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Risavaxin fjölþjóðleg áætlun um endurheimt skóga á heimsvísu á næstu 15 árum − Ísland ekki með:

Stefnt að plöntun trjáa 
í 350 milljónir hektara
Metnaðarfullar áætlanir um 
endurheimt skóga í heiminum 
gera ráð fyrir að trjám verði 
plantað í 350 milljónir hektara 
lands fyrir árið 2030. Ísland er 
ekki meðal þeirra ríkja sem nú 
þegar hafa samþykkt að taka þátt 
í verkefninu. 

Á loftslagsráðstefnu Sameinuðu 
þjóðanna í New York í september 
síðastliðnum náðist áður óþekkt 
samstaða 150 stjórnvalda og 
stórfyrirtækja í heiminum um 
samkomulag þess eðlis að stefnt 
yrði að endurheimt skóglendis í 
heiminum á 350 milljónum hektara 
lands.

Samkomulagið er viðbót við 
svokallaða Bonn-áskorun þar sem 
heitið var átaki til að endurheimta 

skóga á 150 
milljónum hektara 
lands fyrir árið 
2020.

34 sinnum stærð 
Íslands

Skógrækt á 350 
milljónum hektara 
er gríðarlega 
metnaðarfullt verkefni á landsvæði 
sem er ríflega  stærð Indlands. Til 
samanburðar er flatarmál Íslands 
um 10.300.000 hektarar, svo þetta 
samsvarar um 34 sinnum stærð 
Íslands.

Lönd sem hafa staðfest að taka 
þátt í verkefninu og stærð lands sem 
stefnt er að endurheimta undir skóg 

í þeim eru Úganda með 2,5 milljónir 
hektara, Kongó 8 milljónir hektara, 
Kólumbía 1 milljón hektara, 
Gvatemala 1,2 milljónir hektararog 
Síle 100 þúsund hektara.

Reiknað er með að mörg önnur 
ríki sjái sér hag í að taka þátt í 
verkefninu og draga þannig úr 
kolefnislosun og staðfesti þátttöku 
sína í verkefninu á ráðstefnu um 
loftslagsmál í París á næsta ári.

Gríðarlegur fjárhagsávinningur

Samkomulagið er stórt skref fram 
á við til að draga úr eyðingu skóga 
í heiminum og endurheimtar 
ræktarlands. Náist markmiðið 
er talið að dragi úr magni 
gróðurhúsaloftslagstegunda um 

4,5 til 8,8 milljarða tonna árið 
2030 sem jafngildir útblæstri um 
eins milljarðs bifreiða. Ætlaður 
hagnaður af endur heimtinni er 
talin jafngilda 170 milljörðum 
dollara, 21.000 milljarða íslenskra 
króna, á ári sem skilar sér í aukinni 
vatnavernd, matvælaframleiðslu, 
skógarnytjum og bindingu kolefnis 
úr andrúmslofti.

15 milljónir hektara í Eþíópíu

Í Eþíópíu einni er gert ráð fyrir að 
plantað verði fyrir skógi í 15 milljónir 
hektara lands á næstu fimmtán 
árum. Reynsla undanfarinna 
ára sýnir að fæðuöryggi íbúa og 
matvælaframleiðsla hefur stórlega 
aukist á svæðum í Eþíópíu þar 

sem trjám hefur verið plantað. 
Gangi áætlanirnar eftir mun ástand 
jarðvegs í landinu batna, hætta á 
þurrkum minnka, frjósemi aukast og 
möguleiki á ræktun matjurta einnig. 

Samhliða aukinni skógrækt 
og frjósemi er gert ráð fyrir að 
dýralíf muni aukast og hugsanlega 
einhverjir villtir dýrastofnar ná sér 
á strik.

Ísland ekki með

Samkvæmt upplýsingum úr 
umhverfisráðuneytinu hefur 
umræða um þátttöku Íslendinga í 
verkefninu ekki átt sér stað og Ísland 
því ekki meðal ríkja sem nú þegar 
hafa samþykkt að leggja áætluninni 
lið.  /VH

− Mynd / HKr.

Í breytingu á fjárlagafrumvarpi 
og í fjáraukalögum fyrir árið 2015, 
virðist vera að nást lagfæring hvað 
varðar Landbúnaðarháskóla 
Íslands. Getur það skipt sköpum 
um stöðu skólans frá því sem 
horfur voru á í haust. 

Landbúnaðarháskóli Íslands hefur 
verið í afar tvísýnni fjárhagslegri 
stöðu auk þess sem tekist hefur verið 
á um hvort sameina beri skólann 
við Háskóla Íslands eða styrkja 
hann sem sjálfstæðan háskóla. Þá 
hefur verið gert ráð fyrir að skólinn 
endurgreiði fyrri framúrkeyrslu 
samkvæmt fjárlögum.

Aukið rekstrarframlag til LbhÍ 

Samkvæmt framkomnum tillögum 
er gert ráð fyrir að LbhÍ fái 
17,9 milljóna króna aukningu í 
rekstrarframlag á fjárlögum þannig 
að heildarframlagið verði 666,5 
milljónir króna. Samhliða liggur 
fyrir tillaga um 15 milljónir króna 
aukalega í fjáraukalögum fyrir 2014.

Þá er bætt 55 milljónum króna 
í rannsóknir til háskóla í þágu 
landbúnaðar. Verður upphæðin til 
rannsókna í heild 206,1 milljón 

samanborið við 163,3 milljónir 
króna árið 2014.

Veigamikið atriði við að tryggja 
rekstur skólans er einnig heimild til 
að selja eignir sem hingað til hefur 
ekki verið til umræðu að samþykkja. 

Heimildarákvæðin um sölu 
eigna snúast um að selja jörðina 
Þormóðsdal í Mosfellssveit og jarðir 
í landi Keldna í Reykjavík sem eru í 
umsjón Landbúnaðarháskóla Íslands 
og ráðstafa söluandvirði að hluta til 
skólans. Þá getur einnig skipt máli 
varðandi LbhÍ, ekki síður en aðra 
skóla, klausa sem segir: 

„Að selja eignarhlut ríkisins í 
fasteignum framhalds- og sérskóla 
sem ekki eru lengur notaðar til 
skólahalds og  þykja ekki henta 
til þess og verja andvirðinu til 
endurbóta á skólahúsnæði í eigu 
ríkisins.“  

EF þetta verður endanleg 
niðurstaða við afgreiðslu fjárlaga má 
segja að staða Landbúnaðarháskólans 
sé gjörbreytt

Þess má einnig geta að Háskólinn 
á Hólum fær 14,5 milljóna króna 
aukningu í rekstrarframlag og 40 
milljóna króna sérstakt framlag til 
viðhalds fasteigna. /HKr.

Landbúnaðarháskóli Íslands:

Umbylting á fjárlögum 
varðandi stöðu skólans
− fjárframlög aukin og heimild veitt til eignasölu

18 48

Svigrúm vegna 

24



2 Bændablaðið | Fimmtudagur 4. desember 2014

Fréttir

Lambanes hrossaræktarbú ársins
Ráðstefnan Hrossarækt 2014 
fór fram á Hótel Sögu fyrir 
skemmstu og þar voru að venju 
afhentar viðurkenningar til 
þeirra er skarað hafa fram úr í 
hrossaræktinni á árinu. 

Hrossaræktarbú ársins var 
útnefnt Lambanes, bú þeirra 
Agnars Þórs Magnússonar og Birnu 
Tryggvadóttur. Þau hafa reyndar 
nýverið flutt að Garðshorni á 
Þelamörk, en uppruna hrossanna 
má rekja til Lambaness í Dölum 
og kenna þau hross sín við þann 
stað. Ellefu bú voru tilnefnd til 
verðlaunanna og árangur margra 
mjög góður, en tilnefnd bú voru: 
Einhamar 2, Eystra-Fróðholt, 
Fet, Flagbjarnarholt, Halakot, 
Hof á Höfðaströnd, Ketilsstaðir/
Syðri Gegnishólar, Lambanes, 
Laugarbakkar, Miðás og Steinnes.

 Fimm hross voru sýnd frá 
Lambanes-búinu í ár og einkunnir 
þeirra frábærar, en litið er til 
fjölda hrossa, aldurs og einkunna 
og þarf að lágmarki fjögur hross 
dæmd á árinu og þar af tvö yfir 
átta í aðaleinkunn, til að koma 
til greina við valið, en það er 
fagráð í hrossarækt sem útnefnir 
ræktunarbú ársins. Hæst dæmdu 
hross Lambaness-búsins í ár voru 
þeir Hersir með 8.57 og Laxnes 
með 8.46.

Samba hæst 
heiðursverðlaunahryssna

Átta hryssur hlutu heiðursverðlaun 
fyrir afkvæmi, en til að hljóta þau 
þurfa hryssurnar að hafa náð a.m.k. 
116 stigum í kynbótamati og eiga 
fimm dæmd afkvæmi. Efsta hryssan 
hlýtur Glettubikarinn svokallaða 
sem veittur hefur verið efstu 
heiðursverðlaunahryssu frá 1962. 
Hryssurnar sem hlutu verðlaunin 
í ár eru: Orka frá Hvammi 116 
stig og 5 dæmd afkvæmi, Sunna 
frá Akranesi 116 stig og 10 dæmd 
afkvæmi, Þula frá Hólum 119 stig 
og 5 dæmd afkvæmi , Gyðja frá 
Lækjarbotnum 120 stig og 5 dæmd 
afkvæmi, Bringa frá Feti 120 stig 
og 5 dæmd afkvæmi, Gletta frá 
Bakkakoti 120 stig og 5 dæmd 
afkvæmi, Birta frá Hvolsvelli 121 
stig og 5 dæmd afkvæmi, Samba 
frá Miðsitju 121 stig og 5 dæmd 
afkvæmi.

Þar sem Samba stendur hærri 
í öryggi kynbótamats raðast hún 
hærri en Birta þó þær séu með 
jafnmörg stig. Samba er úr ræktun 
Jóhanns Þorsteinssonar heitins og 
Sólveigar Stefánsdóttur, en eigandi 
er Vilberg Skúlason á Ásbrú sem 

keypti Sömbu sem fyl í móður 
hennar Kröflu frá Sauðárkróki. 

Konsert með hæstu aðaleinkunn

Félag hrossabænda veitir tvenn 
verðlaun á ráðstefnunni, fyrir hæstu 
aðaleinkunn ársins, aldursleiðrétta, 
og til þess knapa er sýnir hross til 
hæstu hæfileikaeinkunnar ársins. 
Bæði verðlaunin eru skilyrt við 
áverkalaus hross. Hæstu aðaleinkunn 
ársins hlaut hinn fjögurra vetra 
gamli Konsert frá Hofi í Vatnsdal, 
8.72 aldursleiðrétt 9.02. Konsert er 
úr ræktun Jóns Gíslasonar og Eline 
Manon Schrijver, en í eigu Frans 
Goetschalckx.

Daníel Jónsson hlaut svo 
verðlaunin fyrir að sýna hross til 
hæsta hæfileikadómsins, Arion frá 
Eystra-Fróðholti sem fékk 9.25.

Þá voru einnig veitt verðlaun, 
sem Páll Imsland áhugamaður um 
varðveislu litförótta litarins kom 
á, en þau eru veitt hæst dæmdu 
litföróttu hryssu landsins sem að 

þessu sinni var hryssan Maja frá 
Búðardal með 8.06 í aðaleinkunn. 

Á ráðstefnunni voru einnig 
flutt áhugaverð erindi um hóf- og 

tannheilsu þar sem þau Sigurður 
Torfi Sigurðsson járningameistari og 
Sonja Líndal Þórisdóttir dýralæknir 
höfðu framsögu.  /HGG

Í tillögum vegna fjárlaga fyrir 
árið 2015 er gert ráð fyrir um 
300 milljóna króna tímabundnu  
framlagi til fyrsta áfanga 
framkvæmda við fyrirhugaða 
fjarskiptaáætlun. 

Í áætluninni munu koma 
fram töluleg markmið næstu 
ára um ljósleiðaravæðingu og 
uppbyggingu annarra fjarskipta á 
komandi árum. Gert er ráð fyrir að 
áætlunin verði lögð fyrir Alþingi 
á næstu mánuðum. Þarna er um 
mikið hagsmunamál að ræða fyrir 
íbúa  í hinum dreifðu byggðum og 
hefur þetta m.a. verið baráttumál 
búnaðarþings og Bændasamtaka 
Íslands um árabil. 

Í drögum er m.a. gert 
ráð fyrir vinnu við skipu-
lagningu, áætlunargerð og 
kortlagningu stjórnvalda með 
innviðagagnagrunni sem talið er að 
kosti um 40 milljónir króna á næsta 
ári. Þá er gert ráð fyrir verkefnum 
við að tengja ótengda staði og/
eða hringtengingar landsvæða og 
miðað við að um 200 milljónir 
króna verði varið til þeirra. 

Að auki er stefnt að öðrum 
verkefnum í framhaldinu, svo 
sem hringtengingu landsvæða 
með meira en 5.000 íbúa og 
eflingu stofnnets og uppbyggingu 
ljósleiðaranets þar sem m.a. er horft 
til eflingar brothættra byggða.

 /HKr.

Hrossaræktendur ársins, Agnar Þór Magnússon og Birna Tryggvadóttir, ásamt Sindra Sigurgeirssyni, formanni BÍ, og Sveini Steinarssyni, formanni 
fagráðs og FHB.  Myndir / HGG

Eigendur heiðursverðlaunahryssna ásamt formanni fagráðs og FHB. Vilberg Skúlason hampar Glettubikarnum 
fyrir Sömbu.

Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir tók við bikarnum fyrir 
hæst dæmdu litföróttu hryssuna úr hendi Sigríks 
Jónssonar, formanns Hrossaræktarsamtaka Suðurlands. 

Guðlaugur Antonsson, fyrrverandi hrossaræktar-
ráðunautur, afhenti Frans Goetschalckx verðlaunin fyrir 
hæst dæmda hest ársins, Konsert frá Hofi. 

Daníel Jónsson hlaut verðlaun fyrir að sýna Arion frá Eystra-Fróðholti 
í hæsta hæfileikadóm ársins. Með honum á myndinni eru Guðlaugur 
Antonsson og Sveinn Steinarsson.

Terra Madre-dagurinn 
haldinn hátíðlegur 
Á hverju ári heldur alþjóðlega 
Slow Food-hreyfingin 10. 
desember hátíðlegan. Þá er haldið 
upp á Terra Madre-daginn (dag 
móður jarðar).

Fólk kemur þá saman úti um 
allan heim sem áhuga hefur á að 
borða góðan mat úr héraði, efna til 
bændamarkaða með mat úr héraði, 
eða til að slá upp öðrum viðburðum 
í anda Slow Food-hugsjónarinnar.

Í ár var ákveðið hér á Íslandi 
að biðla til veitingamanna á 
landinu sem aðhyllast Slow Food-
hugmyndafræðina og eru með 
veitingastað – eða senda mat til  
fyrirtækja – að elda og bjóða upp á 
súpu eftir eigin uppskrift. Hún yrði þá 
eingöngu unnin úr íslensku hráefni 
og ef hægt er; með hráefni sem er um 
borð í Bragðörkinni (sjá nánar um 
íslenskar afurðir Bragðarkarinnar á 
www.slowfood.is). 

