgóða þekkingu á landbúnaðar-

byggingum og tæknivæðingu þeirra. Viðkomandi þarf að geta unn-

séruppdrætti er kostur. Reynsla af verkefnastjórn er kostur.
• Við leitum að einstaklingi sem mun leiða starf faghóps RML í 

bútækni, vinnur að uppbyggingu sérþekkingar á sviði bútækniráð-
gjafar í landbúnaði auk þróunar og sölu á ráðgjöf á landsvísu.

ábyrgðarmenn.
• Vinnur að þróun og sölu á ráðgjöf á landsvísu, á það jafnt við um 

sérhæfða ráðgjöf sem og aðkomu að heildstæðri og þverfaglegri 

• Starfar innan sviðs rekstrar- og nýsköpunar hjá RML.
• Lögð er áhersla á skipulögð vinnubrögð, hæfni í mannlegum 

Karvels L. Karvelssonar (klk@rml.is) eða Runólfs Sigursveinssonar 
(rs@rml.is ). Umsóknarfrestur er til 15. desember. Umsækjendur 

is. Umsóknum skulu fylgja upplýsingar um menntun og starfsferil 
umsækjanda ásamt umsagnaraðilum.

Hrossaræktarráðunautur óskast til starfa
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins óskar eftir að ráða starfsmann 
– hrossaræktarrráðunaut – til að taka að sér starf ábyrgðarmanns 
hrossaræktar hjá RML. Ráðningin er til eins árs með möguleika á 
framlengingu.  
Ábyrgðarsvið, menntun og hæfniskröfur

er æskileg. 

skipulagi fagstarfs innan hópsins.  

ræktunarstarfs og skýrsluhalds sé í samræmi við sett ræktunarmarkmið.

dómara og öðru sem viðkemur framkvæmd kynbótasýninga.
• Vinnur að þróun og sölu á ráðgjöf á landsvísu og á það jafnt við um 

sérhæfða ráðgjöf sem og aðkomu að heildstæðri og þverfaglegri ráðgjöf 

• Situr í fagráði í hrossarækt og kemur fram sem ræktunarleiðtogi íslenska 
hestsins.

• Við leitum að einstaklingi með brennandi áhuga fyrir hrossarækt og 

• Lögð er áhersla á skipulögð vinnubrögð og  hæfni í mannlegum 
samskiptum.

Karvels L. Karvelssonar (klk@rml.is) eða Gunnfríðar Elínar Hreiðarsdóttur 
(geh@rml.is).  Umsóknarfrestur er til 5. desember.  Umsækjendur 

is.  Umsóknum skulu fylgja upplýsingar um menntun og starfsferil 
umsækjanda ásamt umsagnaraðilum.

Norðurland vestra:

Fjarskiptum er 
víða ábótavant
Víða á Norðurlandi vestra er 
fjarskiptum verulega ábótavant,“ 
segir í ályktun sem samþykkt var 
á ársþingi Samtaka sveitarfélaga 
á Norðurlandi vestra.  

Þess er krafist að aukin gæði 
fjarskipta í fjórðungnum verði 
tryggð, hvort sem um ræðir 
nettengingar, GSM samband á 
svæðinu eða önnur fjarskipti sem 
fylgja því að búa í nútímasamfélagi, 
„hvort sem það tengist námi, starfi 
eða til að tryggja öryggi íbúa,“ eins 
og segir í ályktun. 

Lögð er áhersla á það sanngirnis- 
og jafnréttismál að allir íbúar 
landsins eigi kost á háhraðatengingu 
sem stenst nútímakröfur óháð 
búsetu. Sú krafa er í samræmi við 
fjarskipta-áætlun þar sem rík áhersla 
er lögð á atvinnuuppbyggingu, bætt 
lífsgæði og jákvæða byggðaþróun. 

Bent er á að víða í fjórðungnum, 
Norðurlandi vestra sé fjarskiptum 
verulega ábótavant. „Gott farsíma- 
og netsamband er í senn stór 
öryggisþáttur og mikilvægur þáttur 
í uppbyggingu þjónustu, bæði fyrir 
íbúa og vaxandi fjölda ferðafólks. 
Skortur á góðum fjarskiptum getur 
staðið í vegi fyrir uppbyggingu 
fyrirtækja og þjónustu og dregið 
þannig úr lífsgæðum og veikt svæðið 
sem valkost til búsetu.“ /MÞÞ

Mjög fágætri
vatnalilju
stolið frá Kew
Fyrr á árinu var fágætri vatnalilju 
stolið úr einu af gróðurhúsum 
Kew-grasagarðsins í London.

Plantan, sem á latínu kallast 
Nymphaea thermarum, er minnsta 
þekkta vatnalilja í heimi, blómið 
er tæpur sentímetri í þvermál og 
jafnframt sú sjaldgæfasta.

Plantan sem upphaflega óx í 
heitum lindum í Rúanda er ekki 
lengur þekkt í náttúrunni og 
plönturnar 24 sem Kew varðveitti 
þær fáu sem vitað er um. Einni af 
þessum plöntum var stolið í janúar 
síðastliðnum.

Markaðurinn fyrir sjaldgæfar 
plöntur í heiminum er stór og safnarar 
til í að borga hátt verð fyrir þær líkt 
og listaverka- eða fornmunasafnarar 
fyrir fágæta listmuni og forngripi.

Vatnaliljur eins og þessar þurfa 
sérstök skilyrði til að vaxa og því 
vandaverk að halda þeim lifandi þar 
til réttur kaupandi fæst.  /VH

Bændablaðið
kemur næst út

4.
DESEMBER
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Vegna eldgoss í kjölfar umbrota 
sem hófust undir Bárðarbungu 
þann 16. ágúst síðastliðinn og 
hraungosa í Holuhrauni 29. ágúst  
og síðan öðru stærra þann 31. 
sama mánaðar, hafa vísindamenn 
og Almannavarnir verið í 
viðbragðsstöðu vegna mögulegra 
flóða. Ekki er hægt að útiloka mikið 
tjón á raforku- og fjarskiptakerfi 
sem og á vegakerfi landsmanna og 
öðrum mannvirkjum. 

Fram að þessu hafa helstu 
óþægindin af gosinu stafað af 
mikilli gasmengun sem vart hefur 
orðið um allt land. Það getur verið 
mjög hættulegt í miklum þéttleika, 
enda er um að ræða efnasambönd 
úr koldíoxíði CO2, brennisteinsoxíði 
SO2, brennisteinsvetni H2S, 
kolmónoxíði CO, vetnisklóríði HCI, 
vetnisflúoríði HF, vatni H2O, vetni H2 
og helíum He. 

Helstu áhrif gastegunda frá gosinu 
á heilsu manna eru af völdum  SO2. 
Helstu einkennin eru ertingur í 
augum, hálsi og öndunarfærum og 
við háan styrk getur fólk fundið 
fyrir öndunarörðugleikum. Fólk með 
undirliggjandi astma, berkjubólgu, 
lungnaþembu og hjartasjúkdóma 
er viðkvæmara fyrir SO2, heldur 
en heilbrigðir einstaklingar og fær 
einkenni við lægri styrk en aðrir. Þeim 
er því ráðlagt að hafa öndunarfæralyf 
tiltæk.

Mesta hraungos
frá Skaftáreldum, eða í 230 ár

Hraunið sem komið hefur upp í gosinu 
er langt frá byggð og hefur ekki valdið 
neinu tjóni á mannvirkjum. Eigi að 
síður er það orðið um 70 ferkílómetrar 
að flatarmáli og er mesta hraungos 
frá því í Skaftáreldum 1783 til 1784 
sem skilaði 580 ferkílómetrum af 
hrauni. Þær hamfarir ollu einnig 
mikilli gosmóðu. Við það fyrirbæri 
eru móðuharðindin kennd, þar sem 
meira en 10.000 manns, eða rúmlega 
20% þjóðarinnar lét lífið. 

Þrjár sviðsmyndir til að bregðast 
við hugsanlegum flóðum

Fyrir utan skaða sem gas frá gosinu 
getur valdið á lífríkið á landinu og 
hafsvæðið umhverfis landið, þá er 
augljós hætta á ferðinni fyrir dýralíf 
og menn. Auk gasmengunar geta 
komið upp önnur vandamál verði 
gos undir jökli, en þar er aðallega 
um að ræða vanda vegna öskufalls 
og mögulegra flóða. 

Settar hafa verið upp þrjár 
sviðsmyndir vegna mögulegra flóða. 
Sviðsmynd 1 gerir ráð fyrir að eftir 
að gosi lýkur í Holuhrauni geti í 
framhaldinu orðið öflugt sprengigos 
undir jökli. Ef eldgos kemur upp í 
öskju Bárðarbungu, þá gæti slíkt 
mögulega leitt til hamfaraflóðs. 
Ástæðan er sú að askja Bárðarbungu 
er um 70 ferkílómetrar að flatarmáli 
og  um 700 metra á dýpt og full af 
jökulís. Það þýðir að ísinn í öskjunni 
eru um 49 milljónir rúmmetra af ís.

Við snögga bráðnun vegna 
eldgoss gæti safnast upp firna mikið 
vatn í öskjunni sem myndi á endanum 
brjóta sér leið út og þá líklegast þar 
sem skörð eru í öskjunni og barmarnir 
lægstir. Tvö áberandi skörð eru í 
Bárðarbunguöskjunni, annað sem 
vísar í austur eða suðaustur og hitt 
í suðvestur. Barmur öskjunnar er 
um 100 metrum lægri í skarðinu að 
austanverðu og því telja vísindamenn 
líklegast að bráðnunarvatn leiti þar út 
og flæði síðan í norður undan jökli 
og í Jökulsá á Fjöllum. 

Sviðsmynd 1 og hugsanlegt flóð í 
Jökulsá á Fjöllum

Sviðsmyndirnar sem vísindamenn 
hafa búið sér til vegna mögulegs 
flóðs, eru í grunninn þrjár. 

Sviðsmynd 1 miðast við gos 
undir jökli og mögulega mikið 
sprengigos í Bárðarbungu og þá 
líklegast austan til í öskjunni. Gert 
er ráð fyrir að flóðvatn leiti þá út 
í Jökulsá á Fjöllum sem er 206 
kílómetra löng frá upptökum við 
jökulsporð til sjávar í Öxarfirði. 
Meðalrennsli árinnar er um 183 
rúmmetrar á sekúndu. Vísindamenn 
gera ráð fyrir að flóð vegna eldgoss 
geti numið um allt að 20 þúsund 
rúmmetrum á sekúndu, sem er um 
110 sinnum meira en meðalrennsli 
árinnar. Ekki er ólíklegt að flóð af 
þeirri stærðargráðu geti rifið með 
sér mikið af jarðvegi og m.a. haft 
talsvert áhrif á ásýnd Dettifoss og 
annarra náttúrufyrirbæra neðar í 
Jökulsárgljúfri. 

Ekki mikla líkur taldar á 
ofurflóði 

Ekki er talin mikil hætta á enn 
stærra ofurflóði í Jökulsá á Fjöllum, 
eins og talin eru hafa orðið þarna á 
forsögulegum tíma, eða 100 til 200 
þúsund rúmmetrum á sekúndu. Talið 
er að flóð af þeirri stærðargráðu hafi 
m.a. myndað Jökulsárgljúfrið sjálft  
og Ásbyrgi. 

Um 20 þúsund rúmmetra flóð 
í Jökulsá á Fjöllum yrði samt vart 
hægt að skilgreina örðuvísi en sem 
hamfaraflóð. Slíkt flóð myndi án 
efa sópa burt þeim þrem brúm sem 
yfir ána eru, grafa í sundur vegi 
og líklega brjóta niður raflínur og 
slíta ljósleiðara- og símastrengi. Við 
efri hluta árinnar er ekki byggð sem 
gæti verið  í verulegri hættu, en öðru 
máli gegnir þegar komið er niður 
að árósum við Kelduhverfi. Þar á 
sléttlendinu neðan þjóðvegarins 
eru nokkrir bæir í byggð sem gætu 
orðið umflotnir vatni auk nokkurra 
eyðibýla, sumar- og gripahúsa. 

Tæpar þrjár aldir eru liðnar síðan 
umtalsverð hlaup hafa komið í 
Jökulsá á Fjöllum. Í annálum og 
öðrum sögulegum heimildum er 
getið um hlaup í ánni á 15., 17. 
og 18. öld. Þau ollu umtalsverðu 
tjóni á landi, bæjum og búpeningi 
í Kelduhverfi og Öxarfirði en fólk 
bjargaðist sumt upp á þök bæja 
sinna. Munu hlaup hafa náð alla leið 
vestur í Víkingavatn í Kelduhverfi. 
Nú er landslag á söndunum inn af 
Axarfirði mikið breytt og eru því 
líkur á að hlaup sem kæmi nú 
myndi fylla í flestar lægðir sem eru 
á sandinum. 

Töluverður viðbragðstími

Ef svo illa fer að stórflóð verði 
í hinni 206 km löngu Jökulsá á 
Fjöllum, hefur fólk eigi að síður 
talsverðan tíma til að bregðast við. 
Frá gosstað niður að jökuljaðri 
er líklegur ferðatími flóðs talinn 
vera 1 til 1,5 klukkustundir. Frá 
jökuljaðri að Herðubreiðarlindum 
væri líklegur ferðatími flóðs 4,5 

klukkustundir, niður að brúnni 
á Jökulsá við Grímsstaði um 
5,5  klukkustundir og niður undir 
Ásbyrgi og að Kelduhverfi um 7,5 
klukkustundir. Heildar ferðatími 
flóðtopps frá gosupptökum í 
Bárðarbungu til sjávar yrði því um 9 
klukkstundir. Meðalhraði rennslisins 
frá jökulrótum yrði samkvæmt þessu 
um 27,5 kílómetrar á klukkustund. 
Við þetta þarf fólk á þessu svæði 
að miða sínar viðbragðsáætlanir. 
Rýmingu þarf að vera lokið vel áður 
en flóðtoppurinn nær fyrrgreindum 
stöðum. Þá þarf að gera ráð fyrir að 
rafmagn fari af, símasamband rofni 
og GSM símakerfið detti út. Einnig 
er mögulegt að vatnslagnir heim að 
bæjum rofni sem hafa þarf í huga 
m.a. vegna búfjár sem er í húsum á 
mögulegu flóðasvæði.

Sviðsmynd 2 miðar við að hætta 
skapist á Þjórsársvæðinu

Sviðsmynd 2 gerir líka ráð fyrir 
miklu sprengigosi, en í vestanverðri 
Bárðarbunguöskjunni. Líklegt er að 
bráðnunarvatn leiti þá út um skarð 
í öskjubarminum að vestanverðu 
og flæði niður í Hágöngulón og 
Köldukvísl sem er á vatnasvæði 
Þjórsár. Þótt vísindamenn hafi 
reiknað með minna flóði þar en 
í Jökulsá á Fjöllum, þá er eigi að 
síður reiknað með um 6 þúsund 
rúmmetrum á sekúndu. 

Sex stórar vatnsaflsvirkjanir á 
mögulegu hættusvæði

Á Þjórsársvæðinu eru sex stórar 
vatnsaflsvirkjanir svo augljóst er 
að áhrifin af flóði þessa leið gætu 
orðið mjög víðtæk og ef allt færi á 
versta veg myndu þeirra gæta um 
allt land, m.a. vegna rafmagns- og 
fjarskiptarofs. Landsvirkjun gerir 
eigi að síður ráð fyrir að hægt 
verði að verja flestar virkjanirnar 
fyrir tjóni, m.a. með því að veita 
flóðavatni úr Köldukvísl framhjá 
Þórisvatni þannig að það skapi 
ekki hættu fyrir Vatnsfellsstöð (90 
MW), Sigöldustöð (150 MW) og 
Hrauneyjafossstöð (210 MW). Meiri 
óvissa er þó með með Búðarhálsstöð 
(95 MW), Sultartangastöð (120 MW) 
og Búrfellsstöð (270 MW) sem eru 
neðstu þrjár virkjanirnar í keðjunni. 
Þá gæti raflínukerfið einnig verið 
í hættu. Eigi að síður hafa menn 
þann möguleika á bak við eyrað að 
þessar virkjanir geti orðið fyrir tjóni 
og stíflur rofnað. 

Sex þúsund rúmmetra flóð í 
Þjórsá yrði 16-falt meðalrennsli

Þjórsá er lengsta á landsins, eða 
230 kílómetrar frá upptökum við 
Hofsjökul og niður að sjó, samkvæmt 
tölum á vefsíðu Wikipedia. 
Meðalrennsli árinnar við Urriðafoss 
er um 370 rúmmetrar á sekúndu. Flóð 
upp á um 6 þúsund rúmmetra sem 

Almannavarnir miða við yrði því 
ríflega 16-falt meðalrennsli árinnar.

Flóðtoppur kemur mun seinna 
en rýmingu á að vera lokið

Fyrir leikmenn er auðvelt að 
misskilja stöðuna miðað við 
framlögð gögn Almannavarna 
og þeirra rýmingaráætlana sem 
nú er unnið að við Þjórsá. Í 
skýrslu Ríkislögreglustjóra sem 
Almannavarnir heyra undir og 
Viðlagatrygginga Íslands frá 
27. október sl.  er greining á 
áhrifum flóða í kjölfar eldgosa í 
Bárðarbungu. Þar kemur fram að 
líklegur ferðatími flóðs frá gosstað 
að jökuljaðri gæti verið um 1,0–
1,5 klukkustundir. Frá jökuljaðri 
að brú yfir Þjórsá við Sultartanga 
yrði flóðtoppurinn 30 klukkutíma 
og vegalengdin er sögð vera 90 
kílómetrar. Að Þjórsárbrú á þjóðvegi 

1 sem sagt er vera 160 kílómetrar 
yrði flóðtoppurinn kominn eftir 40 
klukkustundir. Að Þjórsárós, sem 
sagt er vera 180 kílómetrar, yrði 
flóðtoppurinn svo kominn eftir 44 
klukkustundir. 

Miðað við þessar uppgefnu 
vegalendir vantar að minnsta kosti 
40 kílómetra ef t.d. er miðað við 
upplýsingar á Wikipedia og trúlega 
gott betur. Vert er þó að hafa í huga 
að margt getur haft áhrif á flóðhraða, 
eins og botnlag og það hversu vítt 
áin flæmist út fyrir bakka sína. 

Sérfræðingar hjá verkfræði-
stofunni Verkís hafa gert kort í 
samvinnu við Almannavarnir þar 
sem metið er hvenær þurfi að 
vera búið að rýma byggð svæði. 
Samkvæmt því er gert ráð fyrir 
að rýmingu verði að vera lokið 
ofan við virkjanir í Þjórsá eftir 9 
klukkustundir frá því gos hefst í 
Bárðarbungu. Flóðtoppurinn næði 

Rétt viðbrögð í tíma skipta miklu máli ef flóð verða vegna eldgosa − Almannavarnir reyna að leggja mat á stöðuna:

Flóð af völdum eldgoss í Bárðarbungu gæti lamað raforku- og fjarskiptakerfið
− Mest hætta er talin á flóði í Jökulsá á Fjöllum í kjölfar sprengigoss, en tjónahættan er sennilega mest ef flóð rynni niður í Þjórsá

Þetta kort sýnir jarðskjálftatíðnina í Bárðarbungu og nágrenni frá því 
jarðhræringarnar hófust þann 16. ágúst. Kortið er birt með fyrirvara um 
mögulegar skekkjur.  Mynd / Veðurstofa Íslands. 

Viðbrögð vegna eldgosa
fyrir skepnur og gæludýr
Gosefni sem berast með vindi geta mengað 
gróður og vatn og borist ofan í skepnur. 
Öskukornin eru oddhvöss eins og örsmá 
glerbrot. Þau særa augu, öndunarfæri og 
meltingarveg. Þau geta valdið niðurgangi, 
tannsliti og fótsæri. Flúor loðir við yfirborð 
kornanna, þeim mun meiri sem askan er fínni. 
Því er fín aska langt frá eldstöð síst minni 
hætta fyrir skepnur en aska sem fellur nær. 

Flúor bindur kalsíum í torleyst sambönd og 
stuðlar þannig að kalkskorti. Bráð eitrun 
getur valdið doða í ám og kúm, og klumsi í 
hryssum, einkum seint á meðgöngu og um 
burð eða köstun. 

Sjúkdómar í búfé af völdum eldgosa hafa 
verið þekktir hérlendis í margar aldir og eru 
fyrstu skráðar lýsingar á eitrunum í búfé vegna 
gosösku að finna í annálum frá 1694. Þegar 
Hekla gaus 1970 söfnuðu  vísindamenn á 
Keldum ýmsum upplýsingum og rannsökuðu 
ítarlega áhrif gosösku á heilsufar búfjár. 

Rýming / brottflutningur / flótti

Ef hættusvæði er yfirgefið t.d. heimili vegna 
ástands húss, snjóflóðahættu eða af annarri 
vá, eða stærra svæði rýmt að ákvörðun 
ríkisstjórnar verður öryggi best tryggt með 
eftirtöldum aðgerðum: 

Frágangur húss og verðmæta

• Takið með ykkur það sem brýnt er að hafa 
svo sem lyf og nauðsynjar ungbarna.

• Gangið tryggilega frá helstu verðmætum 
eða hafið þau meðferðis. 

• Tryggið að matvæli liggi ekki undir 
skemmdum. 

• Lokið gluggum og hurðum.

• Ef rýma þarf háhýsi varist að taka lyftu 
ef hætta er á að rafmagn fari af eða rýma 
þarf við bruna. Einnig geta lyftur skekkst 
í jarðskjálfta.

• Lokið fyrir gaskúta við eldavélar og grill.  

• Metið hvort loka skuli fyrir inntak vatns 
(heitt og kalt) og rafmagns en hafið í huga 
að mikið frost getur valdið frostskemmdum.  

• Sé ákvörðun ykkar að hafa rafmagn í 
húsinu, skiljið þá eftir ljós í forstofu og 
við útidyr.

• Aftengið öll rafmagnstæki frá straumgjafa 
og loftnet á sjónvarps- og útvarpstækjum 
og munið að klæðast vel.
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Bárðarbungu. Flóðtoppurinn næði 
hins vegar ekki á sama stað fyrr 
en hugsanlega 20 klukkustundum 
síðar. Löngu áður yrði hugsanlega 
farið að flæða yfir vegi. Rýmingu 
á að vera lokið við Búrfell eftir 12 
klukkustundir við Árnes eftir um 
14 klukkustundir og við Þjórsárbrú 
eftir 18 klukkustundir. Þá á rýmingu 
á öllu hættusvæðinu fyrir neðan 
Þjórsárbrú og niður að sjó að vera að 
fullu lokið eftir 22–23 klukkustund. 

Þetta gefur íbúum þeirra húsa 
sem mögulega geta orðið umflotin 
vatni við neðri hluta Þjórsár og 
líka við Ytri-Rangá og Hvítá mun 
lengri viðbragðstíma en íbúum í 
Kelduhverfi í Öxarfirði. Þar virðist 
rýmingartíminn fyrir íbúa niður við 
ströndina, miðað við framlögð gögn 
Almannavarna frá upphafi goss, vart  
meiri en 7 klukkustundir, þó áin sé 
ekki nema um 30 kílómetrum styttri 
en Þjórsá. Það skýrist hugsanlega af 

meiri straumhraða í þröngu gljúfri 
Jökulsár á Fjöllum en í Þjórsá sem 
getur flæmst um mjög vítt svæði á 
leið sinni til sjávar.   

 Hætta við Hvítá og við
Ytri-Rangá

Ljóst er að auk hættunnar fyrir 
stóran hluta raforkukerfisins er 
fjöldi bæja á mögulegu flóðasvæði 
meðfram ánni, einkum á flatlendinu 
fyrir neðan Urriðafoss. Þar gæti 
flóðið flæmst um mjög stórt svæði. 
Þá er einnig sá möguleiki fyrir 
hendi að stórflóð í Þjórsá gæti 
leitað úr farvegi sínum til vesturs 
á Skeiðunum og alla leið vestur í 
Hvítá með tilheyrandi flóðahættu 
m.a. á Selfossi. Þá er spurning hvaða 
áhrif það hefði t.d. á viðamikið 
veitukerfi gömlu Flóaveitunnar. 
Annar möguleiki sem ræddur hefur 
verið er að flóðvatn úr Þjórsá gæti 

brotið sér leið við Búrfell og yfir 
í vatnakerfi Ytri-Rangár sem víða 
rennur um mikið sléttlendi og m.a. 
gegnum þorpið á Hellu. 

Stóra málið er mögulegt tjón á 
orkumannvirkjum. Þótt virkjanirnar 
sjálfar slyppu tiltölulega vel, 
þá er mjög líklegt að viðkvæmt 
raforkuflutningskerfi muni 
rofna. Slíkt gæti haft mikil áhrif 
á allt raforkukerfi landsmanna, 
framleiðslu stóriðjuvera og 
atvinnustarfsemi um allt land. 
Það myndi líka hafa mikil áhrif 
á  fjarskiptakerfi landsmanna. 
Þetta skiptir t.d. miklu máli fyrir 
kúabændur sem reiða sig á raforku 
vegna mjaltavéla og skiptir alla 
matvælavinnslu í landinu miklu 
máli. Þar með gæti fæðuöryggi 
landsmanna verið í tvísýnu og eru 
stór matvælafyrirtæki því þegar farin 
að skoða möguleika á uppsetningu 
varaaflsvéla til að lágmarka sitt tjón. 

Sviðsmynd 3 og mögulegt flóð í 
Skjálfandafljóti

Í sviðsmynd 3 er flóðahættan metin 
minnst að mati vísindamanna og 
hefur því ekki verið lögð sérstök 
áhersla á að gera áhættumat vegna 
þess svæðis. Þar er gert ráð fyrir 
flóði niður Skjálfandafljót sem 
yrði þó líklega ekki nema gjósa 
færi undir jökli norðvestan við 
sjálfa Bárðarbunguöskjuna. Þar 
er jökullinn mun þynnri en í 
öskju Bárðarbungu og eldgos á 
þeim stað myndi því orsaka mun 
minni bráðnun. Eigi að síður nefna 
vísindamenn þann möguleika 
að þarna geti orðið flóð sem 
nemi um 5 þúsund rúmmetrum á 
sekúndu. Það er samt gríðarlega 
mikið miðað við að meðalrennsli 
Skjálfandafljóts er ekki nema 95 
rúmmetrar á sekúndu. Flóð af 
þessari stærðargráðu yrði því nærri 

53 sinnum meira en meðalrennsli 
árinnar. Skjálfandafljót er um 180 
kílómetrar að lengd frá upptökum 
við Vatnajökul og niður til sjávar í 
Skjálfandaflóa. Flóðvatn yrði því 
að líkindum svipaðan tíma að ná 
til sjávar og í Jökulsá á Fjöllum. 
Rýmingu þyrfti þá að vera lokið vel 
innan þess tíma. 

Flóðvatn í Skjálfandafljóti rynni 
niður Bárðardal, en náttúrulegar 
aðstæður eru með þeim hætti að 
það flæmdist ekki mjög mikið út 
fyrir meginfarveg fljótsins. Ekki 
eru taldar miklar líkur á að bæir við 
fljótið verði umflotnir vatni, en það 
gæti þó gerst neðarlega við farveg 
árinnar. Þótt bóndabæir ættu flestir 
að sleppa tiltölulega vel í flóði í 
Skjálfandafljóti, þá má geta þess 
að þarna eru mannvirki eins og brýr 
og merkileg náttúrufyrirbæri á borð 
við Goðafoss sem gæti látið á sjá.   
 /HKr

gæti lamað raforku- og fjarskiptakerfið

Kort af mögulegum flóðasvæðum í þrem sviðsmyndum

Svörtu punktarnir á kortinu sýna m.a. staðsetningu 
húsa og sveitabæja utan þéttbýlis á landinu.  

Grunnkort: Landmælingar Íslands / Flóðagrunnur:  Bændablað/HKr. 

Úr greiningu á áhrifum flóða í 
kjölfar eldgosa í Bárðarbungu

Sviðsmynd I − Flóð í 
Jökulsá á Fjöllum

Nokkur hlaup koma í Jökulsá á Fjöllum með 
nokkurra daga millibili, það stærsta með 
um 20.000 m3/s hámarksrennsli sem varir í 
fimm sólarhringa, með jakaburði í sjó fram. 
Öskufall er mest næst gosstað. Í rúmlega 100 
km fjarlægð frá gosstað er gjóskufall innan 
við 1 cm á þykkt.

Líklegur ferðatími flóðtopps frá gosstað 
að jökuljaðri gæti verið 1 – 1,5 klst.

Sviðsmynd II − Flóð í Þjórsá / 
Tungnaársvæði

Miðað er við að nokkur hlaup komi í 
Köldukvísl með nokkurra daga millibili, 
það stærsta með 6.000 m3/s rennsli sem 
varir í fjóra sólarhringa. Öskufall er mest 
næst gosstað. Í rúmlega 100 km fjarlægð frá 
gosstað er gjóskufall innan við 1 cm á þykkt.

Afleiðingar jökulhlaups í Hágöngulón 
eru háðar stíflurofum á flóðaleið. Um 
6.000 m3/s jökulhlaup í Hágöngulón myndi 
yfirfylla lónið og rjúfa stíflu við norðanverða 
Hágöngu. Hlaupvatn rynni meðfram 
Hágönguhrauni í Kvíslavatn sem yfirfylltist 
og ein eða fleiri stíflur af átta við vatnið 
rofnuðu og beindu þannig hlaupvatni niður 
í Þjórsá. Flóðvar í Sultartangastíflu rofnaði 
og brú á frárennslisskurði Sultartangastöðvar 
og á Þjórsá væru í hættu.

Jökulhlaupið myndi stöðva eða trufla 
rekstur Sultartangastöðvar og Búrfellsstöðvar. 
Flestir bæir í Gnúpverjahreppi stæðu á þurru 
en frístundabyggð við Árnes væri umflotin. 
Á Skeiðum og í Flóanum flæddi að og um 
fjölda bæja og frístundahúsa. Þá er hætta á 
að byggðir nálægt farvegi Hvítár, Ölfusár 
og Ytri-Rangár yrðu að hluta eða öllu leyti 
umflotnar.

Sviðsmynd III – Flóð í Skjálfandafljóti

Miðað er við að eitt hlaup komi í 
Skjálfandafljót með um 5.000 m3/s 
hámarksrennsli og vari í tvo sólarhringa 
með jakaburði í sjó fram. Öskufall er mest 
næst gosstað. Í rúmlega 100 km fjarlægð frá 
gosstað er gjóskufall innan við 1 cm á þykkt.

Fljótið heldur sig að mestu í núverandi 
farvegi í Bárðardal en breiðist um 
dalsbotninn. Þar kann vatnsdýpi að verða 
0,5 – 1 m. Búast má við svipaðri vatnsdýpt 
neðan brúar í Skriðuhverfi.
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Þetta kort er hannað af Verkís í samvinnu við Almannavarnir og sýnir rýmingartíma við Þjórsá í klukkustundum frá því að hugsanlegt gos hefst í Bárðarbunguöskjunni. Miðað er við jökulhlaup 

Lýsing á loftgæðum
Einstaklingar með Heilbrigðir einstaklingar

μg/m³ ppm undirliggjandi sjúkdóma**

Góð
0 - 300 0-0,1 Yfirleitt engin áhrif á heilsufar. Getur fundið fyrir áhrifum. Engin áhrif á heilsufar.

Sæmileg
300 - 600 0,1-0,2 Getur valdið óþægindum í öndunarfærum Farið með gát, fylgist Áhrif á heilsufar ólíkleg.

hjá einstaklingum með undirliggjandi sjúkdóma. með mælingum.

Slæm fyrir viðkvæma
600 - 2.000 0,2-0,7 Einkenni frá öndunarfærum líkleg hjá einstaklingum með Forðist áreynslu utandyra. Áhrif á heilsufar ólíkleg

einstaklingum með undirliggjandi öndunarfærasjúkdóma. en gagnlegt að draga úr
Lítil vandamál hjá heilbrigðum. áreynslu utandyra.

Óholl
2.000 - 9.000 0,7-3,0 Einkenni frá öndunarfærum líkleg hjá öllum Dveljið innandyra Forðist áreynslu utandyra.

einstaklingum, einkum einstaklingum með undirliggjandi og lokið gluggum. Þeir sem hafa tök á haldi 
 öndunarfærasjúkdóma. Slökkvið á loftræstingu. sig innandyra, loki gluggum

 og slökkvi á loftræstingu.

Mjög óholl
9.000 - 14.000 3,0-5,0 Allir líklegir til að finna fyrir miðlungs- eða alvarlegum Dveljið innandyra Dveljið innandyra og lokið

 einkennum frá öndunarfærum. og lokið gluggum. gluggum. Slökkvið á
Slökkvið á loftræstingu. loftræstingu. Fylgist með 

Fylgist með ráðleggingum . ráðleggingum yfirvalda.

Hættuástand
> 14.000 >5,0 Alvarleg einkenni frá öndunarfærum líkleg. Dveljið innandyra og lokið Dveljið innandyra og 

 gluggum. Slökkvið á lokið gluggum. Slökkvið á 
loftræstingu. Fylgist loftræstingu. Fylgist 

 með ráðleggingum yfirvalda. með ráðleggingum yfirvalda.

1. Lungna- og hjartasjúklingar hafi sín lyf tiltæk.
2. Andið sem mest með nefi og forðast líkamlega áreynslu utandyra í mikilli mengun því það dregur úr SO2 sem kemst niður í lungu.
3. Dvöl innanhúss með lokaða glugga og slökkt á loftræstingu ver fólk fyrir um 90% af menguninni.

Áhrif á heilsufar og ráðleggingar um viðbrögð við SO2 frá eldgosum
Ráðleggingar um aðgerðirMagn SO2*

Almennar ráðleggingar:
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Schäffer liðléttingar
Schäffer liðléttingarnir eru liprar og öflugar vinnuvélar sem bjóða upp á mikla notkunarmöguleika

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

ndanfarin ár verið chäffer hefur undSch n ár ver
éttingurinn á Íslandi. Vel st seldi liðléttinmest s Íslandi. Vel 

ndrað ánægðraa hundrá fjórða h a bænda og 
iga Schäffer oeigverktaka e og lofa gæði 
og endingu.hans, styrk h gu.

Rétt viðbrögð við mögulegri 
hættu eru afar mikilvæg
Mikilvægt er að sýna rétt 
viðbrögð við aðsteðjandi vá. 
Ágæt samantekt  er um þetta 
á vefsíðu Ríkislögreglustjóra 
Almannavarnadeild. Þar segir m.a. 
að viðbættum nokkrum atriðum 
sem geta komið sér vel: 

Náttúruhamfarir verða yfirleitt 
án nokkurrar viðvörunar.  Til að 
bregðast sem best við þeim skaða sem 
náttúruhamfarir geta orsakað þurfa 
allir fyrirfram að undirbúa viðbrögð 
sín vegna þeirra.   