Slow Food-hreyfingin 
stofnuð á þessum degi

Hinn 10. desember 1989, fyrir 25 
árum síðan, voru Slow Food-samtökin 
stofnuð formlega í Bra á Ítalíu – 
í Piemontehéraði. Terra Madre, 
sem þýðir móðir jörð, hefur verið 
heitið á samkomu matarsamfélaga 
(„food communities“) víðs vegar 
að úr heiminum, sem er haldin á 
tveggja ára fresti í Tórínó á sama 
tíma og matarsýningin Salone 
del Gusto. Þessi matarsamfélög 
samanstanda af matreiðslumönnum, 
smáframleiðendum, ungu 
áhugafólki um matreiðslu, bændum, 
sjómönnum, fræðimönnum og 
neytendum. Þessi samfélög halda 
í heiðri matvælaframleiðslu sem 
fer eftir gildum Slow Food-
hreyfingarinnar; um að maturinn 
eigi að koma úr héraði, vera góður 
og hreinn – og framleiddur og seldur 
með sanngirni að leiðarljósi.  /smh

Fjarskiptamálin 
á dagskrá
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Það liggur ekkert á!
VViiðð bbjjóóððuumm ssaama ggóóððaa aaffssllááttttiinnnn aaff KRONE rúllusamstæðum 

aalllvveeggg fffrrraamm ttiill 11555.. jjjaannúúúaarr 22001155.

Comprima CF 155 XC17  

 Saambyggð rúllu- og pökkunarvél. 

Eiin bbestu kaupin á markaðnum í dag. 

HHér fæst mikið fyrir peninginn.

Lauuskjarna rúlluvél með breytilega baggastærð

Binndur og pakkar rúllum í stærðunum 

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

Sjáálfstætt vökvakerfi  - minna álag á traktor

Fuullkomin DELTA stjórntölva með litaskjá

177 hnífa skurðarbúnaður og mötunarvals

DDrop Floor stífl ulosunarbúnaður

NNetbinding

SSjálfvirk smurning á keðjum, miðlægir 

ssmurstútar á legum

FFlotmikil dekk í yfi rstærð: 500/55-20

FFlutningur á pökkunarborð með armi

Fullkomin pökkunarvél með 2 stillingum á 

strekkingu á plasti. Heldur áfram að pakka þó 

önnur rúllan klárist eða slitni. Verð áán VVSK *)

Comprima CV 155 XC17  

 Sambyggð rúllu- og pökkunarvél. 

Sú fastkjarnasamstæða sem gengið heffurr 

hvað best við íslenskar aðstæður.

Fastkjarna rúlluvél með breytilega baggastæærð 

(Vario vél)

Bindur og pakkar rúllum í stærðunum 

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

Sjálfstætt vökvakerfi  - minna álag á traktor

Fullkomin DELTA stjórntölva með litaskjá

17 hnífa skurðarbúnaður og mötunarvals

Drop Floor stífl ulosunarbúnaður

Netbinding

Sjálfvirk smurning á keðjum, miðlægir 

smurstútar á legum

Flotmikil dekk í yfi rstærð: 500/55-20

Flutningur á pökkunarborð með armi

Fullkomin pökkunarvél með 2 stillingum á 

strekkingu á plasti. Heldur áfram að pakkka þþó 

önnur rúllan klárist eða slitni.

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

TILBOÐSVERÐ .................... kr. 10.3188.000000000
Lisstaverð 2015 ..............................kr. 10.326.500

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

Verð án VSK *)

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

til KRONE verksmiðjanna í Spelle í Þýskalandi á vormánuðum 2015.

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

H
F

Reykjavík:

Krókháls 16

110 Reykjavík

Sími 568-1500

Akureyri:

Lónsbakka

601 Akureyri

Sími 568-1555

Vefsíða:

www.thor.is

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

ÞÓR HF
Reykjavík:

Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Akureyri:

Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 568-1555

Vefsíða:

 
www.thor.is

KRONE COMPRIMA CF155 X-Cut samstæðuna 

ætlum við að bjóða fram að áramótum á hreint 

út sagt ótrúlegu verði og meira til.

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

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

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

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

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

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

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

Allt þetta á aðeins kr. 8.950.000 án vsk.

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

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

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

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

Lokuð geymsla fyrir 10 plastrúllur 

Sjálfvirk smurning á keðjum, miðlægir 
smurstútar á legum

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

Skýr og góð stjórntölva með snertiskjá í lit

17 hnífa skurðarbúnaður

Glussastýrður stíflulosunarbúnaður

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

Netbinding

KRONE COMPRIMA CF155 X-Cut er hlaðin búnaði:
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Fréttir

Sviðasamlokur á JaJaJa-
tónlistarhátíðinni í London

Matarverð á Norðurlöndum 
er lægst á Íslandi
Út er komin Norræna tölfræði-
bókin fyrir árið 2014 (Nordic 
Statistical Yearbook). Í bókinni er 
að finna margvíslegan samanburð 
milli Norðurlandanna, þar á meðal 
á verðlagi. 

Litið er bæði til verðlags á 
mat og allri vöru og þjónustu sem 
er innifalinn í þjóðarframleiðslu 
(GDP). Samanburðurinn er gerður 
með vísitölum verðhlutfalla sem sýna 
hve mikið þarf af evru að meðaltali 
til að kaupa sama magn af vörum 

og þjónustu í mismunandi ríkjum.  
Til samanburðar er meðalverðlag í 
27 ESB (án Króatíu) sett sem 100. 
Byggt er á því verði sem neytendur 
greiða fyrir vörur og þjónustu að 
virðisaukaskatti og öðrum sköttum 
meðtöldum.  

Matvörur eru sérstaklega dýrar 
í Noregi og Danmörku. Árið 2013 
var verðlag á matvörum 75% hærri 
í Noregi og 36% hærra í Danmörku 
en að meðaltali í ESB27. Matvörur 
voru hins vegar ódýrastar á Íslandi. 

Minni munur er á verðlagi á 
Norðurlöndunum og ESB27 þegar 
litið er til heildarverðlags á vörum 
og þjónustu. Aftur er verðlag lægst á 
Íslandi en hér var verðlag 13% hærra 
en í ESB27. Aftur á móti var verðlag í 
Noregi hæst, 54% hærra en í ESB27. 

Til glöggvunar fylgir mynd með 
samanburði á verðlagi árið 2012 í 
löndunum 5 við verðlag í ESB27 en 
eins og fyrr segir er samanburðurinn 
í Norrænu tölfræðibókinni fyrir árið 
2013.  /EB

Helgina 13.–15. nóvember var 
tónlistarhátíðin Ja Ja Ja Festival 
haldin í London í annað sinn. 
Tónlistarhátíðin er óvenjuleg að 
því leyti að þar er tónlist og mat 
blandað saman. Nú var boðið upp 
á sviðasamlokur sem meðlæti með 
tónlistinni.

Anna Hildur Hildibrandsdóttir, 
skipuleggjandi hátíðarinnar, segir 
að JaJaJa Festival hafi hafið göngu 
sína í fyrra. „Hátíðin byggist 
á klúbbakvöldi sem NOMEX 
(Nordic Music Export) stendur 
fyrir en ég er framkvæmdastjóri 
NOMEX. Klúbbakvöldið hóf 
göngu sína í nóvember 2009, en 
þar koma fram upprennandi bönd 
frá Norðurlöndunum á stað sem 
heitir The Lexington í London. 
Tónlistarhátíðin er eins konar 
stækkun á klúbbakvöldinu og 
vekur athygli á fjölbreytninni 
sem er í norrænni tónlistarsenu 
– jafnframt því að bjóða upp á 
heimildamyndasýningar og mat. 

Við leitumst við að tengja tónlist 
og mat á skapandi hátt. Í fyrra var 
boðið upp á Nordic Sondbyte þar 
sem matarhönnuðir greindu bragðið 
af þeim fimm hljómsveitum sem 
komu fram og báru svo fram fyrir 
gesti á meðan viðkomandi spiluðu.

Í ár ákváðum við að fá finnska 
kokkinn Antto Melasniemi til 
að stýra matarprógramminu. 
Hann vildi gjarnan vinna með 
tónlistarmönnunum á hátíðinni og 
það varð úr að við tengdum hann og 
Emilíönu Torrini saman, en hún var 
með aðalatriðið á hátíðinni. Emilíana 
hefur mikla ástríðu fyrir mat og 
Antto er tónlistarmaður þannig að 
þau náðu mjög vel saman.“

Sviðin á BSÍ kveiktu hugmyndina 
að sviðasamlokunum

„Antto kom síðan til Íslands í viku 

og heimsótti framleiðendur. Hann 
var mjög áhugasamur um fisk en 
það var Emilíana sem stakk upp á að 
hann notaði steinbítskinnar. Hann 
var líka hrifinn af þaranum og 
notaði hann mikið í því sem hann 
þróaði. Hann var síðan kynntur 
fyrir sviðum á BSÍ og heillaðist 
algjörlega af matnum. Daginn eftir 
var hann kominn með hugmynd 
af sviðaskonsu. Útfærslan varð 
síðan sviðasamloka í London þar 
sem hann notaði sætt brauð með 
rauðkálssallati og sviðum. 

Við þurftum 190 hausa og það 
er hægara sagt en gert að flytja það 
á milli landa. Antto ákvað að nota 
kinnarnar og tunguna. Þeir hjá SAH 
afurðum voru svo elskulegir að sjóða 
þetta fyrir okkur og pakka í lofttæmdar 
umbúðir. Úr 190 hausum komu 16 
kg af kinnum og tungum og það var 
því heppilegt að þetta var úrbeinað á 
Íslandi, því annars hefðum við þurft 
að flytja 200 kg af hausum á milli 
landa – og það er flókið mál að fá 
leyfi til að taka inn hausa.“  /smh

Sviðasamlokur í sparibúningi með 
stökku rauðkáli ofan á.

prufuútgáfur af ýmsum íslenskum réttum fyrir hátíðina.  myndir / Axel Sigurðsson

Vinna hafin við frumvarp að lögum um landgræðslu:

Verndun auðlinda sem fólgnar 
eru í jarðvegi og gróðri 
Umhverfis- og auðlindaráðherra 
hefur ákveðið að hefja vinnu við 
frumvarp að nýjum lögum um 
landgræðslu.

Núgildandi lög voru staðfest 
24. apríl 1965. Margt hefur breyst í 
okkar samfélagi síðan og hefur lengi 
verið talin ástæða til að endurskoða 
núgildandi lög.

Í frétt á vef umhverfisráðuneytisins 
segir að við gerð frumvarpsins verði 
m.a. byggt á vinnu nefndar um 
endurskoðun laga um landgræðslu, 
sem skilaði greinargerð í júní 
2012. Í greinargerðinni er lagt til 
að tilgangur laganna skuli vera: „að 
vernda, endurheimta og auka þær 
auðlindir þjóðarinnar sem fólgnar 
eru í jarðvegi og gróðri landsins 
og stuðla að sjálfbærri vernd og 
nýtingu þeirra. Jafnframt að vistkerfi  
landsins geti veitt samfélaginu 
fjölbreytta þjónustu.“

Við gerð frumvarpsins er lögð 
áhersla á að skýra ákvæði um 
verndun vistkerfa og jarðvegs, 
sjálfbæra nýtingu þeirra, sem 
og leiðir til landgræðslu með 
það meginmarkmið að byggja 
upp og endurheimta gróður- og 
jarðvegsauðlindir landsins.

Umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytið mun njóta aðstoðar 
samráðsvettvangs við gerð 
frumvarpsins. Hann verður skipaður 
tveimur fulltrúum fyrri nefndar, og 
fulltrúum Bændasamtaka Íslands, 
Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
Landverndar. Hlutverk vettvangsins 
er að vera ráðuneytinu til ráðgjafar 
um innihald og uppbyggingu 
nýs frumvarps, m.a. á grunni 
fyrirliggjandi vinnu.

Miðað er við að frumvarp til 
nýrra laga um landgræðslu verði 
lagt fram á haustþingi 2015.  /VH

Nýja hrútaskráin:

Bestu og flottustu 
hrútar landsins
Nýja hrútaskráin rýkur út 
enda allir mjög spenntir að sjá 
hvaða hrúta við kynnum núna 
og verða á Sauðfjársæðingastöð 
Suðurlands og Vesturlands yfir 
fengitímann,“ segir Guðmundur 
Jóhannsson, ráðunautur og 
ritstjóri Hrútaskrárinnar 2014–
2015, sem er nýlega komin út. 

Hann hefur verið ritstjóri í þau 
sautján ár, sem skráin hefur komið 
út. Í skránni eru upplýsingar um 
tæplega fimmtíu bestu hrúta landsins 
en um helmingur þeirra eru nýir 
á stöðvunum. Afgreiðsla á fersku 
svæði á báðum stöðunum hefst 1. 
desember. Sæðisskammturinn í eina 
á kostar 720 krónur. 

Forystuhrútur og ferhyrndur 
hrútur

Nú geta sauðfjár bændur pantað 
sæði úr forystuhrútnum Ama frá 
Sigtúnum í Öxarfirði. „Ami er 
há- og grannvaxinn, reistur og 
léttbyggður svo sem forystufé ber 
að vera. Hann er stóreygður og 
hefur til að bera mikla árvekni, örar 
hreyfingar og ekki spillir höfðing-
legt fasið og yfirbragðið.  Hann er 
þægur í rekstri og ljúfur við fólk 
en á það til að amast við öðru fé 
og dregur nafn sitt af því. Ami ku 
vera vanafastur með afbrigðum svo 
sem títt er um forustufé,“ segir í 
Hrútaskránni. Þá verður líka hægt 
að fá sæði úr ferhyrndum hrúti en 
sá heitir Höfði frá Mörtungu 2 á 
Síðu.  Höfði var fengin á stöðvarnar 

til að gefa fleiri bændum tækifæri 
til að eignast ferhyrndar kindur svo 
varðveita megi þennan eiginleika 
í sauðfjárstofninum en nokkur ár 
eru síðan slíkur hrútur var síðast á 
sæðingastöð. /MHH

Myndir / MHH

í Þorleifskoti með einn skammt úr 
hrúti af stöðinni en hver skammtur 
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Áburður fyrir 
íslenskar aðstæður

Verð– og vöruskrá verður á vefnum á morgun
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LEIÐARINN

Það var athyglisverð finnsk 
heimildarmynd um markað 
með lifandi grísi og svínakjöt í 
Sjónvarpinu á þriðjudagskvöldið. 
Þar kom fjölmargt fram sem 
vekur upp efasemdir um ágæti 
óhefts innflutnings á slíku kjöti 
til Íslands.  

Í þættinum kom berlega fram á 
hvers konar villigötum umræðan um 
óheftan innflutning á kjöti til Íslands 
hefur verið. Hér hafa hagsmunaöfl 
í verslun verið í fararbroddi í 
umræðunni um óheftan innflutning, 
m.a. á hráu kjöti. Í þeirri umræðu 
hefur margoft komið fram að ekkert 
þurfi að óttast því regluverkið í 
ríkjum ESB sé svo frábært. Þar fari 
ekkert fram hjá eftirlitsstofnunum. 
Því sé kjötmeti allt upprunamerkt 
og allt sem þar er boðið til sölu sé 
fullkomlega öruggt. 

Ef marka má heimildarmyndina 
er þessu alls ekki svo farið. Þar 
kom greinilega fram í viðtölum 
við svínabændur og aðra er stunda 
viðskipti með grísi og svínakjöt að 
upprunamerkingar eru í algjörum 
ólestri. Reyndar var gengið svo 
langt að fullyrða að vonlaust væri 
að segja til um hvaðan kjöt sem 
t.d. kemur frá kjötafurðastöðvum 
í Póllandi sé upprunnið, þrátt fyrir 
alla opinbera stimpla. Þangað eru 
nefnilega fluttir grísir til áframeldis 
frá fjölmörgum löndum, eins og 
Danmörku, Finnlandi, Hollandi 
og Austur-Evrópulöndum. Nær 
ógjörningur virðist vera að halda 
utan um ferlið.   

Þá kom fram í máli finnskra 
bænda að notkun fúkkalyfja í þessari 
framleiðslu fer stöðugt vaxandi í 
Evrópu. Kom fram að Finnar hafi 
verið betri en margar aðrar þjóðir 
í þessum efnum, en þar aukist 
lyfjanotkunin hröðum skrefum. 
Sama á við varðandi Danmörku og 
fleiri lönd. Þetta gerist þrátt fyrir 
að heilbrigðisyfirvöld um allan 
heim tali um sýklalyfjanotkunina í 
dýraeldi og neyslu á afurðum þessara 
dýra, sem eina mestu heilbrigðisógn 
samtímans. Ástæðan er stóraukning 
á sýklalyfjaónæmi.  

Þá var líka varpað fram spurningu 
um af hverju Finnar hættu ekki 
svínaframleiðslu þar sem hægt væri 
að fá kjötið miklu ódýrara frá öðrum 
suðlægari löndum: Svarið var skýrt. 
Það kæmi ekki til greina að fórna 
fæðuöryggi Finna með slíkri aðgerð. 
Bent var á alvarlegar afleiðingar af 
slíku og að ef þetta yrði gert myndi 
innflutt svínakjöt snarhækka í verði.  

Þá kom líka fram í myndinni 
að Danir eru langt komnir með að 
eyðileggja sín sláturhús og kjötiðnað 
með skefjalausum útflutningi 
á lifandi grísum. Hafa þarlend 
stjórnvöld orðið miklar áhyggjur af 
málinu.   /HKr.

Já, þannig er það

LOKAORÐIN

Fjárlagafrumvarpið
Stjórnarmeirihlutinn hefur kynnt 
breytingatillögur sínar við frumvarp til fjárlaga 
2015. Oft er það svo í umræðu dagsins að 
stjórnmálamenn fá litlar þakkir fyrir störf 
sín, enda er þeirra verki aldrei lokið.  Að þessu 
sinni er þó hægt að benda á nokkur atriði í 
tillögum meirihlutans sem eru til framfara fallin 
ef Alþingi samþykkir tillögurnar.

Fyrst má þar nefna Landbúnaðarháskólann. 
Staða hans hefur undanfarið verið alvarleg. Með 
stofnum skólans á sínum tíma var það yfirlýst 
stefna að efla rannsóknir og kennslu á sviði 
landbúnaðar og umhverfismála í víðum skilningi. 
Þetta hefur skólinn reynt  að efna við þröngan 
fjárhagsramma. Inn í það mál hafa síðan blandast 
deilur um hugmyndir um að sameina skólann 
Háskóla Íslands.

Aðilar sem vilja vinna að uppbyggingu skólans 
hafa snúið bökum saman í því skyni að skapa 
aðstæður fyrir nýja sókn skólans. Markmiðið er 
að skólinn verði að þeim háskóla sem hann átti að 
verða að við stofnun hans og sé fær um að veita 
fyrsta flokks menntun og útskrifi einstaklinga sem 
hafi kunnáttu til að nýta til fulls þau tækifæri sem 
sókn íslensks landbúnaðar býður. Þar hafa m.a. 
komið að þingmenn Norðvesturkjördæmis úr öllum 
flokkum, sveitarstjórnarmenn í Borgarbyggð, 
bændur, hollvinasamtök skólans og fleiri. Í því 
hefur aldrei falist að samstarfi og samvinnu við 
Háskóla Íslands eða aðra háskóla sé hafnað, en það 
er ekki stuðningur við að fórna sjálfstæði skólans.

Komið til móts við þarfir LbhÍ

Í tillögum meirihlutans nú er komið til móts við 
þessi sjónarmið. Bætt er inn í reksturinn bæði á 
fjárlögum 2015 og í fjáraukalögum 2014 alls um 33 
milljónum króna.  Að auki er að finna í tillögunum 
mikilvæga heimild til að selja jörðina Þormóðsdal 
í Mosfellssveit og jarðir í landi Keldna í Reykjavík 
sem eru í umsjón Landbúnaðarháskólans og ráðstafa 
söluandvirði að hluta til skólans. Því til viðbótar eru 
framlög til rannsókna háskóla í þágu landbúnaðar 
hækkuð umtalsverð og verða rúmar 206 milljónir 
króna á næsta ári. Þessir nýtast skólanum til 
rannsóknarstarfs í Landbúnaðarháskólanum 

og á undanförnum árum í raun borið það uppi.  
Með þessum aðgerðum má segja að horfið sé af 
niðurskurðarbraut undanfarinna ára og uppbygging 
hefjist að nýju. Því ber að fagna.

Þá er að sama skapi bætt inn í rekstur Hólaskóla.  
Rekstrarfé hans er aukið og skólinn fær 40 m. kr. 
sérstakt framlag til viðhalds fasteigna, sérstaklega 
þeirra sem nýtast við kennslu í hestafræðum en 
það nám er einn stærsti þátturinn í starfseminni 
á Hólum.

Í tillögunum felast jafnfram úrbætur í samgöngu- 
og fjarskiptamálum. Vegagerðin fær aukið svigrúm 
til vetrarþjónustu og til framkvæmda þar sem lögð 
er áhersla á að horft verði til framkvæmda við safn- 
og tengivegi auk nýframkvæmda á dreifbýlum 
svæðum. Samhliða eru þó 850 milljónir króna 
færðar úr nýframkvæmdum yfir á viðhald, en eins 
og bændur og annað landsbyggðarfólk þekkja vel 
er víða æpandi þörf á viðhaldi vega. Jafnvel svo 
að þeir liggja undir skemmdum. Þau  verkefni 
hafa því miður setið á hakanum undanfarin ár. 
Þá er einnig gerð tillaga um 500 m.kr. framlag 
til að koma til móts við uppsafnaða þörf fyrir 
uppbyggingu á flugvöllum á landsbyggðinni. Slíkt 
skiptir  verulegu máli.

Fjarskiptaáætlun komin á kortið

Gerð er tillaga um 300 m.kr. tímabundið framlag 
til fyrsta áfanga framkvæmda við fyrirhugaða 
fjarskiptaáætlun. Í áætluninni munu koma fram 
töluleg markmið næstu ára um ljósleiðaravæðingu 
og uppbyggingu annarra fjarskipta á komandi árum. 

Gert er ráð fyrir að áætlunin verði lögð fyrir 
Alþingi á næstu mánuðum en í drögum er m.a. gert 
ráð fyrir vinnu við skipulagningu, áætlunargerð og 
kortlagningu stjórnvalda með innviðagagnagrunni 
sem talið er að kosti um 40 m.kr. á næsta ári. 

Þá er gert ráð fyrir verkefnum við að tengja 
ótengda staði og/eða hringtengingar landsvæða og 
miðað við að um 200 m.kr. verði varið til þeirra. Að 
auki er stefnt að öðrum verkefnum í framhaldinu, 
svo sem hringtengingu landsvæða með meira en 
5.000 íbúa og eflingu stofnnets og uppbyggingu 
ljósleiðaranets þar sem m.a. er horft til eflingar 
brothættra byggða. Hér í blaðinu má lesa nánar 

um þetta verkefni í grein sem alþingismennirnir 
Haraldur Benediktsson og Páll Jóhann Pálsson 
skrifa, en þeir hafa leitt starfshóp um málið. 

Uppbygging ljósleiðaranets um landið allt er 
gríðarlega mikilvæg fyrir landsbyggðirnar, bæði 
íbúa, atvinnustarfsemi og ekki síður ferðamenn, 
innlenda sem erlenda. Það er því afar jákvætt 
að þetta verkefni sé nú að komast í gang og við 
hljótum um leið að vænta þess að með tillögum í 
komandi fjarskiptaáætlun sjáum við til lands í því 
máli. Lesendum blaðsins er án efa vel kunnugt um 
þá áherslu sem búnaðarþing hefur lagt á þennan 
málaflokk.

Nafn BÍ loksins tekið út úr fjárlögum

Að lokum er rétt að nefna eina tillögu til 
viðbótar, sem snýst þó ekki um neinar 
fjárhæðarbreytingar. Hún er á þá leið að heiti 
fjárlagaliðarins „Bændasamtök Íslands“ verði 
breytt í „Búnaðarlagasamningur“.  Enda er þar 
um að ræða framlög til verkefna samkvæmt 
samningnum. Fjármunirnir sem þarna um ræðir 
renna m.a. til ráðgjafarstarfs í landbúnaði, 
jarðabóta í sveitum, til Framleiðnisjóðs (sem er 
þróunar- og nýsköpunarsjóður landbúnaðarins) 
búfjárræktarstarfs og fleira sem er óskylt rekstri 
hagsmunasamtaka bænda. 

Bændasamtökin hafa um árabil gagnrýnt þetta 
fyrirkomulag og hafa ítrekað farið fram á að 
þessu heiti yrði breytt, þar sem núverandi heiti 
endurspeglar ekki í hvað fjármunirnir renna. Af 
því hefur ekki orðið fyrr en loks nú. Það hefur 
verið árviss viðburður að ýmsir, sem rýna í 
fjárlögin, telja að þarna sé ríkissjóður að styrkja 
hagsmunagæslustarf Bændasamtakanna sem er 
fjarri lagi. Það er í raun stórundarlegt hvað hægt 
hefur gengið að fá þessu breytt, en að sama skapi 
sérstakt ánægjuefni að það skuli nú loks ganga eftir.

Ekki þarf þó að orðlengja að það er 
áhyggjuefni að enn skuli vera áform um hækkaðan 
virðisaukaskatt á matvælum, matarskatt. Eins og 
áður hefur komið fram á þessum vettvangi þá teljum 
við hjá Bændasamtökum Íslands þá ráðstöfun vera 
til þess fallna að veikja samkeppnisstöðu innlendrar 
búvöru. Vonandi hverfa menn af þeirri braut.  /SSS

Kokkalandslið náði sínum besta árangri í heimsmeistarakeppninni í matreiðslu:

Lenti í fimmta sæti í heildarkeppninni
– lambamjöðm, lambaskanki og lambatunga voru stjörnurnar í aðalrétti heita matarins

Kokkalandsliðið íslenska 
fékk gullverðlaun bæði fyrir 
heita og kalda matinn í 
heimsmeistarakeppninni í 
matreiðslu sem fram fór í 
Lúxemborg í síðustu viku. 

Þá vann liðsmaður íslenska 
kokkalandsliðsins, María Shramko 
sykurskreytingarmeistari, þrenn 
gullverðlaun og ein bronsverðlaun í 
einstaklingskeppni í sykurstyttum. 
Í heildarkeppninni lenti íslenska 
liðið í fimmta sæti – sem var það 
sæti sem stefnt var á.

Í heita matnum hafði sex 
manna matreiðslumeistarahópur 
sex klukkustundir til að matreiða 
þriggja rétta máltíð fyrir dómara 
og 110 gesti.

Í forrétt var hægeldaður 
íslenskur þorskur og pönnusteiktur 
humar, framreiddur með epla- og 
jarðskokkasalati, agúrku, kínóa, 

skelfisksósu og dill-sinneps 
vinaigrette.

Í aðalrétt var grilluð íslensk 
lambamjöðm með vel elduðum 
lambaskanka og -tungu. Framreidd 
með seljurót, kartöflu- og 
sveppakrókettu, gljáðum gulrótum 
og perlulauk, rósakáli, baunum 
ásamt blóðbergs-lambasósu með 
sveppum.

Í eftirrétt var jarðarberja- 
og jógúrtmús með dökkum 
súkkulaðitoppi ásamt skyr-ís, 
möndlu-karamelluköku, þeyttum 
sýrðum rjóma, jarðarberjum og 
jarðaberjasósu.

Kaldi maturinn innblásinn 
af eldi og ís

Á sýningarborði  kalda matarins 
voru þrír forréttir, fjölbreyttir 
veisluréttaplattar, fimm rétta 

veislumatseðill, grænmetismatseðill, 
fingrafæði og margvíslegir eftirréttir 
og súkkulaði.

Innblásturinn var sóttur til 
Íslands, lands elda og íss, sem gefur 
okkur hreina náttúru, rekaviðinn úr 
sjónum, hraunið, hrafntinnuna og 
stuðlabergið.

Úrslit í heildarkeppninni urðu þau 
að liðið frá Singapúr varð sigurvegari 
keppninnar að þessu sinni. Svíar 
urðu númer tvö, Bandaríkjamenn 
þriðju. Fyrir keppnina var stefnt á 
eitt af fimm efstu sætin og því er 
ljóst að markmiðið náðist og um 
leið besti árangur kokkalandsliðsins. 
Þá hefur það aldrei fyrr náð í tvenn 
gullverðlaun fyrir heita og kalda 
matinn.

Keppt var um gull-, silfur- og 
bronsverðlaun – og þurfa liðin að 
fá 90 stig eða meira til að fá gull. 
Lið geta líka fengið eingöngu 

keppnisviðurkenningu nái þau ekki 
stigafjölda fyrir bronsverðlaunum. 

Í kokkalandsliðinu eru: Hafliði 
Halldórsson, framkvæmdastjóri 
liðsins, Þráinn Freyr Vigfússon, 
fyrirliði Lava Bláa lónið, Viktor 
Örn Andrésson, liðsstjóri Lava 
Bláa lónið, Fannar Vernharðsson 
,VOX, Bjarni Siguróli Jakobsson, 

Slippbarinn, Ylfa Helgadóttir, Kopar, 
Hafsteinn Ólafsson, Apótekið, Axel 
Clausen,Fiskmarkaðurinn, Garðar 
Kári Garðarsson, Strikið, Daníel 
Cochran, Kolabrautin, Ari Þór 
Gunnarsson, Fiskfélagið, Hrafnkell 
Sigríðarson, Bunk Bar og María 
Shramko sykurskreytingarmeistari. 
 /smh

Íslenska kokkalandsliðið.  mynd / Sveinbjörn Úlfarsson
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em betur fer er að kortast 
um efnið frá „Kátum 
dögum“ á Þórshöfn. Efnið 
frá samkomunni var bara 

svo viðamikið og vel gert. Í síðasta 
þætti birtist úr framlagi Ágústar 
Marinós á Sauðanesi, og verður 
því fram haldið hér. Það líður líka að 
jólum og enginn sérstakur helgiblær 
á hugverki Ágústar. Lokavísa 
Ágústar í síðasta þætti var helguð 
Huldu sem stóð að undirbúningi 
hátíðarinnar og var honum einkar 
hugleikin, sem ekki reyndist þó 
gagnkvæmt:

Já Hulda er lagleg lipurtá
og létt hún vingsar sterti,
en hana tekið hefur frá
helvítið hann Berti.

Ágúst reyndist eiga margt 
óuppgert við Þistla, einkum þó 
við Jóhannes:

Standa saman Þistlar þétt
þurfa á sig að minna.
Enda þykir flestum frétt
fari þeir að vinna.