Athuga hvort nauðsynlegur 
öryggis- og neyðarbúnaður

er til staðar

Liður í mótvægis- og áhættu-
minnkandi aðgerðum felst í því að 
fara yfir heimili og vinnustað og 
athuga hvort nauðsynlegur öryggis- 
og neyðarbúnaður er til staðar, sem 
gott getur verið að hafa til taks ef 
hamfarir verða. 

Margir safna slíkum öryggisbúnaði 
í neyðar- eða viðlagakassa þar sem 
geymdir eru hlutir sem koma sér vel 

í hamförum. 
Minni útgáfu af slíkum 

neyðarkassa má geyma í bifreið. 
Hvað búnað varðar í góðum 

neyðarkassa má nefna nokkra vel 
valda hluti eins og: 

• Vel útbúinn sjúkrakassa og skrá 
yfir lyf heimilismanna. 

• Vasaljós og rafhlöðu útvarp (og/
eða handknúið) með langbylgju. 

• Bæklingur um skyndihjálp. 

• Skífusími, sem hægt væri að 
nota ef stafrænn eða þráðlaus 
sími verður óvirkur. 

• Hugsanlega litlar talstöðvar.

• Auka rafhlaða fyrir farsíma og 
hleðslutæki sem hægt er að nota 
í bifreið. 

• Eldhúsrúllur, rykgrímur, stóran 
plastpoka, reiðufé. 

• Auka bíllyklar, húslyklar og 
ýmsar sérþarfir fjölskyldu-
meðlima t.d. fyrir börn og 
gæludýr. 

• 
• Útprentuð skrá yfir helstu 

símanúmer fjölskyldu og 
stofnana í sveitarfélaginu. 

• Góð verkfæri eru einnig 
nauðsynleg í slíkum kassa 
(hamar, kúbein, skófla) svo og 
límbandsrúlla). 

• Venjulegur útilegubúnaður 
getur komið sér vel í hamförum 
og auðvelt að grípa með s.s 
svefnpokar, teppi, hlý föt og góðir 
skór, pakkamatur, vatnskútur, 
snyrtidót, og niðursoðinn matur.
Eldspýtur/kveikjari, upptakari, 
ásamt pottum og prímusum, 
sérstaklega ef rýma þarf heimilið.

Athugið! 
Kynnið ykkur hvar skrúfað er fyrir 
vatn og hvernig rafmagn er tekið af 
húsinu/íbúðinni.

Fjöldahjálparstöðvar
Fjöldahjálparstöðvar Rauða 
krossins eru almennt í skólum og 
er þar tekið á móti þeim sem þurfa 
að yfirgefa heimili eða vinnustað 
og því mikilvægt að vita hvar 
næsta fjöldahjálparstöð er.

Athugið að aldraðir og/eða 
fatlaðir einstaklingar búa hugsanlega 
í næsta nágrenni við ykkur og  gætu 
þurft á aðstoð að halda ef það þarf 
að yfirgefa heimilið vegna hamfara. 

Einnig gæti þurft að gera 
sérráðstafanir fyrir búfénað og 
gæludýrin. Ef rýming er yfirvofandi 
athugið að hafa nægt eldsneyti á 
bifreið og kannið hvort fjölskyldur 
sem ekki eiga bifreið geti ferðast 
saman til næstu fjöldahjálparstöðvar.

Einstaklingar, fjölskyldur, 
fyrirtæki og stofnanir þurfa að fara 
yfir þær hættur sem þau eru útsett 
fyrir og gera viðeigandi ráðstafanir 
og sína eigin viðbragðsáætlun. 
Viðbragðsáætlanir þessara aðila 
snúast um að fara yfir hugsanlegar 
hættur sem steðja að þeim og hvaða 
úrræði eru til staðar og hvað skuli 
gera til að vera viðbúinn. Æfið 
viðbragðsáætlunina reglulega 
og uppfærið hana eftir þörfum. 
Rauði krossinn á Íslandi heldur 
skyndihjálparnámskeið reglulega og 
er mikilvægt að kunna fyrstu hjálp.

 Upplýsið alla heimilismeðlimi, 
sérstaklega börnin, um öryggismál 
og viðbragðsáætlanir og hvernig 
þurfi að bregðast við og hvert eigi 
að leita ef eitthvað fer útskeiðis.  
Munið að 112 er númer sem allir 
geta haft samband við í neyð og er 
einnig símanúmer Almannavarna. 
Ef mikið álag er á 112 er hægt senda 
þeim SMS eða setja út hvíta veifu 
sem er merki um hjálparbeiðni í 
hamförum.

Almannavarnir bregðast strax 
við neyðarástandi en hafa skal í 
huga að ef margir slasast eða verða 
heimilislausir getur orðið bið á því 
að öllum berist hjálp.  Því þarf fólk 
að vera undir það búið að bjarga sér 
sjálft, þar til hjálpin berst.  

Við gerð heimilisáætlunar 
þá ræðir heimilisfólk saman um 
hugsanlegar hættur, tryggingamál, 
framkvæmir forvarnir, semur 
viðbragðs- og rýmingaráætlun og 
lærir að bregðast við vá.

Gefið ykkur því tíma til þess 
að athuga hvernig þið getið 
undirbúið ykkur og heimili ykkar 
til að takast á við áföll. Ræðið og 
æfið áætlunina með reglubundnu 
millibili. Látið börnin taka fullan 
þátt, öryggis þeirra vegna. Gera 
heimilisáætlun.

Kelduhverfi í Öxarfirði
Sviðsmynd 1

Söluaðilar Kerckhaert á Íslandi:

Lífland Lynghálsi Reykjavík
Top Reiter Ögurhvarfi  Kópavogi
Söðlaverkstæði Jón Sig Garðabæ
Baldvin og Þorvaldur Selfossi
Búaðföng Hvolsvelli
Rafey Egilsstöðum
Hófur Húsavík
Fákasport Akureyri
Lífland Akureyri
SR Byggingavörur Siglufirði
K.S Varmahlíð
Vélaval Varmahlíð
K.V.H Hvammstanga
K.B Borgarnesi   

• Hægri og vinstri fætur eru ekki 
eins lagaðir, þess vegna eru 
Kerckhaert skeifur sniðnar á 
vinstri og hægri fót

• Minni vinna á steðjanum
• Fjaðragötin gefa gott sæti og 

stýra fjöðrunum rétt
• Tvær breiddir 20mm og 22mm
• Þrjár þykktir 6mm, 8mm og 

10mm
• Sérhannaðar fyrir Íslenska 

hestinn
• Hugsanlega hestvænustu 

skeifur á markaðnum

Kerckhaert skeifur, yfir 100 ára reynsla
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Íslenska kúakynið er trúlega 
eitt af örfáum eða jafnvel eina 
kynið í heiminum sem haldist 
hefur lítt eða ekki blandað 
öðrum kynjum jafn lengi eða 
allt frá því á landnámsöld. 

Rannsóknir á beinum úr 
nautgripum í Lundi í Svíþjóð frá 
tímabilinu 1020–1400 benda til 
þess að þar hafi kýr verið svipaðar 
kúm af sænska landkyninu. 

Þar fundust eingöngu hauskúpur 
af hyrndum nautgripum. Við 
uppgröft í hinum fornu norrænu 
byggðum á Grænlandi fundust 
hauskúpur af bæði hyrndum og 
kollóttum nautgripum, yfirleitt 
smávöxnum. Í fornu beinasafni 
frá Aðalbóli í Hrafnkelsdal frá 
því fyrir 1158 fannst framhluti 
hauskúpu af kollóttum nautgrip 
en einnig hauskúpur af hyrndum 
nautgripum.

Flest naut hyrnd

Í Íslandslýsingu sinni frá því 
um 1590 getur Oddur Einarsson 
biskup þess, að flestir nautgripir 
á Íslandi séu hyrndir en kollótt 
naut komi þó fyrir. Nautgripir frá 
Danmörku voru nokkrum sinnum 
fluttir til landsins á 19. öld. 
Áhrif þess innflutnings eru talin 
mjög lítil. Norskur fræðimaður, 
O. Bæröe, sem ferðaðist um 
Ísland árið 1902, taldi íslenska 
nautgripi líkjast mest nautgripum 
á Þelamörk og í Austurdal 
í Noregi. Umfangsmiklar 
blóðrannsóknir voru gerðar á 
íslensku nautgripunum árið 
1962 og samanburður gerður við 
nautgripakyn í Noregi. 

Niðurstaðan var sú að 
íslenskir nautgripir höfðu 
mjög svipaða blóðflokkagerð 
og gömlu landkynin í Noregi, 
Þelamerkur-, Dala- og Þrændakýr. 
Blóðflokkar íslenska kúakynsins 
voru svo líkir blóðflokkum gömlu 
norsku kúakynjanna, að íslensku 
kýrnar hefðu vel getað verið 
tilviljanakennt úrtak úr gömlu, 
norsku kynjunum. Það kom 
einnig fram í þessari rannsókn 
að íslensku kýrnar vantaði alveg 
ákveðinn blóðflokkserfðavísi, 
sem einkennir Jersey-kýr. 
Hugmyndir, sem komið hafa 
fram, um skyldleika íslenskra 
kúa og Jersey-kúa virðast því ekki 
eiga við rök að styðjast.

Í síðari rannsókn, árið1974, 
kom fram, að íslensku 
nautgripirnir eru mjög fjarskyldir 
Hereford og Aberdeen Angus 
kynjunum á Bretlandi. Í finnskri 
doktorsritgerð frá 1999 var 
íslenski kúastofninn borinn saman 
við 19 aðra kúastofna. Þar kom 
fram að íslensku kýrnar voru 
skyldastar hryggjóttum kúm úr 
Norður-Noregi og Þrændalögum, 
Sidet Trönder- og Nordlandsfe, 
og tíminn frá því þessir stofnar 
greindust að, miðað við 5-6 
ára ættliðabil reiknaðist vera 
1100-1300 ár. Það fellur vel að 
landnámi hér fyrir um 1130 árum.

Innflutningur á 19. öld

Í Lýsingu Íslands, sem út kom árið 
1919, getur Þorvaldur Thoroddsen 
þess að lengi hafi verið talað 
um nauðsyn þess að bæta 
kúakynið, en ekki hafi orðið af 
framkvæmdum nema það að menn 
fengu sér við og við útlendar kýr 
á 18. og 19. öld. Hann tilfærir þó 
engar heimildir um innflutning 
nautgripa á 18. öld. 

Innflutningur á 19. öld, sem 
Þorvaldur nefnir er eftirfarandi. 
Árið 1816 fékk Magnús 
Stephensen frá konungsbúum 
Sjálandi rauða kvígu og bola. 
1819. Fékk hann veturgamlar 2 
kvígur frá Holtsetalandi.

Magnús gerði tilraunir með 
dönsku nautgripina í Viðey. 
Kvígurnar reyndust vel, komust 
í 18-20 merkur. Kýr af þessu kyni 
komust að Hvítárvöllum og að 
Hjálmholti í Flóa. Upplýsingar 
um þetta kúakyn eru einnig frá 
Meðalfelli í Kjós, Rauðalæk í 
Holtum og Hvanneyri. Kýr af 
þessu kyni var í Deildartungu 
um 1900 samkvæmt upplýsingum 
Páls Agnars yfirdýralæknis, 
1838, fékk Bjarni Thorarensen 
amtmaður á Möðruvöllum í 
Hörgárdal, bola og kvígu frá 
Holtsetalandi. Fyrir 1840 voru 
danskar kýr fluttar til nokkurra 
staða á Íslandi samanber 
sóknarlýsingar. Um 1840 var 
nautpeningur af útlendu kyni 
í Möðruvallasókn, einkum á 
Möðruvallaklaustri. Árið 1852 
var sá stofn talinn útdauður. 

Á Gilsá í Breiðdal voru kýr 
af sjálensku kyni um 1840. 
Þær mjólkuðu ekki betur en 
góðar íslenskar. Á Setbergi 
voru árið1840 kýr af útlendu 
kyni, sagðar mjólkurlagnari en 
íslenskar kýr. 

Um miðja 19. öld komu 
til Eyjafjarðar naut af dönsku 
kyni. 1870 eða aðeins fyrr fékk 
Jóel Jósepsson á Spákonufelli á 
Skagaströnd danska nautgripi, 
líklíklega kálfa, samkvæmt 
upplýsingum Guðmundar 
Jósafatssonar frá Brandsstöðum. 

Innflutningur á 20. öld

1933 komu til landsins frá 
Skotlandi 5 nautgripir af 4 
mismunandi holdakynjum: 

1. Aberdeen Angus-tarfur, 
sagður veturgamall 

2. Highland-tarfur, f. 14. júlí 
1932 

3. Shorthorn-tarfur, f. 1. apríl 
1932 

4. Galloway-tarfur, f. 20. des. 
1931 

5. Galloway-kýr, f. 14. febr. 
1931

Sagt er frá þessum innflutningi 
í bókinni, Þættir um innflutning 
búfjár og Karakúlsjúkdóma, 
sem út kom 1947, samantekin 
af þriggja manna nefnd skipaðri 
af landbúnaðarráðherra, Árna 
G. Eylands stjórnarráðsfulltrúa 
og alþingismönnunum Jónasi 
Jónssyni og Jóni Pálmasyni. 
Gripirnir komu með Brúarfossi 
til Reykjavíkur hinn 4. júlí 1933 
og voru fluttir samdægurs í 
einangrun til Þerneyjar, en þá var 
þar bóndi, Hafliði að nafni, með 
fjölskyldu sína og hafði búið þar 
m.a. við nautgripi og sauðfé.

Hringskyrfi í innfluttum 
nautgripum

Dýralæknirinn í Reykjavík var 
fjarverandi vegna framboðs til 
Alþingis, þegar gripirnir komu 
og var aðstoðarmaður hans, 
Guðmundur Andrésson, ekki 
dýralæknislærður, fenginn til að 
skoða nautgripina áður en þeir 
voru teknir úr skipinu. Taldi hann 
þá heilbrigða, en ekkert vottorð 
var gefið út um það. Hinn 10. júlí 
sama ár voru fluttar til Þerneyjar 
20 Karakúl-kindur frá Þýskalandi. 

Ásgeir Þ. Ólafsson, dýralæknir 
í Borgarnesi, var fenginn til að 
gera læknisskoðun á fénu og 
framkvæmdi hann skoðunina 
þegar kindurnar voru teknar í land 
í Þerney og síðan skoðaði hann 
tarfana, sem þangað voru komnir 
áður, en kvíguna náðist ekki í til 

skoðunar. Ásgeir taldi tarfana 
heilbrigða og hina prýðilegustu 
að útliti. 

Fyrst eftir að gripirnir voru 
komnir til landsins fóru menn 
að gera áætlanir um það, hvernig 
ætti að nýta þá. Samkvæmt skýrslu 
Hannesar Jónssonar dýralæknis 
fóru að koma hrúðraðir hárlausir 
blettir á eitt nautið u.þ.b. einni viku 
eftir að gripirnir komu til Þerneyjar 
og fylgdi því mikill kláði. Eftir 
3-4 vikur voru allir gripirnir 
komnir með útbrot. Hannes 
taldi sjúkdóminn vera Hringorm 
(Hringskyrfi, Herpes tonsurans) 
og var sú sjúkdómsgreining 
seinna staðfest á Rannsóknarstofu 
Háskólans. Eftir að upplýsingar 
höfðu fengist erlendis frá og 
talsverðar vangaveltur var ákveðið 
að lóga gripunum. 

Heimanautgripir í Þerney 
smituðust einnig og voru felldir 
vorið eftir. Fólk í Þerney smitaðist 
einnig af hringskyrfi en hvorki 
sauðfé né hross, sem þar voru. 

Lógað var öllum innfluttu 
gripunum 5 að tölu og var það 
gert hinn 9. janúar 1934, en 
kálfur undan Galloway-kúnni þá 
tæplega vikugamall hafði verið 
tekinn úr karinu og fluttur inn 
í eldhús. Galloway-kálfurinn í 
Þerney var fluttur samkvæmt leyfi 
stjórnvalda í land hinn 16. febrúar 
1934. Hann var hafður í einangrun 
í kjallara á bænum Blikastöðum 
til 27. apríl sama ár. Hann sýktist 
ekki og hringskyrfi var upprætt í 
Þerney. Hinn 18. júlí sækir Magnús 
Þorláksson bóndi á Blikastöðum 

um leyfi til að selja kálfinn 
Búnaðarsambandi Suðurlands 
og fylgdi heilbrigðisvottorð 
prófessors Níelsar Dungals dagsett 
16. júlí. 

Búnaðarsambandið keypti svo 
Galloway-kálfinn haustið 1934 og 
fór hann að Gunnarsholti. Þar var 
nautið og afkvæmi þess til 1936, 
er Búnaðarsamband Suðurlands 
hætti að reka búið. Þá var nautið 
og 4 kálfar undan því fluttir að 
Sámsstöðum í Fljótshlíð. Haustið 
1939 voru gripirnir sem til voru, 
flestir fluttir að Hvanneyri en þar 
dó kynið út að mestu, þótt það væri 
lífgað við þar síðar. Frá Hvanneyri 
höfðu þá verið seldir nautkálfar að 
Geldingalæk á Rangárvöllum og 
þaðan mun kynið hafa borist að 
Gunnarsholti á ný. Um tveggja ára 
skeið var Galloway-stofn einnig á 
Bessastöðum.

Upp úr 1972 var hafin bygging 
einangrunarstöðvar holdanauta í 
Hrísey eftir breytingu á lögum. 
Flutt var inn fryst sæði úr 
Galloway-nautum frá stöðinni 
Southbar í Skotlandi, fyrst í maí 
1976, öðru sinni í febrúar 1978 og 
í þriðja skipti í júní 1987, 1100 strá 
úr 5 nautum samtals. Nautin höfðu 
verið vandlega rannsökuð, fyrst 
lifandi og svo eftir lógun áður en 
flutt var. Til Hríseyjar höfðu verið 
fluttar úr Mýrdal 20 kvígur. Tíu 
þeirra voru hreinar íslenskar en tíu 
Galloway-blendingar. Margs konar 
próf voru gerð á nautgripunum.

1994 voru fluttir til Hríseyjar 
í tveimur áföngum fósturvísar 
úr tveimur nýjum holdakynjum 

frá Danmörku, Aberdeen Angus 
og Limousin. Valdar höfðu verið 
kýr úr Mýrdal, Hvolhreppi og 
Rangárvöllum til að flytja í 
Hrísey. Ekki var nú lengur talið 
hættulaust vegna smitsjúkdóma 
að flytja inn sæði. Hins vegar var 
þá innflutningur fósturvísa talinn 
hættulaus. Seinna kom fram, að 
það er ekki heldur rétt. Sumar 
veirur geta borist með fósturvísum, 
þótt öllum vísindalegum ráðum sé 
beitt gegn því t.d. veiran sem veldur 
illkynjaðri slímhúðapest, bæði í 
nautgripum og sauðfé. Það má því 
kallast heppni að sá veirusjúkdómur 
barst ekki með fósturvísunum frá 
Danmörku. Í sauðfjárriðu, sem er 
náskyld kúariðunni berst smit með 
fósturvísum og blóði. Smitefnið 
finnst í hvítum blóðkornum. Sama 
gildir um hjartardýrariðu. Ósannað 
er að kúariðusmit berist með 
fósturvísum. Það hefur heldur ekki 
verið afsannað enn þá. Rannsóknir 
eru fáar og mælitæknin ófullkomin. 
Blóðið leikur um hvern vef 
líkamans. 

Innflutningur 1994 á 
fósturvísum af holdanautakyni 
frá Danmörku hefur eftir á að 
hyggja verið óvarlegur. Þá hafði 
kúariða nýlega greinst í Danmörku 
í nautgrip innfluttum frá Bretlandi 
1988.

Við megum víst þakka fyrir að 
hafa sloppið hingað til og ættum að 
gæta okkar betur eftirleiðis.

Sigurður Sigurðarson 
dýralæknir

Uppruni íslensku kúnna og innflutningur fyrr 
á tímum á lifandi nautgripum og erfðaefni

Sigurður Sigurðarson dýralæknir.
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Þarft þú að breyta eða byggja nýtt?
Mikið úrval lausna innréttinga, steinbita, flórskafa, básadýna og drykkjartroga á hagstæðu verði

Beerepoot hágæða hollenskar 
milligerðir, átgrindur og dýnur.

Fjölbreytt úrval flórskafa og 
sköfuróbotta frá GEA

Úrval rafrdifinna hræra og dæla fyrir 
haughús, fortanka og mykju tanka 
frá ýmsum framleiðendum

Steinbitar og forsteyptar 
einingar frá De Boer Betong

Náttúruvernd:

Samráð um endurheimt 
votlendis á Íslandi
Umhverfis- og auðlinda ráðuneytið 
hefur boðað hagsmuna- og 
fagaðila til samráðs um mótun 
aðgerðaáætlunar varðandi 
endurheimt votlendis. 

Aðgerðaáætlunin er liður í 
stefnu íslenskra stjórnvalda í 
loftslagsmálum og náttúruvernd.

Markmið starfsins verður að 
kortleggja nánar hvaða svæði 
koma til greina til endurheimtar 
votlendis án þess að skaða 
hagsmuni annarrar landnotkunar. 

Jafnframt er ætlunin að móta 
aðferðafræði til að forgangsraða 
slíkum svæðum meðal annars með 
tilliti til ávinnings fyrir lífríki, 
losun gróðurhúsalofttegunda, 
hagræns ávinnings landeiganda 
og kostnaðar. Svæði þar sem lítil 
eða engin landbúnaðarnot eru nú 

eru dæmi um svæði sem henta vel 
og yrði ávinningur fyrir vistkerfið.

Votlendi eru mikilvæg 
vistkerfi sem veita víðtæka 
þjónustu, svo sem við miðlun 
vatns, sem búsvæði fugla og 
ekki síst á sviði loftslagsmála. 
Ísland hefur því beitt sér fyrir 
því að endurheimt votlendis telji 
sem mótvægisaðgerð gegn losun 
gróðurhúsalofttegunda innan 
Kyoto-bókunar Loftslagssamnings 
Sameinuðu þjóðanna og liggur nú 
fyrir alþjóðasamþykkt þess efnis.

Til samráðsins hafa verið boðaðir 
fulltrúar frá Sambandi íslenskra 
sveitarfélaga, Landbúnaðarháskóla 
Íslands, Náttúrufræðistofnun 
Íslands, Landgræðslu ríkisins, 
Bændasamtökum Íslands og 
Fuglavernd.  /VH

Árni Björn Pálsson í liði Auðsholtshjáleigu var sigurvegari í einstaklings-
keppni 2014. 

Meistaradeildin í hestaíþróttum 2015: 

Hefst í Fákaseli 
í Ölfusi í janúar
Meistaradeildin í hestíþróttum 
2015 verður haldin í Fákaseli í 
Ölfusi eins og undanfarin ár.

Dómarar verða tíu samtals og 
munu dæma hverja keppni tveir 
saman. Mótið hefst í janúar og er 
niðurröðun eftirfarandi:

Keppnisliðin og knapar 2015:

Auðsholtshjáleiga, Þórdís Erla 
Gunnarsdóttir, liðsstjóri, Sylvía 
Sigurbjörnsdóttir. Árni Björn 
Pálsson og Bjarni Bjarnason.

Árbakki – Kvistir, Hinrik Bragason, 
liðsstjóri, Hulda Gústafsdóttir, 
Gústaf Ásgeir Hinriksson og Ragnar 
Tómasson.

Ganghestar - Margrétarhof, Sig-
urður Vignir Matthíasson, liðsstjóri, 
Edda Rún Ragnarsdóttir, Reynir 
Örn Pálmason og Aðalheiður Anna 
Guðjónsdóttir.

Gangmyllan, Olil Amble liðsstjóri, 
Bergur Jónsson, Daníel Jónsson og 
Erling Ó Sigurðsson.

Heimahagi, Guðmar Þór 
Pétursson, liðsstjóri, John Kristinn 
Sigurjónsson, Davíð Jónsson og 
Ævar Guðjónsson.

Hrímnir - Export-hestar, Ólafur 
B. Ásgeirsson, liðsstjóri, Eyrún Ýr 
Pálsdóttir, Helga Una Björnsdóttir 
og Þórarinn Ragnarsson.

Lýsi, Oddhóll, Þjóðólfshagi, 
Sigurbjörn Bárðarson, liðsstjóri, 
Sigurður Sigurðarson, Lena 
Zielinski og Elvar Þormarsson.

Topreiter - Sólning, Guðmundur 
Björgvinsson, liðsstjóri, Jakob 
Svavar Sigurðsson, Viðar 
Ingólfsson og Teitur Árnason.

Aðalstyrktaraðilar mótsins eru 
Lífland og Vís.

• Fim. 29. janúar:      Fjórgangur
• Fim. 12. febrúar:    Gæðingafimi
• Fim. 26. febrúar:     Fimmgangur
• Fim. 12. mars:         Tölt
• Lau. 28. mars:         Skeiðgreinar úti, 150 metra og gæðingaskeið
• Fös. 10. apríl:           Slaktaumatölt, flugskeið og Lokahátíð

Bændablaðið Smáauglýsingar 56-30-300 
Næsta blað kemur út 4. desember
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Edengarðar Íslands er 
hugmyndafræði sem snýst um 
það hvernig Íslendingar geta 
orðið sjálfbærir í ræktun og 
skapað fjölda fjölbreyttra starfa 
í samspili við móður Jörð og 
samstarfi hvert annað. 

Pálmi Einarsson iðnhönnuður er 
einn af aðstandendum vinnuhóps 
sem vinnur að því að útfæra 
hugmyndina og koma henni í 
framkvæmd.  

„Drifkrafturinn á bak við 
hugmyndina er meðal annars sá 
að okkur finnst mjög einkennilegt 
hvernig farið er með fjármunina 
sem við sem samfélag eigum 
sameiginlega. Það virðist vera 
sjálfsagt að eyða úr sameiginlegum 
sjóðum okkar í verkefni sem tengjast 
einkaframtaki en takmarkaður 
vilji í að nota þá í verkefni sem 
flokkast sem samvinnuverkefni og 
eru sameign samfélaga sem byggja 
verkefnin upp.“ 

 
Framleiðsla á grænmeti

„Í grófum dráttum felst hugmyndin 
í að nota ódýra orku Íslendinga 
til að framleiða matvæli og þróa 
sjálfbæran iðnað úr iðnaðarhampi. 
Hingað til höfum við verið að 
selja orku í heildsölu til erlendra 

fjárfesta. Það hafa skapast 
töluvert af störfum með þessu en 
hagnaðurinn af orkusölunni hefur 
verið takmarkaður. Á landi eins 
eins og Íslandi, þar sem er mikið 
af endurnýtanlegri orku, ætti að vera 
lítið mál að hagnast af orkunni en 
okkur hefur á einhvern hátt ekki 

tekist það. Ég nam eftir endalausum 
loforðum ráðamanna um gríðarlegar 
tekjur þjóðinni til handa þegar 
koma upp áform um að byggja eina 
stóriðjuna í viðbót. Einhvern veginn 
bregðast væntingarnar þó alltaf og 
tekjurnar hverfa úr landi.

 Hugmyndin með Edengörðum er 

að við seljum sjálfum okkur orkuna  
á sama lága verðinu og stóriðjan 
fær hana á og notum hana í okkar 
þágu. Til að framleiða matvæli og 
ná tekjunum út úr sölu matvælanna 
fremur en sölu orkunnar og fá í 
bónus bætta lýðheilsu og minni 
umhverfisáhrif. Í dag er hátt í 90% 

af öllu grænmeti og ávöxtum flutt 
inn, mikið af því langt að með 
stóru vistspori, lakari gæðum og 
notkun á gjaldeyri. Markaðurinn 
hefur stækkað mikið á seinustu 
árum, bæði vegna aukins fjölda 
ferðamanna sem heimsækja landið 
og aukinnar neyslu og ásóknar 
í íslenskt grænmeti og íslenskar 
afurðir. 

Hugmyndin hjá okkur er að 
framleiða grænmeti og ávexti og 
fullnýta framleiðsluna með því að 
framleiða úr henni vörur eins og 
tómatsalsa, tómatsósur, sultur og 
barnamat svo dæmi sé tekið en 
það er flutt inn gríðarlegt magn af 
þessum vörum á hverju ári.  

Ég sé einnig fyrir mér að fá 
bændur í lið með okkur og fá þá 
til að framleiða iðnaðarhamp til 
framleiðslu á ýmiss konar einnota 
vörum eins og einnota diskum, 
glösum, hnífapörum, pokum, 
pappír, fatnaði og svo framvegis. 
Þessar vörur er svo hægt að 
endurvinna í stað þess að farga 
þeim,“ segir Pálmi.

Geislar í Bolholti

Pálmi lærði iðnhönnun í Hollandi 
og bjó í nokkur ár í Kaliforníu í 
Bandaríkjunum. Hann er fyrrverandi 
þróunarstjóri Össurar hf. og með 
20 ára reynslu í því að hanna eigin 
hugmyndir og koma þeim á markað. 
Í dag rekur hann hönnunarhúsið 
og verslunina Geislar í Bolholti. 
Þar er einnig lítið verkstæði með 
geislaskurðarvél þar sem Pálmi 
framleiðir allar vörurnar sínar sem 
eru umhverfisvænar gjafavörur,  
minjagripir og módelleikföng ásamt 
því að bjóða upp á skurðarþjónustu 
og hönnunarráðgjöf.

 Pálmi segir hafa komið sér 
verulega á óvart bæði í starfi og 
þegar hann var að læra iðnhönnun 
að honum hafi verið kennt að hlutir 
ættu að hafa takmarkaðan líftíma 
þannig að fólk þyrfti að kaupa þá 
aftur og aftur. „Þetta er algerlega 

Edengarðar Íslands: 

Sjálfbær ræktun og eldi

Hugmynd að Edengörðum Íslands.

Pálmi Einarsson iðnhönnuður.

Áhugaverð hugmynd
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Bækur á skjön við mína hugmyndafræði 
og ég skil þetta ekki enn í dag. 
Það er staðreynd að við getum 
ekki haldið svona áfram því innan 
fárra áratuga munum við klára allar 
helstu auðlindir jarðar.“

 
Fiskeldi með grænmetinu

„Gróðurhús eins og ég er að tala um 
þarf að byggja þar sem er aðgangur 
að heitu vatni og lækur, ekki stór, 
en samt rennandi vatn. Ég sé fyrir 
mér gróðurhús með eins og hálfs til 
tveggja metra þykkri gólfplötu og 
hitarörum eins og snjóbræðslulögn 
í bílaplani. Undir rörunum eru svo 
lagðar svokallaðar Pertier-plötur 
sem hafa þann eiginleika að ef þær 
eru hitaðar öðrum megin þá kólna 
þær hinum megin og framleiða um 
leið rafmagn. Þannig er hægt að hita 
upp talsvert flæmi, fá rafmagn og 
rækta nánast hvað sem er. Ég sé líka 
fyrir mér að ræktunin fari fram á 
lóðréttum færiböndum til að spara 
pláss, auka nýtingahlutfallið og nota 
hitann í húsinu betur.“

Pálmi segir að samhliða 
grænmetis- og ávaxtarækt sé hægt 
að vera með fiskeldi, lax eða silung, 
í gróðurhúsunum. „Við ræktun 
fellur til mikið af grænum úrgangi 
sem hægt er að blanda saman við 
úrganginn frá fiskeldinu og búa 
til úrvals moltu sem aftur er hægt 
að nota við ræktunina. Auk þess 
sem það er hægt að rækta lirfur 
sem fiskafóður úr úrganginum og 
gera ræktunina og eldið því næst 
sjálfbært.

 Seiðunum yrði síðan slepp t í 
lækinn og móðir Jörð látin sjá um 
uppeldið þar til hluti þeirra skilar 
sér aftur sem fullvaxinn fiskur 
til slátrunar ári seinna. 2 til 4% 
laxaseiða sem sleppt er skilar sér 
aftur sem fullvaxta lax en þau sem 
ekki skila sér eru fæða fyrir annað 
í lífríkinu og kannski lundinn okkar 
fari að verpa aftur ef aukning á fæðu 
verður við strendur og ár landsins. 

 Ég sé fyrir mér að við gætum 
hæglega gert lítil og jafnvel 
stór samfélög sjálfu sér nóg um 

grænmeti, ávexti og lax eða 
silung með þessu móti og að 
umframframleiðslan yrði seld og 
aflaði þannig tekna.“

 
Gistiaðstaða fyrir ferðamenn

Að sögn Pálma eru möguleikarnir 
í húsunum ekki eingöngu bundnir 
við ræktun og eldi því hann sér fyrir 
sér að tengja þau ferðamennsku, 
kennslu,  afþreyingariðnaði og 
félagslegri þjónustu sem elliheimili. 
Aldraðir gætu hugsanlega fengið 
smá pláss til að vera með eigin 
ræktun og þannig haft eitthvað 
fyrir stafni.

 „Því ekki að nota hluta 
húsnæðisins sem gistirými og 
greiðasölu þar sem framleiðslan 
er undirstöðuhráefnið og hafa 
aðstöðu fyrir ráðstefnur og kennslu 
í sjálfbærni og hugmyndafræði 
Edengarðanna? Þar sem er heitt 
vatn má svo koma upp sundlaug.“

 
Enn á hugmyndastigi

Pálmi segir að samstarfshópurinn 
sé enn að útfæra hugmyndina 
og að hvorki sé búið að gera 
kostnaðaráætlun né finna 
Edengarðinum pláss. „Ég kynnti 
Edengarðana fyrir bæjarstjóranum 
á Dalvík síðastliðið sumar og 
honum leist vel á hana en lengra er 
hugmyndin ekki komin. Margir hafa 
sýnt henni áhuga, bæði almenningur 
og einstaklingar í sveitarstjórnum 
um land allt.

Það er kannski eigingirni í mér 
en ég vil að það sé byggð allt í 
kringum landið en það vantar 
atvinnutækifæri og Edengarðarnir 
geta verið liður í að bæta úr því.  Um 
leið langar mig að sjá fólk fara að 
vinna meira saman aftur í stað þess 
að vera pukrast hver í sínu horni. 
Þarfir okkar allra eru svipaðar og 
okkur getur liðið svo mikið betur 
ef við berum sameiginlega ábyrgð 
á umhverfinu og þeim verkefnum 
sem við tökumst á við,“ segir Pálmi 
Einarsson að lokum.  
 /VH
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Er rétti tíminn til að breyta í heilfóðrun núna?
Einsleit blanda - Nákvæmari fóðrun - Aukið át - Aukin nyt - Betra efnainnihald mjólkur
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Fóðursíló
Kornvals

Áfylliborð
Afrúllari

Heilfóðurblandari
Gjafaband

Sjálfkeyrandi gjafavagn á braut
Gjafavagn, raf eða vélknúinn

Félag í forsvari hjónanna 
Tómasar Kristjánssonar og 
Sigrúnar Guðmundsdóttur hefur 
fest kaup á Laugarbakkaskóla í 
Miðfirði af Húnaþingi vestra. 

Um er að ræða skólahús 
með kennslustofum, heimavist, 
mötuneyti, íþróttahúsi og íbúðum, 
auk einbýlishúss og parhúss. 
Heildarflatarmál fasteignanna er 
tæpir 4.000 fermetrar. Þetta kemur 
fram á vef Húnaþings vestra.