Ort var talsvert um öryggishnappa 
ætlaða öldruðum. Gústi þekkti 
ekki gjör til þeirrar umræðu, hélt  
hnappinn ætlaðan sem ádrepara 
og því upplagðan fyrir Jóa á 
Gunnarsstöðum:

Ef í Þistla kemur kapp
kosti hafa þeir nóga
þó ætti að græða öryggishnapp
ofan á skallann á Jóa.
Jóa ekki andsvar þraut
enda mælskur kappinn.
Á skallanum er skjólgóð laut
sköpuð fyrir hnappinn.

Og áfram heldur Gústi að níða Jóa 
fyrir hófstilltan hárvöxt:

Uppeldi hann fullgott fékk,
en fullyrða ég þori,
en afar snemma í þó gekk
öfugsnoð að vori.

Komið hefur áður fram, að 
Hjálmar Freysteinsson hefur leyst 
af sem læknir á Þórshöfn:

Þeir sem eiga ættir héðan
er annt um það sem Drottinn gaf,
og reyna að halda heilsu á meðan
Hjálmar er að leysa af.

Gústi reyndist mjög jákvæður í garð 
forystusauðasetursins á Svalbarði. 
Sá þar Þistla í hlutverkum:

Í göngum Jói vaskur var
með vín og tóbaksdollu.
Karlinn færi á kostum þar
klofvega á rollu.

Lokavísur átti Gústi og leyndi ekki 
vonbrigðum sínum þegar í ljós 
kom, að sopið hafði hann síðasta 
bjórinn sem í boði var:

Mér er ljúft að leika trúð
og líður skást á meðan,
en þetta er bölvuð þurrabúð;
þessvegna fer ég héðan.

Ég þakka fyrir þennan fund
í Þórsveri með frændum.
Komið er að kveðjustund
og kátir dagar í vændum.

Enginn hér af öðrum bar,
ágætt föruneytið.
Hestfær orðinn Hjálmar var
hér um miðnæturleytið.

Samkoman var afar vel sótt og gestir 
flestir prúðir. Steingrímur Sigfússon, 
fyrrverandi ráðherra, gat þó ekki á sér 
setið, enda frægur að framíköllum. 
Hann sendi hagyrðingunum úr sæti 
sínu svofelldan vitnisburð:

Aflóga læknir hér er með þvaður,
útslitinn bóndi og kennarahró.
Svo er það litli Sauðanesgraður
sem er nú búinn að kveða hér nóg..

Umsjón:
Árni Geirhjörtur Jónsson

Líf og starf

MÆLT AF 
MUNNI FRAM

Landgræðslan hefur að 
undanförnu verið að dreifa 
kjötmjöli á landgræðslusvæði 
í Bolholti í Rangárþingi 
ytra.  Kjötmjölið er unnið úr 
sláturúrgangi á Suðurlandi. 

Framleiðandinn er Orkugerðin í 
Flóahreppi. Næringarefnainnihald 
kjötmjölsins er mjög gott og nýtist 
gróðri afar vel. Niturinnihald er 
um 8%. Dreift er um einu tonni af 
kjötmjöli á hektara sem þýðir um 
80 kg N/ha. Kjötmjöl hentar vel 
til uppgræðslu því næringarefnin 
eru seinleyst og eru áhrif þess oft 
ekki að koma fram fyrr en á öðru 
ári eftir dreifinguna. Þetta þýðir 
að áhrif áburðargjafarinnar endast 
lengi og í mörgum tilfellum nægir 
ein svona dreifing til þess að koma 
gróðurframvindunni vel af stað. 
Það voru þeir Vigfús Vigfússon 
og Tómas Tómasson, starfsmenn 
Landgræðslunnar, sem óku tækjum 
og dreifðu kjötmjölinu í Bolholti.

Landið sem þarna var verið að 
dreifa kjötmjölinu á er ekki nýtt til 
beitar eða fóðurframleiðslu. Því er 
dreifing Landgræðslunnar svo seint á 
árinu ekki bundin af Evrópureglugerð 
um notkun á moltu og kjötmjöli á 

beitilönd eða lönd 
sem notuð eru til 
fóðurgerðar. Þar 
segir að ef nýta á 
land til beitar eða 
fóðurframleiðslu   
má ekki bera á það 

moltu 
eða kjötmjöl síðar en 1. 
nóvember árið áður og skal 
landið þá friðað fyrir beit a.m.k. 
til 1. apríl. Þó er heimilt að bera 
moltu og kjötmjöl að vori á land 
sem síðan er unnið til túnræktar, 

kornræktar eða til ræktunar einærra 
fóðurjurta, enda sé borið á landið 
áður en jarðvinnsla fer fram þannig 
að moltan eða kjötmjölið gangi 
niður í jarðveginn.

Kjötmjöl nýtt til landgræðslu á Suðurlandi:

Hefur gott næringarefnainnihald 
og nýtist gróðri afar vel

S

Ekki amarleg fjallasýn með Hekluna í bakgrunni sem skartar hvítu í vetrarbyrjun. Ástæða þess að landgræðslan dreifir kjötmjöli á þessum árstíma er að 
engin hætta er á að fugl (mávar o.fl.) komi í kjötmjölið en slíkt getur átt sér stað yfir sumartímann, fuglinn finnur ekki efnið næsta vor.  Myndir / ÁÞ
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Fréttir

Árlegir bændafundir Líflands voru 
haldnir í síðustu viku á átta stöðum 
á landinu.

Í ár var fundarstöðum fjölgað um 
tvo og lá leiðin meðal annars til Hafnar 
í Hornafirði og Egilsstaða, en þess 
utan voru fundir haldnir á Flúðum, 
Hvolsvelli, Akureyri, Varmahlíð, 
Blönduósi og í Borgarnesi. 

Með í för var Gerton Huisman, 
sérfræðingur frá Trouw Nutrition 
í Hollandi, og flutti hann fróðlegt 

erindi um undirstöðuatriði 
mjólkurf i tumyndunar  hjá 
mjólkurkúm. Jóhannes Baldvin 
Jónsson, söluráðgjafi hjá Líflandi 
,fjallaði um niðurstöður heysýna 
ársins, en heysýnataka hefur verið 
vaxandi þáttur í þjónustu Líflands 
við bændur. Einnig fjallaði Helgi 
Eyleifur Þorvaldsson, fóðurráðgjafi 
hjá Líflandi, um nýtt og öflugt 
fóðuráætlunarkerfi Líflands, 
NutriOpt. 

Vel heppnaðir bænda-
fundir Líflands

Þúsundir Íslendinga með 
eignir í skattaskjólum
„Þegar við höfum rætt þetta 
við kollega okkar erlendis eru 
menn almennt hissa á því hvað 
stór hluti þjóðarinnar virðist 
hafa átt eignir í skattaskjólum,“ 
segir Bryndís Kristjánsdóttir 
skattrannsóknarstjóri.

Í Viðskiptablaðinu var haft 
eftir Bryndísi Kristjánsdóttur 
skattrannsóknarstjóra að þekkt sé að 
Íslendingar eigi eignir í erlendum 
skattaskjólum þótt erfitt sé að henda 
reiður á það hversu stór sú eign er 
eða hversu margir Íslendingar hafa 
lagt fé sitt í skattaskjól.

„Jafnvel aðilar sem hafa ekki 
haft neina gífurlega fjármuni 
stóðu í þessu, en þetta fór fyrst og 
fremst í gegnum útibú bankanna 
í Lúxemborg. Það var viss 
hjarðhegðun með þetta og einhverjir 
hafa borið því við að fólki hafi verið 
ráðlagt að koma eignum fyrir í 
skattaskjólum af sínum bönkum. 

Einn af þeim sem hafa boðið 
okkur upplýsingar um eignastöðu 
Íslendinga í skattaskjólum til 
kaups er með gögn um einhverjar 
þúsundir félaga og hefur tilkynnt 
okkur það að Ísland sé þar í þriðja 
sæti yfir fjölda aðila.“

Af þessu má ætla að íslenskir 
bankar hafi hreinlega ráðlagt og 
hjálpað fólki að stinga peningum 
undan og svíkja íslenska ríkið um 
skatttekjur. 

Eins og flestir vita er í skoðun 
að skattrannsóknarstjóri kaupi 
upplýsingar erlendis frá um eignir 
Íslendinga í skattaskjólum eins og 
margar þjóðir hafa gert og innheimt 
háar upphæðir í skatttekjur í 
kjölfarið.

Væntanlega má búast við að 
ákvörðun um kaupin verði tekin 
fljótlega og að hún verði jákvæð.  
 /VH

„Verkefnastaðan hjá okkur er 
þétt,“ segir Gunnar Tryggvi 
Halldórsson, framkvæmdastjóri 
SAH Afurða á Blönduósi.  

Sauðfjárslátrun lauk nýverið, 
fleira fé en áður var slátrað hjá 
fyrirtækinu. Folaldaslátrun hófst um 
miðjan september og stendur fram 
yfir áramót. Þá er verið að leggja 
lokahönd á reykingu jólahangikjötsins 
og í framhaldi af því hafist handa við 
að útbúa jólagjafapakka sem félagið 
býður og nýtur æ meiri vinsælda.  
Eins er þorramaturinn löngu kominn 
í súr og bíður síns sölutíma. „Það er 
alltaf nóg að gera hjá okkur, eitt tekur 
við af öðru,“ segir Gunnar.

Magnið um 100 tonnum meira en 
í fyrra

Alls var slátrað um 105 þúsund fjár hjá 
SAH Afurðum á Blönduósi í nýliðinni 
sláturtíð, sem er nokkru meira en var í 
fyrra, aukningin nemur um 2.000 fjár.  
„Það hafa bæst við hjá okkur nýir 
viðskiptavinir og við túlkum það sem 
svo að innleggjendur beri til okkar 
traust,“ segir Gunnar. Meðalþyngd 
dilka er um 400 grömmum meiri en 
var í sláturtíð í fyrra, aukin þyngd og 
meira magn þýðir að um 100 tonnum 
meira af kjöti fór í gegnum vinnsluna 
þetta haustið.

Gunnar segir að sláturtíð hafi 
gengið eins og best verður á kosið.  
Alls eru fastir starfsmenn hjá 
fyrirtækinu á milli 40 og 50 talsins, en 
í sláturtíð bætast um 100 við, þannig 
að heildarfjöldinn er um 140 til 150 
manns.

Aukin folaldaslátrun

Félagið hefur á liðnum árum aukið 
mjög folaldaslátrun og hófst hún nú 
um miðjan september.  Gunnar segir 
að í vetur verði að líkindum slátrað 
um 2.000 folöldum hjá fyrirtækinu 
og standi sú tíð fram að áramótum, 
jafnvel eitthvað fram í janúar. „Það 
hefur orðið aukning í þessu hjá okkur 
undanfarin ár, þetta kjöt líkar vel, en 
við seljum bæði í heildsölur og til 
einstaklinga.  Einstaklingar geta keypt 
heila eða hálfa skrokka og fengið þá 
úrbeinaða í þeirri stærðareiningu sem 
hentar, allt eftir fjölda heimilismanna 
og þá bita sem þeir kjósa. Okkar 
viðskiptavinum líka það vel að geta 
ráðið för í þeim efnum.“

Hangikjötið klárt fyrir jólin

SAH Afurðir reka tvö sláturhús, 
annars vegar stórgripasláturhús 
og hins vegar sauðfjársláturhús, 
reykhús og kjötvinnslu, „þannig að 
þetta er fjölbreytt hjá okkur,“ segir 
Gunnar.  Um þessar mundir eru 
starfsmenn að leggja lokahönd á 
reykingu hangikjöts, en um 50–100 
tonn af hangikjöti eru unnin hjá 
félaginu ár hvert, bæði í verktöku 
fyrir aðrar vinnslur og eins til 
sölu til viðskiptamanna þess. „Við 
erum þessa dagana að setja saman 
jólagjafapakka sem seldir eru um land 
allt ár hvert,“ segir Gunnar.  Pakkarnir 
eru einfaldir og á hagstæðu verði. Til 
að byrja með voru jólagjafapakkar, 
fyrst og fremst hugsaðir til sölu á 
heimamarkaði, „en svo hefur þetta 
undið upp á sig, spyrst út og æ fleiri 
vilja fá frá okkur hangikjöt, þannig 

að þetta er eitt af því sem hefur vaxið 
undanfarin ár.“

Sviðasultan vinsæll skyndibiti

Þá hefur í haust einnig verið unnið 
að því að undirbúa þorramatinn og 
segir Gunnar að félagið sé trúlega eitt 
stærsta hér á landi í sviðasultugerð, 
árlega framleiðir það yfir 30 tonn 
af sviðasultu.  „Hér er verið að búa 
til sviðasultu í hverri viku, allt árið, 
ekki bara í tengslum við þorrann,“ 
segir hann.  „Sala á sviðasultu hefur 
rokið upp hin síðari ár, líklega er 
þetta eini skyndibitinn sem í boði er 
úr lambakjöti og þetta er hrein vara, 
bara kjöt og vatn, ekkert hveiti og 
engin sykur.  Fólk hefur áttað sig á 
því, sviðasulta er t.d. töluvert keypt 
í sjoppum, þannig að menn taka hana 
greinilega margir hverjir fram yfir 
annan skyndibita þegar þeir eru á 
ferðinni,“ segir Gunnar.  /MÞÞ

Starfsfólk SAH hefur útbúið veglega gjafapakka með framleiðsluvörum fyrirtækisins og hér má sjá gjafapakka 
númer eitt. 

Þétt verkefnastaða hjá SAH Afurðum á Blönduósi:

Alltaf nóg að gera hjá okkur, 
eitt tekur við af öðru
– segir Gunnar Tryggvi Halldórsson framkvæmdastjóri

Húsnæði SAH Afurða á Blönduósi. 

Gjafapakki 5. 
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Taktu sprettinn...2015!

Sprettur

Minna ryk - meiri gæði - betri spretta

Eldsneyti, smurolíur og aðrar rekstrarvörur 
á hagstæðum kjörum. Kynntu þér málið!www.skeljungur.is

Suðurland
Búaðföng
Lúðvík Bergmann
Stórólfsvöllum
sími: 487 8888
gsm: 896 9980
bu@bu.isBorgarfjörður, Kjós 

og Hvalfjörður
Einar Guðmann Örnólfsson
Sigmundarstöðum
gsm: 862 5075
einargudmann@emax.is

Dalir 
Sigurður Sigurbjörnsson
Búðardalur
gsm: 899 1976
sprettur@budardalur.is

Eyjafjörður
Þórarinn Ingi Pétursson
Grund
gsm: 899 3236
grytubakki@gmail.com

Eyjafjörður
Bernharð Arnarsson
Auðbrekka 1
gsm: 659 0578
audbrekka1@simnet.is

Norðausturland
Hallgrímur Hallsson
sími: 464 1067
gsm: 893 4094
hallgrimurh@simnet.is

Norðvesturland
Bændaþjónustan
Eymundur Þórarinsson
Saurbæ, Skagafirði
gsm: 892 8012
saurbaer@saurbaer.is

Austurland
Steinn Björnsson
Þernunesi
gsm: 896 0314
steinnb@visir.is

NÝTT

Reykjavík
Aron Baldursson
sími: 444 3009
gsm: 840 3009
aron@skeljungur.is

GARÐ-

ÁBURÐUR

Áburðartegund N P K Ca Mg S Se B
Sprettur N27 27 4,3 1,8
Sprettur N26+S 26 3,6 1,5 3,6
Sprettur N22-0-11 22 9,1 3,5 1,5
Sprettur 25-5 25 2,2 3,3 1,4 2,5
Sprettur 25-5+Avail+Selen 25 2,2 3,3 1,4 2,5 0,002
Sprettur 26-13 26 5,7 1,3 0,5 2
Sprettur 22-7-6 22 3,1 5 2,9 1,2 2,5
Sprettur 22-7-6+Selen 22 3,1 5 2,9 1,2 2,5 0,002
Sprettur 22-5-5+Se+Vorvaki 22 2,2 4,1 2,9 1,2 2,5 0,002
Sprettur 20-5-13+Avail+Selen 20 2,2 10,8 2,4 1.0 2,5 0,002
Sprettur 20-10-10 20 4,4 8,3 2,2 0,9 2,5
Sprettur 20-10-10+Selen 20 4,4 8,3 2,2 0,9 2,5 0,002
Sprettur 20-12-8+Selen 20 5,2 6,6 2,1 0,9 2,5 0,002
Sprettur 27-6-6 27 2,6 5 2
Sprettur 22-6-13 22 2,6 10,8 2
Sprettur 22-14-9 22 6,1 7,5 2
Sprettur 22-10-10 22 4,4 8,3 2
Sprettur 25-9-8 25 3,9 6,6 2
Sprettur 16-15-12 16 6,5 10 1,3 0.5 2,5
Sprettur 12-12-20+Avail+Bór 12 5,2 16,6 1,1 0,6 7,2 0,02
Sprettur DAP 18 20,1
Sprettur Calciprill (kornað kalk) 0,0 0,0 36,4 0,1

SELEN

Snæfellsnes og 
Mýrar
Sigurjón Helgason
Mel, Mýrum
gsm: 867 8108
melur@emax.is

ATH. Nýr verðlisti væntanlegur í næstu viku.