Undanfarin ár hefur Hótel Edda 
rekið sumarhótel að Laugarbakka 
en fram kemur á vefnum  að nýir 
eigendur stefni á umfangsmiklar 
endurbætur á húsnæðinu með 
það að markmiði að gera húsið 

heppilegra til hótelreksturs auk þess 
að standsetja fjölnotahús sem nýst 
geti fyrir allra handa ráðstefnur og 
uppákomur. Takmarkið sé að reka 
Laugarbakka sem heilsárshótel og 
megi gera ráð fyrir að með rekstri 
þess skapist 6–8 heilsársstörf og allt 
að 16 á háannatíma. Með fjölgun 
gistirýma og aukinni þjónustu 
nýtist núverandi fjárfestingar 
ferðaþjónustuaðila í sveitarfélaginu 
betur og ný tækifæri skapist fyrir 
sveitarfélagið allt.

Síðastliðið haust fluttist kennsla 
frá Laugarbakka til Hvammstanga. 
Húsnæðið verður afhent nýjum 
eigendum þann 1. október 2015. 

/MÞÞ

Hjón festa kaup á 
Lauga bakkaskóla

Chineasy – Það er leikur að læra kínversku
Út er komin hjá  bókaforlaginu 
Bjarti bókin Chineasy – Það er 
leikur að læra kínversku.

Chineasy er ný sjónræn aðferð 
sem búin var til í því skyni að gera 
kínverskunám létt og skemmtilegt. 
Með því að læra algengustu táknin 
– einingarnar sem tungumálið er sett 
saman úr – geta lesendur á svipstundu 
náð tökum á undirstöðuhugtökum 
og orðum um leið og þeir öðlast 
sjálfsöryggi og innsýn inn í 
tungumálið og kínverska menningu.

Höfundurinn ShaoLan fæddist í 
Tapei í Taívan, dóttir skrautskrifara 
og leirkerasmiðs, en býr nú á 
Bretlandi og elur börn sín þar upp. 
Hana langaði til þess að tengja þessa 
tvo menningarheima, en áttaði sig á 
hversu erfitt væri að læra kínversku, 

og fann enga aðferð sem henni 
fannst skemmtileg. Svo hún 
gerði það sem allir frumkvöðlar 
gera: Hún fann upp sína eigin 
aðferð! Og ekki nóg með það. 
Heldur virkar aðferðin þrusuvel!

Chineasy er þó ekki 
„kínverska 101“ heldur umfram 
allt falleg og skemmtileg bók 
sem unaðslegt er að fletta og 
skoða ... og átta sig á táknunum 
og fá innsýn í kínverskan 
menningarheim.

Hildigunnur Þráinsdóttir 
þýddi bókina sem er 192 
litprentaðar síður, í mjúku 
bandi, og er prentuð í Kína. 
Upphaflega kom bókin út hjá 
listabókaforlaginu Thames 
& Hudson, vorið 2014.
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Verðlaunaleikur 
Landstólpa
Í tengslum við kjarnfóður-
fyrirlestraferð Landstólpa um 
landið var efnt til verðlaunaleiks 
með bændum. Spurningarnar 
voru eftirfarandi:

1. Hvað er Landstólpi með 
mikla markaðshlutdeild á 
kjarnfóðurmarkaði? Svar: um 
15%.

2. Hvað hefur Landstólpi selt mörg 
stálgrindarhús frá 2004? Svar: 
88 hús.

3. Hvað heita liðléttingarnir sem 
að Vélaval selur? Svar: Giant.

 Verðlaunin voru 250.000 króna 

fóðurúttekt hjá Landstólpa og 
hins vegar ferð fyrir tvo í fagferð 
Landstólpa til Evrópu í vetur. Til 
að gæta hlutleysis var verðandi 
sýslumaður Suðurumdæmis, Anna 
Birna Þráinsdóttir, fengin til að draga 
úr réttum lausnum. Gaman að geta 
þess að Anna Birna ólst upp í Fellabæ 
og dró hún upp úr pottinum tvær 
austlenskar dömur, eða þær Ólöfu 
Ólafsdóttur á Breiðavaði sem hlaut 
fóðurúttektina og svo Önnu Lóu 
Sveinsdóttur, Arnhólsstöðum, sem 
hlaut ferðavinninginn. Landstólpi 
óskar þeim innilega til hamingju með 
vinningana.

Bændasamtök Íslands, 
Bændahöllinni við Hagatorg, 
107 Reykjavík

Kynning á hrútakosti  
sæðingastöðvanna 2014–2015

Útgáfu hrútaskrárinnar verður fylgt eftir að vanda með kynningarfundum víðs vegar um land á 

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins (RML).  

Búnaðarsambandssvæði Dagur Staður og tími
Búnaðarsamtök Vesturlands Fim. 20. nóv Hvanneyri kl. 20:30
Búnaðarsamtök Vesturlands Fös. 21. nóv
Búnaðarsamtök Vesturlands Mán. 24. nóv Grunnskólinn Reykhólum kl. 16:00
Búnaðarsamtök Vesturlands Mán. 24. nóv Dalabúð, Búðardal kl. 20:30
Búnaðarsamtök Vesturlands Þri. 25. nóv Vegamót, Snæfellsnesi kl. 20:30
Búnaðarsamband Húnaþings og Stranda Mið. 26. nóv Sævangur kl. 13:00
Búnaðarsamband Húnaþings og Stranda Fim. 27. nóv Sal BHS Húnabr. 13, Blönduósi kl. 13:00
Búnaðarsamband Húnaþings og Stranda Fim. 27. nóv
Búnaðarsamband Skagafjarðar Fös. 28. nóv Tjarnarbær kl. 13:00
Búnaðarsamband Eyjafjarðar Mán. 24. nóv Hótel KEA kl. 20:00
Búnaðarsamband S-Þingeyinga Mið. 26. nóv Breiðamýri kl. 20:00
Búnaðarsamband N-Þingeyinga Mið. 26. nóv Svalbarði kl. 12:30
Búnaðarsamband Austurlands Þri. 25. nóv Grunnskólinn Breiðdalsvík kl. 14:00
Búnaðarsamband Austurlands Þri. 25. nóv Hótel Hérað, Egilsstöðum kl. 20:00
Búnaðarsamband Suðurlands Fim. 20. nóv Klaustur kl. 13:00
Búnaðarsamband Suðurlands Fim. 20. nóv Smyrlabjörg kl. 20:00
Búnaðarsamband Suðurlands Fös. 21. nóv Heimaland kl. 14:00
Búnaðarsamband Suðurlands Fös. 21. nóv Þingborg  kl. 20:00
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Lesendabás 

Bændablaðið vekur mann til 
umhugsunar um ýmis mál. Föst 
regla er að lesa leiðara formanns 
Bændasamtakanna, ýmsar 
fréttir og gamanmál. Stundum 
finnst mér vanta meiri fréttir 
eða skoðanir bænda sjálfra 
og mætti blaðið kannski vera 
duglegra að heyra álit þeirra 
á hinum ýmsu málum sem eru 
uppi á hverjum tíma. 

Að undanförnu hefur verið 
mikið af frásögnum af ýmsum 
uppákomum hjá sauðfjárbændum 
og eru þá heilu síðurnar með 
myndum þar sem fjáreigendur sitja 
á jötubandi og halda í sína hrúta 
meðan sérfræðingarnir þukla og 
dæma. Alltaf eru „íhaldsmennirnir“ 
sælir og ánægðir með árangur sinn 
í ræktunarstarfinu. Enginn með 
skeifu eða tár á hvarmi, vælandi 
um innflutning á erfðaefni úr öðrum 
kynjum. Hestamenn eru líka alsælir 
með sinn litla hest og hvarflar ekki 
að þeim að fá erfðaefni til að stækka 
hann. Þeir deila aftur á móti um 
landsmótsstað og kannski fleira. 
Þar taka menn svo bara pokann 
sinn þegar upp úr sýður. Kannski 
væri það góð fyrirmynd fyrir fleiri 
ráðamenn í okkar góða landi. 

Það er eitthvað annað en 
grátkórinn hjá LK. Sigurður 
formaður í Steinsholti vill ólmur 
koma hingað norsku sæði, þá 
vill hann afnema allar reglur um 
kaup og sölu framleiðsluréttar, alla 
vega í eitt ár. Kannski yrði þetta 
til þess að ýmsir einkavinir í LK 
geti makað krókinn. Hvað yrði 
svo gert að þessu ári liðnu? Birkir 
á Móeiðarhvoli byggir sér stórt fjós 
fyrir stórar kýr en er ekki alveg viss 
um hvar þær er best að fá. Jóhann í 
Hildisey fær alltaf sitt frekjukast rétt 
fyrir jól. Fyrir ári þegar Auðhumla 
og MS urðu uppvís að þeim vanda 
að hafa ekki nægt hráefni sem 
mig grunar þá um að hafa verið 
að þóknast félögum sínum í LK, 
alla vega risu þá upp menn eins og 
Jóhann og fleiri og töldu sjálfsagt 
að nota þessa eymd stjórnar MS og 
hrópa enn hærra um nýtt kúakyn. 
Nú er að nálgast jól og þá byrjar 
sami vællinn í Jóhanni, nú á vef 
LK og Sunnlenska fréttablaðinu. 
Gerir þar lítið úr aðvörunarorðum 
Guðmundar ráðunauts og þeirra 
félaga á Nautastöðinni. 

Nú sýnist mér að þeir félagar, 
Jóhann og Birkir, séu farnir 
að misnota þingmann sinn og 
nágranna, Unni Brá, og fá hana 
til að fara með þetta inn á þing í 
tillöguformi. Ég held það væri 
nær hjá Unni Brá að huga að þeim 
málum sem eru í algerum ólestri hér 
í Suðurkjördæmi eins og vegamál, 
sjúkrahús og öldrunarstofnanir, 
allt þetta er í fjársvelti. Og vil ég 
benda þessu fólki á ef ræða á þessi 
mál og fleiri sem að bændum snýr 
þá hlýtur Búnaðarþing að vera sá 
vettvangur. Jóhanni hrýs hugur við 
að auka mjólkurframleiðslu á næstu 
árum um 20 milljónir lítra og lítur 
til þess að Rangæingar framleiði 
það magn í dag. Það finnst honum 
geysiháar tölur. Ég held að það væri 
létt verk að tvöfalda framleiðsluna 
í Rangárþingi einu saman ef allt 
það góða ræktunarland sem þar er 
væri notað rétt en þess í stað fylla 
Rangæingar jarðir sínar af arðlausu 
hrossadrasli og eru þeir ekki einir 
um þá vitleysu.

Nautastöðin

Nýlega var haft eftir fram-
kvæmdastjóra LK klúbbsins að 
viðræður væru langt komnar 
með að þeir keyptu nautastöðina 
af Bændasamtökunum. Ég trúi 
þessu varla á stjórn BÍ að fá 
örfáum LK-liðum Nautastöðina 
til eignar. En grunneiningin sem 
kynbótastarfið og nautastöðin 

byggir á eru nautgriparæktarfélögin 
um allt land. Ef af þessu yrði færi 
trúlega fyrir nautastöðinni eins og 
einangrunarstöð fyrir holdanaut í 
Hrísey en þeim LK félögum var 
fengin hún til afnota og rekstrar, 
þeir seldu eða gáfu hana fljótlega. 
Hefðu þeir haft manndóm til að reka 
stöðina áfram og skaffa bændum 
gott holdanautasæði væri kannski 
ástandið í framleiðslu á nautakjöti 
mun skárra. 

Hugsað eftir leiðaralestur

Nokkuð finnst mér formaður 
vor, Sigurgeir Sindri, vera farinn 
að beygja sig og bugta fyrir 
Evrópukrötum en þar hrósar hann 
Daða Má Kristóferssyni fyrir 
málefnalega umræðu en Daði þessi 
hefur verið duglegur að bera á borð 
landsmanna þann áróður kratanna 
að beingreiðslur séu styrkir og 
stuðningur við bændur. 

Draumur Evrópukratanna virðist 
vera sá að borga fólki fyrir að eiga 
land en ekki framleiða matvæli. Oft 
finnst mér að bændur og ekki síst 
forystumenn þeirra viti ekki hvernig 
beingreiðslur eru tilkomnar en þær 
eru hagstjórnartæki stjórnvalda og 
eru því raunverulega til að hjálpa 
neytendum að kaupa ódýrar 
landbúnaðarvörur. 

Í Morgunblaðinu 8. október 
síðastliðinn skrifar Helgi Laxdal 
vélfræðingur ágæta grein sem hann 
kallar „Í hlutastarfi hjá ríkinu“. 
Bændablaðið ætti að fá þessa grein 
til birtingar hjá Helga en hann lýsir 
vel aðkomu stjórnvalda að hinum 
ýmsu þáttum þjóðlífsins. Þar 
sem ýmsum styrkjum, bótum og 
vaxtabótum er ætlað að halda aftur 
af launum og stemma stigu við því 
að vísitalan rjúki upp. 

Margt er að varast

Bændur þurfa að varast ýmis 
áróðursbrögð ýmissa hagfræðinga, 
dósenta og prófessora sem naga 
blýanta í Háskóla Íslands og vilja 
helst sölsa undir sig Bændaskólann 
á Hvanneyri og hafa til þess 
stuðning menntamálaráðherrans 
en frá þessum háskólamönnum 
kemur oft undarlegur málflutningur 
og vanþekking um íslenskan 
landbúnað. Það situr því síst á 
bændum að hrósa og blessa þessa 
Evrópukrata.

Hér að endingu set ég hérna vísu 
sem varð til eftir að fréttir bárust 
af innflutningshviðu Jóhanns í 
Hildisey fyrir síðustu jól.

Í Hildisey hann Jói býr
honum skín við sólin.
Ná vill sér í norskar kýr,
núna fyrir jólin.

Aðra vísu gerði ég í haust þegar 
vandræði MS-manna voru sem 
mest vegna klögumála Ólafs í Kú.

Egill og Einar í vanda nú,
einatt að þeim berast böndin.
Ólafur kauðinn út úr kú,
kominn með 
Höllustaðavöndinn.

Með bestu jólakveðjum til allra
Geir Ágústsson, Gerðum

Ómur frekjunnar

Í nýjasta tölublaði Bændablaðsins 
er óvenju mikil umfjöllun um 
nautgriparæktina, það er í sjálfu 
sér fagnaðarefni að sá ágæti miðill 
sýni hryggstykkinu í hérlendri 
landbúnaðarframleiðslu áhuga. 

Þegar betur er að gáð, mætti þó 
ætla að viðtöl blaðsins við suma 
af þeim sem hafa umsjón með 
nautgripakynbótum og ræktunarstarfi 
hefðu verið tekin fyrir all mörgum 
árum, í allt öðru umhverfi en nú blasir 
við greininni. En eins og flestum ætti 
að vera kunnugt stendur búgreinin 
nú frammi fyrir meiri aukningu í 
eftirspurn á afurðum en dæmi eru 
um í sögunni. Eftir áratuga langt 
tímabil framleiðslutakmarkana 
eru bændur hvattir til að framleiða 
hver sem betur getur. Þetta er 
ótrúlegur viðsnúningur. Fyrir liggur 
að uppsöfnuð endurnýjunarþörf á 
framleiðsluaðstöðu er orðin mjög 
mikil líkt og glögglega kom fram í 
viðhorfskönnun LK. 

Stuðningur lækkað um 20% 

Þá hafa að undanförnu heyrst 
kunnugleg stef um að draga þurfi 
úr stuðningi við greinina og að hún 
búi við of mikla vernd, stokka þurfi 
upp fyrirkomulag mjólkurvinnslu 
sem skilað hefur hagræðingu upp á 
á hátt í þrjá milljarða króna árlega. 
Látið hefur verið að því liggja í 
umræðunni að verðlagsnefnd búvöru 
sem ákveður lágmarksverð á mjólk 
til bænda sem og heildsöluverð á 
bróðurparti mjólkurafurða í landinu 
gangi fyrst og fremst erinda bænda 
og mjólkuriðnaðarins. En ef starf 
nefndarinnar er skoðað ofan í kjölinn, 
þá lætur í mínum huga mjög nærri 
því að þetta afurðasölufélag okkar 
mjólkurframleiðenda hafi verið 
þjóðnýtt í þágu almennings. Ef rýnt 
er í efnahagsreikning fyrirtækisins má 
glögglega sjá að varla hefur ein einasta 
króna orðið eftir inni í fyrirtækinu af 
áðurnefndri hagræðingu. 

Hvað þróun stuðningsgreiðslna 
áhrærir má t.d. benda á að raunlækkun 
stuðningsgreiðslna sl. áratug er 20%, 
skv. nýrri úttekt Landsbankans. 

Innflutningur nautakjöts
1.000 tonn

Gerð  hefur verið tillaga að 140 
milljón lítra greiðslumarki árið 
2015 sem bíður, þegar þetta er ritað, 
staðfestingar af hendi ráðherra 
landbúnaðarmála. Gangi tiltölulega 
varfærin söluáætlun eftir ásamt 

lítils háttar lagfæringu á birgðastöðu 
mjólkurvara sem tilllaga þessi byggir 
á, mun sala á fitugrunni aukast um 
ríflega 20 milljónir lítra á rúmum 
tveimur árum, eða heldur meira en 
ársframleiðsla í  Rangárvallasýslu, 
heimahéraði undirritaðs. Í 
nautakjötsframleiðslunni er 
staðan þannig að líkast til verður 
innflutningur á beinlausu nautakjöti 
u.þ.b. 1.000 tonn á þessu ári, að 
andvirði hátt í einn milljarð króna 
eða tæpar þrjár milljónir á degi 
hverjum virkum jafnt sem helgum. 
Innflutningurinn er vitanlega misjafn 
eftir skrokkhlutum, en almennt má 
segja að til að fá 1.000 tonn af 
beinlausu nautakjöti þarf um 1.600 
tonn af skrokkum; nýtanlegar afurðir 
eru um 60% af fallþunga. Nokkuð af 
þessum innflutningi má rekja til þess 
að slátrun á mjólkurkúm hefur dregist 
saman um 2.000 gripi undanfarið ár, 
vegna framangreindrar eftirspurnar 
eftir mjólkurafurðum. Óvíst er hvenær 
jafnvægi kemst aftur á í þeim efnum, 
en þó svo það gengi eftir dugar það 
einungis til að auka kjötframleiðsluna 
um 400 tonn. Undanfarin ár hefur 
2.500–3.000 kálfum verið slátrað ár 
hvert. Jafnvel þó svo ólíklega færi að 
hver einn og einasti þeirra yrði settur 
á, myndi það bara auka framleiðsluna 
um 5–600 tonn. Hámarks aukning 
framleiðslu, við núverandi aðstæður 
er því ríflega helmingur af því 
sem hún þyrfti að vera. Vandamál 
nautakjötsframleiðslunnar liggur 
að mínu mati í gríðarlega löngum 
eldistíma sem leiðir af sér slaka 
afkomu; hér á landi tekur að jafnaði 
um tvö ár að ala naut til slátrunar, sem 
skilar um 230 kg fallþunga. Í Noregi 
er sambærilegur tími 17–18 mánuðir 
og fallþunginn 300 kg hjá ungnautum 
af NRF kyni.

Margt bendir til þess að landið 
sé að byrja að rísa í efnahagslegum 
skilningi. Það leiðir hugann að 
brýnasta viðfangsefni greinarinnar 
á hverjum tíma; að hún geti 
boðið fólkinu sem hana stundar 
samkeppnishæf starfskjör miðað við 
aðrar greinar. 

Bara horfa, ekki snerta

Sá sem les upptalningu af þessu 
tagi hlýtur að hugsa með sér að 
viðfangsefni þeirra sem hafa 
umsjón með nautgripakynbótum 
og ræktunarstarfi hljóti að vera ærin 
við aðstæður sem þessar; verið sé að 
velta við hverjum steini til að finna 
allar færar leiðir til að bregðast 

við mestu áskorunum sem greinin 
hefur á sögulegum tíma nokkru sinni 
staðið frammi fyrir. 

Það er hins vegar ekki björguleg 
sú framtíðarsýn sem birtist í 
viðtölum við þessa sömu aðila um 
þessi mál í áðurnefndu Bændablaði; 
þrátt fyrir að allir helstu annmarkar 
núverandi ræktunarstarfs séu fúslega 
viðurkenndir, þá er ekki að sjá að 
það standi til að gera neitt sem heitið 
getur til að breyta því.

„Lögð er rík áhersla á að stíga 
verði ákaflega varlega til jarðar 
varðandi innflutning á erfðaefni til 
kynbóta á kúastofninum.“ Svo því 
sé nú til haga haldið þá er hartnær 
aldarfjórðungur síðan fyrst voru 
reifaðar hugmyndir um nauðsyn 
þess að kynbæta kúastofninn með 
innflutningi erfðaefnis á vettvangi 
Landsambands kúabænda. Ég hefði 
haldið að það gæti flokkast undir það 
„að stíga ákaflega varlega til jarðar“ 
þó forsvarsmenn samtakanna vilji nú 
fara að sjá til lands í þessum efnum.

Enn fremur eru tekin dæmi af 
framþróun í nyt, sem vissulega hefur 
verið talsverð. Staðan þar er þó ekki 
betri en svo, að núverandi meðalnyt 
kúa á Íslandi er sú sama og var í 
Svíþjóð um það leyti sem sagan af 
Emil í Kattholti var kvikmynduð. 
Því er slegið upp að lítið sé um  
kálfasjúkdóma sem vissulega má til 
sanns vegar færa, en hins vegar er í 
engu getið um að tíðni dauðfæddra 
kálfa er hér á landi miklu meiri en 
í nálægum löndum. Þá er talsvert 
gert með skyldleikarækt í þeim 
kúastofnum þar sem hún er mest; 
að í þeim sé virk stofnstærð 35–40 
einstaklingar. Minnt skal á í því 
samhengi að á ráðstefnu fagráðs 
um nautgripakynbætur sem haldin 
var fyrir um þremur árum kom fram 
að virk stofnstærð hér á landi væri 
um 60 gripir og hefði hún farið ört 
minnkandi. Þá er klykkt út með því 
að lítil von sé til þess að bændur 
hér á landi geti hagnýtt sér tækni 
á borð við kyngreiningu sæðis, 
eða úrval á grunni erfðamarka; 
við höfum dregist aftur úr í flestu 
tilliti og eigum bara að gera það 
áfram. Þær fregnir berast nú frá 
Norðurlöndunum, að sala á sæði úr 
nautum sem valin hafa verið á grunni 
erfðamarka, „genomisk selektion“, 
sé orðin meiri en úr nautum sem valin 
hafa verið á grunni hefðbundinna 
afkvæmaprófana. Notkun á 
kyngreindu sæði eykst um þriðjung 
milli ára í Danmörku og býr m.a. til 
alveg nýtt svigrúm til kjötframleiðslu 

Ómur fortíðar
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með holdablendingum. Þessi þróun 
kemur íslenskum kúabændum 
auðvitað ekkert við og þeir eiga 
helst að láta hana fara alveg framhjá 
sér. Maður upplifir sig svolítið 
eins og maður sé staddur í veislu 
þar sem bornir eru fram gómsætir 
og girnilegir réttir sem öðrum eru 
ætlaðir, okkur virðist einungis 
ætlað það hlutverk að horfa á 
veislugestina.

Verndaráætlun og gripagreiðslur

Mikil áhersla er lögð á að ekki megi 
raska góðri sjúkdómastöðu landsins 
og undir það skal tekið. Enda hefur 
verið unnið tvenns konar áhættumat 
varðandi innflutning á erfðaefni 
nautgripa, sem sýnir að líkur á að 
sjúkdómar flytjist til landsins með 
slíkum innflutningi eru hverfandi. 
Enda er það svo að alls staðar í 
veröldinni þar sem nautgriparækt 
er alvöru atvinnugrein þar flytja 
menn erfðaefni þvert á landamæri 
og litið til þess að þær smitvarnir  
sem og einangrun kynbótastöðvanna  
sé fullnægjandi smitvörn. Þessar 
kynbótastöðvar eiga jú allt sitt 
undir því að dreifa ekki sjúkdómum 
milli landa með seldu erfðaefni. 
Um verndaráætlun fyrir íslenska 
kúastofninn er það að segja, í fyrsta 
lagi þá er slík áætlun á ábyrgð 
stjórnvalda, ekki einstakra bænda 
né samtaka þeirra og þaðan af síður 
bera einstakir starfsmenn okkar 
ábyrgð á því að slík áætlun sé unnin.
En sem innlegg í slíka umræðu 
bendi ég á að mjög einfalt er að 
útfæra slíka verndaráætlun með því 
að gera það efnahagslega ábatasamt 
að halda hreinræktaða gripi af 
landnámskúastofninum. Á aðalfundi 
samtakanna á liðnu ári var þeirri 
hugmynd velt upp að þeir sem væru 
með hreinræktaðar landnámskýr 
nytu hærri stuðningsgreiðslna. Afar 
einfalt er að mínu mati að beita 
gripagreiðslunum í þessu skyni 
og bendi á að fyrir því er fordæmi, 
þ.e.með tvöföldum gripagreiðslum 
sem greiddar eru út á holdakýr. Enn 
fremur eru gripagreiðslurnar þannig 
upp settar að ef fækkun verður í 
stofninum, hækkar upphæðin sem 
greidd er á hvern grip.

Mikið að sækja í norrænt 
ræktunarstarf

Fyrr á þessu ári átti ég þess kost 
að fara á fagráðstefnu danskra 
kúabænda í Herning. Þar kom 
m.a. fram að stefna þeirra er að 
meðalnytin verði komin í 11.000 
kg/kú á næstu fjórum árum. Hún er 
9.500 kg í dag. Því er oft kastað fram 
í umræðunni að íslenski kúastofninn 
eigi svo og svo mikið „inni“. Síðustu 
6 ár hefur nytaukningin hér verið 
25 kg/ári að meðaltali. Næstu tíu 
ár þar á undan var hún 125 kg/
ári. Danirnir stefna á 3–400 kg/
ári! Við áttum þess einnig kost í 
ferðinni að heimsækja formann 
félags mjólkurframleiðenda þar 
í landi, hinn hálfíslenska Kjartan 
Poulsen. Þar hittist svo skemmtilega 
á að ein kýrin (af um 400) var að 
bera þegar okkur bar að. Það vakti 
athygli okkar ferðafélaganna að 
bóndanum virtist ekki detta í hug 
að veita henni neina aðstoð, enda 
gerðist þess ekki þörf. Kýrin bar 
hjálparlaust á nokkrum mínútum 
og virtist ekki hafa mikið fyrir því. 

Að lokum þá blasir það við, að 
íslenskir kúabændur hafa mikið að 
sækja í ræktunarstarf kolleganna í 
nágrannalöndunum líkt og hér fyrir 
ofan hefur verið rakið. Þá er rétt að 
geta þess hér að þeim bæjum standa 
okkur íslenskum kúabændum 
allar dyr opnar. Til að takast á 
við áskoranir í nálægri framtíð 
er mikilvægt að við kúabændur 
brettum nú þegar upp ermar, í stað 
þess að láta glepjast af bergmáli úr 
fortíðinni. 

Jóhann Nikulásson, kúabóndi 
í Stóru-Hildisey 2

Bækur 

Vestfirska forlagið: 

Frá Bjargtöngum að Djúpi
Hallgrímur Sveinsson, bóka-
útgefandi hjá Vestfirska forlaginu, 
lætur ekki deigan síga fyrir þessi 
jól fremur en endra nær. 

Fjöldi titla kemur nú út hjá 
forlaginu og þeirra á meðal er 
sjöunda bindi í nýjum flokki 
bóka úr ritröð sem ber heitið 
„Frá Bjargtöngum að Djúpi“ og 
inniheldur mikinn fróðleik og 
aragrúa heimilda. Hér er stuttur 
kafli úr bókinni sem er undir 
fyrirsögninni Sveitin yfirgefin:

Þingeyri á sér merka sögu 
og hefur löngum verið í góðum 
tengslum við umheiminn. Þingeyri 
telst meðal elstu verslunarstaða 
landsins og hafa menn af ýmsum 
þjóðernum stundað þar viðskipti 
svo sem Norðmenn, Englendingar, 
Þjóðverjar og Danir. Þéttbýli 
fór þó ekki að myndast fyrr en 
á síðari hluta 19. aldar eftir að 
danski kaupmaðurinn Gram 
keypti Þingeyrarverslunina 
árið 1866. Var hann töluvert 
umsvifamikill og lét reisa mörg af 
fyrstu húsum Þingeyrar. Undir lok 
aldarinnar höfðu Bandaríkjamenn 
miðstöð fyrir lúðuveiðar sínar í 

kaupstaðnum og Norðmenn ráku 
hvalveiðistöð hinum megin fjarðar 
á Höfðaodda en sjálfir kölluðu þeir 
staðinn Framnes. Þá sigldu franskir 
fiskveiðimenn oft drifhvítum 
seglum á skútum sínum í firðinum. 
Er óhætt að segja að útlendingar 
hafi sett mark sitt á Dýrafjörð um 
og upp úr aldamótunum 1900 þegar 
fjölskyldan frá Arnarnesi bjó þar. 
Þau Kristín og Móses höfðu séð 
hvernig þéttbýli varð smám saman 
til á eyrinni undir Sandafelli og 
fjölskyldan hafði kynni af mönnum 
frá fjarlægum löndum. Dýrafjörður 
var fjarri því að vera afskekktur á 
þessum árum og höfðu íbúar hans 
útsýn til margra átta.

Íbúar Þingeyrar voru tæplega 
400 þegar Sveinn fluttist þangað 
ásamt foreldrum sínum. Ekki veit 
ég fyrir víst hvað mæðginin fengust 
við á Þingeyri þann stutta tíma sem 
þau bjuggu þar. Sveinn starfaði 
eitthvað fyrir Proppébræður en 
þeir voru umsvifamestir í bænum á 
þessum árum; ráku bæði verslun og 
útgerð. Þá mun Kristín hafa starfað 
við fiskreitina, þar sem saltfiskur 
var þurrkaður, og er ekki ólíklegt 

að hún hafi einnig unnið hjá þeim 
bræðrum. Var saltfiskur ein helsta 
útflutningsvara þjóðarinnar á 
þessum tíma og því snar þáttur í 
atvinnulífi landsmanna.

Sumarfrí þekktust vart á þessum 
árum en Proppébræður efndu 
til sumarferða fyrir starfsfólk 
sitt og fór Sveinn að minnsta 
kosti í eina slíka ferð. Var siglt 
inn fjörðinn að Botni en þar er 

náttúrulegur skógur. Tjaldað var 
á eyrunum og ýmislegt gert sér 
til skemmtunar. Höfðu menn 
orðið sér úti um vænan silung 
og hugðu sér gott til glóðarinnar 
en verr fór en til var stofnað því 
refur komst í veislukostinn og var 
hann vel haldinn eftir þá heimsókn 
en mannskapurinn varð heldur 
stúrinn.

Þilskip dregið á land á Þingeyri. Finnjón tók myndina um 1920.

Sveitasæla

Kálfalifur með 
hindberjasósu.

Gleymdu bitarnir
Eitt af því sem einkennir 
haustið er sláturtíðin. 
Þeir sem eru svo heppnir 
að hafa kynnst íslensku 
sveitalífi vita að þetta er 
sérstakur tími. 

Fyrir okkur sem búum 
í borg og bæ er þetta 
raunveruleiki sem við 
hugsum ekki mikið 
um. Flest okkar eiga þó 
eftir að rekast á ódýran 
innmat í frystikistum og 
kæliborðum verslana. 

 - úr Sveitasælu

Sveitasæla    

Fyrir skemmstu 
gaf Veröld út 
bókina Sveitasæla, 
eftir þau Ingu Elsu 
Bergþórsdóttur 
og Gísla Egil 
Hrafnsson. Margir 
matgæðingar 
kannast við fyrri 
verk þeirra; Góður 
matur – gott líf í 
takt við árstíðirnar 
og Eldað og bakað 
í ofninum heima.

Í þessari bók hafa 
þau komið sér fyrir 
í sveitasælunni 
með dætrum 
sínum og töfra fram klassíska rétti í óvæntum búningi – og huga að 
nærumhverfi sínu þar með aðföng.   /smh
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Breski iðnjöfurinn William 
Morris og framleiðandi 
Nuffield-bifreiða hóf fram-
leiðslu á dráttarvélum með 
sama nafni árið 1946. Morris 
var aðlaður árið 1938 og tók þá 
upp nafnið Nuffield lávarður 
sem traktorarnir eru kenndir 
við.

Fram undir seinni 
heimsstyrjöld ina voru Fordson-
traktorar með yfirgnæfandi 
markaðshlutdeild á Bret-
landseyjum. Í lok styrjald arinnar 
var kominn tími á endurnýjun 
traktoranna og mun breska 
stjórnin hafa hvatt Morris til 
að hefja framleiðslu á nýrri og 
breskri dráttarvél. Landið var 
nánast gjaldþrota eftir stríðið og 
hafði því ekki ráð á því að flytja 
inn vélar.

Tók verkefninu fagnandi

Sagan segir að Morris hafi tekið 
verkefninu fagnandi enda séð í 
því tækifæri til að skáka hinum 
bandaríska keppinaut sínum, 
Henry Ford, á Bretlandsmarkaði. 
Frumgerð Nuffield-dráttarvél-
anna var tilbúin árið 1946 en 
vegna skorts á stáli hófst fram-
leiðsla þeirra ekki fyrr en tveimur 
árum seinna. Fyrsti Nuffield-
traktorinn var sýndur á land-
búnaðarsýningunni í Smithfield 
árið 1948.

Hönnun traktoranna var einföld 
og þeir voru ódýrir í framleiðslu 
en um leið nýtískulegir fyrir sinn 
tíma. Vélin var tveggja strokka og 
gekk fyrir ódýrri blöndu af bensíni 
og parafínolíu. Reynslan af þeim 

var góð og þóttu þær vinnuþjarkar 
sem biluðu sjaldan. Árið 1950 
var farið að framleiða Nuffield-
traktora með Perkins dísilvél.

Sala á Nuffeild-dráttarvélum 
gekk vel og fyrstu árin var um 
80% framleiðslunnar flutt út og 
jók á gjaldeyrisforða þjóðarinnar.

Samrunar og eigendaskipti

Árið 1952 sameinuðust Nuffield 
og Austin Motor undir heitinu  
British Motor Corporation sem 
árið 1968 varð hluti af British 
Leyland Motor Corporation. Ári 
síðar fluttist framleiðsla vélanna 
frá Birmingham í Bretlandi til 
Bathgate í Skotlandi. Á sama tíma 
var lit þeirra breytt úr rauðum í 
bláan og skipt um nafn. Leyland-
nafnið tók við að Nuffield. 

Marshall Traker, sem 
framleiddi beltatraktora og 
jarðýtur, keypti framleiðsluréttinn 
á Leyland-dráttarvélunum 
árið 1982. Framleiðslan var 
þá flutt til Gainsborough í 
Lincolnshire í Englandi. Salan 
á Marshall-dráttarvélunum náði 
aldrei almennilegu flugi og var 
framleiðslu þeirra hætt 1995.