NÝTT

SELEN

SELEN

SELEN

SELEN

SELEN
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Fréttir

Súðavík við Álftafjörð.  Myndir / HKr.

Viljayfirlýsing um kalkþörungaverksmiðju í Súðavíkurhreppi:

Vinnsla gæti hafist 2018
Margot Group, móðurfélag Celtic 
Sea Minerals, eiganda Íslenska 
kalkþörungafélagsins, hefur 
lagt fram viljayfirlýsingu um 
áhuga á að fjárfesta í námu- og 
afurðavinnslu á kalkþörungum 
úr Ísafjarðardjúpi. 

Vilji Margot Group stendur til 
að reisa kalkþörungaverksmiðju í 
Súðavík vegna nálægðar þorpsins 
við hráefni kalkþörunga og þangs 
sem verksmiðjan þarf á að halda úr 
Ísafjarðardjúpi. 

Rekstur gæti hafist 2018

Áætlun Margot Group gerir ráð fyrir 
að hefja rekstur verksmiðjunnar 
árið 2018. 

Á heimasíðu Súðavíkurhrepps 
segir að til að svo geti orðið þurfi 
að ganga sem fyrst frá samningum 
um hentuga lóð undir verksmiðju 
og athafnarými á hafnarsvæðinu, 
aðgang að nauðsynlegum hafnar-
aðstæðum auk samnings um 
nauðsynlega raforku.

Raforkuþörf fyrirhugaðrar 
verksmiðju verður 8 MW en þar 

sem Súðavíkurlína getur ekki borið 
svo mikla raforku þarf að leggja 
nýjan streng til Súðavíkur. 

Verksmiðjan yrði sambæri-
leg þeirri sem Íslenska 
kalkþörungafélagið starfrækir nú 
á Bíldudal og gætu skapast 15 til 
20 heilsársstörf í verksmiðjunni auk 
afleiddra starfa. 

Áform háð niðurstöðum 
rannsókna

Áform Margot Group eru 
háð niðurstöðum rannsókna á 

kalkþörungaseti í Ísafjarðardjúpi, 
veitingu námuleyfis og vinnslu-
leyfis á hafsvæðinu, starfsleyfis 
fyrir verksmiðjuna og samningum 
um staðsetningu hennar og 
nauðsynlega hafnaraðstöðu auk 
raforkusamnings. 

Jákvæðar niðurstöður samninga-
viðræðna Margot Group við 
Súða víkur hrepp um kostnað 
vegna fjárfestingar í landfyllingu, 
land nýtingu og hafnaraðstöðu 
eru einnig forsenda þess að 
ráðist verði í verkefnið, segir í 
viljayfirlýsingunni.  /VH

Grænu byggingarnar fremst á eyrinni á Bíldudal tilheyra verksmiðju Íslenska 
kalkþörungafélagsins.

Stoltur og glaður hópur frá Snæfellsnesi sem kom saman í Ráðhúsi Reykjavíkur, til að taka við viðurkenningunni 
ásamt fulltrúum ráðgjafarfyrirtækisins Alta, sem veitti faglega ráðgjöf við skipulagsgerðina.

Andi Snæfellsness – auðlind til sóknar:

Svæðisskipulag Snæfellsness 
hlaut Skipulagsverðlaunin
Svæðisskipulag Snæfellsness „Andi 
Snæfellsness – auðlind til sóknar“ 
hlaut Skipulagsverðlaunin 2014. 
Verðlaunin eru veitt á tveggja 
ára fresti. Í ár var sérstök áhersla 
á skipulagsgerð í tengslum við 
ferðaþjónustu og samþættingu 
hennar við það byggða umhverfi 
og náttúru sem fyrir er.

Einkum var skoðað hvernig 
faglega unnið skipulag gæti styrkt 
staðaranda og samfélög, til hagsbóta 
fyrir íbúa, ferðamenn og umhverfið. 

Í umsögn dómnefndar segir 
að það sé mat dómnefndar „að 

svæðisskipulagið sé afar vel unnið, 
muni nýtast vel til aðalskipulagsgerðar 
fyrir sveitarfélögin á svæðinu og sé 
góð fyrirmynd fyrir önnur sveitarfélög. 
Vel er staðið að greiningum á svæðinu 
sem og aðgerðaráætlun til framtíðar. 
Skipulagsverkefnið felur jafnframt 
í sér nýbreytni við skipulagsgerð 
hvað varðar samvinnu sveitarfélaga á 
svæðisvísu við fulltrúa úr atvinnulífinu 
og íbúa, en þessir aðilar unnu sem 
einn hópur að svæðisskipulaginu. 
Enn fremur er svæðisskipulagsgerðin 
hluti af undirbúningi og þróun 
Svæðisgarðsins Snæfellsness, sem 

er frumkvöðlastarf á Íslandi hvað 
varðar samvinnu um atvinnu- og 
byggðaþróun á svæðisvísu.“ 

Lesa má umsögn dómnefndar í 
heild sinni á www.snaefellsnes.is og 
www.alta.is.

Dómnefnd var skipuð 
af Skipulagsfræðingafélagi 
Íslands, Arkitektafélagi Íslands, 
Tæknifræðingafélagi Íslands, 
Verkfræðingafélagi Íslands, Félagi 
íslenskra landslagsarkitekta, 
Ferðamálastofu og Sambandi 
íslenskra sveitarfélaga.  /VH

Trékyllisvík, horft í átt að Finnbogastöðum og Árnesi.  Mynd / HKr. 

Árneshreppur:

Tombóla til styrktar Strandasól
Konur í Árneshreppi tóku sig 
saman fyrir stuttu og héldu 
tombólu í félagsheimilinu 
í Trékyllisvík til styrktar 
Björgunarsveitinni Strandasól.

Sæmileg mæting var á tombóluna 
og seldist allt upp. Björgunarsveitin 
Strandasól var styrkt með andvirði 
þess sem safnaðist á tombólunni 

en björgunarsveitin fagnaði í haust 
fjörutíu ára afmæli sínu. 

Ekki er lengur starfandi 
kvenfélag í Árneshreppi en engu 
að síður hafa konur í hreppnum 
oft tekið sig saman og safnað 
fyrir góðum málefnum í anda hins 
sáluga  Kvenfélags Árneshrepps.   
       /VH

Hér sést sigurliðið í spurningakeppninni. Var þetta jöfn og spennandi keppni 
og unnu þau með einu stigi. Að launum fengu þau Hrútaskrána.

Samtök ungra bænda:

Fræðslufundi um peningamál 

lauk með hörku pub-Quiz keppni
Samtök ungra bænda 
(SUB) snúast ekki bara um 
hagsmunagæslu og skemmtanir, 
því að eitt mikilvægasta hlutverk 
þeirra er að sinna fræðslustarfi.

Síðastliðinn fimmtudag, 27. 
nóvember, stóð Félag ungra bænda 
á Vesturlandi og Vestfjörðum 
(FUBVV) fyrir fræðsluerindi um 
fjármál ungra bænda. FUBVV 
er landshlutafélag innan SUB. 
Stjórn FUBVV fékk Bernhard Þór 
Bernhardsson til liðs við sig, en 
hann er svæðisstjóri Arionbanka 
á Vesturlandi. Hann er afar fróður 
um þessi málefni, því bæði er hann 
bóndasonur og svo er eitt hans 
helsta hlutverk að sjá um lánamál 
bænda á sínu starfssvæði. 

Bernhard hélt fyrirlestur og 

sýndi hann m.a. fram á það með 
mjög raunhæfum útreikningum 
að hafi einstaklingur góða 
viðskiptaáætlun, þá sé ekki eins 
óraunhæft og margir halda fyrir 
unga bændur að komast í búskap. 
Hann miðaði reikningana samt sem 
áður við kúabú, því þau hafa mun 
meira lánsþol en sauðfjárbú. 

Seinna um kvöldið stóð stjórnin 
fyrir pub-quiz (spurningakeppni) 
á Kollubar á Hvanneyri. Félagið 
keypti þar að auki einn bjórkút til 
að bjóða félagsmönnum. Var þetta 
því hin ánægjulegasta samkoma 
og vill Ástvaldur Lárusson, 
formaður SUB, fyrir hönd stjórnar 
FUBVV, þakka þeim sem mættu 
og hvetja ungt fólk til að taka þátt 
í félagsstarfi.
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15% KYNNINGARAFSLÁTTUR Í DESEMBER

FRÁBÆR
EININGAHÚS
SEM AUÐVELT ER 
AÐ RAÐA SAMAN Kofar og hús -  Sími 553 1550 - www.kofaroghus.is

KOFAR OG HÚS

NÝ OG GLÆSILEG

GESTAHÚS

NÝ 
LÍNA
FRÁ

PALMAKO

15 m2

11,5 m2

15 m2

15 m2

819.400 kr.

669.800 kr.

998.750 kr.

998.750 kr.

964.000 kr.

788.000 kr.

1.175.000 kr.

939.000 kr.

1.175.000 kr.

15 m2

798.150 kr.

Ekki gefa bara eitthvað, 
gefðu frekar hvað sem er.

Með gjafakorti Landsbankans er 

ekkert mál að velja réttu jólagjöfina. 

Þú ákveður upphæðina og sá sem 

þiggur velur gjöfina. Þú færð gjafa-

kortið í næsta útibúi.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn
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Hrossarækt ehf. afhenti þann 20. 
nóvember, ríflega tveggja milljóna 
króna styrk til góðgerðarmála. 

Er þetta í fjórða sinn sem 
fyrirtækið afhendir slíkan styrk, 
en styrkupphæðin er afrakstur 
stóðhestahappdrættis og uppboðs 
á folatollum og listaverki, 
sem fram fóru í tengslum við 
Stóðhestaveisluna svokölluðu sl. 
vetur. 

Í ár fór styrkurinn til 
fræðslu nefndar fatlaðra hjá 
hestamannafélaginu Herði í 
Mosfellsbæ,  þar sem boðið er upp 
á reiðþjálfun fyrir fatlaða á öllum 
aldri. 

Starfsemin í Herði er rekin á 
sjálfboðaliðastarfi að stórum hluta 
og kemur styrkurinn sér vel enda 
þarf töluverðan búnað, hestakost 
og aðstöðu, auk starfsfólks, til 
verkefnisins. 

Hrossarækt ehf. hefur áður styrkt 
Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna, LAUF félag flogaveikra og 
Duchenne samtökin á Íslandi. 

Magnús Benediktsson, fram-
kvæmda stjóri Hrossaræktar ehf.,  
afhenti styrkinn sem að þessu sinni 
var 2.119.000 kr. 

Ánægjuleg samstaða 

Við afhendinguna sagði Hulda 
G. Geirsdóttir, fjölmiðlafulltrúi 
Hrossaræktar ehf., að gaman væri 
að sjá að hestamenn gætu staðið 
saman um að gera góða hluti og 
þakkaði hrossaræktendum sem 
gáfu folatolla í happdrætti og 

uppboð, listakonunni Helmu sem 
gaf málverk, fyrirtækjunum Spónn.
is og Hringdu fyrir sitt framlag og 
ekki síst öllum þeim hestamönnum 
sem keyptu tolla á uppboði eða 
happdrættismiða og lögðu þannig 
sitt af mörkum. 

„Það er ekki sjálfgefið að fá 
verðmæti eins og þessi, folatolla 

undir marga bestu stóðhesta 
landsins og yngri vonarstjörnur. 
Við erum afskaplega stolt og glöð 
yfir því að geta styrkt þetta frábæra 
starf í Herði, sem hefur gefið góða 
raun og borið mikinn árangur. 

Hesturinn okkar er fjölhæfur 
og nýtist í ótalmargt, hann gefur 
mikið af sér og bætir bæði andlega 

og líkamlega heilsu þeirra sem hann 
umgangast. Við vitum að styrkurinn 
kemur að góðum notum og verður 
aðstandendum starfsins vonandi 
hvatning til áframhaldandi góðra 
verka,“ sagði Hulda.

Reiðþjálfun fatlaðra er opin 
öllum sem áhuga hafa og er hægt 
að finna upplýsingar um starfið á 
Facebook-síðunni „Fræðslunefnd 
fatlaðra Hestamannafélagið 
Hörður“ eða á vefsíðu Harðar www.
hordur.is 

Um þessar mundir eru 28 
nemendur á sex námskeiðum, 
fólk með mismunandi þarfir og á 
ýmsum aldri og er leitast við að 
koma til móts við alla. Þjálfunin 
fer fram bæði innan- og utandyra 
og fylgir fjöldi aðstoðarmanna 
þátttakendum. Þegar afhending 
styrksins fór fram voru nokkrir 
nemendur á vegum M.S. félagsins 
nýkomnir úr reiðtúr og létu þeir 
sérstaklega vel af starfinu sem þeir 
sögðu bæði skemmtilegt og góða 
þjálfun. 

Þeir sem vilja leggja verkefninu 
lið geta lagt inn á eftirfarandi 
reikning: 0549-26-2600  Kt. 
650169-4259.

Hrossarækt ehf.: 

Styrkti reiðþjálfun fatlaðra um rúmar tvær milljónir

Fréttir

Frá afhendingu styrksins, Magnús Benediktsson afhenti Hólmfríði Halldórsdóttur ávísun upp á 2.119.000 kr. að 
viðstöddum fulltrúum Hrossaræktar ehf. og fræðslunefndar fatlaðra hjá Herði, auk þátttakenda frá M.S. félaginu 
sem stunda reiðþjálfunina.

Á sviði sjávarútvegs- og matvæla 
hjá Íslandsstofu fer fram margþætt 
kynningarstarf í þágu íslenskrar 
matvælaframleiðslu, sem líklega 
er ekki á margra vitorði. Hlutverk 
sviðsins er að efla orðspor og 
ímynd Íslands sem upprunaland 
hreinna og heilnæmra matvæla 
og auka áhuga á íslensku hráefni, 
matvælum og matarmenningu 
Íslendinga. 