/VMH

Nuffield – 
svar Breta við Fordson

Hópurinn sem kom saman laugardaginn 8. nóvember þegar nýju framkvæmdunum við Urriðafoss var fagnað. 

Urriðafoss í Flóahreppi:

Öll aðstaða fyrir ferðamenn 
orðin til fyrirmyndar
„Þetta er allt annað líf, hér áður 
var allt troðið niður og mikið 
svað eftir ferðamenn en nú er 
þetta orðið til fyrirmyndar, allt 
svo snyrtilegt og fínt,“ segir 
Einar Haraldsson, bóndi á 
Urriðafossi í Flóahreppi.

Miklar endurbætur hafa verið 

gerðar á umhverfinu við fossinn 
síðustu mánuði. 
Endurbæturnar voru unnar  með 
styrk frá framkvæmdasjóði 
fe rðamannas taða  fyr i r 
rúmlega sjö milljónir króna 
og Flóahreppur styrkti 
framkvæmdina um eina og 

hálfa milljón króna. Planið við 
fossinn hefur verið stækkað, nýr 
göngustígur lagður, svæðið hefur 
verið afgirt og upplýsingaskilti 
sett upp svo eitthvað sé nefnt. 
Um fimmtíu þúsund ferðamenn 
koma að Urriðafossi á hverju ári. 

/MHH

Dótturfélag ORF Líftækni gerir það gott:

Húðdropar frá Sif Cosmetics 
fá snyrtivöruverðlaun
Íslensku EGF Húðdroparnir TM 
frá Sif Cosmetics hlutu nýverið 
virt snyrtivöruverðlaun í flokki 
lúxus-snyrtivara. 

Sif Cosmetics er dótturfyrirtæki 
ORF Líftækni sem hóf árið 
2006 framleiðslu á svokölluðum 
vaxtarþát tum,  sérvirkum 
próteinum, sem fyrirtækið ræktar í 
byggplöntum í hátæknigróðurhúsi 
í Grindavík. Vaxtarþættirnir eru 
seldir til háskólasjúkrahúsa, 
lyfjafyrirtækja og rannsóknarstofa 
og notaðir í stofnfrumurannsóknir 

og frumuræktun. Þeir fara einnig 
í snyrtivörur Sif Cosmetics sem 
stofnað var árið 2009.

Verðlaunin eru veitt af Twój Styl 
sem er eitt vinsælasta glanstímarit 
Póllands og voru afhent á glæsilegum 
gala-kvöldverði á Hilton-hóteli í 
Varsjá fyrir skömmu.

Verðlaunin hafa verið veitt árlega 
í tuttugu ár til alþjóðlegra og pólskra 
vörumerkja og húðvara sem þykja 
skara fram úr á hverjum tíma. Aðrir 
verðlaunahafar þetta árið voru 
Lancome, Clarins, La Mer, Estee 

Lauder, Tom Ford, L`Oreal Paris, 
Vichy og Issey Miyake.

Húðvörurnar frá Sif Cosmetics 
eru seldar undir vörumerkinu 
BIOEFFECT á erlendum markaði. 
BIOEFFECT hefur á skömmum tíma 
tryggt sér sess sem eitt þekktasta 
íslenska vörumerkið á alþjóðlegum 
neytendamarkaði. BIOEFFECT 
vörurnar eru nú seldar í yfir 700 
stórverslunum, snyrtivöruverslunum, 
læknastofum, heilsulindum og 
flugfélögum í  25 löndum. 

/VH

Búnaðarsamband Suður-
Þingeyinga stóð nýlega fyrir fundi 
með þingeyskum kúabændum. 
Þar kom á fundinn Jarle 
Reiersen, verkefnastjóri hjá MS, 
sem fjallaði um júgurheilbrigði, 
aðbúnað og dýravelferð. 

Guðmundur Steindórsson hjá 
RML fór yfir ræktunarstarfið 
og kynnti verðlaun fyrir bestu 
og föngulegustu kýr í héraði og 
hins vegar voru veitt sérstök 
hvatningarverðlaun til þess bónda 
sem hafði á skörulegastan hátt, 
brugðist við kalli neytenda um aukna 
mjólkurframleiðslu. Hæst dæmd var 
kýrin Bauga 483 frá Dæli með 299 
stig fyrir afurðir og útlitsdóm, í 2. 
sæti var Jóla 612 frá Búvöllum með 
298 stig og í 3. sæti var kýrin Byssa 
241 frá Ingjaldsstöðum með 298 
stig. Þá fékk Kristján Tryggvason í 
Fellseli hvatningarverðlaunin fyrir 
aukna framleiðslu  á síðastliðnum 
12 mánuðum. 

Á fundinum var einnig rætt um 
ábendingu frá sæðingamönnum 
um bætta aðstöðu til sæðinga í 
lausagöngufjósum. 

Aðalhátíð þingeyskra bænda

Síðasta laugardagskvöldið í 
nóvember verður blásið til 
bændahátíðar í Skjólbrekku í 

Mývatnssveit. Þar verða allir 
bændur og þeirra velunnarar 
velkomnir. 

Margt verður sér til gamans gert, 
skemmtiatriði, verðlaunin Þingeyski 
bóndinn og fleira. Helga Braga mun 
stýra samkomunni og hljómsveitin 
Nefndin mun leika undir dansi eftir 
að dagskrá lýkur. Sérstakt gistitilboð 
verður í Sel Hóteli.

Búnaðarsamband Suður-Þingeyinga:

Verðlaunað fyrir ræktunarstarf og blásið til hátíðar 

Verðlaunahafar ásamt formanni BSSÞ, Guðrúnu Tryggvadóttur í Svartárkoti, 
frá vinstri, Sveinbjörn á Búvöllum, Margrét í Dæli, Atli á Ingjaldsstöðum og 
Kristján í Fellseli. (Kýrnar sátu hins vegar heima.)

Samtök ungra bænda (SUB) 
voru með málfund á Hvanneyri 
síðasta fimmtudag. Megin 
viðfangsefni fundarins voru 
ríkisjarðir. 

Formaðurinn, Ástvaldur 
Lárusson, setti fundinn og bauð 
gesti velkomna, skipaði svo 
Einar Frey, formann SUB, sem 
fundarstjóra. Þá var Jóhanna María 
Sigmundsdóttir alþingiskona með 
kynningu á þingsályktunartillögu 
um eyðijarðir í ríkiseigu, sem hún 
er meðflutningsmaður að. 

E i r í k u r  B l ö n d a l , 
 fram kvæmda stjóri BÍ, hélt 
fyrirlestur þar sem hann ræddi 
hvort hægt væri að auka 
fjölskyldubúskap á ríkisjörðum. 
Guðbjörg Jónsdóttir, fyrrverandi 
bóndi á Læk, ræddi sína reynslu 
af því að hafa búið á ríkisjörð og 
að hafa brugðið búi á ríkisjörð. 

Hún setti fram þá spurningu 
hvort að það hefði verið blessun 
eða böl. Guðbjörg komst að þeirri 
niðurstöðu að það hefði að mestu 
verið blessun fyrir ung og jarðlaus 
hjón, eins og hana og manninn 
hennar heitinn, að komast í búskap 
á ríkisjörðinni. 

Að erindum loknum var opnað 
fyrir spurningar úr sal og sköpuðust 
áhugaverðar umræður. 

Ungbændur funduðu 
um ríkisjarðir

Frá fundi ungbænda á Hvanneyri.
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Dominique Plédel Jónsson, formaður Slow Food Reykjavik,  ánægð með nýlokna Slow Food-hátíð í Tórínó:

Ísland hefur mikla sérstöðu sem við eigum að nýta okkur
– verðugir íslenskir fulltrúar á hátíðinni þar sem fjölskyldubúskapur og afurðir Bragðarkarinnar voru í brennidepli
„Hátíðirnar eru nú ekki eins frá einni til annarrar. 
Mér fannst reyndar ítalski hluti hennar vera svipaður 
og verið hefur en hinn hluti hennar var markvissari 
en oft áður og meira lagt upp úr Terra Madre-hluta 
sýningarinnar – eða því sem hefur verið kallað 
„matarsamfélög“ [e. Food Community].“ Þetta segir 

Dominique Plédel Jónsson, formaður Slow Food 
Reykjavík, nýkomin heim af hinni miklu matarhátíð 
Salone del Gusto & Terra Madre. „Enda var fókusinn 
mjög á líffræðilegan fjölbreytileika á hátíðinni, með 
Bragðörkina sem miðpunkt á þessu svæði sem var 
helgað Slow Food-starfsemi í löndum utan Ítalíu.“ 

A
furðir Bragðarkarinnar 
[Ark of Taste] voru 
kynntar á mjög 
skemmtilegan hátt og 
svo voru áhugaverðar 

málstofur um þá vinnu sem fer 
fram í hinum ýmsu löndum um 
að koma afurðum í Bragðörkina. 
Það var einmitt sú breyting sem 
varð á fyrirkomulaginu hjá okkur 
Íslendingunum á hátíðinni þetta árið; 
að í stað þess að vera með sölu- og 
kynningarbása – eins og við vorum 
með síðast – þá héldum við málstofu 
um nokkrar íslenskar afurðir sem 
eru komnar inn í örkina og gáfum 
að smakka,“ segir Dominique 
um þátttöku Íslendinga á þessari 
stærstu matarhátíð sinnar tegundar í 
heiminum. Talið er að um 220 þúsund 
gestir hafi heimsótt sýninguna. 

„Það var reyndar stefnan að 
vera með samnorrænt matarþorp 
eða bása. Svo datt sú hugmynd upp 
fyrir, en mér fannst það alveg ótækt 
að gera ekki eitthvað því við vorum 
í raun tilbúin. Ég lét vita af þessu 
hjá stjórnendum hátíðarinnar og svo 
var það bara ákveðið í framhaldinu 
að við myndum vera með kynningu, 
á þessum afurðum okkar sem eru í 
Bragðörkinni, á sér málstofu.  Það 
er mjög merkilegt því Ísland var 
eina landið sem fékk sér málstofu á 
hátíðinni – yfirleitt var ein málstofa 
fyrir eina heimsálfu. Það er staðreynd 
að Ísland hefur mikla sérstöðu því 
það er svo stutt aftur í kynslóðir sem 
ólust upp við þessar afurðir sem við 
erum að fjalla um; kannski ekki nema 
ein tvær kynslóðir aftur í tímann. Á 
öðrum Norðurlöndum til dæmis er 
mun lengra í þessar matarhefðir oft 
á tíðum.“

Íslenskir þátttakendur verðugir 
fulltrúar á Slow Food-hátíðinni

„Fulltrúar Íslands á hátíðinni 
pössuðu einstaklega vel við 
áherslur hátíðarinnar að þessu sinni; 
fjölskyldubúskap og Bragðörkina. 
Sif Matthíasdóttir og Jörundur 
Svavarsson, frá Hrísakoti, voru í 
senn fulltrúar fjölskyldubúskapar 
og talsmenn íslensku geitarinnar, en 
Sif er formaður Geitfjárræktarfélags 
Íslands og kynnti íslenska geitféð 
á málstofunni. Gunnþórunn 
Einarsdóttir, frá Matís, útskýrði 
vinnsluna á hveraverkuðu Saltverks-
saltinu, Eirný Sigurðardóttir, 
eigandi ostabúðarinnar Búrsins, 
greindi frá vinnslunni á íslenska 
skyrinu og Dominique sjálf kynnti 
almennt hvaða íslenskar afurðir 
væru í Bragðörkinni. Að auki var 
Arnheiður Hjörleifsdóttir, bóndi á 
Bjarteyjarsandi, með í för og hún 
var tekin í viðtal á staðbundinni 
útvarpsstöð alþjóðlegu Slow 
Food-hreyfingarinnar, Slow Food 
Radio, sem sendi út á hátíðinni, 

veflægt og inn á starfsstöðvar 
fjölmiðlafólks á svæðinu. Arnheiður 
er smáframleiðandi og rekur 
fjölskyldubú á Hvalfjarðarströnd, 
með meiru. Þetta kom þannig til 
að stjórnendur útvarpsins vildu 
fá einhvern frá Norðurlöndunum 
í viðtal, sem væri sumsé bæði 
smáframleiðandi og ræki líka 
fjölskyldubú. Mér fannst Arnheiður 
alveg tilvalin í þetta, enda var þetta 
mjög gott viðtal.

Í miðju viðtalinu við Arnheiði 
stökk enskur útvarpsmaður frá BBC 
inn í hljóðverið í einhverju glensi og 
fór að taka viðtal við útvarpskonu 
Slow Food Radio. Síðar rakst ég á 
þennan útvarpsmann á Terra Madre 
Kitchen-svæðinu og setti hálfpartinn 
Eirnýju í fangið á honum – og sagði 
honum hvernig hún hefði afrekað 
að fá tíu prósent af þjóðinni á 
bændamarkað til að kaupa vörur af 
smáframleiðendum. Hann bókaði 
hana auðvitað strax í viðtal. Hún var 
alveg á heimavelli í því viðtali – talar 
óaðfinnanlega ensku, en hún bjó lengi 
á Bretlandseyjum. Gat útskýrt í þaula 
allt um smáframleiðslu á Íslandi og 
sértaklega um skyrframleiðslu og 
ostagerð – enda sérfróð um osta. 

Við fengum líka að vera með á 
Terra Madre Kitchen, því Ísland var 
eina norræna landið sem var tilbúið 
að taka það hlutverk að sér. Við 
vorum með tvo matreiðslumenn í 
okkar teymi, Dóru Svavarsdóttur frá 
Culina og Þóri Bergsson frá Bergsson 
Mathús, sem voru alveg tilbúin í þetta. 

Það gekk líka einstaklega vel að útvega 
hráefnið. Ég hafði samband við Sigurð 
Eyþórsson, hjá Landssamtökum 
sauðfjárbænda, og hann talaði við 
Fjallalamb – sem samþykkti strax 
að útvega okkur hangikjöt. Hið sama 
gildir um meðlætið, en Erpsstaðir gaf 
skyrið í skyrsósuna, saltið kom frá 
Saltverki, bygg og rótargrænmeti frá 
Vallanesi og Akursel í Öxarfirði, gaf 
lífrænt vottaðar rófur í rófustöppuna. 
Þetta gerði mikla lukku á Terra Madre 
Kitchen og mér skilst að þetta hafi 
verið mest seldi rétturinn – fór yfir 
100 skammtana. Ágóðinn fór í að 
fjármagna ýmis verkefni Slow Food 
víða um heim.“

Norrænt samstarf

Einn liður í þátttöku Íslendinganna 
á hátíðinni er norrænt samstarf, sem 
Dominique telur afar mikilvægt en 
hún er ritari í þessum samnorrænu 
Slow Food-samtökum [Slow Food í 
Norden]. „Við erum alltaf að reyna 
að efla tengslin og það er gott að 
Norðurlöndin tali saman. Löndin 
eru þrátt fyrir allt ólík innbyrðis og 
hvert land um sig getur lært af öllum 
hinum. Þau eru missterk eftir sviðum 
og eru að vinna með ólíkar afurðir 
til að koma um borð í Bragðörkina, 
þó sumt sé auðvitað líkt með okkur. 
Okkar starf hefur verið innblástur fyrir 
Finna og Danir hafa fengið  innblástur 
af samstarfinu við hin Norðurlöndin. 
Norðmenn eiga mjög öflugan 
fulltrúa í þessari vinnu við afurðir 
sem eiga erindi í Bragðörkina. Þeir 
geta hins vegar styrkt tengslin á milli 
innanlandsdeilda og hópa betur. Þeir 
eiga flestar afurðir í Bragðörkinni, eða 
alls tíu, en svo komum við Íslendingar 
með níu afurðir. Danir hins vegar 
eru með mjög sterkt tengslanet fyrir 
sitt starf. Þar hittast félagarnir mjög 
reglulega og læra hver af öðrum. 
Þeir eru með virka starfsemi og eru 
til að mynda mjög duglegir að halda 
námskeið og slíkt, þótt þeir hafi 
kannski ekki sömu möguleika og aðrir 
varðandi afurðir í Bragðörkina. Ísland 
hefur sérstöðu að þessu leyti því bæði 
höfum við mikla möguleika varðandi 
afurðir – og þær eru okkur svo nálægar 
í tíma – og svo nær okkar tengslanet út 
fyrir Slow Food-samfélagið, til dæmis 
til Matís, kokkalandsliðsins og fleiri 
aðila. Að þessu leyti er staða okkar svo 

sterk og hana eigum við að nýta okkur.
Á norræna fundinum voru aðallega 

þrjú mál á dagskrá. Í fyrsta lagi var 
rætt um Bragðörkina og samstarf við 
val á afurðum. Í öðru lagi vildum við 
ræða þá hugmynd að koma Terra 
Madre-viðburði á laggirnar á næsta 
ári – Terra Madre Norge í júní 2015. 
Þriðja atriðið var almennt um það 
hvernig hægt væri að efla Slow Food-
starfið í löndunum – fjölga félögum og 
efla tengslanetið. 

Um svokallað þjóðfundar-
fyrirkomulag var að ræða á fundinum; 
myndaðir voru litlir hópar og svo var 
rætt um þessi þrjú umfjöllunarefni og 
hugmyndum forgangsraðað eftir vægi. 
Það sem kom út úr þessu var að það 
þyrfti að efla samskipti milli landa; 
annaðhvort með blaðaútgáfu eða 
öðrum hætti, því sum löndin upplifa 
sig talsvert einangruð í sinni vinnu. 
Þá var ákveðið að styrkja Norðmenn 
í þeirra starfi og að samnorrænt Terra 
Madre yrði þá haldið þar á næsta ári 
– og að nota þyrfti þann meðbyr sem 
nú er með alls kyns matarhátíðum og 
vandaðri smáframleiðslu matvæla 
til að vekja athygli á starfsemi 
Slow Food-hreyfingarinnar. Það 
var talið mjög mikilvægt að styrkja 
grasrótarstarfið í hreyfingunni.“

Slow Food Reykjavík

„Slow Food Reykjavík var stofnað árið 
2001 og þar er nú eina virka starfsemin 
á Íslandi. Annað slíkt félag, Slow Food 
Hornafjörður, var stofnað árið 2008, en 
það liggur nú í dvala þar sem ákveðnir 
stofnfélagar og framleiðendur þar 
hættu búskap. Að sögn Dominique 
er starfsemin margþætt. „Við unnum 
talsvert með Eirnýju að Matarmarkaði 
Búrsins – en hún hefur svo sjálf 
tekið flugið og nú heldur hún þessa 
matarmarkaði á forsendum Slow 
Food-hugmyndafræðinnar. Það má 
segja að meginstarfsemi Slow Food 
Reykjavík snúist í kringum afurðir 
Bragðarkarinnar. Það hefur verið 
töluverð vinna í kringum þær. Við 
höldum reglulega félagsfundi þar 
sem ýmislegt er til umfjöllunar. Í vor 
vorum við til dæmis að smakka afurðir 
sem eru komnar inn í Bragðörkina 
og bera saman við aðrar afurðir 
sem eru þar ekki. Svo höfum við 
fengið til okkar fyrirlesara; Ólafur 

Dýrmundsson kom til dæmis á 
dögunum til okkar og fræddi okkur 
um íslensk búfjárkyn. Svo förum við 
í vettvangsferðir, höldum málþing og 
ýmislegt fleira væri hægt að nefna. Eitt 
af því sem ég hef persónulega reynt 
að vinna í er að skyrið okkar íslenska 
sé vöruverndað, því það er ekkert 
einkamál Mjólkursamsölunnar hvort 
heimilt sé að framleiða og selja skyr 
í útlöndum með þeirra leyfi. Það þarf 
að setja reglur til verndar skyrinu – því 
þarna eru menningarverðmæti í húfi 
og þetta eru hagsmunir þjóðarinnar 
allrar. Þegar búið er að setja reglur 
til verndar skyrinu hér á landi, þá er 
líka hægt að fá það lögverndað utan 
landsteinanna.“ 

Dominique segir vinnu við nýjar 
afurðir fyrir Bragðörkina vera í 
fullum gangi. „Við erum komin með 
nokkrar afurðir sem við höfum hug á 
að skrá; landnámshænan, hverabrauð, 
laufabrauð, rúllupylsa, siginn fiskur, 
reyktur rauðmagi. Vð ætlum einmitt 
að hittast nú í næstu viku til að ræða 
um afurðirnar sem eiga heima í 
Örkinni. Jafnvel nota Terra Madre-
daginn 10. desember til að tilkynna 
um það hjá Slow Food.

Það er nokkuð einfalt að tilnefna 
afurð í Örkina, nánast hver sem er 
getur gert það, en við höfum hér 
nefnd sem er formlega tilnefnd og 
vinnur grunnvinnuna. Guðmundur 
Guðmundsson frá Lýsi, Eygló 
Björk Ólafsdóttir Vallanesi, Nanna 
Rögnvaldardóttir matgæðingur og 
ég sitjum í þeirri nefnd. Við gerum 
lýsingu fyrir afurðina og af hverju 
við viljum að hún sé tekin um borð. 
Línurnar eru skýrar frá Slow Food 
um heim allan varðandi skilyrðin fyrir 
skráningunni. Afurðin verður að vera 
unnin af smáframleiðanda, bundin við 
ákveðið svæði (í okkar tilfelli land), og 
gerð eftir þeim stoðum sem starf Slow 
Food grundvallast á; að um gæðaafurð 
sé að ræða, að hún sé framleidd og 
seld með sanngirnissjónarmið að 
leiðarljósi og að hún sé ómenguð í 
öllum skilningi (good, fair and clean). 
Lýsing okkar er send út, dæmd 
og annaðhvort samþykkt eða send 
beiðni um nánari upplýsingar. Þegar 
harðfiskurinn var skráður inn var til 
að mynda mikið spurt um sjálfbærni 
fiskveiðanna.“  /smh

Útvarpsstöðin á svæðinu þar sem Arnheiður Hjörleifsdóttir var tekin í viðtal 
um fjölskyldubúskap og smáframleiðslu á Íslandi.

Dominique er ritari í norrænu Slow Food-samtökunum. Hér er samnorrænn 
fundur í gangi með þjóðfundarfyrirkomulagi.

Dominique Plédel Jónsson, formaður Slow Food Reykjavik.  Myndir / smh

Bragðörkin   Hér hefur gömlum eplayrkjum frá Piemonte verið raðað upp þannig 

Eirný í viðtali við BBC.  Mynd / DPJ Arnheiður á Bjarteyjarsandi í viðtali 
við Slow Food Radio.  Mynd / DPJ
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Fróðleiksbásinn
Hafsteinn Hafliðason garðyrkjufræðingur

Riddarastjarnan, eða Amaryllis 
eins og plantan er oftast kölluð, á 
sér um þriggja alda þróunarsögu. 
Hún er manngerður blendingur 
milli nokkurra náskyldra 
tegunda sem vaxa í fjallahlíðum 
Mið- og Suður-Ameríku. 

Til ættkvíslarinnar teljast um 
90 tegundir sem dreifast vítt um 
svæðið. Aðeins nokkrar þeirra 
koma við sögu þeirra rúmlega 600 
riddarastjörnutilbrigða sem við 
þekkjum og ræktum almennt. Þótt 
amaryllis sé það nafn sem oftast 
er notað um þessar laukjurtir, þá 
stafar það af ruglingi við hina 
eiginlegu „Amaryllis“-ættkvísl 
sem á heima í Suður-Afríku. Á 
tímum hins sænska Carls von 
Linné, föður grasafræðinnar, 
voru menn ekki alveg með þetta á 
hreinu! Hin suður-afríska ættkvísl 
Amaryllis er tegundafærri en hin 
suður-ameríska Hippeastrum.

Heitið Amaryllis er dregið 
af sögu samnefndrar stelpu úr 
grísku goðafræðinni. Hún varð 
afar skotin í smalanum Alteó. 
En sú ást var ekki endurgoldin. 
Eftir fyrirsögn véfréttarinnar í 
Delfí klæddi hún sig þá í hvítt frá 
toppi til táar og stóð við dyrnar 
á kofa Alteós á hverju kvöldi í 
heilan mánuð. Öll þessi kvöld 
stakk hún sig í hjartastað með 
gullinni ör. Þegar Alteó, seint og 
um síðir, leit út um dyr sínar til 
að ganga úr skugga um hvað ylli 
þessari ásókn, var þar aðeins að 
sjá blóðrautt liljublóm, sprottið 
upp af hjartablóði Amaryllisar. 
Rómantíkin er ekki alltaf réttlát! 
Heitið Hippeastrum er hins vegar 
dregið af grískunnar hippos sem 
þýðir hross og astra sem þýðir 
stjarna.

Barst til Evrópu 
frá Vestur-Indíum

Fyrs tu  tegundirnar  af 
riddarastjörnum sem bárust til 
Evrópu komu frá Vestur-Indíum. 
Undanfarinn var Hippeastrum 
equestre (riddarastjarna) um 
1630 og svo Hippeastrum reginae 
(riddarastjarna drottningar) árið 1728. 
Þær þóttu skara öllu öðru framar 
vegna þess hve blómin voru stór 
og eldrauð. Þessar riddarastjörnur 
nautu mikilla vinsælda og voru á 
skömmum tíma komnar í söfn helstu 
heldri heimila víðs vegar um Evrópu 
þegar önnur tegund barst frá Suður-
Ameríku. Sú hafði enn stærri blóm 

– en þau voru bleik með rauðum 
langröndum eftir krónublöðunum. 
Þessi tegund fékk nafnið Hippeastrum 
vittatum (riddarastjarna með rönd). 
Og um nokkurra áratuga skeið voru 
þessar tegundir ræktaðar hlið við hlið. 

Fiktinn járnsmiður með græna 
fingur

Svo var það árið 1799 að skósmiður 
nokkur í enska bænum Prescot í 
Lancashire á Englandi, Johnson 
að nafni, fiktaði við það að æxla 
saman tegundunum H. reginae og 
H. vittatum með þeim árangri að 
afkomendurnir fengu mun stærri 
blóm í ýmsum litbrigðum sem 
hvorugt foreldranna hafði. Þessir 
blendingar voru allsráðandi í 
blómagluggunum hjá ömmum okkar 

og langömmum á öldinni sem leið. 
Hin fræga Amaryllis-mynd Ásgríms 
Jónssonar sýnir einmitt einn af 
þessum Johnsons-blendingum. 

Upp úr 1960 hófust svo nýjar 
kynbætur og kynblandanir með 
riddarastjörnur. Farið var að 
blanda saman fleiri tegundum 
fram og aftur til að fá fram ný 
blómform og blómliti, en ekki síst 
þá eiginleika sem helst hentuðu til 
blómaframleiðslu í stórum stíl og 
svöruðu kröfu tímans um sterka 
stilka og lengri blómgunartíma 
en áður var þekktur. Jafnframt 
ganga allir hinir nýju blendingar 
undir nafninu Hippeastrum × 
hortorum (margföldunarmerkið 
stendur fyrir að um blending er 
að ræða og hortorum vísar til 
garðyrkjunnar) og til viðbótar 
því fylgir venjulega eitthvert 
yrkisheiti sem er eins konar 
vörumerki sem aðgreinir 
viðkomandi blendingsplöntu, 
s.k. yrki eða sort, frá öðrum 
blendingum af sama tagi. 

Riddarastjarna sem pottablóm 
um jólin

Ef við viljum fá riddarastjörnulauka 
í blóma um jólin, þá er það 
núna í byrjun nóvember sem er 
rétti tíminn til að koma þeim af 
stað. Riddarastjörnulaukar fást 
í garðyrkjuvöruverslununum á 
haustin og aftur á vorin. Laukarnir 
eru nokkuð stórir og þeim er komið 
fyrir í hlutfallslega smáum pottum. 
Tólf til fjórtán sentimetra pottar eru 
mátulegir. Laukarnir eru skorðaðir 
þannig að þeir standi u.þ.b. hálfir 
upp úr moldinni. Í fyrstu er 
vökvað varlega, ekki rennbleytt 
fyrr en blómspíran er komin upp 
úr lauknum. Fyrstu dagana er gott 
að hafa pottana á hlýjum stað, t.d. 
við miðstöðvarofn, til að koma 
rótarvextinum á stað. Síðan á eins 
björtum stað og býðst við venjulegan 
stofuhita. Það tekur sex til átta vikur 
frá gróðursetningu laukanna þar til 

þeir sýna blómin. Blómin standa 
lengur ef frjóhnapparnir eru klipnir 
burt. Blómin eru dæmigerð fyrir þau 
blóm sem frjóvgast af kólibrífuglum. 
Riddarastjarnan er fáanleg í ýmsum 
hreinum litum. Rautt er vinsælast 
um jólaleytið en þegar á líður 
veturinn fara ýmsir aðrir litir að 
gera sig gildandi, s.s. hvítt, bleikt, 
laxableikt og jafnvel órans.

Riddarastjörnublóm á 
markaðinum

Afskornar riddarastjörnur eru 
fáanlegar frá því nóvember og 
langt fram eftir vetri og njóta 
líklegast þannig mestrar hylli 
við margskonar aðstæður og 
tækifæri. Sem afskurðarblóm er 
Riddarastjarnan afar góð kaup. 
Blómin standa um það bil tvær 
vikur í vasa. Þau eru stórar klukkur, 
12-15cm í þvermál, oftast fjórar 
á hverjum legg. Þegar líður nær 
jólum fer að bera á forræktuðum 
riddarastjörnum í blómabúðunum. 
Plönturnar eru þá alveg komnar að 
því að blómgast og tilbúnar sem 
híbýlaprýði. 

Endurræktun 
riddarastjörnulauka

Þegar Riddarastjörnulaukarnir 
hafa lokið blómguninni og blöðin 
orðin fullvaxta, þarf að stækka 
pottana fyrir hvern lauk. Setja þá 
rótarhnausinn í fjögurra til fimm 
lítra pott með góðri pottamold og 
hafa á björtum og hlýjum stað, 
helst í gróðurhúsi, og vakta með 
vökvun og vikulegri áburðargjöf 
út septembermánuð. Þá er hætt 
að vökva og moldin látin þorna 
hægt. Gjarnan má setja pottana á 
hliðina undir borð eða inn í skáp, 
þannig að plönturnar búi sig undir 
þurrkatímabil og felli allt lauf og 
falli í eins konar dvala. Þannig 
þurfa þær að vera við 10–12°C 
hita í svo sem 20–24 vikur. Eftir 
þann tíma er þurra moldin hrist 
af laukunum. Ræturnar snyrtar og 
skertar eftir þörfum og síðan er 
lauknum aftur komið fyrir í potti í 
sömu hlutfallsstærð og byrjað var 
með þegar laukurinn var nýr. Eftir 
það er farið með plöntuna eins og 
lýst er hér að ofan. Þessi leikur 
getur endurtekið sig í mörg ár.

jufræðingur

Riddarastjarnan – hin tignarlega amaryllis

Fyrstu tegundirnar af riddarastjörnum sem bárust til Evrópu komu frá Vestur-Indíum.

Ef við viljum fá riddarastjörnulauka í blóma um jólin, þá er það núna í 
byrjun nóvember sem er rétti tíminn til að koma þeim af stað.

Þegar Riddarastjörnulaukarnir hafa lokið blómguninni og blöðin orðin 
fullvaxta þarf að stækka pottana fyrir hvern lauk.
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Finnbogi Hermannsson er mörgum 
að góðu kunnur sem yfirmaður 
Svæðisútvarps Vestfjarða, útibús 
Ríkisútvarpsins, um áraraðir. 
Hann er einnig þekktur af störfum 
sínum sem blaðamaður, ritstjóri 
og rithöfundur. Nýjasta verk 
Finnboga er sögulega skáldsagan 
Illur fengur, sem mun án efa vekja 
athygli. 

Sagan segir frá langri afbrotasögu 
í afskekktu héraði við Breiðafjörð á 
öndverðri 20. öld. Heimilisfólk á bæ í 
miðri sveit kemst upp með stórtækan 
sauðaþjófnað í áratug og að því er 
virðist í skjóli sýslumanns sem 
jafnframt er þingmaður sýslunnar. 
Nágrannabændur kæra æ ofan í æ, 
en verður ekki ágengt. Réttarhöld 
fara fram og skýrslur eru teknar af 
kærendum og meintum sauðaþjófum 
en þær lenda allar í harðlæstum 
skúffum sýslumanns. 

Það er svo ekki fyrr en 
sauðaþjófarnir færa sig upp á 
skaftið og taka til við  annars 
konar og augljósari brot í sveitinni 
að héraðsmönnum er ofboðið. 
Sýslumaður heldur uppi réttarhöldum 
en í miðjum klíðum tekur 
dómsmálaráðherra landsins suður í 
Reykjavík málin í sínar hendur. Þau 
eru ekki lengur í höndum sýslumanns 
Dalamanna, heldur er það sjálfur 
lögreglustjórinn í Reykjavík sem 
skipaður er rannsóknardómari í 
málinu. Er það svo með næsta 
ævintýralegum hætti að meintur 
sakamaður er ginntur suður til 
Reykjavíkur með aðstoð hómópata 
sveitarinnar og héraðslæknis við 
Breiðafjörð vegna handarmeins. 
Hann er á leið á Landspítalann 
með handarmeinið en í Reykjavík 
tekur einn af vörðum laganna á 
móti honum við skipshlið en ekki 
neinn heilbrigðisstarfsmaður frá 
Landspítalanum. 

Um þetta þegja öll málskjöl en 
upphefst ófyrirséð atburðarás með 
miklum afleiðingum. 

Finnbogi sagði í samtali við 
Bændablaðið að þó um sé að ræða 
sögulega skáldsögu þá byggi hún á 
áður óbirtum málskjölum upp á 124 
síður og öðrum heimildum. 

Hér er brot úr bókinni Illur fengur 
eftir Finnboga Hermannsson:

Hundsbit

Eins og gerist í þröngu nábýli þóttist 
enginn á Ströndinni opinberlega hafa 
grænan grun um hver eða hverjir 
hefðu brotist inn í kaupfélagið þeirra 
í Tjaldanesi þegar það uppgötvaðist 
einn gráan og ofurvenjulegan 
haustdag. Húsbrot hafði ekki verið 
framið í þessu héraði frá því á 
Sturlungaöld að menn vissu. Varð 
skjótt samkomulag um að þetta hlytu 
að vera einhverjir aðkomumenn af 
sjó. Bara eins og Tyrkjaránið 1627 
og ekki vonum seinna að kæmi nýtt 
Tyrkjarán sögðu bændur og brostu 
í kamp.

Aðkoman um morguninn þótti 
rosaleg og féllust mönnum hendur og 
trúðu vart sínum eigin augum. Rúða 
hafði verið mölvuð í glugga, brotin 
plokkuð úr og þjófurinn eða þjófarnir 
skriðið þar inn. Látið svo greipar 
sópa um birgðir kaupfélagsins og 
að endingu kastað tveimur brotnum 
melískössum í sjóinn. Eins og 
til að fela slóð sína eða hvað? 
Fyrstu viðbrögðin voru að taka í 
nefið sem alltaf veitti kærkominn 
umhugsunarfrest og pontan gekk á 
milli.

Kaupfélagsstjórinn og húskarlar 
hans tóku þessu eins og hverju öðru 
hundsbiti og vissu innst inni að 
lítið þýddi að kæra. Það fyrirfannst 
ekkert yfirvald til að senda kæru 
að svo stöddu. Það var eitthvað að 
vasast suður í Reykjavík og enginn 

staðgengill náttúrlega. Færi nú varla 
að ómaka sig vestur af meira tilefni 
en einu innbroti í fátækt kaupfélag, 
sögðu menn. Og þar að auki óvíst 
að yfirvaldið tryði svo ólíkindalegri 
sögu að nokkrum manni hefði dottið 
hug að fara að brjótast inn í þetta 
hungurkaupfélag kotkarlanna á 

Ströndinni 
og í Saurbænum. Hreppstjóra-
skarninu var ekki áskapað að setja 
neinn rétt og ekkert annað að gera 
en negla fyrir gluggann og loka 
honum fyrir veðri og vindum. Menn 
færu svo í sín fjós eftir sem áður. 
Þyrfti svo líklega að panta vörur 

í staðinn fyrir þær sem hurfu, svo 
sem kaffibaunir, export og melís. 
Ófært að eiga ekki rótarstuðul eða 
molasykur og korn í könnuna þegar 
nálgaðist jól. Tjónið lenti náttúrlega 
á félaginu því hverjum datt í hug að 
þjóftryggja vörulager á strönd við 
hið ysta haf og varla gegn bruna.

Búandfólk í hreppnum hafði 
sjaldan haft erindi sem erfiði að kæra 
þegar hvarf sauðkinda gekk úr hófi 
fyrr á öldinni. Sá grunur læddist með 
mönnum að yfirvaldið stæði alltaf 
með glæpnum. Þýddi náttúrlega að 
kærendur voru gerningsmennirnir 
og sátu uppi með að hafa ásakað 
blásaklausar mann eskjur um lögbrot. 
En nú brá svo við að sveitin stóð 
frammi fyrir kaldrifjuðu innbroti og 
stórþjófnaði.

Komið var fram í miðjan janúar 
þegar sýslumanni og lögreglustjóra 

í einum og sama manninum 
þóknaðist að 
mæta á vettvang. 
Voru þá liðnir 
rúmlega tveir 
mánuðir  frá 
innbrotinu Lög-
regluréttur var fyrst 
settur í Tjaldanesi 
og auðvitað var 
v e t t  v a n g u r i n n 
löngu ónýtur og 
öll spor afmáð eða 
hulin snjó. Hófust 
fyrst strangar prófanir 
á aðstandendum 
kaupfélagsins og 
þeim sem höfðu 
komið að uppbrotnu 
húsinu. Tóku þær 
yfirheyrslur langan 
tíma og kom þá í ljós 
að menn höfðu skoðað 
vettvanginn og sett á sig. 
Jafnvel krotað eitthvað 

niður hjá sér. Ljósmyndavél var ekki 
tiltæk. Fundist hafði traðk eftir menn 
og hross en þau sönnunargögn ekki 
lengur nein sönnunargögn og lítið 
hlustað á slíkt.

Sýslumaður yfirheyrði kaup-

félags stjórann af smásmygli um 
það sem hafði horfið úr pakkhúsinu 
og mætti hann sem vitni til 
lögregluréttar í Tjaldanesi. Kaup-
félagsstjórinn var dálítið óstyrkur 
en sagði í fyrsta lagi að tveir 50 
punda sykurkassar hefðu verið 
brotnir upp með því að stígvélahæl 
hafði verið sparkað í hlið kassanna 
og innihaldið hirt. Kössunum hafði 
verið kastað í sjóinn framundan 
kaupfélaginu og sett grjót í þá svo 
þeir sykkju. Þeir flutu samt upp og 
rak á land neðan við kaupfélagið. 
Far eftir stígvélahæl sást greinilega 
á öðrum melískassanum. Í öðru 
lagi hafði þjófurinn eða þjófarnir 
stolið á bilinu 20 til 25 kílóum af 
strausykri úr heilum sekk sem var 
í sölubúðinni. Var horn skorið af 
sekknum og sykrinu ausið þar út. Í 
þriðja lagi hafði verið stolið nálægt 
30 kílóum af kaffibaunum, 6 til 8 
rjólbitum og einhverju af exporti. 
Vitnið kaupfélagsstjórinn treysti 
sér ekki til að meta hvort einhverju 
hefði verið stolið af álnavöru, en 
upplýsti að ekki hafði verið hróflað 
við 9 krónum sem lágu í járnkassa í 
ólæstu skrifpúlti í versluninni.

Þá var vitnið spurt hvort það 
vissi um einhver önnur gögn sem 
bent gætu á hver hefði framið 
innbrotið. Vitnið kvaðst hafa 
heyrt af förum eftir hest sem 
farið hefði verið með umrædda 
föstudagsnótt út Tjaldaneshlíð. 
Magnús bóndi í Tjaldanesi hafi 
séð spor á svokallaðri Deild og 
einnig að Þórólfur í Fagradal hafi 
orðið var fara eftir hest sem farið 
hefði verið með um svipað leyti 
yfir Fagradalssand. Honum var ekki 
kunnugt um að neinn hefði farið 
með hest þá leið umrædda nótt og 
því sé ekki ólíklegt að sporin séu 
eftir hest þess manns sem lítið hafi 
viljað láta bera á för sinni. Vitnið 
hafi einnig heyrt að Guðmundur 
á Nýp hafi séð ljós í glugga og 
verið farið með ljós úti á bænum 
Hleinabergi seinni hluta þessarar 
nætur sem um ræddi.

Framleiðnisjóður landbúnaðarins auglýsir eftir umsóknum um styrki úr 
sjóðnum, sem falla innan þess ramma sem sjóðnum hefur verið settur í 
bókun með Búnaðarlagsamningi 2013–2017 og með fyrirvara um framlag 
í fjárlögum 2015.

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

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

og auka hlut innlendrar orku til landbúnaðarnota. 
d. Stuðningi við sérstakt átak til að efla og bæta búrekstur. Því verði m.a. 

ætlað að auka framleiðni, bæta afkomu, stuðla að fjölþættari nýtingu 
bújarða og fjölga atvinnutækifærum. 

e. Stuðli að eflingu kornræktar m.a. með stuðningi við grunnfjárfestingar 
til markaðsfærslu á íslensku korni.

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

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

Umsóknarfrestur er til  16. janúar 2015 (póststimpill gildir)

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

Umsóknum skal skilað til Framleiðnisjóðs landbúnaðarins,  
Hvanneyrargötu 3, 311 Borgarnes.
Umsóknareyðublöð er að finna á heimasíðu sjóðsins, www.fl.is.

Ný bók eftir Finnboga Hermannsson:

Sauðaþjófar og innbrotsmenn

Bækur

Finnbogi Hermannsson. 
Mynd / Rannveig Hera Finnbogadóttir.
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Fyrir um áratug síðan hóf Félag 
sauðfjárbænda í Dalasýslu að 
halda héraðssýningu á lambrútum 
síðla hausts þegar haustönnum 
sauðfjárræktarinnar er að mestu 
lokið. Sýningartími var helgin á 
mörkum hausts og vetrar. Fljótt 
þróaðist þetta í víðtækara starf. 

Um þessa helgi hafa þeir því 
haldið haustfagnað með fjölbreyttri 
dagskrá. Fjöldi fólks vítt að sækir 
þetta öfluga samkomuhald og er 
héraðssýningin aðeins í dag einn 
þáttur þess. Félagið óskaði eftir 
að koma á framfæri; „þökkum 
til allra þeirra sem tóku þátt og 
aðstoðuðu að gera þennan viðburð 
jafn eftirminnilegan og raun varð 
á. Þökkum öllum styrktaraðilum og 
fyrirtækjum fyrir gott samstarf, síðast 
en ekki síst öllum þeim frábæru 
gestum sem skemmtu sér með okkur. 
Lengi lifi íslenska sauðkindin.“ 

Tvískipt sýning

Í þessum pisli er ætlunin að beina 
sjónum að sýningahaldi lambhrútanna 
haustið 2014. Dalasýslu er skipt á tvö 
varnarhólf eins og í öðrum sýslum, 
sem halda uppi slíkum viðburðum, 
og verða því að tvískipta sýningu. 
Sýningin í nyrðra hólfinu var 
föstudaginn 24. október og voru 
sýningargripir þar 53. Sú sýning var 
að Skerðingsstöðum í Hvammssveit. 
Að morgni laugardagsins var 
sýningin í suðurhólfinu að 
Kvennabrekku í Miðdölum. Þar 
var mættur 31 lambhrútur til leiks. 
Dómarar á sýningunni voru Friðrik 
Jónsson ásamt þeim sem setur saman 
þennan pistil.

Lambahópurinn á sýningunni var 
eins og ávallt að talsvert stórum hluta 
tilkominn við sæðingar eða samtals 
54 af þeim 84 lömbum sem þarna 
voru. Feður þessara lamba voru 
margir en samt nokkrir áberandi 
hálfbræðrahópar. Flestir voru 
synir Baugs 10-889 eða sjö talsins 
og mótuðu þeir því mjög kollótta 
hrútahópinn á sýningunni. Guffi 
08-869 átti þarna sex syni sem einnig 
settu verulegan svip á sýninguna 
eins og síðar kemur fram. Þeir Garri 
11-908 og Grámann 10-884 áttu 
síðan þarna fimm syni hvor. 

Aldrei hefur mætt jafn sterkt 
úrval gripa

Ég hef komið að flestum héraðs-
sýningunum á svæðinu. Í mínum 
huga þá er enginn vafi á því að á 
þessu svæði hefur aldrei mætt jafn 
sterkt úrval gripa og að þessu sinni. 
Lambahópurinn hafði komið betur 
undan haustinu en oftast áður, en 
stundum hefur það verið vandamál 
hve sum sýningarlömb misgengust 
á þeim langa tíma sem leið frá 
skoðun þeirra á heimagrund til 
sýningarinnar sem er mjög síðla 
hausts. Breyting í áranna rás, 
eins og á öðrum sambærilegum 
sýningum, er samt langmest vegna 
þess hve úrtökugóðum gripum hefur 
stórfjölgað. Fyrir áratug var algengast 
að einn eða tveir úrvalsgripir stæðu 
í sérflokki. Núna telst fjöldi slíkra 
ofurstirna í tugum á hverri sýningu 
og toppurinn orðinn margfalt breiðari 
og jafnari en áður var. 

Besti hrúturinn var lamb 70 á 
Skerðingsstöðum

Hér á eftir verður í stuttu máli 
gerð örstutt grein fyrir lömbunum 
sem skipuðu efstu sætin í hverjum 
sýningaflokki.

Kollóttir hvítir hrútar voru fæstir 
eða 20 samtals. Besti hrúturinn 
í þessum flokki var lamb 70 á 
Skerðingsstöðum. Hrútur þessi er 
sonur Kropps 10-890 en móðurfaðir 

lambsins hét því virðulega nafni 
Betóven 06-267 og mun hafa 
komið frá Gestsstöðum á Ströndum 
á síðustu árum fjárbúskapar þar. 
Lambið er með örlitla hnýfla. Það 
er klettþungt miðað við stærð. Gerð 
þess öll mjög góð og vöðvafylling 
framúrskarandi. Bar öll einkenni 
sterkræktaðs kjötsöfnunarfjár. 

Annað sætið í þessum flokki 
skipaði lamb 985 á Hróðnýjarstöðum. 
Faðir þessa hrúts er heimahrútur 
sem Illur 12-532 heitir og er það 
sonur Svala 10-862 en móðurfaðir 
lambsins er Spakur 03-976. Þetta 
lamb var með sívalann, mjög vel 
gerðan bol og öll vöðvafylling hjá 
því mikil en fita mjög lítil. 

Í þriðja sætinu kom síðan lamb 
4076 á Sauðafelli. Faðir lambsins 
er Rosi 11-899 en móðurfaðir 
þess Ormur 03-933. Þessi hrútur 
er gríðarlega vænn og bollangur. 
Skrokkbygging er ákaflega sterkleg 
og vöðvafylling mikil. Mjög 
föngulegt lamb á velli.

Stórt heljarstökk í gæðum dökkra 
mislitra hrúta

Dökkir og mislitir hrútar voru 
samtals 22 á sýningunni. Enginn 
einn sýningarflokkur hefur á síðasta 
áratug tekið jafn stórt heljarstökk í 
gæðum og þessi. Megnið af þessum 
lömbum voru framúrskarandi að 
gerð og holdfyllingu. Allstór hópur 
litaðra úrvalshrútanna á stöðvunum 
ræður hér mestu um breytinguna 
og sérstaklega eru áhrif Grábotna 
06-833 að þessu leyti greinileg.

Efst var lamb 196 á Hallsstöðum

Efsta sæti í þessum flokki skipaði 
lamb 196 á Hallsstöðum. Faðir 
þess er Vonar 13-212 sem á síðasta 
ári skipaði efsta sæti í þessum 
sýningaflokki en hann er sonur 
Drífanda 11-895. Móðurfaðir 
lambsins er Dökkvi 07-809. Lamb 
þetta er svart að lit og hyrnt. Það er 
hreint djásn að allri gerð. Klettþungt 
miðað við stærð. Öll vöðvafylling 
þétt og mikil.

Annað sætið kom í hlut lambi 
41 á Háafelli. Faðir þess er 
Salamon 10-906 og móðurfaðirinn 

Grábotni 06-833. Hann hefur sömu 
útlitseinkenni og hrúturinn í fyrsta 
sæti, er svartur og hyrndur. Þetta er 
þroskamikið og klettþungt lamb með 
gríðarmikla holdfyllingu, sérstaklega 
samt í lærum eins og sjá mátti hjá 
mörgum hálfbræðra hans um allt 
land í haust.

Þriðja sætið skipaði síðan lamb 
226 á Skerðingsstöðum. Faðir þess er 
Fans 12-246 en móðurfaðir Blakkur 
07-865 og má ætla að lambið erfi 
þaðan að einhverju leyti fallegan 
mórauðan lit sinn. Lambið er hyrnt 
og móbotnótt að lit. Hrútur þessi 
er jafnvaxinn með gríðarlega góða 
gerð og afbragðs holdfyllingu. 
Glæsigripur á velli.

Mest úrvalið í hópi
hvítra hyrndra hrúta, lamb frá 

Rauðbarðaholti efst

Langflestir gripir voru eins og alltaf 
í hópi hvítra hyrndra hrúta og um 
leið var úrvalið mest í þeim hópi. 
Samtals voru þetta réttur helmingur 
sýningalambanna eða 42. Þar skipaði 
efsta sætið lamb 1 í Rauðbarðaholti. 
Faðir lamsins Börkur 12-541 sem 
er sonarsonur Kropps 05-993 en 
móðir Barkar er ærin 06-669 sem 
er einhver mesta hrútamóðir hér á 
landi á síðari árum, synir hennar 
m.a. hrútar sem stóðu í efsta sæti 

á sambærilegum sýningum ár eftir 
ár fyrir nokkrum árum. Í móðurætt 
á lambið ættir að rekja til margra af 
þekktustu sæðingahrútum síðustu 
áratuga en Lóði 00-871 stendur 
honum þar næstur. Þetta lamb hefur 
feikilega víðan, sívalan og vel gerðan 
bol. Vöðvafylling er frábær og átakið 
mjög þétt hvar sem á lambinu er 
tekið. Ákaflega fagur gripur að 
vallarsýn.

Í öðru sæti var lamb 37 í Stóra-
Vatnshorni. Faðir hans er Guffi 
08-869 en móðurföðurfaðir er 
Kveikur 05-965 og lambið því 
aðeins skyldleikaræktað. Þetta er 
fádæma mikið lamb, klettþungt 
og bollangt. Vöðvafylling á baki í 
mölum og lærum með því albesta 
sem finnst. Frá föður sínum hefur 
hann erft full háar herðar. Að útliti 
minnti þessi glæsigripur mig mikið á 
mörg afkvæma föðurafa hans, Þráðar 
06-996, haustið 2008. Mjög mikið 
umhugsunarefni var hvernig skipa 
átti þessum tveim glæsilömbum í röð. 
Hrúturinn frá Stóra-Vatnshorni hafði 
mesta kosti allra sýningalamba með 
vöðvafyllingu í afturhluta skrokksins 
en hrúturinn frá Rauðbarðaholti enn 
jafnari á öllum kostum. Hann skipaði 
því toppsæti sýningarinnar að þessu 
sinni.

Í þriðja sætinu í flokki hyrndu 
hrútanna var lamb 372 frá Klifmýri. 

Faðir þess er Guffi 08-869 og hann 
því hálfbróðir hrútsins í öðru sæti en 
móðurfaðir lambsins er Laufi 08-848 
og því líklega leitun að lambi meðal 
sýningagripanna sem hefur jafnsterkt 
ætternismat sem ærfaðir og þessi 
hrútur. Þetta lamb prýða mestu kostir 
góðra kjötframleiðslukinda, hann er 
jafnvaxinn, ákaflega vel gerður með 
mikla vöðvafyllingu og litla fitu.

Ær með hæsta kynbótamatið 
heiðraðar

Dalamenn tóku fyrstir upp þann góða 
sið að heiðra einnig þær ær í héraði 
sem hafa hæsta kynbótamatið í þeim 
árgangi sem fyllir hverju sinni sinn 
upplýsingagrunn vegna útreikninga á 
því. Að þessu sinni er þetta árgangur 
ánna frá árinu 2009. 

Tvær efstu ærnar í héraðinu 
stóðu þar hnífjafnar. Önnur ærin er 
Aska 09-745 á Klifmýri en hún er 
dóttir Kalda 03-989 og hefur erft 
Þokugenið frá föður sínum. Hefur 
hún því sýnt ofurfrjósemi. Var hún 
þrílembd gemlingsárið og síðan ætíð 
átt fjögur lömb á hverju ári. Flest 
þeirra hafa lifað og Aska skilað 
vænum dilkum að hausti og mörg 
afkvæmi hennar sett á. Hin ærin 
er 09-925 á Sauðafelli. Einnig hún 
er tilkomin við sæðingar, er dóttir 
Boga 04-814. Þessi ær hefur verið 
gríðarlega frjósöm. Hún var tvílembd 
gemlingurinn en síðan þrílembd eða 
fjórlembd og lömb hennar einnig 
nánast öll komist á legg og hafa 
að hausti verið mjög væn og mörg 
orðið ásetningsgripir þannig að 
báðar þessar afurðadrottningar hafa 
lagt drjúgan skerf til framræktunar 
á sínu heimabúi. Móðurætt ærinnar 
á Sauðafelli verður ekki rakin til að 
staðfesta Þokugen hjá henni. Nánast 
má samt staðhæfa að slíkt sé eðli 
hennar vegna þess að móðir hennar 
bætti um betur en dóttirin með að 
eiga fimm lömb á sínu síðasta ári.

Sauðfjárframleiðsla veigamikill 
þáttur atvinnulífsins

Í fáum héruðum hér á landi er 
sauðfjárframleiðsla jafn veigamikill 
þáttur atvinnulífsins og í Dalasýslu. 
Segja má að almennt starf að 
sauðfjárkynbótum hafi ekki náð 
flugi á þessu svæði fyrr en undir 
lok síðustu aldar. Síðustu tvo 
áratugi hefur hins vegar slíku starfi 
verið sinnt vel af sauðfjárbændum 
í sýslunni. Þessi sýning er einn af 
mörgum þáttum sem sýnir að það 
starf virðist skila tilætluðum árangri. 
Skilyrði til framleiðslunnar eru góð 
á svæðinu og sauðfjárbúin stærri en 
víða, þannig að mörg ytri skilyrði eru 
hagstæð árangursríku kynbótastarfi. 
Þess vegna hlýtur starf, sem sýnir 
skýrt árangurinn, að verða öllum til 
hvatningar. Félag sauðfjárbænda á 
svæðinu á mikið lof skilið fyrir að 
gæta þessa þáttar. Með markvissu 
starfi áfram sjá menn vonandi enn 
meiri árangur á allra næstu árum.  
 /JVJ 

Jón Viðar Jónmundsson
Jón V Jónmundsson/Bondi

Héraðssýning á lambhrútum í Dalasýslu haustið 2014:

Lengi lifi íslenska sauðkindin

Þessir bændur fengu viðurkenningar fyrir afurðahæstu ærnar. Talið frá vinstri:  Finnbogi Harðarson, Guðrún Jóhannsdóttir, Finnur Haraldsson, Hermann 
Karlsson og Þórður Baldursson.  Myndir / Alexandra Rut

Monika Björk Einarsdóttir og Halldór Gunnarsson fengu viðurkenningu fyrir 
bestu hrútana.
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Þessi tígulegi forystuhrútur er í eigu Finnboga Harðarsonar á Sauðafelli. Um leið og hann hefur ótvíræða 

glæsilegt og hér sést.  Mynd / Finnbogi  Harðarson

Bændablaðið
Með yfirburðalestur á landsbyggðinni

 (Samkvæmt lestrarkönnun Capacent)

Kemur næst út
4. desember

Smáauglýsingar

56-30-300

Klashyrndur hrútur

Dagskrá haustfagnaðar Félags 
sauðfjárbænda í Dalasýslu (FSD) 
sem haldinn var dagana 26.–27. 
október var með myndarbrag að 
venju. 

Hátíðin hófst á föstudeginum 
26. með opnum fjárhúsum og 
hrútasýningu í norðurhólfi og 
voru það Jón Egill og Bjargey á 
Skerðingsstöðum sem buðu heim 
að þessu sinni. 

Sviðaveisla, hagyrðingakvöld
og dansleikur

Hrútasýningin hófst kl. 12 og að 
hrútasýningu lokinni var haldið í 
íþróttahúsið að Laugum í Sælingsdal 
þar sem haldin var sviðaveisla, 
hagyrðingakvöld og dansleikur. 

Á veisluborðinu voru reykt, 
söltuð og soðin svið, sviðalappir 
ásamt meðlæti við hæfi. 

Við hagyrðingaborðið sátu: 
Kristján Ragnarsson, Reykjavík, 
Helga Guðný Kristjánsdóttir, Botni í 
Súganda, Ragnar Ingi Aðalsteinsson, 
fyrrverandi Dalamaður, Ólína 
Þorvarðardóttir, á Ísafirði og Helgi 
Zimsen, Reykvíkingur. Þau fræddu 
gesti í bundnu máli um landsins 
gagn og nauðsynjar ásamt Viðari 
Guðmundssyni, kórstjóra og bónda á 
Miðhúsum í Strandasýslu, sem stýrði 
dagskránni. Einnig mætti Gissur Páll 
Gissurarson söngvari og söng af 
sinni alkunnu snilld. Hljómsveitin 
Smalarnir frá Súgandafirði enduðu 
svo kvöldið með dansleik. 

Laugardagurinn byrjaði með 
opnum fjárhúsum og hrútasýningu 
í suðurhólfi hjá heimilisfólkinu á 
Kvennabrekku í Miðdölum og víluðu 
bændur ekki fyrir sér að mæta þar á 
hrútasýningu klukkan tíu að morgni.  
Opna hrútamótið í knattspyrnu var 
síðan haldið að Laugum í Sælingsdal.

Reynir Þór Jónsson að 
Hurðarbaki vann í rúningi

 
Að lokinni hrútasýningu var haldið í 
Reiðhöllina í Búðardal þar sem fram 

fór Meistaramót Íslands í rúningi. 
Nokkur hundruð manns fylgdust með 
keppninni og voru keppendur hvattir 
vasklega af sínum sveitungum. 

Alls tóku tólf keppendur þátt 
og komust níu þeirra áfram í aðra 
umferð og þrír keppendur komust 
síðan áfram í úrslit. Þar vann Reynir 
Þór Jónsson, bóndi að Hurðarbaki í 
Árnessýslu, sigur en Jón Ottesen, 
Ytri-Hólma, varð í öðru sæti og í 
þriðja sæti hafnaði Guðmundur Þór 
Guðmundsson frá Kvennabrekku.

Þar að auki var svokallað 
bændafitness og barnadagskrá.

Konur sýndu gamla handbragðið 
í ullarvinnslu

Konur úr sveitinni komu og sýndu 
gamla handbragðið í vinnslu ullar, 
þá var þar haldinn mikill markaður 
og konur í kvenfélaginu Þorgerður 
Egilsdóttir voru með veitingasölu.  

Þá má einnig nefna hönn-
u nar keppni FSD og Ístex og 
ullarmatskynningu.
Að auki var efnt til ljós-
myndasamkeppni, þar sem þemað 
var:  Sauðfjárbóndi í blíðu og stríðu. 

Jötunn vélar og fleiri voru með 
sýningu á tækjum og einnig mættu 
bændur með nýju dráttarvélarnar, 
rúlluvélarnar og hrífurnar sínar. 
Ýmislegt fleira athyglisvert var á 
boðstólum.

Um kvöldið var svo grillveisla 
að hætti FSD í Dalabúð með hinum 
ýmsu uppákomum. Þar á meðal kom 
fram sönghópurinn Þrjú á priki. 
Síðan var verðlaunaafhending fyrir 
efstu hrútana í hverjum flokki, besta 
hrútinn í sýslunni og afurðahæstu 
fimm vetra ærnar í sýslunni.

Fagnaðurinn endaði 
með stórdansleik

Endaði svo fagnaðurinn með 
stórdansleik í Dalabúð þar sem 
meðlimir hljómsveitarinnar Á móti 
sól  héldu uppi stuðinu fram eftir 
nóttu. 

Metnaðarfull dagskrá
hjá Dalabændum

blíðu og stríðu“. 

Ferhyrndu 
goltóttu lömbin 
á Ósabakka
Á ferðum sínum við lamba-
mælingar í haust rakst Pétur 
Halldórsson ráðunautur á þessi 
glæsilegu lömb og tók myndina 
af þeim hjá Jökli Helgasyni á 
Ósabakka á Skeiðum. 

Gimbrin með brúskinn er 
ferukollótt og er brúskurinn hjá 
henni óvanalega glæsilegur. 
Ferukollótt kemur fram þegar 
kollótti erfðavísirinn leggst yfir 
áhrif ferhyrnda erfðavísisins. Því 
miður drapst gimbrin fáum dögum 
síðar en hrúturinn var settur á 
og verður reynt að framleiða 
eftirmynd gimbrarinnar undan 
honum. Lömbin eru samstæðir 
tvílembingar.

„Allt líf Hallgerðar var storkandi stríð við mótlæti og 
niðurlægingu. Við sem nú lifum þekkjum afleiðingarnar 
af einelti, kynferðislegri misnotkun, óreglu og rógi í 
samtímanum. Hallgerður var og er misskilin kona og 
hér birtist saga hennar í nýju ljósi.“

 
Í þessari stórfróðlegu og skemmilegu bók kemur Guðni 

Ágústsson til varnar Hallgerði langbrók. Þetta er óður Guðna 
til konunnar sem Íslendingar kusu að fyrirlíta um aldir en um 
leið er aðdáun Guðna á fornsögunum yfir og allt um kring. 

Það er óhætt að segja að hér sýni sagnamaðurinn Guðni 
Ágústsson á sér nýjar og óvæntar hliðar!

Guðni Ágústsson með nýja bók:

Hallgerður var og 
er misskilin kona
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Utan úr heimi

EuroTier-landbúnaðarsýningin 
í Hannover í Þýskalandi var 
haldin í síðustu viku og var 
þátttaka gesta á sýningunni 
svipuð og árið 2012, eða um 
160 þúsund talsins, þar af tugir 
Íslendinga.

Landbúnaðarsýning þessi, 
sem er haldin annað hvert ár og 
nú í ellefta skipti, er sérhæfð á 
sviði búfjárræktar. Lítið er þar 
um tæki og tól til notkunar utan 
búfjárhúsanna á sýningunni en 
þeim mun meira af búnaði sem 
tengist húsvist búfjárins. Að vanda 
ber mest á búnaði sem nýtist í 
nautgripa-, svína- og alífuglarækt 
en þó mátti finna ýmislegt sem 
hentar í sauðfjár- og hrossarækt 
einnig. Þá voru á sýningunni 
þónokkrir sýnendur sem sérhæfa 
sig í fiskeldi.

2.360 sýnendur

Í ár voru sýnendur heldur færri 
en árið 2012 þegar fjöldi þeirra 
var 2.445, en nú voru þeir 2.360. 
Örlítil fækkun en það breytir þó 
ekki þeirri staðreynd að þessi 
sýning er enn sú stærsta sem haldin 
er í heiminum á þessu sviði. Sjálft 
sýningarsvæðið var afar stórt, alls 
24 hektarar og það undir þaki að 
stærstum hluta! Undanfarin ár 
hefur fjöldi gesta á þessa sýningu 
aukist jafnt og þétt en að þessu 
sinni stóð gestafjöldinn í stað frá 
síðustu sýningu, sem gæti bent 
til þess að stærð hennar hafi náð 
ákveðnu jafnvægi.

Margir erlendir gestir

Eins og áður segir var töluverður 
fjöldi Íslendinga sem sótti 
þessa sýningu heim en a.m.k. 
ein hópferð var skipulögð á 
sýninguna frá Íslandi. Erlendir 
gestir voru annars í kringum 30 
þúsund og komu flestir þeirra 
frá nágrannalöndum Þýskalands 
en einnig var töluverður fjöldi 
gesta sem kom lengra að. T.d. 
voru tæplega eitt þúsund Rússar 
sem skoðuðu nýjustu tækni í 
búfjárrækt, og einnig um 2.500 
gestir frá Norður-, Mið- og Suður-
Ameríku.

Ótal nýjungar frumsýndar

Venju samkvæmt nota flest 
landbúnaðarfyrirtæki heimsins 
tækifærið á þessari sýningu til 
þess að frumsýna nýjungar og var 
sýningin í ár engin undantekning 
á því. Greinilegt var á kynntum 
nýjungum að vinnuléttandi 
tæknibúnaður og notkun á 
tölvubúnaði við hefðbundin störf 
voru þær nýjungar sem einna mesta 
athygli vöktu en margar snjallar 
lausnir varðandi bætta dýravelferð 

voru einnig all fyrirferðarmiklar. 

Áhersla á lofthreinsibúnað

Vegna þýskra reglna um að ekki 
megi setja upp nýja aðstöðu 
fyrir svín, án þess að vera 
með lofthreinsibúnað tengdan 
framkvæmdinni, voru ótal 
sýnendur með einkar áhugaverðar 
lausnir í því sambandi. Flestir voru 

með einhvers konar samblöndu 
af loftsíum og vatnsúðakerfi 
sem hreinsaði loftið en þessi 
lofthreinsibúnaður er orðinn svo 
fullkominn í dag að lyktaráhrif 
búfjárbyggingar með slíkan búnað 
tengdan eru hverfandi ef nokkur.

Gullverðlaun fyrir sogskipti

Að vanda voru nokkur fyrirtæki 

sem fengu gullverðlaun fyrir 
nýjungar sínar, en gullverðlaun 
eru veitt fyrir nýjungar sem 
sagðar eru byltingarkenndar 
og geti haft veruleg áhrif til 
framtíðar. Eitt fyrirtækjanna 
sem fékk þessi verðlaun var 
svissneskt fyrirtæki sem var með 
glænýja gerð af sogskipti fyrir 
mjaltatæki. Sogskiptir þessi er 
byggður upp með allt öðrum 

hætti en sogskiptar hafa verið til 
þessa en inni í honum er mótor 
sem keyrir í hringi og býr til sog. 
Sogskiptir þessi kallast Rotopuls 
og er talinn leiða til mun betri 
og mýkri mjalta en hefðbundnir 
sogskiptar hafa gert hingað til. 
Mun fleiri fengu gullverðlaun en 
athygli greinarhöfundar beindist 
sem svo oft áður að nýjungum í 
nautgriparækt og eftirtektarverð 
var nýjung frá DeLaval sem 
er sjálfvirk holdastigun kúa. 
Fyrirtækið fékk reyndar ekki 
gullverðlaun fyrir nýjungina en 
um er að ræða tölvumyndavél sem 
fylgist daglega með holdum kúnna 
og gefur þeim sjálfkrafa einkunn á 
hinu hefðbundna holdastigunarbili 
1–5. Bóndinn sér svo á tölvuskjá 
hvort holdastig hjarðarinnar eða 
einstakra kúa sé á réttu róli eða 
hvort grípa þurfi til aðgerða. Einkar 
áhugaverð tækni.

Velferðarinnréttingar

Fyrir tveimur árum mátti sjá á 
einstaka sýningarbás svokallaðar 
velferðarinnréttingar fyrir mjólkur-
kýr. Þetta eru innréttingar þar sem 
lögð er áhersla á sveigjanleika 
innréttinganna s.s. festingar 
þeirra á gúmmí svo þær gefi eftir, 
járnrörum skipt út með plasti 
eða öðru sem getur gefið eftir 
og svo herðakambsslár sem eru 
bogalagaðar og þannig hannaðar 
að kýrnar rekist ekki í þær – og 
þá spurning hvort kalla eigi þær 
yfirhöfuð herðakambsslár? Í ár 
voru innréttingar af þessum toga 
á ótal básum og er greinilegt að hér 
er að verða ákveðin bylting. Hinar 
gömlu hannanir á innréttingum 
að víkja fyrir nýjum sem hafa 
velferð dýranna að leiðarljósi. 
Þó má fullyrða að enn sé svolítið 
í land með að ná í mark, enda er 
fjölbreytileikinn mikill á þeim 
hugmyndum sem kynntar voru og 
uppfinningamenn svolítið að þreifa 
sig áfram með nýjungarnar. Þannig 
voru t.d. nokkrir sýningarbásar 
með plastinnréttingum fyrir kýr og 
a.m.k. einn þar sem koltrefjar voru 
einnig notaðar í básaskiljur og 
hnakkarör. Þá voru nokkrir að sýna 
gúmmíklæddar járninnréttingar, 
sem e.t.v. mætti bera saman við 
handfang á hamri – þ.e. gert til 
þess að mýkja það nærumhverfi 
sem nautgripir eru haldnir við og 
í. Vænta má þess að eftir tvö ár, 
þegar næsta EuroTier fer fram, þá 
verði búið að þróa þetta enn frekar.

Lætur vita um burð

Enn ein áhugaverð nýjungin á 
sýningunni var iCalve10 sem er 
búnaður sem bóndi festir á hala kúa 
sem komnar eru að burði. Búnaður 
þessi skráir halahreyfingar og 
stefnu halans og er kýrin lyftir 
halanum og heldur honum frá 
líkamanum í ákveðinn tíma, 
bendir það til þess að burður sé 
hafinn. Þá sendir búnaður þessi 
skilaboð til bóndans og getur hann 
þá brugðist við eftir þörfum. 

Tölvugleraugu komin til
að vera

Það kann að vera að margir telji 
að tölvugleraugu sé eitthvað 
sem tilheyri framtíðinni eins og 
fljúgandi bílar en nú er sú tækni 
komin. Á EuroTier voru a.m.k. 
tveir aðilar, SAC og Lely, sem 
sýndu tölvugleraugu og hvernig 
þau geta hjálpað bændum við 
störf sín. Þá kom fram að fleiri 
eru á leiðinni með sambærilegar 
lausnir en gleraugu sem þessi má 
nota til þess að lesa upplýsingar úr 
skýrsluhaldi eða nánast til hvaða 
verks sem er. Greinarhöfundur 
getur þó skrifað undir að það 

EuroTier stóð undir væntingum

Í einni af hinum 16 sýningarhöllum var svið fyrir kynbótasýningar gripa og voru reglulega uppákomur þar sem 
sýndir voru glæsilegir kynbótagripir eins og hér má sjá.

rafrænum eyrnamerkjum sauðfjár um leið og kindurnar hlaupa í gegnum 
skannann.