Áslaug Þ. Guðjónsdóttir er 
verkefnastjóri á þessu sviði hjá 
Íslandsstofu og þar eru auk hennar 
tveir aðrir starfsmenn í fullu starfi. 
„Við viljum vera virkur þátttakandi 
í víðtæku samstarfi aðila á Íslandi 
í að kynna matvælalandið Ísland 
á erlendum vettvangi. Við störfum 
með fagráði matvæla sem í eru 
einstaklingar sem starfa í ólíkum 
greinum matvælaframleiðslu, 
mjólk, fisk, kjöti, grænmeti, en 
einnig frá Matís og úr atvinnuvega- 
og nýsköpunarráðuneytinu.Allt 
okkar starf á að stuðla að auknum 
gjaldeyristekjum og verðmætasköpun. 

Við erum í samskiptum við 
fjölda aðila innanlands og erlendis, 
svo sem matvælaframleiðendur, 
bændur, matreiðslumenn og svo líka 
samstök hagsmunaaðila, stjórnvöld 
og fjölmiðla erlendis sem sýna 
íslenskum matvælum mikinn áhuga.“

Sértök áhersla á matvæli við 
stofnun Íslandsstofu

Við stofnun Íslandsstofu árið 2010 var 
ákveðið leggja sérstaka áherslu á að 
sinna „matvælum“ vel.  Í núverandi 
mynd hefur matvælasviðið starfað í 
tæp tvö ár. Útflutningsráð Íslands, 
forveri Íslandsstofu, hefur þjónað 
matvælaframleiðendum með einum 
eða öðrum hætti í gegnum tíðina, eða 
frá árinu 1986. 

Við leggjum áherslu á að leiða 
aðila saman í öflugt samstarf til að 
skapa samstöðu og meiri slagkraft 
í kynningarstarfið. Áhersla er lögð 
á skilgreind verkefni með skýrum 
markmiðum og  langtímasjónarmið 
í markaðsstarfinu. Sem dæmi má 
nefna að árið 2013 hófst viðamikið 
markaðsstarf í Suður-Evrópu með 

íslenskum saltfisk-
fram leiðendum og 
er það enn í gangi.

Fram undan eru 
mörg spennandi og 
mikilvæg verkefni.  
Við munum 
áfram vinna með 
fyrirtækjum í 
stefnumótun, styðja 
þau í markaðsstarfi 

á erlendum mörkuðum og aðstoða 
íslenska framleiðendur og söluaðila 
við að grípa þau tækifæri sem 
bjóðast. Einnig halda áfram góðu 
og lærdómsríku samstarfi með 
Norðurlöndunum og miðla reynslu 
okkar til annarra. Það er einnig þörf 
á því að efla rannsóknir á þessu sviði. 

Mikilvægt samstarf við blaðamenn 
og matreiðslumenn 

Nýverið stóð sjávarútveg- og 
matvælasvið Íslandsstofu fyrir 
almennri kynningu á starfsemi 
sviðsins – meðal annars fyrir fagráð 
matvæla. Það var til dæmis farið yfir 
ýmis verkefni sem unnin hafa verið 
á árinu í samvinnu við erlenda 
blaðamenn, matreiðslumenn; 
íslenska og erlenda. „Þessi 
samvinna er mjög mikilvæg,“ 
segir Áslaug. „Matvælasviðið hefur 
veitt 25 erlendum blaðamönnum 
þjónustu sem af er þessu ári og 
eru þeir frá ýmsum löndum og 
ýmsum miðlum. Við höfum fengið 
virkilega góða umfjöllun eftir 
heimsóknir þeirra – í prentmiðlum, 
netmiðlum og á samfélagsmiðlum 
erlendis. 

Margir þeirra hafa komið hingað 

að okkar frumkvæði og aðrir hafa 
sett sig í samband við okkur eða 
almannatengslafyrirtæki sem vinna 
fyrir okkur erlendis. Þess má geta 
að önnur svið Íslandsstofu veita 
einnig stórum hópi blaðamanna 
þjónustu á hverju ári og fá þeir 
alltaf góða kynningu á íslenskum 
mat. 

Matvælasvið Íslandsstofu 
og Inspired by Iceland hafa 
gert samstarfssamning við 
kokkalandsliðið og einnig erum 
við í samstarfi við Bocuse d´Or-
akademíuna. Fjölmargir íslenskir 
matreiðslumenn hafa náð langt í 
alþjóðlegri keppni og það er dýrmæt 
kynning fyrir matvælalandið 
Ísland. Íslenskir matreiðslumenn 
taka þátt í kynningarstarfinu með 
okkur erlendis og er nýlegt dæmi 
kynning á háklassaveitingastað í 
Berlín þar sem fiskur og lambakjöt 
var eldað af veitingamönnum hjá 
Icelandair Hotels. 

Það er bæði fróðlegt og 
skemmtilegt að fara um með 
blaðamönnunum og kynnast því 
hvernig þeir upplifa íslenskan 
mat og heyra hvað þeim þykir 
áhugavert. Glöggt er gests augað 
svo það er gott að fá viðbrögð 
frá þeim. Það hefur komið 
þeim á óvart hversu fjölbreytt 
matvælaframleiðslan er hér á landi 
og gæði veitingastaðanna eru mikil. 
Árangurinn af umfjöllun er metinn 

út frá virði auglýsingagildis. Við 
höfum reiknað það út og það kemur 
í ljós að um talsverð verðmæti er 
að ræða. Þá er upplifun ferðamanna 
af matnum könnuð í rannsóknum 
Ferðamálastofu. Við skoðum 
kortaveltu erlendra ferðamanna í 
veitingahúsum og matvöruverslunum 
og þar er mikil aukning.  

Sjávarútvegsfyrirtækin eru að 
vinna með okkur í stóru verkefni 
undir merkjum Iceland Responsible 
Fisheries og það er áhugavert að 
upplifa þá samstöðu og áhuga 
erlendra aðila á að kynna sig undir 
þeim merkjum og tengja ímynd 
sína þannig við íslenskan uppruna, 
ábyrgar fiskveiðar og sjálfbærni sem 
og gæðin.“

Gott og víðtækt samstarf við 
bændur á Íslandi 

„Við höfum átt mjög gott samstarf 
við bændur – einstaka bændur, 
Bændasamtökin og Landssamband 
sauðfjárbænda. Við höfum  heimsótt 
bændur með blaðamönnum, 
bændur í ylrækt, sauðfjárbændur og 
ferðaþjónustubændur og fengið góðar 
móttökur. Það er nauðsynlegt fyrir 
okkur að vera í góðu sambandi við 
bændur og raunar alla sem stunda 
matvælaframleiðslu. Við höfum leitað 
til þeirra í þessum tilfellum því ekkert 
er eins áhrifaríkt fyrir blaðamanninn 
og að fá söguna á bak við hráefnið frá 

bónda í umhverfi hans.
Í könnun Ferðamálastofu meðal 

ferðamanna á Íslandi er upplifun þeirra 
af veitingahúsum jákvæð og er matur 
og matarmenning vaxandi í því sem 
þykir minnisstætt úr Íslandsheimsókn. 
Í viðhorfskönnun sem Íslandsstofa lét 
gera í fjórum Evrópulöndum fyrr á 
þessu ári kom fram að um helmingur 
þátttakenda hafði ekki skoðun á því 
hvort matarmenningin á Íslandi 
væri spennandi, þeir vita líklega 
lítið um hana og í því felast ýmis 
tækifæri. Það þarf að kynna hana 
betur og hafa birtingarmynd hennar 
á internetinu meira aðlaðandi, það 
felst meira en sviðahausar og hákarl 
í matarmenningu Íslendinga.  

Megum efla kynningu á okkur 
sem matvælaþjóð

Áslaug segir að varla þurfi að bæta 
matarmenninguna, en ímynd okkar 
sem matvælaþjóð megi hins vegar 
hressa upp á. „Við ættum að halda 
áfram á sömu braut varðandi okkar 
matarmenningu, bera virðingu fyrir 
hefðunum og fagna nýjungum í 
framboði á íslenskum matvælum 
og matreiðslu. Það er það sem hefur 
gert matarmenningu Íslendinga að 
því sem hún er í dag. Við ættum 
ekki að vera með minnimáttarkennd 
vegna matarmenningu okkar og 
bera hana saman við hina ítölsku 
eða frönsku, heldur vera stolt af 
henni, kynna hana og leyfa öðrum 
að njóta! 

Ísland er matvælaframleiðsluland, 
en lítið þekkt sem slíkt. Við þurfum 
því að vera dugleg í því að kynna 
okkur. Það felast gríðarleg tækifæri 
í því að kynna íslenskt hráefni, mat 
og matarmenningu – segja söguna 
af hefðum, nýsköpun, nýtingu 
orkunnar, náttúrunni og mörgu 
öðru.  Íslenskir matreiðslumenn 
gegna ákveðnu hlutverki í að móta og 
miðla matarmenningunni til erlendra 
ferðamanna og blaðamanna. Þeir eru 
hugmyndaríkir og færir í að byggja 
á hefðum en koma með nýjungar 
þar sem ferskleiki hráefnisins fær 
að njóta sín.“  /smh

Margþætt kynningarstarf á sviði sjávarútvegs- og matvæla hjá Íslandsstofu:

Til eflingar ímyndar Íslands sem matvælaframleiðslulands
– gott og víðtækt samstarf við bændur 

Matvælasvið Íslandsstofu og Inspired 
by Iceland hafa gert samstarfssamn-
ing við kokkalandsliðið.

Blaðamenn frá Spáni, Frakklandi, USA og Svíþjóð í heimsókn á Friðheimum. 

Áslaug Þ. 
Guðjónsdóttir.
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Stór og stæðilegur 
alvöru jeppi á 

frábæru verði!

Rexton jeppinn frá SsangYong er loksins fáanlegur aftur á Íslandi og 
það á einstaklega góðu verði. Rexton stenst allan samanburð við aðra 
stóra jeppa á markaðnum. Og það skín í gegn að ekkert hefur verið til 
sparað í frágangi og þægindum. Rexton er fullvaxinn jeppi byggður á 
grind og með háu og lágu drifi. Rexton er alltaf til í tuskið. Komdu og 
reynsluaktu nýjum Rexton. Hann er alvöru.

Opið alla virka daga frá 9 til 18 
og laugardaga frá 12 til 16. 
Verið velkomin í reynsluakstur.

Verð: 6.990 þús kr.

• Bíll byggður á grind
• Millikassi með læsingu og lágu drifi
• Sjálfstæð fjöðrun að framan
• E-tronic 5 þrepa sjálfskipting með 

skiptirofum í stýri
• ABS hemlakerfi 
• ESP stöðugleikastýring 
• HDC, heldur á móti niður brekkur
• Tölvustýrð loftkæling

• Loftpúðar í stýri, farþegamegin 
    og í hliðum
• Styrktarbitar í hurðum 
• 16” álfelgur 
• Dráttargeta 2,6 tonn
• Varadekk
• Langbogar á þaki 
• Leðurstýri með útvarpsstýringu
• Hraðastillir (Cruise control) 

• Útvarpstæki og geislaspilari / MP3
• 6 hátalarar og USB tengi
• Bluetooth tenging við farsíma 
• Dagljósabúnaður
• Þokuljós - framan/aftan 
• Hæðarstillanlegt leðurstýri 
• Aðfellanlegir, rafdrifnir hliðarspeglar 

    með hita
• Hiti í sætum

• 7 manna 
• Fjarstýrðar samlæsingar 
• Rafdrifnar rúður í fram- og

     afturhurðum
• Opnanlegur gluggi á afturhlera
• Hiti undir þurrkum í framrúðu
• Vindskeið að aftan
• Litað gler 
• Þjófavörn

 BYGGÐUR Á GRIND 
HÁTT OG LÁGT DRIF

7 SÆTA

Rexton DLX • dísel túrbó • sjálfskiptur 

benni.is

NÝR

STÓRGÓÐUR

Reykjavík
Tangarhöfða 8
Sími: 590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636

2WD
Há-drifs stilling

4WD
Há-drifs stilling

4WD
Lág-drifs stilling

Bíll á mynd Rexton HLX
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Landgræðslufélag Biskupstungna:

Þorfinnur Þórarinsson 
lætur af formennsku 

Hótel Fljótshlíð komið 
með svansvottun
Hótel Fljótshlíð hefur hlotið 
umhverfisvottun norræna 
svansins. Sigurður Ingi 
Jóhannsson umhverfisráðherra 
afhenti vottunina með formlegum 
hætti í sal hótelsins laugardaginn 
15. nóvember. 

Hótelið er þar með komið í hóp sjö 
gististaða á landinu sem hafa hlotið 
umhverfisvottun norræna svansins 
en Hótel Fljótshlíð er fyrsta hótelið 
sem gengur í gegnum nýjar og hertar 
kröfur fyrir svansvottun. Arndís 
Soffía Sigurðardóttir hótelstýra er 
hæstánægð með vottunina.

„Já, með þessu erum við að skipa 
okkur í hóp fárra gististaða á landinu 
sem hafa hlotið umhverfisvottun 
norræna svansins og þar með ná 
fram sérstöðu sem aftur nýtist 
okkur sem markaðstæki. Þá er 

óhætt að segja að umhverfisvottun 
norræna svansins er ekki aðeins 
umhverfisvottun í þröngum skilningi 
þess orðs heldur líka gæðastimpill á 
vöru og þjónustu,“ segir hún. Hótel 
Fljótshlíð er fjölskyldufyrirtæki, 
starfrækt að Smáratúni í Fljótshlíð. 
Ferðaþjónusta hófst þar árið 
1986 þegar Sigurður Eggertsson 
og Guðný Geirsdóttir gerðust 
meðlimir að Ferðaþjónustu bænda. 
Árið 2006 komu dóttir þeirra og 
tengdasonur, Arndís Soffía  og Ívar 
Þormarsson, matreiðslumeistari 
staðarins, inn í reksturinn. Hótel 
Fljótshlíð hefur unnið samkvæmt 
sjálfbærnistefnu frá árinu 2007 og 
má segja að umhverfisvottunin í 
dag sé hápunktur þeirrar vinnu þótt 
áfram verði unnið í átt að aukinni 
sjálfbærni.  /MHH

Aðalfundur Landgræðslufélags 
Biskupstungna var haldinn 
mánudaginn 24. nóvember í 
Aratungu. Auk hefðbundinna 
aðalfundarstarfa fluttu Sveinn 
Runólfsson landgræðslustjóri 
og Garðar Þorfinnsson 
héraðsfulltrúi erindi um 
landgræðslu. 

Þorfinnur Þórarinsson, 
formaður félagsins til margra ára, 
gaf ekki kost á sér í endurkjör. Úr 
varastjórn gekk Egill Jónasson. 
Í þeirra stað voru kjörnir Ingvi 
Þorfinnsson í aðalstjórn og 
Guðrún Magnúsdóttir í varastjórn.  
Í aðalstjórn eru, auk Ingva, þeir 
Helgi Kjartansson og Guðmundur 
Ingólfsson. Stjórnin á eftir að 
skipta með sér verkum.  Félagið 
hélt upp á 20 ára starfsafmæli á 
árinu. 

Á fundinum kom fram að 
afmælisins hefði verið minnst með 

margvíslegum hætti. Til dæmis 
var haldinn landgræðsludagur 
í samvinnu við Landgræðsluna. 

Þá fór félagið í heimsókn til 
Landgræðslunnar og gefinn var 
út bæklingur um starf félagsins.

-

Garðyrkjustöðin Friðheimar bætti 
enn við þjónustu sína í síðustu viku  
með opnun vefverslunarinnar 
Matarbúrsins á framleiðsluvörum 
fyrirtækisins.

Bjarni Jónsson, framkvæmdastjóri 
Sambands garðyrkjubænda, opnaði 
vefverslunina formlega í hófi sem 
haldið var af þessu tilefni á Hótel 
Sögu. 

Í Friðheimum eru ræktaðir 
tómatar allan ársins hring í raflýstum 
gróðurhúsum. Þar ráða Knútur Rafn 
Ármann og kona hans, Helena 
Hermundsdóttir, ríkjum ásamt 
fimm börnum sínum, Dórótheu, 
Karítasi, Matthíasi Jens, Arnaldi og 
Tómasi Inga, sem taka drjúgan þátt 
í rekstrinum. Auk þeirra sem hafa 
komið beint að þróun uppbyggingar 
í Friðheimum þakkaði Knútur 
Sambandi garðyrkjubænda fyrir 
ómetanlegan stuðning. 

„Sambandið hefur staðið mjög 
þétt við hliðina á okkur og þar höfum 
við getað sótt um vöruþróunarstyrk 
sem hefur gert það að veruleika 
að við höfum getað þróað hlutina 
áfram,“ sagði Knútur. 

Vörurnar til sölu um allan heim

„Nú geta viðskiptavinir okkar hvar 
sem er í heiminum farið inn á vefinn 
okkar, friðheimar.is, og  keypt 
grænmetisvörur Friðheima.

Við erum komin með alls tólf 
vörutegundir og flóran er alltaf 
að aukast. Það er komið eitt og 
hálft ár síðan við kölluðum saman 
góðan hóp þegar við vígðum 
matarminjagripina og verslunina 
í Friðheimum, ári eftir að við 
opnuðum gestastofuna árið 2012. 
Síðan höfum við sífellt verið að taka 
þetta skrefinu lengra.“

Í versluninni í Friðheimum 

hafa  gestirnir getað tekið með sér 
heim matarminjagripi úr tómötum 
og gúrkum, sem nú er líka hægt 
að panta á vefnum. Í Friðheimum 
er einnig stunduð hrossarækt 
og ferðamönnum boðið upp á 
hestasýningu á fjórtán tungumálum. 

„Í garðyrkjunni erum við alla 
daga að keppa um gæði, því það 
skiptir okkur öllu máli að íslenskir 
neytendur vilji kaupa íslenskt 
grænmeti. Við höfum gert alveg 
það sama varðandi ferðaþjónustuna 
og byggjum algjörlega á gæðunum. 
Til að byggja upp gæði þarf 
fagmennsku, þekkingu og metnað. 
Við höfum sjálf haft mikinn metnað 
og ákveðna þekkingu á því sem við 
erum að gera, en höfum líka verið 
duglega að kalla til fólk að hjálpa 
okkur í þessu.“

Njóta aðstoðar fagfólks

Nefndi Knútur þar hönnuðina 
Margréti Sveinbjörnsdóttur í 
brúarsmiðjunni, ásamt hönnuðunum 
Vilborgu Sigurðardóttur, Kára 

Marteinssyni og Helga Jónssyni 
sem hafa hannað allt viðmót og 
þar með vefsíðuna líka. Þá nefndi 
Knútur matarhliðina sem Jón 
matreiðslumeistari kom að með 
endalausar hugmyndir. „Án hans 
hefði þessi matarþróunarhugmynd 
aldrei farið svona langt.“ 

Bætir hann við að nú hafi  
ferðamálafræðingurinn Rakel Eva 
Guðmundsdóttir einnig komið 
að þessu til að hjálpa þeim að 
taka skrefið lengra hvað varðar 
ferðaþjónustuþáttinn.  

Sagði Knútur að hugmyndin 
hafi upphaflega verið að framleiða 
úrvals matvöru úr útlitsgölluðum 
tómötum og gúrkum, en nú væri 
verkefnið komið enn lengra. 
Farið væri að framleiða gæðavöru 
úr minna þroskuðum grænum 
tómötum líka sem venjulega er 
hent þegar plöntunum er skipt út 
tvisvar á ári. Úr þeim er búið að 
þróa fjórar eða fimm vörutegundir 
og allt grænmetið sem framleitt er 
í stöðinni er því nýtt eins og hægt 
er. /HKr.

Friðheimar hafa opnað vefverslun

Mynd / HKr. 

Mynd / MHH

Tilögur að fjárlögum 2015:

Framlög til samgöngu-
mála aukin umtalsvert
Gert er ráð fyrir í tillögum 
til fjárlaga að Vegagerðin fái 
talsvert meira til framkvæmda 
en upphaflega var gert ráð fyrir. 

Þar er lagt til að Vegagerðin 
fái 570 milljóna króna hækkun á 
framlagi til framkvæmda. Lögð 
er áhersla á að horft verði til 
framkvæmda við safn- og tengivegi 
auk nýframkvæmda á dreifbýlum 
svæðum. Um leið eru 850 milljónir 
króna færðar af framkvæmdum yfir 
á viðhald. 

Sem kunnugt er er margra ára 
viðhaldsleysi farið að valda miklum 
skaða á vegakerfi landsmanna. Mun 

það leiða til þess að dýrara verður 
að laga þessa vegi en annars hefði 
orðið með eðlilegu árlegu viðhaldi. 

Flugvallauppbygging fjármögnuð 
með arðgreiðslum Isavia 

Uppsöfnuð fjárþörf er víðar í 
samgöngukerfi landsmanna eins og 
hvað varðar flugvelli. Gerð er tillaga 
um 500 milljóna króna tímabundið 
framlag til að koma til móts við 
uppsafnaða þörf fyrir uppbyggingu á 
flugvöllum á landsbyggðinni. Verður 
þetta fjármagnað með arðgreiðslu frá 
Isavia.  /HKr. 
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Jólasveinarnir eru synir Grýlu 
og Leppalúði er að öllum 
líkindum faðir þeirra, en Grýla 
var ekki við eina fjölina felld 
því áður en hún kynntist Lúða 
átti hún vingott við Bola og 
Gust og átti með þeim fjölda 
tröllabarna. 

Í dag eru flestir sammála um 
að jólasveinarnir séu þrettán og 
heiti Stekkjastaur, Giljagaur, 
Stúfur, Þvörusleikir, Pottasleikir, 
Askasleikir, Hurðaskellir, 
Skyrgámur, Bjúgnakrækir, 
Gluggagægir, Gáttaþefur, 
Ketkrókur og Kertasníkir.

Mörg staðbundin nöfn

Áður gengu jólasveinarnir  undir 
ýmsum nöfnum sem oft og 
tíðum voru staðbundin, eins og 
til dæmis í Fljótunum þar sem 
nöfnin Pönnuskuggi, Guttormur, 
Bandaleysir, Lampa skuggi og 
Klettaskora koma fyrir, og í 
Mývatnssveit þekktust nöfn eins 
og Flórsleikir og Móamangi. Á 
Ströndum voru þeir þrettán eða 
fjórtán og báru önnur nöfn en 
annars staðar á landinu.

Illir að eðlisfari og rógsamir

Útlit jólasveina er breytilegt í 
gegnum aldirnar og í eina tíð var 
sagt að þeir væru í mannsmynd 
en klofnir upp í háls, með klær 
fyrir fingrum, kringlótta fætur og 
engar tær. Þeir voru sagðir illir 
að eðlisfari og líkastir púkum og 
lifa mest á blótsyrðum manna 
og óvönduðum munnsöfnuði. 
Þeir voru sagðir rógsamir og 
rángjarnir, einkum á börn.

Í dag líkjast þeir fremur 
fíflalegum og hallærislegum 
trúðum eða búðarfíflum en 
ógnvekjandi tröllum.

Á leið til byggða

Til upprifjunar fyrir þá sem eru 
búnir að gleyma eða hina sem 
aldrei hafa vitað það þá koma 
jólasveinarnir í þessari röð.

Stekkjastaur  12. dseember, 
Giljagaur  13. desember,
Stúfur  14. desember,
Þvörusleikir  15. desember, 
Pottaskefill  16. desember, 
Askasleikir  17. desember, 
Hurðaskellir  18. desember,
Skyrgámur  19. desember, 
Bjúgnakrækir  20. desember, 
Gluggagægir  21. desember, 
Gáttaþefur  22. desember, 
Ketkrókur á Þorláksmessu, 
23. desember, og að lokum 
Kertasníkir sem kemur þeirra 
síðastur á aðfangadag, 24. 
desember.

Þekktur gluggagægir

Upp úr miðri síðustu öld fara 
jólasveinarnir að mildast og 
taka á sig alþjóðlega mynd 
rauðhvíta jólasveinsins. Þeir 
verða vinir barnanna og færa 
þeim gjafir í skóinn síðustu 
dagana fyrir jól og eru ómissandi 
á jólaskemmtunum.

Íslensku jólasveinarnir halda 
þó þeim sið að vera hávaðasamir 
og hrekkjóttir og ekki er laust við 
að börnin séu enn hrædd við þá. 
Hræðsla barnanna er fullkomlega 
eðlileg. Fullorðið fólk hikar 
ekki við að segja börnunum að 
þessir ókunnugu ríflega miðaldra 
offitusjúklingar, sem ganga um í 
skrýtnum rauðum fötum, komi í 
herbergið til þeirra á nóttinni og 
taki óþekk börn og þau sem ekki 
vilja fara snemma í rúmið.

Einn þeirra er meira að segja 
þekktur gluggagægir.  /VH

Jólasveinarnir

Umtalsverðar breytingar hafa 
verið gerðar á búrekstrinum 
í Efstadal II á undanförnum 
árum. Allt fé var skorið niður á 
bænum árið 1983 vegna riðuveiki 
á svæðinu og var fjárhúsunum 
þá breytt í fjós. Í dag er auk 
hefðbundins kúabúskapar og 
hrossaræktar, rekin ört vaxandi 
ferðaþjónusta á bænum. 

Eigendur Efstadals II eru hjónin 
Björg Ingvarsdóttir og Snæbjörn 
Sigurðsson. Snæbjörn er fæddur 
og uppalinn í Efstadal en Björg 
kemur frá Njarðvík. Sama ættin 
hefur búið í Efstadal síðan um 
1850 og eru börn þeirra hjóna 
og tengdabörn nú komin inn í 
reksturinn sem fer ört vaxandi. 
Það eru hjónin Sölvi Arnarson 
og Kristín Ingunn Haraldsdóttir, 
Guðrún Karítas Snæbjörnsdóttir 
og Árni Benónýsson.

Með hundrað nautgripi, 
hrossarækt og ferðaþjónustu

Snæbjörn segir að þau séu nú með 
rúmlega 100 nautgripi og þar af eru 
ríflega 40 mjólkandi kýr. Auk þess 
að nýta mjólk af búinu út í kaffi og 
bakstur fyrir ferðamennina, þá lærði 
Björg að framleiða ís fyrir nokkrum 
árum. Hefur ísinn í Efstadal öðlast 
miklar vinsældir og hefur verið 
vaxandi straumur ferðamanna 
sem leggja leið sína upp í Efstadal 
og kaupa ís og kaffiveitingar og 
heimatilbúinn ost og aðrar veitingar 
í fínu veitingahúsi staðarins. Er 
starfsemin rekin undir nafninu 
Efstidalur ehf.

Byggt upp á methraða

„Þetta er farið að ganga mjög vel, 
segir Snæbjörn. „Hér var byrjað að 
byggja upp í nóvember 2012 og við 
vorum komin með fullt starfsleyfi 
á allt húsið 1. júní 2013. Þetta var 
ekki langur byggingartími, en ég var 
líka með alvöru verktaka.“ 

Góð aðsókn þrátt fyrir litla 
markaðssetningu

Eftir að ferðaþjónustustarfsemin 
fór af stað segir Snæbjörn að varla 
hafi gefist tími til að fara í alvöru 
markaðssetningu, en aðsóknin hafi 
samt verið með ólíkindum.

„Þetta skapaði vinnu fyrir um 16 
manns í sumar og nú erum við átta í 
vinnu hér,“ segir Snæbjörn. 

Hann segir að það séu þó fyrst 
og fremst Íslendingar sem komi í 

veitingahúsið þar sem hægt er að 
njóta matar og annarra veitinga og 
horfa um leið á kýrnar í gegnum 
gler. 

„Það eru þó nánast eingöngu 
útlendingar sem sækja hér í 
gistinguna yfir sumartímann.“ 

Það er ekki síst heimatilbúni ísinn 
sem hefur vakið athygli íslenskra 
ferðalanga sem leið eiga um 
uppsveitir Árnessýslu. Hefur hróður 
hans verið að spyrjast út sem og 
góð þjónusta og góður matur á 
veitingastaðnum.  

Margar hugmyndir um frekari 
uppbyggingu

 
Sveinbjörn segir að auk þess að 
framleiða margvíslegar afurðir úr 
þeirra eigin mjólk, þá sé draumurinn 
líka að koma upp litlu sláturhúsi á 
staðnum þannig að búið verði sem 
sjálfbærast hvað varðar framleiðslu 
á eigin kjötafurðum líka. Hann telur 
að það geti þó orðið erfiður róður, 
þar sem mjög strangt regluverk 
sé á bak við rekstur sláturhúss og 
miklar kröfur um aðbúnað og jafnvel 
strangari reglur en úti í Evrópu. 

Þörf á betra regluverki

Segir Snæbjörn að þrátt fyrir að 
hann sé í þessu brölti með sinni 
fjölskyldu og fjölmargir fleiri víða 
um land, þá vanti enn að setja 
almennilegan starfsramma með 
reglugerð fyrir svona starfsemi. Vill 
hann að t.d. allir hagsmunaaðilar í 
mjólkurframleiðslu setjist niður og 
finni leiðir til að skapa starfsumhverfi 
þar sem smáframleiðendur og 
stórframleiðendur geti unnið saman 
í sátt og samlyndi. Það hljóti að vera 
hagur allra, ekki síst bænda og þá 
neytenda um leið. Segist Snæbjörn 
vona að menn séu farnir að opna 
augun fyrir þessu. 

Samkvæmt leyfi Brunavarna 
Árnessýslu megi vera 440 manns í 
húsnæði veitingahússins í Efstadal 
í einu, en það er á tveim hæðum. 
Sveinbjörn segir að það hafi verið 
mest ríflega 200 manns þar í veislu, 
en salurinn á efri hæðinni taki ríflega 
100 manns í sæti.  „Við getum því 
tekið við þokkalegum hópum.“ 
 /HKr.

Efstidalur er ört vaxandi 
ferðaþjónustubýli
− bjóða upp á gistingu, byggðu vandaðan veitingastað á mettíma og framleiða eigin ís og osta

STEKKUR 

Fjölskyldan í Efstadal á neðri hæðinni í veitingahúsinu, þar sem fylgjast má með kúnum í gegnum glugga. Talið frá vinstri; Sölvi Arnarson og Kristín 
Ingunn Haraldsdóttir, Árni Benónýsson og Guðrún Karítas Snæbjörnsdóttir með barn sitt á milli sín og Snæbjörn Sigurðsson, bóndi og framkvæmdastjóri 
Efstadals ehf. Á myndina vantar eiginkonu Snæbjörns, Björgu Ingvarsdóttur.  Myndir /HKr. 

Árni Benónýsson tekur sig vel út við barborðið. 

Veitingaaðstaðan í Efstadal var byggð upp á nokkrum mánuðum. 

Snæbjörn hyggst gera umtalsverðar breytingar á fjósinu með aðstöðu fyrir 
gesti til að skoða hvernig mjólkin verður til.  
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Bio-Kult Candéa fyrir mig og mína
Ég hef óþol fyrir nokkrum fæðutegundum og fékk reglulega ristilkrampa, uppþemdan maga og 
ógleði. Ég hef þurft að passa vel upp á mataræðið, ekki síst þegar ég fer í veislur þar sem ég gat ekki 
vitað hvað var í matnum og fékk krampa í kjölfarið. En eftir að ég byrjaði að taka inn Bio-Kult Candéa 
breyttist þetta og maginn/ristillinn er til friðs. 
Ég tek 2 hylki með morgunmat og ristilkramparnir heyra sögunni til. Ég, systir mín og dóttir tökum 
allar Bio-Kult með góðum árangri.

Kveðja Berglind Káradóttir

Matur sem við neytum nú á dögum inniheldur 
meira af kol vetnum en matur sem forfeður okkar 
neyttu. Við erum ekki vön þeim. Of stór skammtur 

af kol vetnum miðað við 
prótein gerir lifrinni erfitt 
að viðhalda eðli legri efna-
skiptingu og niður broti á 
fitu. Sem bet ur fer er það 
ekki einungis pró tein 
sem getur örv að lifra-
starfsemina.  

Leyndarmálið um Active Liver 
Active Liver inniheldur nátt-
úru legt jurtaþykkni kólín, sem 
er þekkt fyrir að örva virkni 
lifrarinnar og galls ins og einnig 
mjólkurþistil, æti þistil, túr merik og 
svartan pip ar. Þessi efni eru mikil-
væg fyrir fitubrennslu og hjálpa til 
við að minnka lifrafitu. 
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Fæst í öllum apótekum, heilsuverslunum og heilsuhillum stór-
mark að anna. Hægt er að nálgast frekari upplýsingar á heimasíðu  

IceCare, www.icecare.is. Þú finnur okkur á:  

NÚ VAKNA ÉG ÚTHVÍLDUR
Ég hef notað Brizo í nokkra mánuði, 

og er ánægður með hve vel það 
virkar á mig.

Ég er orðinn 66 ára var farinn að 
finna fyrir því að ég þurfti oft að kasta 
þvagi, og náði ekki alveg að tæma 
blöðruna í hvert sinn. Þetta fannst 
mér óþægilegt og leið ekki vel með 
þetta. Þó vildi ég ekki nota lyf – frekar 
eitthvað náttúrulegt. Mér bauðst 
fyrir nokkrum mánuðum að prófa 1 
mánuð af Brizo og fann strax að það 
létti á þrýstingi á þvagrásinni. 
Nú hef ég notað Brizo í nokkra mánuði 
samfleytt og er mjög ánægður með 
hvernig mér líður af því. Ég hef fulla 
trú á svona náttúrulegum lausnum í 
staðinn fyrir lyf. 

Takk fyrir mig, Skúli Sigurðarson 

ÖFLUG VÖRN GEGN SVEPPASÝKINGU
Bio Kult Candéa hylkin veita öfluga vörn gegn Candida sveppasýkingu. Unnur Gunnlaugsdóttir segir notkun 
hylkjanna það eina sem hafi virkað í baráttu hennar við síendurteknar sýkingar.   

Skúli Sigurðarson

Hún segir líf sitt hafa tekið mikl um breyt-
ingum eftir að hún fór að taka inn Bio Cult 
Candéa hylkin. „Ég er algjörlega laus við 
sviða og kláða og önnur óþægindi sem fylgja 
sveppa sýkingum. Að auki get ég loksins farið 
í sund og nýt þess að fara í sund reglulega 
með börnunum mínum, þvílíkur munur. 

Ég mun hiklaust halda áfram að nota Bio 
Kult Candéa og mæli með Bio Kult Candéa 
hylkjunum.“

Bio Kult Candéa hylkin henta vel fyrir alla, 
einnig fyrir barnshafandi konur, mjólkandi 
mæður og börn.

Bio Kult Candéa er öflug blanda af vinveittum 
gerlum, hvítlauk og grape seed extract. Það virkar 
sem öflug vörn gegn Candida sveppa sýkingu 
í meltingarvegi kvenna og karla. Sveppasýking 
getur lýst sér á mismunandi hátt og komið fram 
með ólíkum hætti. Ein kenni sveppasýkingar 
geta meðal annars verið munnangur, fæðu óþol, 
pirringur, skapsveiflur, þreyta, melt ingar truflanir, 
brjóstsviði, verkir í liðum, mígreni og alls kyns 
húð vandamál. 

Bio Kult Candéa er öflug vörn gegn sveppa-
sýk ingu á við kvæð um svæðum hjá konum. 
Unnur Gunnlaugsdóttir fékk fyrst sveppa sýk-
ingu fyrir fjórtán árum síðan og fékk í kjölfarið 
sí endur teknar sýk-
ing ar. „Ég hef prófað 
allt til að losna við 
sveppa sýkinguna, allt 
frá grasa  lækningum til 
lyf seðilsskyldra lyfja til 

að losna við þennan ófögnuð en ekkert hefur virk að. 
Ég minnkaði líka mjög neyslu á einföldum kol vetnum 
en það hafði ekkert að segja. Tímabilið í kring um 
blæðingar var algjör hryllingur, stans laus sviði og 
van líðan, ég var orðin mjög þunglynd,“ segir Unnur.

Unnur segir notkun á Bio 
Kult Candéa hylkjunum hafa 

breytt lífi sínu. Hún er laus við 
síendurteknar sveppasýkingar 

sem hrjáðu hana áður í mörg ár. 

S
tarfsemi lifrarinnar hef ur mikið að segja um líkam legt heilbrigði. 
Lif ra starfsemin hef ur mikla þýð ingu fyrir efna skipt in. Það geta 
verið margar ástæður fyrir lifra fitu. Það getur verið vegna áfengis-
neyslu en lifrafita er einn ig al gengt vandamál hjá fólki í 

yfir þyngd. Þreyta og þrótt leysi eru al geng merki þess að mikið 
álag er á lifr inni. 

Nýtur þú lífsins of mikið? 
Þegar þú lifir lífinu til fulls þá er auðvelt að finna fyrir því og það 

sést. Nú geturðu fengið hjálp: Active Liver styður við niðurbrot 
fitunnar í þörmunum, bætir meltinguna og stuðlar að eðlilegri 
lifrastarfsemi.  

Þú leiðir ekki hugann dagsdaglega að lifr inni. En hún gegnir mikil-
vægu hlutverki varð andi efna skipti og niður brot á fitu. Of mikið af 
kol vetnum, of mikið áfengi og fitugur matur veld ur of miklu álagi á 
starfsemi lifrar innar- og gallsins.  

ACTIVE LIVER FYRIR LIFRASTARFSSEMINA

Ég er kominn á sjö tugs-
ald ur inn og undan-
farin ár hef ég þurft að 

hafa þvag lát allt að þrisvar 
sinnum á nóttu. Þetta hvim-
leiða vandamál var alltaf að 
ágerast, það olli mér vanlíðan 
og ég náði ekki að hvílast 
eins og ég þurfti. Eftir að ég 
fór að taka inn Brizo-hylkin 
hefur líð an mín gjörbreyst. Ég 
þarf miklu sjaldn ar að vakna á 
nótt unni og er því úthvíldur að 
morgni. Sviðinn, sem einnig 
angr aði mig er nánast horfi nn. 
Ég mæli hiklaust með Brizo 

fyrir karl menn á mínum aldri sem 
eiga við þetta vandamál að etja. 

    Finnur Eiríksson

Finnur Eiríksson

ICECARE kynnir:

5 góðar ástæður til að nota Active Liver

kólín og svartan pipar

Active Liver er gott 
„vítamín“ fyrir lifrina. 
Taktu inn eina töflu 

daglega.



18 Bændablaðið | Fimmtudagur 4. desember 2014

Sauðfjárbændurnir Matthías 
Sævar Lýðsson og Hafdís 
Sturlaugsdóttir, í Húsavík á 
Ströndum, gerðu sér lítið fyrir 
og báru sigur út býtum í þriðja 
sinn í Rúllupylsukeppninni 
í Þurranesi í Dalabyggð, en 
keppnin hefur einmitt einungis 
þrisvar verið haldin. Raunar áttu 
þau næstbestu pylsuna einnig. 

Hafdís 
og Matthías búa 
með um 470 kindur og mismunandi 
fjölda af æðarfugli og Hafdís segir 
að kannski megi rekja upphafið 
að áhuga þeirra á rúllupylsugerð 
til þess þegar þau ákváðu að 
koma sér upp kjötvinnslu. „Við 
tókum þátt í Vaxtarsprota-verkefni 
2006. Þá unnum við með ákveðna 
hugmynd sem varð grunnurinn 
að kjötvinnslu sem við komum 
upp í framhaldi, eða 2008. Við 
fengum hugmynd að kjötafurð, 
svokölluðum Lostalengjum, sem 
er aðalbláberjagrafinn og reyktur 
ærvöðvi. Hugmyndin tók á sig mynd 
og er alltaf í framleiðslu hjá okkur. Nú 
tökum við heim úr sláturhúsi um það 
bil 25 prósent af framleiðslu búsins. 
Við vinnum lambakjöt og ærkjöt, 
sagað, úrbeinað, saltað og reykt allt 
eftir óskum kaupenda. Aðalkaupandi 
okkar er veitingastaðurinn Café Riis 
á Hólmavík en Frú Bára kaupir allar 
sauðfjárafurðir af okkur. Einnig 
seljum við kindakjöt til einstaklinga 
og fleiri fyrirtækja í nágrenninu. Við 
erum alltaf að vinna að vöruþróun 
á kindakjöti, sumt tekst og annað 
ekki,“ segir Hafdís.

Fyrst voru slögin nýtt í kæfu

„Við gerðum ekki mikið af 
rúllupylsum fyrstu búskaparárin. 
Slögin voru meira nýtt í kæfu. 
Okkur fannst þessi hefðbundna 
rúllupylsa, það er söltuð með lauk 

og rúllupylsukryddi ekkert sérstök. 
Aftur á móti voru yfirleitt gerðar 
reyktar rúllupylsur.

Þegar rúllupylsukeppnin var 
haldin í fyrsta sinn 2012 ákváðum 
við á síðustu stundu að vera með.  
Það var aðallega til að spreyta okkur 
á rúllupylsugerð úr lambaslögum 
sem er gömul íslensk hefð. Okkur 
fannst líka skemmtileg þessi 
nýbreytni í matarmenningu. Við 
lögðum höfuðið í bleyti og reyndum 
nýjungar og reyndum okkur líka við 
hefðbundnari tegundir. Þá fengum 
við fyrstu verðlaun fyrir „léttreykta 
rúllupylsu“ og önnur verðlaun 

fyrir „ávaxtafyllta rúllupylsu“. 
Léttreykta rúllupylsan varð 

bara léttreykt vegna 
tímaskorts en við 

náðum ekki að 
reykja  hana 
meira. Árið 2013 

var önnur keppni 
og þá vorum við 

óragari að gera tilraunir. Sumt 
heppnaðist en annað alls ekki. Þá 
fengum við fyrstu verðlaun fyrir 
„Fjalladrottningu“ sem var krydduð 
með jurtum sem Hafdís tíndi hér á 
Ströndum.

Nú í ár komum við með 
þrjár tegundir af rúllupylsum 
til keppninnar. „Paradís“ var 
hunangssöltuð rúllupylsa, 
söltuð með salti frá Norðursalti 
á Reykhólum. Hún fékk fyrstu 
verðlaun. „Rán“ er rúllupylsa vafin 
saman með beltisþara á milli laga 
ásamt salti frá Norðursalti. Þar 
sem Húsavík stendur við sjó var 
auðvelt að nálgast ferskan þarann. 
Við það kemur sjávarbragðið mjög 
vel fram. Hún fékk önnur verðlaun. 
Við vorum einnig með rúllupylsu 
sem við kölluðum „Heit og rjóð“ 
en hún var vafin upp með papriku, 
rauðlauk og chili.

Við fitusnyrtum slögin nokkuð 
vel en samt verður að vera fita í 
rúllupylsum, annars verða þær þurrar 
og ekki góðar. Matthías úrbeinar, 
fituhreinsar og himnudregur slögin. 
Hugmyndavinnuna vinnum við 
saman og fáum einnig hugmyndir frá 
öðrum fjölskyldumeðlimum. En ég 
sé svo um að útfæra hugmyndirnar. 
Aðalatriðið við gerð rúllupylsu er 
að þora að prófa sig áfram. Þetta er 
mjög skemmtilegt og gaman að sjá 
hver árangurinn verður. Slögin eru 
ekki dýr matur og því tilvalið að gera 
tilraunir með þau.“  /smh

Sigurvegarar Rúllupylsukeppninnar í þriðja sinn:

Hunangssöltuð 
rúllupylsa sú besta
− beltisþararúllupylsa sú næstbesta

Slow Food á Íslandi og Þaulsetur 
sf. stóðu fyrir keppni í gerð 
rúllupylsu í Þurranesi í Saurbæ 
laugardaginn 22. nóvember kl. 
14. 

Það var í þriðja skiptið sem þessi 
keppni er haldin og í þriðja skiptið 
var rúllupylsa ættuð frá Húsavík á 
Ströndum hlutskörpust. 

Hugmyndin kviknaði á Ítalíu

Að sögn Höllu Steinólfsdóttur, bónda 
í Ytri-Fagradal á Skarðsströnd, sem 
stóð að skipulagningu keppninnar, 
kviknaði hugmyndin á Slow Food-
hátíðinni í Tórínó árið 2012.

„Við vorum saman á hátíðinni, 
Þorgrímur [E. Guðbjartsson] 
og Helga [E. Guðmundsdóttir] 
á Erpsstöðum í Dölum og við 
urðum fyrir innblæstri af öllum 
þessum krásum sem við sáum á 
hátíðinni. Okkur fannst því tilvalið 
að hleypa lífi í matarhandverk og 
smáframleiðslu í héraðinu okkar og 
efna til þessarar rúllupylsukeppni. 
Fornar verkunarhefðir og handverk 
í matargerð má ekki gleymast eða 
staðna. Keppnin er haldin til að 
viðhalda og vekja athygli á fornum 
hefðum og handverki í matargerð. 
Rúllupylsugerð úr kindakjöti er 
gömul og góð hefð á íslenskum 
heimilum. Það er því nauðsynlegt 
að leyfa ímyndunaraflinu að 
njóta sín, prófa nýjar leiðir og 
stuðla þannig að þróun í gerð 
hefðbundinna matvæla,“ segir 
Halla og bætir við að hugmyndir 
séu uppi um stofnun Slow Food-
félags fyrir Vesturland.

Dómarar voru Dominique Plédel 
Jónsson frá Slow Food Reykjavík 
og Kjartan H. Bragason frá 
Meistarafélagi kjötiðnaðarmanna.

Búið að sækja um skráningu fyrir 
rúllupylsuna inn í Bragðörkina

Að sögn Dominique hefur verið 
send inn umsókn til alþjóðlegu 
Slow Food-hreyfingarinnar um 

að íslenska rúllupylsan verði tekin 
inn í svokallaða Bragðörk