Hér er eitt dæmi um svokallaðar velferðarinnréttingar fyrir mjólkurkýr en 
innréttingar þessar eru úr bæði plasti og koltrefjum. Þær þola því mikið 
álag en eru þó sveigjanlegar og geta ekki skaðað kýrnar með nokkru móti.

Víða erlendis tíðkast að vera með óeinangraðar byggingar og þá er hætta á því að í þeim frjósi. Til eru ótal lausnir 
sem halda öllu drykkjarvatni frostlausu en hér má t.d. sjá eina útfærslu þess sem byggir á hringdælingu á vatni og 
litlum upphitunarbúnaði sem sér um að halda vatninu frostlausu.
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tekur væntanlega tíma að venjast 
því að hafa slík gleraugu á sér 
við almennar gegningar, en þetta 
er klárlega áhugaverð tækni og 
mun bjóða upp á ótal möguleika 
á komandi árum.

Skannar og telur fé

Þó svo að ekki hafi verið margt 
að sjá og kynna sér af búnaði 
fyrir sauðfjárbændur, mátti þó 
finna ýmislegt þegar vel var að 

gáð. Bæði innréttingar, sjálfvirk 
gróffóðurkerfi og kjarnfóðurbása 
auk alls þess búnaðar sem notaður 
er við hirðingu á sauðfé svo sem 
klippur o.fl. Einn básinn vakti 
sérstaka athygli greinarhöfundar 
en þar var verið að kynna 
tölvutengdan eyrnamerkjaskanna 
sem getur skannað af slíkum hraða 
að fé getur hlaupið eftir rennu en 
samt náð því að verða lesið af 
tölvunni og skráð. Afar áhugaverð 
tækni sem má sjá fyrir sér að mætti 
nýta við flokkun á fé, nú eða 
hreinlega í réttum framtíðarinnar.

Margt annað áhugavert

Sýningu sem þessari er auðvitað 
ekki hægt að gera góð skil í raun, 
enda verið að sýna tugþúsundir 
tækja og tóla sem tengjast 
búfjárrækt. Það er þó dagljóst nú 
sem fyrr að ef framkvæmdahugur 
er farinn að gera vart við sig þá 
er óhætt að mæla með því að 
heimsækja þessa sýningu, og er hér 
talað af þónokkurri reynslu. Næsta 
EuroTier-sýning verður haldin á 
sama stað 15.–18. nóvember 2016.

Snorri Sigurðsson
sns@vfl.dk
Þekkingarsetri landbúnaðarins í 
Danmörku

Á sýningunni í ár var töluverður fjöldi kynningarbása þar sem bændur í 

Evrópusambandið og erfðabreytt matvæli:

Mega banna ræktun erfðabreyttra matvæla
Þingmenn Evrópusambandsins 
samþykktu í atkvæmagreiðslu 
fyrir skömmu að einstökum 
aðildarlöndum sé heimilt að 
banna ræktun á erfðabreyttum 
matvælum hvaða tegundar sem 
er þrátt fyrir að ræktun þeirra sé 
leyfð innan sambandsins í heild. 

Samkvæmt reglum Evrópu-
sambandsins má rækta erfðabreytt 
matvæli í löndum sambandsins svo 
lengi sem þau hafi verið samþykkt 
af Evrópsku Matvælastofnuninni 
(European Food and Safety 
Authority).

Í raun er það þó þannig að mörg 
lönd hafa viljað hafa meira að segja 
um hvað má rækta innan sinna 
landamæra og með samþykktinni 
hefur það fengist fram. 

Talsmenn ræktunar erfðabreyttra 
matvæla segja gríðarlega möguleika 
liggja í erfðatækni og að banna 
ræktun erfðabreyttra matvæla geti 
haft slæmar afleiðingar á atvinnu-, 
efnahag- og fæðuframboð þjóða. 
  /VH

Eyðing skóga í Balkanríkjunum:

Skógarmafían stórtæk í skógarhöggi
Ólöglegt skógarhögg er víðar 
vandamál en í hitabeltisskógum 
Suður-Ameríku og Asíu því víða 
í Balkanlöndunum, Rúmeníu, 
Búlgaríu, Albaníu og Moldavíu 
sem dæmi, er ólögleg felling trjáa 
orðið verulegt vandamál.

Í Rúmeníu einni er talið að um 
600.000 rúmmetrar af trjám hafi 
verið felld ólöglega á síðasta ári. 
Áætlaður hagnaður af timbrinu er 

ríflega 3 milljarðar króna.
Ástandið í öðrum Balkanríkjum 

er talið svipað og að spillt kerfi 
mútuþægra embættismanna geri lítið 
til að stöðva skógarhöggið. Talið er 
að um 25% af öllu skógarhöggi í 
þessum löndum sé ólöglegt.

Mest er skógarhöggið til fjalla þar 
sem eftirlitið er minnst og í útjöðrum 
þjóðgarða. Víða í þessum fjöllum 
vaxa sjaldgæfar furutegundir og er 

gengið svo nærri sumum þeirra að 
þær eru talda í útrýmingarhættu.  
Orðið „Balkan“ þýðir á tyrknesku 
röð af skógivöxnum fjöllum.

Trjám og greinum hefur lengi 
verið safnað í skógunum til eldiviðar 
en eftir að skógarmafían sá hagnað 
í viðnum hefur skógarhöggið 
margfaldast. Vinnsla viðarins 
fer yfirleitt fram í skjóli löglegra 
skógarnytja.  /VH

Veðurfar í Amason gæti átt eftir að breytast
Nú er svo komið að regnskógurinn 
í Amason er að tapa getunni til 
að stjórna veðurfarinu þar sem 
hann vex.

Veðurfar í Amason gæti 
því átt eftir að breytast með 
ófyrirsjáanlegum afleiðingum á 
næstunni vegna þverrandi getu 
skóganna til að binda raka og 
jarðveg.

Í nýrri skýrslu frá Earth System 
Science Centre í Brasilíu segir að 
líklegt sé að þurrkar og ofsaveður 
eigi eftir að verða algengari á 
svæðinu.

Talið er að skógareyðing í 
Amason, vegna skógarhöggs og 
skógarbruna, á síðustu tuttugu 

árum jafngildi um 763 þúsund 
ferkílómetrum eða landsvæði sem 

jafnast á við tvö Þýskalönd að stærð. 
 /VH
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Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300
Hafa áhrif um land allt!

Lesendabás 

Árið 2004 þar sem læknarnir 
Gunnar Guðmundsson og Kristinn 
Tómasson sendu 2.042 býlum 
spurningar um heilsufar, slys og 
fleira. Alls svöruðu um 1.100 og 
niðurstaðan úr samantektinni var 
birt í Læknablaðinu 2009. 

Margt merkilegt er úr 
niðurstöðunum, en mest sláandi var 
að 18,3% svarenda hafði verið frá 
vinnu síðastliðið ár (2004) vegna 
slyss sem viðkomandi hafði orðið 
fyrir við störf sín. 

Ef skoðaðar eru tölur frá 
Vinnueftirlitinu um slys í landbúnaði 
þetta ár (2004) þá voru tilkynnt 
til Vinnueftirlitsins alls 16 slys í 
landbúnaði. Miðað við svör frá 
þeim sem þátt tóku í könnuninni 
virðist vanta rúm 180 slys ef talan 
18,3% á að standast. Sé talan að um 
200 af hverjum 1.100 starfandi við 
landbúnað slasi sig svona mikið þá 

má fullyrða að landbúnaðarstörf eru 
hættulegustu störf á Íslandi.

Séu tölur skoðaðar erlendis 
er greinilega hættulegt að stunda 
landbúnaðarstörf

Eftir um tuttugu mínútna yfirferð 
með vinkonu minni Google og 
leitarorðin voru „10 most dangerous 
job in ...land“ (löndin voru: 
Bandaríkin, Írland og Bretland) 
komst ég að því að bæði á Írlandi 
og Bretlandi voru landbúnaðarstörf 
hættulegustu störfin í hvoru landi. 
Í Bretlandi létust 33 við störf sín á 
síðasta ári og í Írlandi létust 17 við 
landbúnaðarstörf (þess má geta að 
við lestur á slysaskýrslum frá Írlandi 
þá hef ég séð töluna 28 látna á 
einu ári í Írlandi enda mjög öflugt 
forvarnarstarf unnið þar í landbúnaði 
af yfirvöldum). Í Bandaríkjunum voru 
landbúnaðarstörf í 5. sæti hættulegustu 
starfanna. Af hverjum 100.000 sem 

starfa í landbúnaði í Bandaríkjunum  
látast að jafnaði 41 árlega. Sé 
leitarorðið 25 hættulegustu störf í 
heimi eru landbúnaðarstörf sautjándi  

hættulegasti starfsvettvangurinn.
Forvarnir borga sig

Slys til sjós á íslenskum skipum 

eru orðin fátíð og má þakka það 
Slysavarnaskóla sjómanna, en sá 
skóli hefur sannað forvarnargildi 
sitt rækilega. Umferðarslys eru 
alltaf færri og færri þrátt fyrir hraðari 
umferð og lélegt viðhald vega. 

Hjá Samgöngustofu eru nokkrir 
starfsmenn í fullu starfi að vinna að 
forvörnum í umferðarmálum. Það 
eru ekkert mörg ár síðan að tala 
látinna í íslenskri umferð á einu ári 
var nálægt 20 mannslíf árlega, sem 
betur fer er talan töluvert lægri nú 
seinni ár. 

Í löndunum þremur sem ég 
skoðaði hefur verið unnið vel í 
forvörnum með misjöfnum áherslum, 
en fyrir 10 árum voru slys í þessum 
löndum við landbúnaðarstörf að 
jafnaði um þriðjungi fleiri. Mér er 
bara spurn: Á endalaust að hundsa 
forvarnir til landbúnaðarstarfa á 
Íslandi?

Eru hættulegustu störf á Íslandi í landbúnaði?
liklegur@internet.isnet.is

ÖRYGGI – HEILSA – UMHVERFI Hjörtur L. Jónsson

Ætli vinna með krókódíla sé hættuminni en störf í landbúnaði?

Álag ferðamennsku á náttúru Íslands
Í umræðu um vaxandi fjölda 
ferðamanna hér á landi er gjarnan 
vitnað til þeirra milljóna sem sækja 
önnur lönd heim. Sá samanburður 
er villandi því hingað koma flestir 
til að skoða fegurð landsins og 
umhverfisáhrif ferðamennskunnar 
því margfalt meiri en þar sem 
borgir og strendur eru aðal 
aðdráttaraflið.

Viðkvæmir staðir og ferðaleiðir 
eru að drabbast niður vegna 
álags. Úrbótum miðar of hægt.  
Við erum ekki að fóðra gullgæs 
ferðaþjónustunnar, náttúru íslands, 
nógu vel. Það bíða fjölmörg og 
áríðandi verkefni til að bæta þar úr ef 
tryggja á framtíð þessarar mikilvægu 
atvinnugreinar. 

Skýrsla um úrbætur á fjölsóttum 
ferðamannastöðum

Eftir höfðinu dansa limirnir!  
Mikilvægt er að stjórnvöld vinni 
heildræna stefnu um það hvernig unnt 
er að tryggja verndun náttúrunnar alls 
staðar á landinu samhliða því sem 
ferðaþjónusta og önnur náttúrunýting 
vex og dafnar. Hlutverk  slíkrar 
stefnumótunar er ekki síst að greina  
stöðu, setja markmið og móta leiðir 
til að unnt sé að skipuleggja og 
fjármagna verkefni. 

Staðan þar er slæm. Í vandaðri 
skýrslu um stöðu mála kemur m.a. 
fram að:

• Það þarf strax að 
gera ráðstafanir til að koma í 
veg fyrir frekari skemmdir og 
jafnvel eyðileggingu á sumum 
ferðamannastöðum.

• Orðstír Íslands sem 
ferðamannalands er í hættu. 

• Gætum við ekki að því að vernda 
náttúruperlur okkar, verðum við 
að takmarka aðgang að þeim.

• Verði ekki unnið að 
óhjákvæmilegum úrbótum á 
ferðamannastöðum er óraunhæft 
að stefna að þeirri fjölgun 
ferðamanna sem spáð hefur 
verið.

• Og − Setja þarf margfalt 
meira fjármagn til fræðslu 
og landvörslu til að verjast 
landspjöllum.  

Orð að sönnu og lýsa stöðunni vel. 
Skýrslan er reyndar ekki ný. Hún var 
gefin út 1995 og fjallaði um úrbætur 
á fjölsóttum ferðamannastöðum. 

Á þeim tveimur áratugum sem 
liðnir eru hefur staðan stórlega 
versnað! Af hverju höfum við flotið 
sofandi að feigðarósi, vitandi vits? 

Stefnumótun skortir

Skýrslan frá 1995 um nauðsyn úrbóta 

ýtti við málum, en það stendur þó enn 
óbreytt að enn hefur ekki verið gerð 
heildræn stefnumótun um verndun 
náttúrunnar og „hvernig skuli staðið 
að uppbyggingu ferðmannastaða 
og úrbótum á því sem aflaga fer“.  
Stofnanir og geirar móta eigin stefnu 
út frá sínum viðfangsefnum og við 
búum við afar óskilvirkt umhverfi 
laga og stofnana, sem fær allt of litlu 
áorkað.

Afleiðingin er tímabil 
stórfelldra skemmda á viðkvæmri 
náttúru landsins. Framtíð ferða-
þjónustunnar er í húfi og það 
verður að tengja betur saman 
nýtingu og verndun auðlindanna 
sem eru megingrundvöllur 
atvinnugreinarinnar. Vonandi markar 
þar fyrirliggjandi „frumvarp til laga 
um landsáætlun um uppbyggingu 
innviða fyrir ferðamenn í þágu 
náttúruverndar“ stórt spor.

Vafasöm kynning skerðir 
umhverfisvitund

Því miður er algengt að Ísland sé 
auglýst með þeim hætti að ætla mætti 
að hér gildi fáar reglur, Ísland er 
jú landið þar sem allt má! Dæmin 
eru fjöldamörg, birtingarmynd 
þeirrar umhverfislega ósjálfbæru 
ferðamennsku sem gæti vofað yfir 
okkur kemur fram allt of víða. 

Mál er að linni, en hvað er til 
ráða? Það verður m.a. að setja skýrar 
siðareglur um hvað má og ekki má 
í umgengni um landið. Einnig að 
virða lög og reglur, þar er víða pottur 
brotinn.

Það þarf einnig að birta sem víðast 
beinskeytt skilaboð um mikilvægi 
náttúruverndar. Góður vettvangur 
fyrir slíkt væri t.d. í Leifsstöð innan 
um glansmyndirnar flottu af Íslandi.

Aukinnar fagþekkingar er þörf 

Það blasa gríðarleg verkefni við í 

úrbótum og fyrirbyggjandi vinnu 
vegna vaxandi álags. Á það við 
bæði um staði og ferðaleiðir.

Staða þekkingar og uppsafnaðrar 
reynslu, menningar á þessu sviði,  
er hins vegar að mörgu leyti slæm. 
Tökum gönguleiðir og stíga sem 
dæmi, knýjandi viðfangsefni. 

Vissulega er þar margt vel gert, 
en þegar grannt er skoðað þá kemur 
í ljós að aðeins örfáir einstaklingar 
búa yfir nægri praktískri reynslu og 
sýn á það hvernig best er að haga 
verki. Það næst ekki að tryggja 
gæði framkvæmda á landsvísu. 

Brýnt er að treysta fagmennsku 
á landsvísu og eitt fyrsta verkefnið 
þarf að vera að taka saman 
leiðbeiningar um m.a. stígagerð 
við mismunandi aðstæður. Slík 
vinna er hafin og er afar áríðandi, 
því allt of víða blasa við mistök í 
því sem gert hefur verið. Það á m.a. 
við um leiðir til að beina vatni af 
stígum,  efnisval í yfirborð stíga, 
legu í landi, og áhrif á sjónræna 
fegurð og landslagsheildir. 

Það gildir almennt að læra þarf 
á svæðin. Byrja smátt, afla reynslu 
og umfram allt að forðast bráðræði 
við framkvæmdir þá loks peningar 
fást. Mistök vegna vanþekkingar 
geta verið dýrkeypt. 

Náttúruvernd verður að efla 

Náttúruvernd er í mikilli lægð 
hér á landi. Því þarf að breyta, 
hefja þarf náttúruvernd til þeirrar 
virðingar sem henni ber. Hagsæld 
ferðaþjónustunnar er í húfi, og þar 
með þjóðarinnar allrar.

Brýnt er að ferðaþjónustan taki 
afgerandi forystu sem vörslumenn 
þeirra auðlinda sem afkoma 
greinarinnar byggir að verulegu 
leyti á. Verndun náttúrunnar er 
lykillinn að framtíðinni.

 
 Andrés Arnalds

Stígum varlega til jarðar.

Landsbanki Íslands (LÍ) kaupir 
Lánasjóð landbúnaðarins 
(LL) (áður Stofnlánadeild 
landbúnaðarins) síðla árs 2005 
og hefur LÍ innheimt greiðslur 
af þessum skuldabréfum frá 
þeim tíma. 

Bóndi einn greiðir upp tvö lán 
LL í janúar 2014. Þegar hann fer 
að lengja eftir aflýstum frumritum 
skuldabréfanna frá LÍ er langt 
liðið á sumar. Við athugun hjá 
embætti Sýslumanns er staðfest 
að þessum bréfum hafi verið aflýst 
seint í janúar 2014.

Þá þegar er gerð fyrirspurn til 
LÍ hverju það sætir að skuldara 
hafi ekki verið send frumrit 
bréfanna með áritun um aflýsingu.

Þá eru þau svör gefin að 
þessum bréfum hafi verið aflýst 
með yfirlýsingu þar sem frumrit 
bréfanna séu talin glötuð! 

Þá þegar var óskað eftir öllum 
gögnum varðandi þessi bréf frá LÍ. 

Þá berast í tölvupósti skannað 
frumrit bréfanna, þar sem 
handskrifað er inn á: 
FRUMRIT GLATAÐ.

Síðan fylgdi með ljósrit af 
skil mála breytingu gerð 2004 og 
aflýsingarvottorð. Þá er fullyrt 
að frekari gögn sé ekki að finna í 
kerfum bankans.

Þetta var eitt af svörunum sem 
kom frá LÍ:

„Afstaða Landsbankans er 
skýr, krafan var gild og framseld 
bankanum, greitt var af kröfunni 
miðað við skilmála bréfsins og 
krafan að lokum uppgreidd.

Ekki var þörf að senda 
pappíra eftir aflýsingu, enda 
krafan uppgreidd og því miður 
frumrit glatað og því ekki skilyrði 
til þess að senda frumritið eins og 
vanalega er gert.“

Þetta orðalag bendir til þess 
að skuldari hafi ekki átt að 
komast að afdrifum bréfanna. Ef 
heiðarleiki hefði verið til staðar 

þá hefðu þau gögn sem til staðar 
voru átt að sendast skuldara með 
afsökunarbeiðni um „glötun“ 
bréfanna.

Eftir ítrekaðar fyrirspurnir 
varðand „glötun“ bréfanna er sagt 
að ekki sé vitað hvar eða hvernig 
bréfin „glötuðust“. Það vekur 
furðu að 2 bréf á sama aðila skuli 
glatast og hafa eðlilega kviknað 
spurningar um hvort þessi bréf 
og væntanlega miklu fleiri hafi 
verið seld eða send erlendis. LÍ 
hefur þverneitað að bréfin hafi 
verið seld erlendis en hefur ekki 
svarað því hvort þau hafi verið 
send erlendis.

Það er vitað að LÍ hafi sent 
bréf til Seðlabanka Evrópu og 
Seðlabanka  Lúxemborgar og 
einnig er talið að Hollenskur 
hrægammasjóður hafi fengið bréf 
frá LÍ.

Það má leiða líkum að því að 
margir bændur hafi greitt upp 
sín lán sem voru hjá LL og því 
er forvitnilegt að vita hvort þeir 
hafi fengið frumrit bréfanna árituð 
um aflýsingu frá LÍ. 

Þá eru staðfestar fregnir 
af fjármástofnunum sem hafa 
viðurkennt að hafa selt skuldabréf 
erlendis og boðið mönnum 
fjármuni ef þeir segðu ekki frá!

Það er því óskað eftir því að 
þeir sem hafa greitt upp sín lán 
síðustu ár en ekki fengið aflýst 
frumrit frá LÍ hafi samband við 
undirritaðan. 

Þá hef ég fengið lögfræðing til 
þess að skoða málið og hvað væri 
til ráða. Þess vegna er nauðsynlegt 
að heyra frá fleirum varðandi 
svipuð mál.

Með fyrirfram þakklæti

Spari ehf.
Svavar Páll Laxdal
spari@simnet.is
Sími: 462-1675 og 861-2811

Bréf Lánasjóðs landbúnaðarins hjá Landsbanka:

Dularfull „glötun“ 
veðskuldabréfa
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Kregða er langvinnur 
lungnasjúkdómur sem í sauð-
fé orsakast af bakteríunni 
Mycoplasma ovipneumoniae. 

Sjúkdómurinn leggst aðallega 
á lömb og eru helstu einkenni 
þrálátur hósti vegna mikillar 
slímmyndunar í lungunum, og 
vanþrif. Við haustslátrun má sjá 
bólgur í framblöðum lungna sem 
einkennast af mikilli þéttni og 
mislitun í lungnavef. Sýkingin getur 
líka minnkað mótstöðu dýranna 
við öðrum sýkingum, svo sem 
Pasteurella bakteríum sem valda 
lungnapest. Einkenni lungnapestar 
eru alvarlegri en einkenni kregðu, 
en til eru bóluefni gegn lungnapest. 
Eitt slíkt bóluefni er búið til á 
Tilraunastöð Háskóla Íslands í 
meinafræði að Keldum, og hefur 
það oft hjálpað til í baráttunni við 
lungnapestarfaraldra. Stundum 
hefur bóluefnið þó ekki náð að 
styrkja ónæmissvar dýranna 
nægilega vel til að koma að gagni, 
en ekki er vitað hvers vegna það 
er. Þetta virðist einnig vera raunin 
með önnur lungnapestarbóluefni 
sem framleidd eru erlendis.

Ekkert bóluefni er fáanlegt á 
almennum markaði gegn kregðu 
í sauðfé. Helstu tálmarnir í 
þróun kregðubóluefnis er það 
hve erfitt er að rækta bakteríuna 
og mikill breytileiki milli 
bakteríustofna. Mörg bóluefni gegn 
bakteríusýkingum byggja á því að 
rækta bakteríuna upp í miklu magni, 
og nota hitun eða efnameðferð til að 
drepa bakteríurnar. Bakteríunum er 
svo blandað saman við ónæmisglæði 
sem veldur bólgu og virkjar 
ónæmiskerfið til að mynda svar 
gegn bakteríunum. Vísindamönnum 

erlendis hefur tekist að rækta 
svínakregðubakteríur upp í 
nægilegu magni til að framleiða 
og selja bóluefni sem veitir vernd 
í svínum, en Sigurður Sigurðarson 
dýralæknir sýndi fram á að það 
bóluefni veitir ekki vernd í íslensku 
sauðfé.

Kregðubakteríur úr sauðfé 
vaxa mjög misvel eftir svæðum 
og hjörðum. Erlendis hefur sums 
staðar tekist að rækta bakteríurnar 
upp í nægu magni til að búa til 

bóluefni. Bóluefnin hafa verið 
notuð fyrir viðkomandi hjörð sem 
bakterían var einangruð úr, en vegna 
mikils breytileika í bakteríunum 
hafa bóluefnin ekki verið notuð 
til að bólusetja aðrar hjarðir. Þrátt 
fyrir þessa skraddarasaumuðu 
framleiðslu hefur virkni bóluefnanna 
verið misgóð.

Reynt hefur verið að rækta 
Mycoplasma ovipneumoniae á 
Keldum um nokkurra ára skeið án 
árangurs. Nýlega hefur þó tekist, 

með aðstoð þýskra vísindamanna, 
að rækta bakteríuna í nægu 
magni til að einangra úr henni 
erfðaefni. Þó þetta dugi ekki til 
bóluefnaframleiðslu þá hefur 
þetta opnað marga möguleika, svo 
sem þróun á kregðubóluefni með 
sameindalíffræðilegum aðferðum.

Nokkur slík bóluefni eru í þróun 
á Keldum, og er eitt bóluefnanna 
nálægt því að vera tilbúið til 
prófunar í tilraunadýrum. Í fyrstu 
verður áhersla lögð á að kanna 
hvort bóluefninu fylgi einhverjar 
aukaverkanir og hvort ónæmissvar 
myndist gegn kregðubakteríunni. 
Ef þessar niðurstöður lofa góðu 
verður farið í stærri prófanir þar 
sem metið verður hve vel bóluefnið 
ver dýrin gegn kregðu. Hafa þarf 
í huga að bóluefnið er enn á 

frumstigum þróunar, og líklega þarf 
að vinna áfram með það til að ná 
fram æskilegum áhrifum. Einnig 
þarf að rannsaka hversu mikið 
magn af bóluefni þarf að gefa, og 
hve oft og hvenær er æskilegt að 
bólusetja dýrin. Þótt mikil vinna 
sé framundan, þá stefnir í að fyrsta 
kregðubóluefnið verði prófað hér á 
landi á næstu mánuðum, og gefur 
það tilefni til bjartsýni.

Nánari niðurstöður verða kynntar 
á opnum fræðslufundi á bókasafni 
Tilraunastöðvar Háskóla Íslands í 
meinafræði að Keldum, Keldnavegi 
3, 112 Reykjavík, fimmtudaginn 22. 
janúar 2015 kl. 12.20.

Þorbjörg Einarsdóttir og 
Sigríður Hjartardóttir, 
sérfræðingar á Keldum.

Varnir gegn lungnasjúkdómum í sauðfé
Öndunarfærasjúkdómar valda 
töluverðu tjóni í sauðfjárrækt 
hér á landi. Sjúkdómarnir 
geta valdið bráðum dauða eða 
langvinnum veikindum sem draga 
úr þroska og endingu dýranna og 
valda dýrunum þjáningu vegna 
ævilangrar mæði og andþyngsla.

Helstu orsakir

Sníkjudýr. Lungnaörðuormurinn 
Mullerius capillaris og stóri 
barkapípuormurinn, Dictiocaulus 
filaria, geta valdið hósta. Þeir veikja 
mótstöðu lungnavefjarins og greiða 
fyrir bakteríusýkingum.

Kregða. Sjúkdómur af völdum 
lítillar bakteríu, Mycoplasma 
ovipneumoniae. Sjúkdómurinn 
hefur verið þekktur í áratugi á 
Norðausturlandi en virðist á seinni 
árum hafa náð fótfestu víða um land. 
Dreifing hefur að öllum líkindum 
orðið við lífdýrasölu. Sýking 
herjar einkum á lömb, veldur hósta 
(lambahósti, sumarhósti), jafnvel 
vanþrifum og hugsanlega einhverjum 
dauðsföllum á fjalli. Við haustslátrun 
sjást oft miklar bólgubreytingar í 
framblöðum lungna. Ásetningslömb 
halda áfram að hósta fram eftir 
vetri. Oft þrífast þau illa en 
sýkingin dregur fé sjaldnast til 
dauða. Lungnabreytingar virðast 
oft ganga til baka.  Mycoplasma 
sýking veiklar hins vegar mótstöðu 
lungnanna og oft koma aðrar 
bakteríusýkingar í kjölfarið, eins og 
t.d. pasteurellasýkingar (lungnapest) 
sem geta dregið dýrin til dauða.

Lungnapest. Vetrarsjúkdómur 
(nóv.-mars). Getur valdið 
bráðsmitandi sjúkdómi með bólgu 
og drepi í framblöðum lungna og 
brjósthimnubólgu. Magnast oft upp 
og verður að skæðum faraldri. 

Orsökin er Pasteurella  sýklar. 
Áður fyrr var Pasteurella multocida 
algengasta orsökin og kom 
sjúkdómurinn þá helst fyrir í eldra fé 
á húsi. Á síðustu árum og áratugum 
hefur Mannheimia haemolytica 
(hét áður P.haemolytica biotypa A) 
verið að ryðja sér til rúms. Sýkir fé 
á öllum aldri. Þriðja bakterían sem 
getur komið við sögu er Bibersteinia 
trehalosis (áður hét áður P. trehalosis 
eða P. haemolytica biotypa T). 
Getur valdið bráðadauða í yngra 
fé. Bakteríurnar eru oft til staðar án 
þess að valda sjúkdómi. Við vissar 
umhverfisaðstæður getur sjúkdómur 
blossað upp. 

Barkakýlisbólga. Ein birtingarmynd 
önduna r færasýk inga  e r 
barkakýlisbólga sem greinist all oft 
sem dánaorsök þó svo að menn haldi 
oft að um hefðbundna lungnapest sé 
að ræða. Orsök óþekkt. Hugsanlega 
einhverjir umhverfisþættir.

Hvað er til varnar? 

Það er fátt til varnar kregðunni þar 
sem ærnar eru oft frískir smitberar 
og smita lömbin stuttu eftir 
fæðingu. Viss lyf vinna á sýklinum 
en meðhöndlun er mjög dýr og 
oft ómarkviss. Unnið er að þróun 
bóluefnis á Tilraunastöð Háskóla 
Íslands í meinafræði að Keldum.

Kregðan og ormasýkingar greiða 
leið fyrir aðrar bakteríusýkingar, 
svo sem lungnapestarbakteríur 
Umverfisþættir skipta einnig miklu 
máli svo sem þröngt setin hús, 
kuldi og trekkur, oft í tengslum 
við vetrarrúning. Vanfóðrun og 
aðrir streituvaldar (t.d öskufall 
og hugsanlega gasmengun af 
völdum goss) geta átt sinn þátt í 
að upp koma vandamál af völdum 
öndunarfærasýkinga.

• Aukið mótstöðu fjárins með 
góðum aðbúnaði og fóðrun, 
hugið að steinefnum og 
vítamínum.

• Ormahreinsið allt fé þegar það 
hefur verið tekið á hús. Forðist 
að nota alltaf sama ormalyfið 
ár eftir ár.

• Rýið ekki ef kalt er í veðri, 
forðist allan trekk en gætið þess 
þó að húsin séu vel loftræst. 
Ammoníakstækja er ekki góð 
fyrir öndunarfærin.

• Ef lungnapest kemur upp: 
a.  Fáið greiningu staðfesta með 

því að senda til rannsóknar 
lungu með barka og 
barkakýli úr fé sem drepst.

b.  Takið veikar kindur frá til að 
takmarka útbreiðslu smits 

og koma í veg fyrir að smit 
magnist upp. Sýklalyf vinna 
á bakteríunum en oft eru 
lungnaskemmdir það miklar 
að batinn er hægur.

c.  Athugið að t.d. brynningar -
aðstaða (rennur, dallar) getur 
verið smitdreifingarpunktur.
d. Bólusetjið allt fé tvisvar 
sinnum með 10–14 daga 
millibili með bóluefni gegn 
lungnapest. 

e.  Hlífið  fé  við  áreynslu eftir
bólusetningu. Áríðandi 
að fé sé haft á húsi og 
gefið inni, því hvers konar 
hnjask og áreynsla eykur 
sýkingarhættu. Ef veikin 
er komin upp ætti ekki að 
hleypa fé út fyrr en viku eftir 
seinni bólusetningu.

f.   Síðan skal bólusett einu sinni
á ári að hausti þegar fé hefur 
tekið á hús, en vel fyrir 
fengitíma. Ásetningslömb 
skulu bólusett tvisvar.

g.  Ráðlegt er að bólusetja í 3–4
ár á þeim bæjum þar sem 
lungnapest hefur komið 
upp og á nágrannabæjum ef 
samgangur er mikill á milli 
bæja.

Ef barkakýlisbólga greinist sem 
dánarorsök hugið þá að því hvort 
eitthvað í umhverfinu geti verið 
meðvirkandi orsök. Til dæmis 
eitthvað, sem geti valdið hnjaski/
áverka á hálsi. 

Eggert Gunnarsson,
dýralæknir

Kregða. Framblöð lungna dökkrauð og föst viðkomu. Ormabreytingar í 
aðalblöðum (litlir rauðir hnúðar).  Mynd / Hákon Hansson

Lungnapest. Stinn bólga í framblöðum vinstra megin auk brjósthimnubólgu 
og gollursbólgu.

Kregða er langvinnur lungnasjúkdómur

Til sölu jörðin Skerðingsstaðir í Grundarfirði
211-4860 landnúmer 136655 greinitala 3709 02 00054000

Jörðin, sem er í eyði, stendur á sérstaklega fallegum stað með Kirkjufellið 
í baksýn.
Jörðin liggur að Lárósi þar sem lax- og silungsveiði er sem/og í Hólalæk 
sem liggur að jörðinni. Veiðiréttindi á þessum stöðum fylgja jörðinni. 
Stærð: 264  hektarar.
Á jörðinni eru afgirt svæði fyrir hesta.
Fyrirhugað var að byggja 
hótel á jörðinni og eru 
leyfisumsóknir varðandi 
það í gangi.
Verð: 36 milljónir. 
Upplýsingar hjá 
Fasteignamiðstöðinni í 
síma 550-3000  
eða hjá Páli í síma 840-
6100. 
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Hof er landnámsjörð Ingimundar 
gamla, eins og sagt er frá í 
Vatnsdælasögu. Jörðin hefur verið 
í eigu fjölskyldunnar í 120 ár og er 
Jón 4. ættliðurinn í búskapnum.

Býli:  Hof í Vatnsdal.

Staðsett í sveit: Húnavatnshreppi.

Ábúendur: Jón Gíslason og Eline 
M. Schrijver.

Fjölskyldustærð (og gæludýra): 
Dæturnar eru tvær, Ásdís Brynja, f. 
1999 og Lara Margrét f. 2001.

Stærð jarðar? Býsna stór, nær neðan 
frá Vatnsdalsá og alveg upp á fjall!! 
Eitthvað á annað þúsund hektarar.

Gerð bús? Sauðfjár- og hrossabú. 
Ferðaþjónusta og skógrækt.

Fjöldi búfjár og tegundir? 660 
vetrarfóðraðar ær, rúmlega 50 hross. 
Auk þess nokkrar hænur, endur, 
hundur og köttur.

Hvernig gengur hefðbundinn 
vinnudagur fyrir sig á bænum? 
Misjafnt eftir árstímum. Á veturna er 
skepnuhirðing kvölds og morgna, og 
þess á milli er riðið út og spjallað við 
bændur. Á sumrin er gestum sinnt, 
auk hefðbundinna starfa.

Skemmtilegustu/leiðinlegustu 
bústörfin? Skítmokstur alls konar 
er leiðinlegastur, en búfjárrækt í allri 
sinni mynd er skemmtilegust. Allt frá 
hrútapælingum til hrossasýninga.

Hvernig sjáið þið búskapinn 
fyrir ykkur á jörðinni eftir 5 ár? 
Vonandi svipaðan, betra fé og betri 
hross.

Hvaða skoðun hafið þið á 
félagsmálum bænda? Fögnum 
hverjum þeim sem er tilbúinn að 
fórna tíma sínum í hagsmunabaráttu 
bænda, vitandi það að viðkomandi 
fær trúlega næstum ekkert nema 
vanþakklæti fyrir störf sín.

Hvernig mun íslenskum 
landbúnaði vegna í framtíðinni? 
Vonandi vel, enda er vaxandi 

skilningur á nauðsyn eigin 
landbúnaðar í vitrænu þjóðfélagi.

Hvar teljið þið að helstu tækifærin 
séu í útflutningi íslenskra búvara? 
Á hreinum og vistvænum afurðum, 
auk þess sem íslenski hesturinn 
stendur alltaf fyrir sínu. 

Hvað er alltaf til í ísskápnum? 
Þetta venjulega, mjólk og viðbit.

Hver er vinsælasti maturinn á 
heimilinu? Lambahryggur, helst 
með yfir 30 mm vöðvaþykkt, og ís 
og súkkulaði á eftir.

Eftirminnilegasta atvikið við 
bústörfin? Þau eru mörg, en á þessu 
ári stendur frammistaða Konserts frá 
Hofi á Landsmóti hestamanna upp 
úr. Ný viðmið í hrossarækt!

Líf og lyst
BÆRINN OKKAR

Hægeldað lambakjöt sem bráðnar í munni
Margir horfa aftur til þess tíma 
með söknuði þegar hún amma 
bauð upp á moðsteikt lambakjöt á 
sunnudögum. Það eru til margar 
aðferðir við að elda lambakjöt 
og allir hafa ólíkan smekk. Ein 
aðferðin sem ég  mæli með er 
að hægelda lambakjötið lengi 
við lágan hita. Með því haldast 
bragðeinkenni lambsins og með 
réttri eldun er roðinn í kjötinu 
eins og best lætur. Ef allt lukkast 
þá bráðnar kjötið í munni. Alioli 
hvítlaukssósa er fullkomin viðbót 
við lambakjötið.

Amerískar pönnukökur er fastur 
liður vestan hafs en hér erum við 
með hollari útgáfu sem gott er að 
borða með beikoni.

Hægelduð  lambasteik“

Hráefni:

 › 1 stk. lambabógur á beini, um 1,25 kg

 › 1 tsk. mulið kóríanderfræ

 › 1 tsk. mulið fennelfræ

 › 2 stjörnu anís, marinn í mortel eða  
 kaffikvörn

 › ½ tsk. kardimommur

 › ¼ tsk. ferskur mulinn hvítur pipar

 › 2 tsk. salt

 › 60 ml Extra-Virgin ólífuolía

Alioli hvítlaukssósa

Hráefni:

 › 3 eggjarauður

 › 2 hvítlauksrif, mulin

 › Sjávarsalt

 › 2 msk. sítrónusafi

 › 275 ml ólífuolía

 › Nýmalaður hvítur pipar

Aðferð
Setjið eggjarauðu í skál og hrærið 
varlega olíunni í. Bætið sítrónusafa, 
kryddið til og framreiðið með kjötinu. 

Byrjið að undirbúa kjötið degi fyrir 
eldun. Setjið kjötið í fat, blandið 
kryddi, salti og jómfrúarolíu saman 
og nuddið kjötið. Geymið í kæli 
yfir nótt. Taktu lambakjötið úr kæli 
tveimur klukkustundum fyrir eldun 
og látið standa við stofuhita. Forhitið 
ofninn í 130 °C. Setjið í nógu stórt 
eldfast mót eða pott. Úðið með smá 
ólífuolíu. Bætið 125 ml vatni í fatið. 
Vefjið með álpappír og látið eldast  
í um 2½ til þrjár klukkustundir. 
Lækkið hita í 110°C og eldið í um 
4 klst. 

Framreiðið með rósakáli og soðnum 
kartöflum. Gott að krydda með salti 
og pipar fyrir loka bragðbætingu.

Hafragrautspönnukökur  
með beikoni 

Hráefni:

 › 1 ½ bolli hafragrautur eða fljóteldað  
 örbylgjuhaframjöl

 › 1 bolli hveiti eða fínt speltmjöl

 › 2 msk. púðursykur

 › 2 tsk. lyftiduft

 › ¼ tsk. salt

 › 1 ½ bolli mjólk

 › 2 egg

 › 2 msk. smjör eða annað til steikingar

Aðferð
Blandið öllu í skál og steikið á 
pönnu í smá smjöri á meðalhita, 
snúið við þegar loftbólur eru hættar 
að myndast. Brúnið hinum megin 
og framreiðið með stökku beikoni.

MATARKRÓKURINN – BJARNI GUNNAR KRISTINSSON MATREIÐSLUMEISTARI

Hof

Hafragrauts pönnukökur  
með beikoni. 
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Frozen-jólakjóllinn

PRJÓNAHORNIÐ  garn@garn.is

Enn er nægur tími til að prjóna 
jólakjóla á litlu dömurnar.
Þessi gerði mikla lukku hjá litlu 
ömmustelpunni minni og duga 
ekki færri en nokkrir ef allar litlu 
prinsessurnar eiga að fá kjól fyrir 
jólin. Við sitjum bara við enda 
tæpar 5 vikur til jóla.

Stærðir: 2/3, 4/5, 6/7.

Ef þið viljið stærri kjól þá hleypur munstrið á 20 
lykkjum  og prjónafestan 20 lykkjur og 28 umferðir 
gera 10x10xsm.

Ummmálið yfir brjóstið undir ermum er 60- 62-64 
sm.

Frá ermi upp að hálsmáli yfir öxl 17-19-22 sm.

Sídd: frá undir hendi niður á fald 38-45- 48 sm 
hann má þessvegna líka vera síður , best að mæla 
síddina á dömunni sem á að fá hann.

Garn: Kar sim frá Kartopu nr 550 einmitt rétti liturinn 
í Frozen kjól og það glitrar á það eins og nýfallinn 
snjór. Nr 010 hvítt glitrandi Kar sim . Ein dokka af 
hvoru dugar í kjólinn það er afgangur af minnsta 
kjólnum þannig að 1 af hvoru dugar líka í stærri kjól 
. Garnið fæst í flest öllum útsölustöðunum sem þið 
sjáið á www.garn.is og einnig í netversluninni sem 
sendir hvert á land sem er. 

Prjónar: Hringprjónn nr 4 eða 4,5 eftir því hvað 
þið prjónið fast. Sokkaprjónar í sömu stærð fyrir 
ermarnar og hálsmálið.  Gott að not stutta 15 sm 
prjóna fyrir svona lítil stykki.

Aðferð: Byrjað er að fitja er upp á kjólnum neðan 
á pilsinu með blágrænu tengt saman og prjónað 
í hring.

Prjónuð gatarönd þar sem brotið er inn af og lagt 
niður við pilsfaldinn .

Munsturbekkur prjónaður , merkt fyrir úrtökum og 
tekið úr samkvæmt því.

Prjónað með blágrænu upp að höndum.  Ermar 
prjónaðar með hvíta litnum með gatarönd að neðan 
og að því loknu eru ermar og bolur sameinaðar 
á hringprjóninn og prjónað áfram með hvítu. 
Raglanúrtaka með 2 sléttum lykkjum á milli 
úrtakanna í annarri hverri umferð. Tekið úr á miðri 
erminni að ofan til að fá smá púff í ermina.

Hálsmálið er prjónað eins og neðan á pilsinu með 
gatarönd.

Kjóll:

Fitjið upp 180-200-220 L með blágrænu og tengið 
í hring.

Prjóna slétt 4 umferðir þá er gerð gatarönd þannig .

Prjónið 1 l sl slá uppá prjóninn taka 2 l saman 
endurtakið allan hringinn.

Prjóna síðan slétt 10-12-12 umferðir .

Nú er munsturbekkurinn prjónaður .

Að því loknu eru prjónaðar 6-10-14 umferðir slétt 
með blágrænu.

Þá er merkt fyrir úrtökum á 10 stöðum með 
18-20-22 L millibili.

Síðan er teknar 2 L saman  við þessi merki í 5 hverri 
umferð 5 sinnum, passa að úrtökurnar myndi 
beina röð upp pilsið. .

Prjónið nú slétt i hring þar til réttri sídd er náð 
38-42-46  cm eða þá sídd sem passar á barnið , 
má líka hafa hann síðan ef vill.  

Þegar réttri sídd er náð eru 8 l settar á hjálparnælu 
sitt hvoru megin fyrir ermunum.

Passið að staðsetja þessar lykkjur  beint fyrir ofan 
úrtökuröð með jafn margar lykkjur að framan og 
aftan á kjólnum.

Ermar:  

Fitjið upp með hvíta Kar sim garninu 40-42-44 l á 
sokkaprjóna ( gott að hafa stutta sokkaprjóna 15 
sm. þegar prjónuð eru svona lítil stykki)

Prjónið nú í hring 4 umferðir slétt .

Prjónið nú gataumferð á sama hátt og neðan á 
kjólnum : 1 sl l slá upp á prjóninn, taka 2 l saman 
endurtekið allan hringinn , prjónið þar næst 4 
umferðir slétt.

Í næstu umferð  er aukið út um 14 l jafnt yfir 
ermina þannig að nú eru 54-56-58 l á prjóninum.

Prjónið þar næst 10-12-14 umferðir en þá eru 8 l 
settar á hjálparprjón undir miðri erminni .

Prjónið hina ermina eins.

Axlastykki:

Sameinið nú á einn hringprjón framstykki, ermi, 
bakstykki og hina ermina.

Merkið fyrir samskeytum erma og bols þar sem 
ermar og bolur mætast. Nú er prjónað með hvíta 
kar sim garninu bæði bolur og ermar.

Nú er tekið úr í raglan/laska úrtöku þannig að 
í annarri hvorri umferð eru teknar 2 l saman 
sitt hvoru megin við samskeytamerkin með 2 
sl lykkjum á milli.

Prjónið þannig 14-16-18 umferðir en þá eru 
teknar saman 2 l í röð 6 sinnum ofan á miðjum 
ermunum til að mynda fallega púffermi.

Prjónið síðan þangað til 72-78-84 l eru á prjóninum 
eða eins og ykkur finnst passa fyrir höfuðið á 
barninu. Þá er gott að skipta yfir á sokkaprjónana 
og nú eru prjónaðar 6-8-8 umferðir slétt án úrtöku. 
Þar næst er prjónuð gatarönd eins og ermunum og 
pilsinu 1 sl l slegið uppá og teknar 2 l saman.

Prjónið 4 umferðir slétt og fellið síðan laust af.

Frágangur:

Lykkið saman ermar og bol undir höndunum.

Leggið inn af kraganum, ermunum og pilsinu um 
gataumferðina og saumið fast svo að fallegar tungur 
myndist. Dragið ermarnar aðeins saman þegar þið 
saumið þær svo myndist pífa fremst á þeim. Gangið 
frá öllum endum.

Skolið úr og leggið til þerris.

Góða skemmtun. 

Inga Þyri Kjartansdóttir           

Bókin Matargatið komin út
– eftir Theodóru Sigurðardóttur Blöndal

Hér er á ferðini nýstárleg og 
glæsileg matreiðslubók fyrir börn 
á öllum aldri, skrifuð af höfundi 
sem samhliða því að vera mikill 
matgæðingur hefur eldað með 
og fyrir börnin á leikskólanum 
Laufásborg um árabil við miklar 
vinsældir barnanna og foreldra 
þeirra. 

Theodóra er óhrædd við að fá 
börnin með sér í að elda ýmsa 
framandi rétti en hún hefur ferðast 
víða um heim og kynnst matreiðslu 
af ýmsu tagi. 

Theodóra hefur sýnt og 
sannað að börn geta miklu meira 
en flestir halda þegar kemur að 
matreiðslu og að þeim finnst ekki 
bara hamborgarar, pítsa og pulsur 
spennandi réttir. Bókin er ríkulega 
myndskreytt ljósmyndum og 
teikningum og eru uppskriftirnar 
í bókinni af ýmsum toga, allt réttir 

sem Theodóra hefur matreitt með 
börnunum við góðar undirtektir. 

Matargatið er 93 blaðsíður að 
lengd. Jón Ágúst Pálmason sá um 
bókarhönnun og teiknaði myndirnar 
í bókinni. Bókin er prentuð í Odda. 

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.
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FÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐ

Hamborgari og svið besti maturinn
Kári er 13 ára og það klikkaðasta 
sem hann hefur lent í um ævina 
var þegar hann datt næstum ofan 
í skítakjallara.  

Nafn: Kári Ingvarsson.

Aldur: 13 ára.

Stjörnumerki: Krabbi.

Búseta: Árnes 1.

Skóli: Finnbogastaðaskóli.

Hvað finnst þér skemmtilegast 
í skólanum? Íþróttir, smíði og 
íslenska.

Hvert er uppáhaldsdýrið þitt? 
Hundarnir mínir og gæsin mín, hann 
Gassi, sem ég ungaði út í rúminu 
mínu.

Uppáhaldsmatur: Hamborgari og 
svið.

Uppáhaldshljómsveit: Queen.

Uppáhaldskvikmynd: Ace ventura 
petdetective.

Fyrsta minning þín? Ætli það sé 
ekki þegar ég fór til Danmerkur með 
foreldrum mínum þegar ég var 3 ára.

Æfir þú íþróttir eða spilarðu á 
hljóðfæri? Neibbs, en mér finnst mjög 
gaman í fótbolta.

Hvað ætlar þú að verða þegar þú 
verður stór? Ég ætla að verða bóndi 
hér.

Hvað er það klikkaðasta sem 
þú hefur gert? Ég datt næstum 
ofan í skítakjallara þegar ég og 
pabbi vorum að taka upp gólfið en 
samfestingurinn hélt mér uppi því 
hann flæktist í netagrindinni.

Hvað er það leiðinlegasta sem þú 
hefur gert? Stærðfræðitímar!!

Gerðir þú eitthvað skemmtilegt í 
sumar?  Já, ég fékk frændsystkini mín 
í heimsókn í mánuð.

Lausn á síðustu krossgátu
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Hjörtur L. Jónsson
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Subaru Outback með boxer dísilvél og 
skemmtilega stiglausa sjálfskiptingu
Fyrir réttu ári síðan prófaði 
ég nýjan Subaru Forester með 
bensínvél og nýrri byltingarkenndri 
stiglausri sjálfskiptingu. Ég átti 
eftir að prófa Subaru með nýju 
boxer dísilvélinni, en eitt af 
aðaleinkennum Subaru eru einmitt 
boxervélarnar. 

Ég fékk Subaru Outback til 
prófunar með boxer dísilvél fyrir 
skemmstu og ók honum rúma 200 
km í blönduðum akstri.

Margir bílar eru viðkvæmir fyrir 
röngu loftmagni í dekkjum

Strax og ég kom í hringtorgið við 
BL fann ég að hreyfingar bílsins 
voru ekki eðlilegar og renndi upp 
á þjónustustöð N1 á Bíldshöfða og 
mældi loftið í dekkjunum. Allt of 
lítið loft í dekkjunum var orsökin 
fyrir röngum hreyfingum í bílnum. 

Á límmiða innan í 
bílstjórahurðarfalsi í flestum bílum 
er gefið upp loftmagn í dekkjum og 
á þessum bíl er mælt með að loft 
í afturdekkjum sé 2,2 kg (sem er 
34psi.) að lágmarki og í framdekkjum 
2,4 kg (sem er 36psi.). Loftið var 
mun minna (frá 29 og 31psi. mest), 
setti ég 34psi. í öll dekk og bíllinn 
varð allt annar. 

Ástæðan fyrir að í fjórhjóladrifnum 
bílum sé meira í framdekkjum í 
hálku og snjó geta sídrifsbílar (og 
almennt bílar í fjórhjóladrifi) verið 
mjög óstöðugir ef minna loft er 
í framdekkjum en afturdekkjum 
(afturdekkin fara hraðar og eru 
í raun að reyna að taka fram úr 
framdekkjunum).  

Ný stiglaus sjálfskipting og 
kraftmikil boxer dísilvél 

Eins og Forester bíllinn sem ég 
prófaði fyrir tæpu ári er Outback með 
sams konar stiglausri sjálfskiptingu 
(continuously variable transmission 
- CVT) sem er að mínu mati aðeins 
snarpari af stað en aðrar skiptingar. 
Í stað stálreimar í eldri CVT 
skiptingum, þar sem hraðabreytingin 
er framkvæmd með því að færa 
reimina stiglaust fram og til baka á 
kónísku reimdrifi, er Subaru með 
keðjureim sem slúðrar síður og 
gefur snarpari viðbragð. Þessu er 
vel lýst á vefslóðinni http://www.
subaruofkeene.com/subaru-cvt-
transmission.htm og þar er einnig að 
finna myndband. 

Annar kostur stiglausra 
sjálfskiptinga er að þær eru einfaldari 
í byggingu og því færri hlutir sem 
geta bilað en í hefðbundnum 
sjálfskiptingum. Auk þess er orkutap 
mun minna og eyðslan því áþekk því 
sem gerist ef notaður er beinskiptur 
gírkassi. 

Ef maður ekur mjúklega í D þá 
finnur maður bílinn ekki skipta sér 
þó að skiptingin hafi sex þrep. Ef 
verið er á tvíbreiðum vegi og maður 
vill vera snöggur að taka fram úr bíl 
er hægt að skipta niður um eitt eða 
tvö þrep á þar til gerðum takka undir 
stýrinu vinstra megin og snerpan er 
virkilega góð. Þegar maður er kominn 
fram úr er nóg að slá örlítið af og þá 
fer skiptingin sjálfkrafa í D. Einnig 
er hægt að skipta upp hægra megin 
á stýrinu. 

Boxer dísilvélin er mjög kraftmikil 
og á að skila 150 hestöflum. Tog 
vélarinnar er einnig mjög gott og 
heldur bíllinn vel hraða upp brattar 
brekkur, Subaru Outback er líka 
gefinn upp fyrir að mega draga kerru 
sem er allt að 2.000 kg ef kerran er 
með bremsubúnaði.

Eyðslugrannur miðað við fyrri 
Subaru bíla

Það eina sem ég var ekki ánægður 
með voru leðursætin, en fyrir mér 
eru leðursæti ekki fyrir íslenskar 
aðstæður (aldrei verið hrifinn af 
leðursætum), köld á veturna og svo 
svitnar maður í þeim á sumrin, en að 
sitja í sætunum eftir að þau eru orðin  

cmheit er mjög gott (einhver albestu 
framsæti í bíl sem ég hef setið í). 

Að sitja inni í bílnum sama hvort 
er frammi í bílnum eða aftur í sem 
farþegi er mjög gott rými fyrir alla 
(ég er 175 á hæð og a.m.k. 25 cm voru 
frá hnjám að framsæti þar sem ég sat). 

Stafirnir á klukkunni og 
upplýsingatölurnar um eyðslu í 
mælaborðinu eru frekar litlar og 
langt í burtu. 

Þó að bakkmyndaskjárinn sé 
ekki stór er myndin í honum góð og 
sérstaklega er bakkmyndavélin góð 
í myrkri (í sumum bílum sem ég hef 
prófað er bakkmyndavélin nánast 

ónothæf í myrkri).
Hljómflutningstæki eru góð og er 

usb-tengi í hólfinu á milli sætanna ef 
maður vill hlusta á eitthvað annað 
en útvarp. 

Mælaborðið er ósköp hefðbundið, 
en ég hefði kosið að geta fengið 
upplýsingar um eyðslu án þess að 
sleppa hendi af stýrinu. Annars er 
Subaru Outback gefinn upp að eyðsla 
á hverja 100 km ekna sé 6,3 lítrar, 
en á þessum rúmu 200 km sem ég 
ók eyddi ég 6,6 lítrum á hundraðið.

Eigulegur „fjölskyldusportbíll“ 
fyrir þá sem þurfa fjórhjóladrif

Í alla staði finnst mér bíllinn 
eigulegur, rúmgóður, kraftmikill, 
eyðslugrannur með stórt far-
angursrými, eða 526 lítra með sætin 
uppi. Þessi nýja sjálfskipting gerir 
bílinn skemmtilegan að keyra og 
býður upp á mikla snerpu ef notaðir 
eru handskiptingartakkar.

Dráttargeta upp á tvö tonn dugar 
fyrir flest fellihýsi, hjólhýsi og 
a.m.k. þriggja hesta kerru. Verðið 
er 6.890.000 fyrir alhliða bíl sem 
er hvort tveggja fjölskyldubíll með 
eiginleika sportbíls.

Þyngd 1.638 kg

Hæð 1.605 mm

Breidd 1.820 mm

Lengd 4.775 mm

Vél:
Boxer dísil, 

150 hestöfl,.

Verð frá 6.890.000

Helstu mál og upplýsingar

Myndir / HLJ
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Lesendabás

Um sumarið fyrir sex árum var 
þeim stefnt saman á Hvanneyri, sem 
brautskráðust úr framhaldsdeild 
bændaskólans fjörutíu árum áður, 
ásamt kennurum (ég var einn 
þeirra). Þetta var reyndar fyrsti 
hópurinn, sem var í þriggja ára 
framhaldsdeild. 

Nú var orðinn til Landbúnaðar-
háskóli Íslands. Við urðum dálítið 
undrandi í upphafi, þegar í ljós kom, 
að rektor var ekki viðstaddur. Ég 
hygg, að við höfum öll samsamað 
skólann og skólastjóra, eins og við 
kynntumst því undir Guðmundi 
Jónssyni (skólastjóra 1947–1972), 
og teldum þessi tímamót svo merk, 
að rektor hlyti að sýna það líka með 
því að vera viðstaddur afmælið. Þetta 
varð samt ánægjuleg samkoma og 
skemmtileg kynning á staðnum. Ég 
veit ekki hvað aðrir hugsuðu vegna 
fjarveru rektors á þessari stundu um 
framtíð Hvanneyrar. Síðar varð ljóst, 
að fjarvera hans mátti vera til marks 
um ný viðhorf.

Ég tel víst, að menn hafi gert ráð 
fyrir, að sameining Landbúnaðar-
háskólans á Hvanneyri og 
Rannsóknastofnunar landbúnaðarins 
í Landbúnaðarháskóla Íslands mundi 
leiða til eflingar Hvanneyrarstaðar. 
Nú virðist hins vegar sem staðurinn 
sé að tæmast af fólki. Allmargir 
starfsmenn koma akandi langt að 
til starfa þar og hverfa þaðan um 

leið og verki er lokið. Þá eru þeir, 
sem stunda fjarnám.

Það er ekki rétt að líta þetta 
persónulega. Spurningin er sú, 
hvernig geti farið öðru vísi en að 
mannvirkin á Hvanneyri verði aðeins 
hrörnandi umgerð um starfsemi, sem 
stunduð er úr Reykjavík með akstri 
fram og til baka daglega (á tímum 
orkusparnaðartals).

Ég hef ekki trú á, að starfsemi, eins 
og verið hefur á Hvanneyri til að búa 
menn undir störf tengd landbúnaði, 
fái notið sín í Háskóla Íslands, þar 
sem bitist er um fé til hundraða 
deilda, stofnana og menntasviða. Í 
þessu samhengi er ástæða til að líta 
á, hvernig fór um kennaranámið, 
þegar það var fellt undir Háskóla 
Íslands. Mér skilst, að sú tilfinning 
stúdenta, sem fylgir því að vera 
samferða og stefna að sama starfi, 
hafi veikst. Slík samstaða getur verið 
mikilvæg á mótunarárum. Þannig 
hefur það verið á Hvanneyri. Það 
er dálítið annað en að vera stakur 
stúdent í manngrúa, þar sem hver 
fyrir sig safnar stigum, sem leiða til 
prófgráðu.

Stærðinni fylgir ávinningur, er 
vanaviðkvæði. Ég vil líta á, hvernig 
má sníða stakk eftir vexti. Ég vil 
treysta því, að menn finni ráð, þegar 
stærðina vantar, að bæta úr með 
aðfenginni aðstoð.

Hólaskóli er sniðinn að tveimur-

þremur efnum, efnum þar sem aðrir 
gera ekki betur og býður BS-nám. 
Þetta væri ráðlegt á Hvanneyri, en 
hafa þar um leið áfram almenna 
búfræðikennslu og ábyrgðina á 
garðyrkjufræði. Fyrst þarf þá að 
endurreisa Rannsóknastofnun 
landbúnaðarins og skipa henni 
sama sess og Hafrannsóknastofnun, 
Nýsköpunar miðstöð (áður 
Rannsóknastofnun byggingar-
iðnaðarins og Iðntæknistofnun), 
Orkustofnun og Veðurstofunni. 
Háskólarnir, Háskóli Íslands, 
Háskólinn í Reykjavík og Háskólinn 
á Akureyri, sinna sjávarútvegsfræði, 
verkfræði, eðlisfræði og tæknifræði 
án þess að hafa þessar grónu 
rannsóknarstofnanir undir. Þá yrði 
aftur til Landbúnaðarháskólinn 
á Hvanneyri, sem sinnir sínum 
aðalefnum, kennslu í búvísindum 
og umhverfisstjórn, og bætir sig með 
samstarfi við rannsóknarstofnanir, 
en auk kennslu gæfu kennarar 
sig að rannsóknum á vegum 
háskóla síns og í samstarfi við 
rannsóknarstofnanirnar, eins og 
gerist og gengur og ástæður eru 
til. Þannig þyrfti að skipa til, að 
starfsmenn og stúdentar fyndu til 
sín sem heild. Kann nokkur ráð til 
þess á tímum, þegar aðrar skyldur og 
tækifæri toga menn annað?

 Björn S. Stefánsson

Skólastaðurinn Hvanneyri
Landbúnaðarháskóli Íslands á Hvanneyri.  Mynd / smh

Færst  hefur í vöxt að 
rannsakendur, veiðimenn og 
fleiri notfæri sér sjálfvirkar 
myndavélar til að fylgjast 
með atburðum sem annars er 
erfitt að verða vitni að. Slíkar 
myndavélar eru oft búnar 
hreyfi- og/eða hitaskynjurum, 
jafnvel farsímabúnaði og eru á 
viðráðanlegu verði. 

Sumrin 2010–2013 voru 
myndavélar settar upp við 
mófuglahreiður á þremur bæjum í 
Rangárvallasýslu. Myndavélarnar 
tóku myndir við hreyfingu og 
skrásettu alla sem heimsóttu hreiðrin. 
Þannig mátti greina á öruggan hátt 
hverjir rændu hreiður. Nokkuð 
kom á óvart að sauðfé reyndist 
afkastamesti eggjaræninginn á 
tveimur af bæjunum þremur og 
var einnig staðið að verki á þeim 
þriðja (Borgný Katrínardóttir 2012, 
Aníta Ólöf Jónsdóttir, óbirt gögn, 1. 
mynd). Tvisvar sinnum fóru hestar 
einnig í hreiður og skemmdu egg. 

Þessar athuganir eru ekki 
einsdæmi. Í grein í fuglatímaritinu 
Blika árið 1992 lýsir höfundur því 
þegar hann verður ítrekað vitni að 
því að kindur éta egg úr hreiðrum 
fugla í Engidal í S-Þingeyjarsýslu. 
Þau hreiður áttu heiðlóa, grafönd og 
rjúpa. Í öðrum tilfellum sá höfundur 
kindur hlaupa til og leita án árangurs 
þegar fuglar flugu upp en það voru 
hrossagaukur og þúfutittlingur 
(Kristlaug Pálsdóttir 1992). 

Upp úr miðri síðustu öld komst 
sauðfé upp á lagið með að éta 
hausinn af kríuungum á Flatey 
á Skjálfanda og urðu að minnsta 
kosti nokkrir tugir kindum að 
bráð (Sigurður Gunnarsson 2000). 
Hliðstæð dæmi eru til frá eyjunni 
Foula við Skotland þar sem sauðfé 
át hluta af a.m.k. 680 kríuungum og 
10 kjóaungum milli 1973 og 1980. 
Yfirleitt voru það útlimir sem voru 
étnir en í sumum tilfellum höfuð 
(Furness 1988). 

Egg og ungar eru næringarrík 
fæða og ekki þarf að koma á óvart 
að sauðfé sæki í slíkt. Grasbítar 
eru til dæmis sólgnir í prótein- og 
kalkríka fæðu eins og síld ef hún 

er í boði. Hvort að afrán sauðfjár 
á eggjum og ungum fugla skiptir 
máli fyrir afkomu fuglastofna 
er óþekkt en forvitnilegt væri að 
kanna betur umfang og útbreiðslu 
þessa atferlis. Á Íslandi eru afar 
stórir mófuglastofnar sem þrífast 
vel á opnu landi í úthaga. Þessu 
landslagi er viðhaldið með beit og 
því má segja að hófleg beit sé einnig 
forsenda fyrir blómlegu mófuglalífi. 

Tómas Grétar Gunnarsson og 
Borgný Katrínardóttir

Heimildir
Borgný Katrínardóttir, 2012, 
The importance of Icelandic 
riverplains as breeding habitats 
for Whimbrels Numenius 
phaeopus, Meistararitgerð. Líf- 
og umhverfisvísindadeild. Háskóli 
Íslands. 50 bls. 
Furness, R.W. 1988. The predation 
of Tern chicks by sheep. Bird Study 
35. Bls. 199-202. 
Kristlaug Pálsdóttir. 1992. Eggjaát 
hjá kindum. Bliki 12. Bls. 55-56.
Sigurður Gunnarsson 2000. 
Höfuðlausir kríuungar. Bliki 20: 
65.

Sauðfé étur egg og unga

Kindur éta egg úr hreiðri spóa.  Á 
efri myndinni sést milli lappanna 
á kind hvar spói situr á hreiðri.  
Á neðri myndinni, sem tekin er 
sex mínútum seinna, hefur spóinn 
verið fældur upp og lambið er með 
snoppuna ofan í hreiðrinu. 

Þjóðin vill halda sínum landbúnaði
Evrópusambandið býður 
umsóknarríki aðeins  tímabundna  
aðlögun að lögum og regluverki 
sambandsins. Sumir kalla það 
sérlausnir.  

Umsóknarríkið sækir um á 
forsendum ESB og heitir því að 
gangast undir og samþykkja sáttmála, 
vinnureglur og lagaverk sambandsins:  
„Að umsóknarríkið geti og vilji 
samþykkja og innleiða regluverk 
ESB og grundvallarmarkmið 
sambandsins í stjórnmálum og 
efnahagsmálum“.  Í kjölfar umsókna  
Austur-Evrópuríkjanna var hert 
mjög á skilyrðum í aðildarvinnunni 
og í ferlinu: „nú urðu ríkin m.a. 
að aðlaga stjórnsýslu sína til að 
tryggja innleiðingu á réttarreglum 
bandalagsins“.

Þær breytingar á aðildarferlinu 
sem urðu með umsókn Mið- og 
Austur-Evrópuríkjanna gáfu 
Evrópusambandinu yfirhöndina 
í aðildarviðræðum. Ríkjunum er 
ekki eingöngu gert að samþykkja 
löggjöf sambandsins á fyrstu 
stigum  „heldur einnig að laga sig 
að stefnu sambandsins  og hrinda 
löggjöf þess  í framkvæmd fyrir gerð 
aðildasamnings og gildistöku hans“.
Úr skýrslu Hagfrst.)

Til þess að framfylgja 
þessari breyttu stefnu sinni tók 
Evrópusambandið sér einhliða vald til 
að setja opnunar- og lokunarskilyrði 
á hvern samningskafla. Þetta hafði 
m.a. í för með sér að væru þessi 
opnunarskilyrði ekki uppfyllt við lok 

rýnivinnu í uphafi samninga getur 
Evrópusambandið einhliða neitað 
að opna á viðræður um kaflann. 
Þessu var m.a. beitt á Íslendinga í 
landbúnaðar- og dreifbýlisköflunum.

Ábyrgð og skylda fagráðherrans

Rétt er að benda á að hver fagráðherra 
fer með samninga og ber efnislega 
ábyrgð á málaflokkum sem heyra 
undir hans ráðuneyti í samræmi við 
samþykktir Alþingis. 

Ég sem landbúnaðar- og 
sjávarútvegsráðherra bar því 
efnislega ábyrgð á samningunum 
gagnvart Alþingi og framvindu 

þeirrar vinnu. Lagaumgjörðin um 
atvinnugreinar í landbúnaði eru því 
með gjörólíkum hætti á Íslandi annars 
vegar og ESB-löndum hins vegar. 
Um það var enginn ágreiningur 
milli Íslands og ESB. Á Íslandi 
leggjum við áherslu á fæðuöryggi og 
framleiðslustöðugleika, byggðamál 
og innlendan matvælaiðnað í 
einstaka greinum.

ESB opinberar kröfur sínar
um aðlögun

Í lok rýnivinnunnar um landbúnað  
sem lauk í janúar 2011 setti 
samninganefnd ESB fram skriflega 
kröfu og fyrirspurn um: 

„Hvenær og hvernig ætlar Ísland 
að aðlaga sinn lagaramma hvað 
varðar lögbært stjórnvald, forsendur 
faggildingar, stofnun greiðslustofu, 
tilnefningu vottunaraðila?“ 

En þetta eru allt  grunnatriði í  
skipulagi landbúnaðarmála í ESB- 
löndum. 

Ég  sem ráðherra  svaraði þessari 
fyrirspurn og kröfu  á eftirfarandi 
hátt:

„Stefna íslenskra stjórnvalda 
er skýr um að ekki verði ráðist í 
neina aðlögun að regluverki ESB 
fyrr en að staðfestur samningur um 
aðild liggur fyrir. Auk þess er það 
álit stjórnvalda að vegna smæðar 
landsins sé óþarft að setja á fót allt 
það stofnanakerfi á Íslandi ef til 
aðildar kæmi, sem kynnt hefur verið 
sem nauðsynlegt til að framkvæma 

hina almennu landbúnaðarstefnu 
Evrópusambandsins. Um það 
þurfi að semja milli aðila þegar að 
samningum kemur.

Af áðurnefndum ástæðum mun 
Ísland ekki hefja undirbúning að 
skipulags- og lagabreytingum né 
aðlaga sinn lagaramma fyrr en 
að lokinni samningagerð, takist 
samningar um aðild og fullgildingu  
aðildarsamnings að lokinni 
þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi og 
samþykkt hans af samningsaðilum 
á formlegan hátt.“ 

Þessi yfirlýsing, sem var í algjöru 
samræmi við fyrirvara Alþingis,  
fylgdi með af ráðuneytisins hálfu við 
lokaskil rýniskýrslunnar í ársbyrjun 
2011 og þykir mér rétt að hún sé 
birt hér.

ESB neitar að opna á viðræður 
um landbúnað

Þetta skýra og skorinorða svar mitt og 
höfnun á  kröfu Evrópusambandsins 
um fyrirfram aðlögun varð til 
þess að framkvæmdastjórnin setti 
opnunarskilyrði á samningskaflann 
í nóv. 2011 og neitaði að hefja 
viðræður fyrr en lögð hefði verið 
fram „viðunandi“ aðgerðaráætlun 
um breytingar á íslenskum lögum 
og uppbyggingu nýs stofnanakerfis 
sem væri í samræmi við það sem 
gilti í ESB-löndum. 

 Ég hafði áður gert „varnarlínur“ 
Bændasamtaka Íslands að 
grunnskilyrðum mínum sem 

ráðherra í samningaviðræðunum. 
Eru þær  einnig  viðmið í greinargerð 
utanríkismálanefndar með 
þingsályktunartillögunni. Hafði ég 
tilkynnt Bændasamtökunum það 
skriflega. En á þeim forsendum sem 
ég kynnti höfðu Bændasamtökin 
tekið þátt í vinnunni við 
landbúnaðarkaflann. Samningamenn 
þeirra héldu síðan fast í þær 
forsendur enda voru þær í samræmi 
við þá fyrirvara, eða  „rauðu strik“ 
Alþingis.  

Umsóknarferlið í landbúnaði 
varð stopp í nóv. 2011

Umbylting á  markmiðum, 
grunngerð  og stjórnsýslu íslensks 
landbúnaðar er stórpólitískt mál og 
um það var grundvallar ágreiningur 
við ESB.  Óljós tilvitnun í töluð orð  
og loðinn texta embættismanna ESB 
er að mínu mati ekki mikils virði. 
Mín reynsla sem ráðherra var sú að 
hafa bæri allt skriflegt og skorinort 
sem þar færi á milli ef ætti að vera 
mark takandi á.

 Ferli  þessarar  umsóknar sem 
send var  ásamt fyrirvörum Alþingis 
er efnislega og pólitískt algjörlega 
stopp af beggja hálfu og getur ekki 
farið óbreytt af stað aftur. Þessa 
umsókn á því að afturkalla formlega. 

Jón Bjarnason
fyrrverandi sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra.

Jón Bjarnason. 
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Hægt er að skrá auglýsingar og greiða með auðveldum hætti á bbl.is 
Verð: Textaauglýsing kr. 1.900 m. vsk (innan við 140 slög) og kr. 4.900 texti + mynd. 
Skilafrestur: Fyrir kl. 12:00 á þriðjudegi fyrir útgáfu. 

Sími: 563 0300  |  Netfang: augl@bondi.is  |  Veffang: www.bbl.is

Næsta 
Bændablað  

kemur út
4. desember

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

Seljum vara- og aukahluti í flestar 
gerðir af kerrum. Sendum um 
land allt. Brimco ehf. Uppl. í síma 
894-5111. www.brimco.is Opið frá 
kl.13.00-16.30.

Kerrur á einum og tveimur öxlum, 
með og án bremsum, ýmsar útfærslur, 
breiddir og lengdir.  Gæðakerrur – 
Góð reynsla. Íslensk smíði. Brimco 
ehf. Flugumýri 8, Mos. Sími 894-5111. 
Opið 13.00-16.30. www.brimco.is

Brynn ingar tæk i .  Úrva l  a f 
brynningartækjum frá kr.5.900 m.vsk. 
Brimco ehf. www.brimco.is Flugumýri 
8, Mos. Sími 894-5111. Opið kl.13.00-
16.30.

Hringgerði til að nota úti sem inni. 
Frábær við tamninguna. Engin 
verkfæri við uppsetningu. Brimco ehf. 
Flugumýri 8, 270 Mos.Opið 13.00-
16.30. Sími 894-5111 www.brimco.is

Traktorsdrifnar rafstöðvar ( Agro-
Watt ) www.sogaenergyteam.
com - Stærðir : 10,8 KW – 72 KW. 
Stöðvarnar eru með eða án,  AVR ( 
spennujafnara ). AVR tryggir örugga 
keyrslu á viðkvæmum rafbúnaði, td. 
Mjólkurþjónum, tölvubúnaði, nýlegum 
rafsuðum ofl. Hákonarson ehf. Uppl. 
í  síma 892-4163, hak@hak.is, www.
hak.is

Traktorsdrifnar dælur í mörgum 
útfærslum og stærðum á lager. 
Sjálfsogandi dælur í mörgum 
stærðum, fyrir magndælingu á, 
vatni, skolpi, sjó, olíu. Háþrýstar 
dælur fyrir vökvun og niðurbrot í 
haughúsum. Slöngubúnaður með 
hraðkúplingum, flatir barkar á frábæru 
verði, 2” – 3” – 4”. Allur búnaður 
fyrir vökvun á ræktunarsvæðum. 
Haugdælur með vacuum búnaði. Aðrir 
aflgjafar : rafmagn, bensín / diesel, 
glussaknúnar ( mjög háþrýstar ). Við 
sérhæfum okkur í öllu sem viðkemur 
dælum fyrir iðnað og heimili. Gerum 
einnig við allar dælur.Hákonarson ehf. 
Uppl. í  síma 892-4163, hak@hak.is, 
www.hak.is

 V ö k v u n a r b ú n a ð u r  f y r i r 
ræktunarsvæði í mörgum útfærslum. 
Sjálfvirk slöngukefli eða lausar 
slöngur með kúplingum. Sjálfsogandi 
traktorsdrifnar dælur. Bensínknúnar 
dælur með Honda mótorum, allt að 4" 
díseldrifnar dælur í mörgum stærðum. 
Hákonarson ehf. Uppl. í  síma 892-
4163, hak@hak.is, www.hak.is

 Vökvaknúnar vatnsdælur fyrir 
tankbíla og dráttarvélar. Sjálfsogandi 
dælur sem dæla allt að 120 tonnum 
á klst. Einnig Centrifugal dælur með 
mikinn þrýsting, allt að 10 BAR. 
Stuttur afgreiðslutími, hagstætt verð 
og örugg þjónusta. Hákonarson ehf. 
Uppl. í  síma 892-4163, hak@hak.
is, www.hak.is

Háþrýstiþvottadælur fyrir allan 
iðnað. Öflugar og vandaðar dælur 
á frábæru verði frá Comet, www.
comet-spa.com - Aflgjafar; rafmagn, 
Hondabensín, Yanmardísel, aflúrtak 
á traktor. Heitt og kalt vatn, mikið 
vatnsflæði og þrýstingur allt að 500 
bar. Hákonarson ehf. Uppl. í  síma 
892-4163, hak@hak.is, www.hak.is

Til sölu Isuzu Trooper, árg´01. Ekinn 
177 þús. km., bensín, 3494 cc, 4x4, 7 
manna. Ónýt ssk. Selst á 300.000 kr., 
opinn fyrir skiptidílum. Uppl. í símum 
691-2345 og 694-2019.

Háþrýstibúnaður fyrir stíflulosun í 
skolp og drenrörum. Getum útvegað 
þennan búnað í mörgum útfærslum 
og styrkleikum. Fyrir rör frá 30 mm 
upp í 900 mm. Háþrýstilöngur allt 
að 150 metrar á lengd, 3/8” , ½” , 
5/8” , ¾” . Bensín / diesel, vatnsflæði 
allt að:132 L / min @ 3000 Psi. 
Búnaður á sérsmíðuðum vagni 
með þrýstibremsum eða á stálgrind. 
Búnaðurinn hentar einnig vel fyrir 
öflugan háþrýstiþvott. Vandaður og 
hentugur búnaður, fyrir sveitafélög 
og verktaka. Hákonarson ehf. Uppl. 
í  síma 892-4163, hak@hak.is, www.
hak.is

Suzuki Grand Vitara Lux, árg. ´13. 
Brúnn m. leðri, topplúgu og álfelgum. 
Vetrardekk fylgja. Ekinn 15 þús. Verð 
5.350 m. Uppl. í síma 699-0403.

Til sölu Toyota Landcruiser 120, 
árg.´08, ek. 163 þús. 33 t br. 8 manna, 
sóllúga, dráttark. Ofl. Verð 4.590.000. 
Uppl. í síma 894-2460.

Til sölu nokkur Feishen 550cc fjórhjól, 
árg. '13, götuskráð, tveggja manna. 
Verð aðeins 788 þús. án vsk. eða 
990 þús. með vsk. Aukabúnaður, 
spil, álfelgur. krókur. o.m.fl. Uppl. í 
síma 893-3022.

Weckman 6,5 tonna sturtuvagn. 
Verð kr. 1.285.000,- með vsk., 
mínus kr. 50.000,- afsl. (með lægri 
skjólborðunum). H. Hauksson ehf., 
Sími 588-1130.

11 tonna Weckman sturtuvagn. Verð 
kr. 1.685.000,- með vsk., mínus 
kr. 50.000 afsláttur, (með lægri 
skjólborðunum). H. Hauksson ehf., 
Sími 588-1130.

Mjúk og hlý, þola -40 stiga frost. Létt 
á fæti og renna ekki í hálku. Gott grip 
og góður sóli. Uppl. í síma 899-6400, 
Actacor.

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

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

Frábær föt á börn og unglinga. Pippi, 
Me Too, Kivat, Henson, Koin Jeans, 
Hound, By Hound og fleiri merki. Opið 
virka daga kl. 10-18, laugardaga kl. 
10-14. Netverslun opin alla daga allan 
sólarhringinn. www.doremi.is

Er með þrjár handglussa steypusagir 
til sölu og eina sleða, þetta eru 
Husqvarnasagir í toppstandi. Einnig 
með glussadælu sem er í uppgerð 
hjá MHG. Skilast nýuppgerð. Uppl. í 
síma 895-9490.

Til sölu 10 manna Toyota Hiace, 
keyrður 250.000 km. Verð 2,5 m. 
Uppl. í síma 861-2290.

Kia Sorento Ex Classic, 170 hö., ssk., 
krókur, 2 ára. Nokian nagladekk, 17“ 
álfelgu, ný túrbína og rafgeymir. Verð 
2,45 m. Uppl. í síma 893-1616.

Liebherr R914 beltagrafa
2008 árg. 8.000 vst. 24 tonn
Skófla, hraðtengi, smurkerfi, 
hamar- og tiltlangir.
Verð 9,9 + vsk

Ný Yanmar Vio57
2014 árg. 6 tonn
Steelwrist rótortil og  3 skóflur.

Ný Liebherr L509 

hjólaskófla
6,1 tonn
Skófla, gaflar og hraðtengi.
Komið og skoðið einstaklega 
skemmtilegt tæki.

Weber jarðvegsþjöppur 

og hopparar til á lager

Tsurumi-dælur í miklu 

úrvali

merkur.is

Uppl. í síma 660-6051.
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Hyundai Terracan, árg.´03. V6 3,6 ltr. 
Bensín, til sölu á mjög góðu verði. 
Ekinn 130.000, headpakkning farin 
og hvarfakútur. Annars góður bíll. 
Varahlutir fylgja. Áhugasamir hafi 
samband í síma 698-6214 eða á 
gudmundur.arna@outlook.com

Til sölu handsmíðaður ruggustóll úr 
þýsku birki og íslensku hreindýraskinni 
sem er sútað á Sauðarkróki. Það 
eru 3 stólar eftir, einn með svona 
dökkbrúnum flekkjum en hinir tveir 
með svolítið ljósari flekkjum. Tilboð 
óskast og allar uppl. veita Guðrún og 
Sigurður í síma 456-7027.

LC 100 VX, dísel, ekinn 172 þús. 
Góð þjónustu og saga, nýleg 
dekk, tölvukubbur og Íslandskort. 
Raðnúmer á bílasölur 301133. Uppl. 
í síma 517-0000.

Hef til sölu dekk. Annar gangurinn 
hefur aldrei farið undir bíl, 205/55 R16 
negld og ónotuð. Svo er 195/65R15 
notuð í 3 mánuði líka nelgd. Uppl. í 
síma 773-2637. Er á Austurlandi.

Vegna endurnýjunar er til sölu nokkuð 
magn af tvöföldum ofnum. Mál eru b: 
64 sm, h: 70 sm og þ: 10 sm. Tilvalið 
fyrir bændagistingu. Nánari uppl. hjá 
johann@hotelcabin.is

Vegna endurnýjunar er til sölu nokkuð 
magn af speglum í tveimur stærðum. 
Málin eru B: 60 sm og h: 130sm og 
einnig B:86sm og h:158sm. Tilvalið 
fyrir bændagistingu. Nánari uppl. hjá 
johann@hotelcabin.is

Vegna endurnýjunar er til sölu nokkuð 
magn af fatahengjum/skápum. Málin 
eru B: 46 sm, h: 172sm og d:60sm. 
Tilvalið fyrir bændagistingu. Nánari 
uppl. hjá johann@hotelcabin.is

Vegna endurnýjunar er til sölu 
nokkuð magn af 14" túbusjónvörpum 
með fjarstýringu. Tilvalið fyrir 
bændagistingu. Nánari uppl. hjá 
johann@hotelcabin.is

Nissan Armada, árg.´06. Einn með 
öllu. Frábær fjölskyldubíll. Ekinn 72 
þús. km. Bilaplan.is - Sími 552-6000.

Land Cruiser 80, ´96 módel. Ekinn 
304 þúsund. Verð 1.550 þús. Uppl. í 
síma 774-1800.

Til sölu New Holland Kobelko E215 
beltagrafa, árg.´07, 3400 vst., tvær 
nýjar skóflur og hraðtengi, 85% 
undirvagn, óslitin vél í toppstandi. 
Verð kr. 7.900.000 + vsk. Allar nánari 
uppl. í símum 662-3400 og 662-3100.

Canada-sumarhúsin. Kofar og hús 
kynna falleg og vönduð sumarhús til 
sölu.  Vandaður og hagkvæmur kostur 
þegar kemur að vali á sumarhúsi. 
Allar byggingarnefndarteikningar 
fylgja með. Nánar á http://www.
kofaroghus.is/ - Kofar og hús ehf. 
Sími 553-1550.

Dodge Ram 1500 sk. 16, skr. árg 
'77, br. f. 44" er á 35", 318 bensín, 
loftlæsingar. Loftp. að aftan, Galv 
pallur. ásett verð 500 þ. stgr. eða 700 
þ. í skiptum. Uppl. í síma 773-5901.

Til sölu malarvagn, árg. '91. Ódýr og 
góður vagn, skoðaður 2014. Uppl. í 
síma 892-5642.

CAN-AM Renegade, árg. '08, ekið 
5300 km. með spili, upph. Stýri, 
stórum rafgeymi, hiti í handföngum 
og aukadeiling á nöfum, götudekk á 
felgum fylgja. Verðhugmynd 1,6 m. 
Uppl. í síma 843-0949 eftir kl 16.

Ljósakrossar á leiði. Hæð krossanna 
frá jörðu er 65 cm. Verð kr. 6.000. 
Krossinn er með díóðuperum sem 
ganga fyrir AA batteríum og er ending 
þeirra um 2 mánuðir. Batteríin í 
krossinn kosta 400-500 kr. Ég sendi 
krossana með pósti hvert á land sem 
er og viðtakandi greiðir vöruna er 
hann hefur fengið krossana afhenta. 
Uppl. í síma 822-7124, sjá einnig á 
internet.is/jons

Til sölu Toyota Hilux TDI, árg.´04. 
Ekinn 150.þús. Skipt um tímareim 
og ryðvarinn árið 2012. Breyttur fyrir 
37" en er á 35". Uppl. í síma 821-658.

Til sölu Subaru Legacy Sport 
station, ssk. árg. ´07, ek. 79 þús. 
nýl. tímareim, filmur og krókur. Verð 
1.990.000. Uppl. í síma 895-0003.

Til sölu Toyota Hilux d/cab, 09/2006, 
ek. 242 þús.km. Nýskoðaður og hefur 
fengið gott viðhald. Ásett verð 1.980 
þús. Uppl. hjá Bílval.is Selfossi. Símar 
480-1400 og 899-1717, bíllinn er á 
staðnum.

Tvær Scania til sölu 113 og 142, 
frekari uppl. í síma 780-6030.

Krókheysi af 10 hjóla vörubíl og 
hellingur af varahlutum í Scania og 
Volvo vörubíla. Uppl. í síma 780-
6030.

Hyundai 5.5T beltavél, árg. ´04, ekin 
2400 tíma. Einnig Kubota-rafstöð, 3 
fasa, 7-10 kw. Frekari uppl. í síma 
780-6030.

Smáauglýsinga-
síminn er:

563 0300

Eldri blöð má  
finna hér á PDF:

Næsta Bændablað 

kemur út 4. desember

LOKAÐ
VEGNA
ÁRSHÁTÍÐAR

20. og 21. nóv.

Gylfaflöt 32  112 Reykjavík  Sími 580 8200 www.velfang.is 

Frostagötu 2a  603 Akureyri  velfang@velfang.is 
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Dekkjainnflutningur
15% afsláttur af öllum dekkjum  
til 30. nóvember 2014
Eigum á lager flestar stærðir  
traktora-, vagna-, vinnuvéla-  
og vörubíladekkja.
Einnig mikið úrval fólksbíla-  
og jeppadekkja.

Jason ehf.
Hafnarstræti 88 

Akureyri

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

Tryggva Aðalbjörnsson 896-4124
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Til sölu
Til sölu notað timbur. 2x4 og 2x5 í 
ýmsum lengdum. Uppl. í síma 897-
3064.

Yanmar 4 cyl díselrafstöð, árg. '05, 3 
fasa, 22kw, einfasa 14kw, vatnskæld í 
hljóðeinangruðum kassa. Uppl. í síma 
864-0695.

Hlýjar mjúkar gjafir fyrir þig og þína, 
færðu hjá Hrauna Æðardúnn, sjá á 
Facebook. Sendi um allt land, 300 
kr. pakkinn. Kveðja, Björk í síma 847-
4485. Er á Akureyri.

Subaru Forester, árg '03, ssk., 
skoðaður '15, dráttarbeisli, ekinn 164 
þús. Litur blár. Verð 800 þús. Uppl. í 
síma 898-2128.

Til sölu Border Collie-hvolpar undan 
góðum fjárhundum, fæddir 10. sept. 
Uppl. í síma 865-3910.

Jet ski, 750 cc., árg. ́ 95, í toppstandi 
til sölu, nýleg kerra. Skíðið heitir Wet 
Jet duo 300. Verð 400 þús. Uppl. veitir 
Arnar í síma 849-9341.

Fjárhúsmottur, tilboð. Verð kr. 9.500 
stk. með virðisaukaskatti. Þykkari 
gerðin. H. Hauksson ehf., Sími 588-
1130.

Notaðar bílalyftur með millitjakki 3,5t. 
Á Akureyri. Verð 150-400 þ. auk vsk. 
Uppl. veitir Áskell í síma 840-6011 
virka daga frá 8 til 17.

Vír og lykkjur ehf auglýsa. 
Járngirðingarstaurar, túngirðingarnet, 
gaddavír og stagvír á lager. Gott verð. 
Sendum hvert á land sem er. Sími 
772-3200. Sjá á www. facebook/
viroglykkjur og á viroglykkjur@
internet.is

Browning haglabyssa hálfsjálfvirk, 
A módel cal. 12, 40 ára. Módelið er 
kallað gullgikkurinn. Verð samkomul. 
Uppl. í síma 893-4385.

Heyrúllur 1,35m í þvermál, um 400 kg. 
Áborið hey slegið 08/14. 7 þús. rúllan + 
vsk. Komnar í Rvk. miðað við 38 rúllur 
í ferð. Uppl. í síma 861-9682, Gísli.

18 fermetrar af BOEN ljósu gegnheilu 
plankaparketi. Undirlag fylgir. Uppl. í 
síma 860-6901.

Örflóra fyrir haughús, rotþrær og 
almenn þrif. Sendum hvert á land sem 
er. Framtak-Blossi ehf. Sími 535-5850.

Til sölu vélsleðakerra. Uppl. í síma 
893-9782.

Til sölu tveir eldvarnarhurðarflekar 
80x200 cm, annar með lömum og 
skrá, hinn með skrá. Einnig sturtuhlið 
á löm 70 cm. Uppl. í síma 841-1980.

Höfum til sölu sýrt korn í stórsekkjum, 
650-800 kg í sekknum. Staðsett í 
Skagafirði. Uppl. í síma 867-5072 eða 
á birgirrip@gmail.com

Toyota Touring, 4x4 ,til sölu, árg.´98. 
Ekinn 210 þús. km. Smurbók, 
dráttarkrókur, sumar- og vetrardekk. 
Skoðaður ́ 15. Uppl. í síma 898-1535.

Greiðslumark í sauðfé. Tilboð óskast 
í 100 ærgilda greiðslumark í sauðfé. 
Seljandi áskilur sér rétt til að taka 
hvaða tilboði sem er eða hafna öllum. 
Tilboð óskast fyrir 3. desember á 
netfangið gha@rml.is eða sent til RML 
Miðvangi 2-4 Egilsstaðir.

Til sölu bárujárn, dökkgrátt, 32 stk., 
5,1 m. Einnig gataplötur hvítar 21 stk., 
5,3 x 1,16 og 5 stk, 4,55 x 0,53. Uppl. 
í síma 842-6418.

Hlaupabretti. Sem nýtt, lítið notað. 
Proform 500cx hlaupabretti frá 
Erninum til sölu. Verðhugmynd 
90.000. Uppl. í síma 694-8122.

Kæst tindaskata til sölu. Uppl. í síma 
861-7061. Ævar.

Til sölu 65 ærgilda greiðslumark í 
sauðfé. Tilboð sendist á netfangið 
amj@rml.is merkt 65 ærgildi fyrir 1. 
des.

Til sölu 300 lítra hitakútur. Uppl. í síma 
899-7357.

Til sölu 4 dekk 315/80x22,5, sóluð m/
N41 munstri. Einnig nýjar léttkeðjur 
passa á JCB að aftan. Allt ónotað, 
gott verð. Uppl. í síma 892-0600.

Íbúðargámur frá Hafnarbakka, 
árg.´08. Gámurinn er með forstofu, 
wc með vaski og hitakút og stórt 
herbergi. Verðhugmynd 850 þús. 
+ vsk. Ýmis skipti koma til greina 
eins og t.d. sturtuvagn, rúlluspjót, 
gjafagrindur ofl. Uppl. í síma 897-
7781.

Til sölu Pajero dísel, stuttur, árg, 
´00. Nýtt hedd, tímareim, alternator, 
vatnskassi, allir diskar og klossar, 
rafgeymir o.fl. Ryð í grind við afturhjól. 
Uppl. í síma 893-3887. Tilboð. 

Til sölu Ariston þvottavél 1600 sn. 
með öllum kerfum og kolalausum 
mótor. Uppl. í símum 848-6109 og 
846-5794.

Til sölu húsbóndastólar, 7 
sæta leðurhornsófi, svefnsófi, 
frystikista, bílskúrshurðaropnari. 18 
skrifstofuveggeiningar m.gleri. Lítil 
tréborðsög með hefli, einnig stórt 
skrifborð. Uppl. í síma 893-3475.

Til sölu Weckman-sturtuvagn, 16 
tonna, árg.´06 .Vagninn er með föstum 
skjólborðum. Verð kr. 1.800.000 + 
vsk. Uppl. í síma 846-5253.

Til sölu er fiskeldi vestur á 
Barðaströnd nánar tiltekið í Vatnsfirði. 
Áhugasamir hafi samband við Geir 
Sigurðsson á geir@eignarmidlun.is 
hjá Eignamiðlun.

Til sölu Ford Econoline, árg. '90. 
Fjórtan manna með framdrifi. Nánari 
uppl. í síma 616-1440.

McCormic CX 100, árg. '02, vst.3.100 
með Stoll tækjum. Nýleg rúllugreip og 
gamall áburðadreifari geta fylgt. Verð 
2,9 m. Uppl. í síma 897-8711.

Óska eftir
Óska eftir 40 feta einangruðum gámi. 
Uppl. í símum 486-1888 og 892-3397 
eða á tolli_s@yahoo.com

Vantar drifhús og það sem á að vera 
í því í Polaris Indy Supertrak árg. ́ 90 
Uppl. í síma 894-0520.

Óska eftir að kaupa hálfslitið afturdekk 
á dráttarvél. Stærð 18,4-15x30. Uppl. 
í síma 691-2976 eða á o.nilsson@
simnet.is

VW Bjalla. Óska eftir góðum hurðum 
á Bjöllu árg.´59 -´64. Óska líka eftir 
VW Bjöllu, þarf ekki að vera gangfær. 
Uppl. á bjalla@simnet.is eða í síma 
896-8080.

Óskum eftir að kaupa siginn fisk. 
Sjávarhöllin-fiskbúð Hólagarði, 
Reykjavík. Uppl. í síma 666-9363 
og á netfanginu freshfish@simnet.is

Óska eftir rúllutætara (saxara) helst 
af tegundinni TKS eða sambærilegt 
tæki. Uppl. í síma 846-3563.

Notað timbur óskast. Alls kyns plankar 
og fjalir. Má vera illa farið. Fjósagólf, 
hlöðugólf, gerði, stíur. Skoða allt. 
Uppl. í síma 899-6664.

Lítið sveitabýli, skemma eða 
sambærilegt húsnæði sem myndi 
henta undir rekstur hundahótels í um 
60 mín. fjarlægð frá Rvk. Óskast til 
langtímaleigu. Uppl. í síma 788-1556 
og á hundahotelid@gmail.com

Óska eftir notuðum traktor. Uppl. í 
síma 866-0471.

Kaupi allar tegundir af vinylplötum og 
78 snúninga lakkplöturnar. Staðgreiði 
líka stór vinylplötusöfn. Uppl. gefur 
Óli í síma 822-3710 eða á netfangið 
olisigur@gmail.com 

Óskum eftir að kaupa notaða 
mjólkurtanka, 500–3000 L. 
Áhugasamir sendið skilaboð á 
hugveldi@gmail.com eða í síma 
853-8540.

Rafvirki. Pípari og tölvugúru óska eftir 
akri til leigu til gæsaveiða haustið 
2015, á Suður- eða Vesturlandi. 
Skiptivinna upp í greiðslu kemur til 
greina. Uppl. í síma 895-6592.

Atvinna
Ég er 18 ára gamall og tek að 
mér helgarmjaltir í Árnessýslu og 
Rangárþingi eystra. Ég er vanur að 
mjólka. Uppl. í síma 845-4938, Davíð 
Þór.

Hreppsnefnd Árneshrepps auglýsir 
laust til umsóknar starf rekstraraðila 
við Kaffi Norðurfjörð á næsta ári. 
Umsóknarfrestur er til 31.des. 2014. 
Uppl. gefur oddviti í símum 451-4001 
og 847-2819.

Járnprýði ehf., vantar fjölhæfan, 
dug legan og he iðar legan 
starfsmann. Viðkomandi þarf að 
vera íslenskumælandi og reyklaus. 
Járnprýði er lítið og persónulegt 
fyrirtæki sem sinnir fjölbreyttum 
verkefnum með sterkan hóp 
viðskiptavina. Áhugasamir sendi 
umsókn með ferilskrá á netfangið 
ingi@jarnprydi.is

Þjónusta
Tek að mér háþrýstiþvott og málun 
á mannvirkjum innan sem utandyra. 
Einnig viðgerðir og breytingar á 
pottofnum. Mikil reynsla. Uppl. í síma 
863-1424.

Málningar- og viðhaldsvinna. Getum 
bætt við okkur inni- og útiverkefnum. 
Vönduð vinnubrögð og góð umgengni. 
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf., 
Sigurður 896-5758, siggi@litidmal.
com

Vír og lykkjur auglýsa. Kambstál 
niðurklippt og beygt að þínum 
óskum. Stungujárn, lykkjur, baulur, 
allar stærðir. Gerum tilboð. Sendum 
um land allt. Uppl. í síma 772-3200 
eða á www.facebook/viroglykkjur og 
viroglykkjur @internet.is

Spásími 908-5666. Hér getur þú 
kíkt inn í framtíðina og talað um það 
sem þú getur ekki trúað öðrum fyrir. 
Nafnleynd og trúnaður.

GB Bókhald. Tek að mér að 
færa bókhald - skila vsk.skýrslu 
- geri ársreikninga - geri og skila 
skattaskýrslu - er með dk+dkBúbót. 
Gerða Bjarnadóttir. Netfang 
gbbokhald@gmail.com eða í símum 
431-3336 og 861-3336.

Tek að mér viðgerðir á flestum 
tegundum sjálfskiptinga. Hafið 
samband í síma 663-9589 til að fá 
uppl. og tilboð. HP transmission. 
Einar G. Akureyri. Reikningar og 
ábyrgð á öllum viðgerðum.
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· Tekur heitt vatn > sparneytin
· Stórt op > auðvelt að hlaða
· Þvotta og orkuklassi A
· Engin kol í mótor

12 kg
Þvottavél

Amerísk
gæðavara

Eigum allar síur í New Holland og JCB á lager

Skeiðarás 3   Garðabær   Sími 5272600   velavit@velavit.is

Varahlutir - Viðgerðir

sérhæfum okkur í JCB Hydrema Iveco New 
Holland og Case

Vélavit
Oftast ódýrastir!

JCB

Eldri blöð má 
finna hér á PDF:

Stóra alifuglabókin er komin út
– eftir Úlfar Finnbjörnsson

Í þessari bók fer meistara-
kokkurinn á flug og töfrar fram 
sælkerauppskriftir með öllum 
þeim tegundum alifugla sem 
ræktaðar eru hér á landi. 

Úlfar hefur sjálfur ræktað flestar 
tegundir og kann að nýta hráefnið 
til fulls, hvort sem það er bringan, 
innmaturinn, lappirnar – eða jafnvel 
hanakamburinn sem fer í gómsæta 
sultu. Hér er kjúklingur, kalkúnn, 
önd, gæs, dúfa og silkihæna í 
hversdags- og sparibúningi, ásamt 
gómsætu meðlæti, kryddpæklum og 
fyllingum, að ógleymdum skref fyrir 
skref-myndum þar sem Úlfar kennir 
réttu handtökin.

Úlfar Finnbjörnsson er 
fjölhæfur listamaður þegar 
kemur að eldamennsku. Hann 
hefur rekið veitingastaði, verið 
í kokkalandsliðinu, séð um 
sjónvarpsþætti og skrifað bækur. 
Til dæmis má nefna Stóru bókina 
um villibráð sem hlaut frábærar 
viðtökur og tilnefningu til hinna 
virtu Gourmand-verðlauna sem besta 
villibráðarbók heims 2011.

Úlfar Finnbjörnsson.

Hér er kjúklingur, kalkúnn, önd, gæs, dúfa og silkihæna í hversdags- og 
sparibúningi, ásamt gómsætu meðlæti, kryddpæklum og fyllingum, að 
ógleymdum skref fyrir skref-myndum þar sem Úlfar kennir réttu handtökin.
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Veggspjöld með 
íslensku geitinni til sölu

Veggspjald sem sýnir litafjölbreytileika íslenska geitastofnsins er komið út. Það eru Bændasamtök Íslands sem 
standa að útgáfunni en ljósmyndirnar koma úr ýmsum áttum. Á spjaldinu eru alls 24 fjölbreyttar myndir af 
geitum, teknar af Jóni Eiríkssyni, Áskeli Þórissyni, Önnu Maríu Geirsdóttur, Jóhönnu B. Þorvaldsdóttur og 
Guðmundi A. Guðjónssyni. 

stofninn. Mikill áhugi er á meðal almennings um málefni geitfjárræktarinnar og er útgáfa veggspjaldsins ekki 
síst hugsuð til þess að ýta enn frekar undir fræðslu um þennan einstaka stofn.

Litaveggspjöld af íslensku búfé hafa notið mikilla vinsælda í gegnum árin en þau eru fáanleg hjá BÍ og í bóka-
verslunum víða um land. Tvær stærðir eru í boði, A3 og stór veggspjöld í stærðinni 61X87 cm. Minna spjaldið 
kostar 900 kr. og það stærra 1.500 kr. Þeir sem vilja panta nýja geitaspjaldið geta sent tölvupóst á jl@bondi.is 
eða haft samband í síma 563-0300 og fengið veggspjald sent um hæl.
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 N P K Ca Mg S B Cu Mn Fe Zn Se

 27,0   5,0 2,4

 27,0   6,0 0,7 3,7

 15,5   18,8

 15,5   18,5   0,30

 15,5   19,0

 26,0 4,0  2,0  3,6 0,02    0,10 0,0015

 26,6 2,6 2,6 1,0 0,5 3,0 0,02     0,0015

 24,0 3,9 6,6 2,0  2,0

 21,6 5,9 5,8 1,4  3,0 0,02     0,0015

 19,6 3,6 10,6 1,9 1,0 2,2 0,02

 15,0 6,5 12,5 4,0  1,5

 11,8 4,0 17,6 2,0 1,6 9,5 0,03  0,30  0,03

 8,0 5,0 19,0  2,5 11,7 0,05 0,05 0,25 0,1

 12,0 23,0

  20,0  17,0  1,2

    23,2 12,0

    20,5 12,0

Tegundir – efnainnihald í % þyngd

OPTI-KAS™ 600 kg

OPTI-NS™ 600 kg

Kalksaltpéter™ 1) 600 kg

NitraBor™ 2) 600 kg

CalciNit™ 3) og 4) 25 kg

NP 26-4 Selen    600 kg

NPK 27-3-3 Selen    600 kg

NPK 24-4-7  600 kg

NPK 22-6-6 Selen   NÝ VARA 600 kg

NPK 20-4-11  NÝ VARA 600 kg

NPK 15-7-12 600 kg

NPK 12-4-18 2) og 4) 600 kg

NPK 8-5-19 4) 600 kg

OptiStart™ NP 12-23 30 kg

OPTI-P™ 20 2) 750 kg

Mg-kalk 0,2–2 mm 600 kg

Mg-kalk kornað 5) 600 kg

Áburðartegundir í boði 2015

Áburður sem bætir upp selenskort í 

gróffóðri

Yara leggur  áherslu á að bjóða bændum góða 
valkosti til að auka selen í heyi og á beitar lönd 
enda víða selenskortur. Með selengjöf í  gegnum 
hey eða beit fær búfé selenið í líf rænum sam-
böndum sem nýt ist betur en ólífrænt selen úr 
steinefnablöndum eða lyfjum.

Einkorna áburður  

– hin fullkomna pakkalausn

Hjá þeim sem vilja ná hámarks árangri 
í búskap er áburðurinn eitt þeirra atriða sem skipta 
miklu máli. Góð dreif ing og nýting nær ingarefna 
í áburði getur skipt sköpum varðandi fóðrun og 
heilsu  far gripa. Allur Yara áburður er einkorna gæða-
áburður þar sem öll næringar efn in eru í hverju korni.

Við þökkum frábærar viðtökur á bændafundum í nóvember 2014

rangri 
ið ki
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Notaðu minni áburð með Yara

1) Einnig í 40 kg pokum, 1000 kg á bretti. 4) Klórsnauður, þ.e. inniheldur <2% Cl.
2) Einnig í 25 kg pokum. 5) Einnig í 12,5 kg pokum, 1000 kg á bretti
3) Í 25 kg pokum, 1000 kg á hverju bretti. Áburðurinn er í 600 kg sekkjum nema annars sé getið.


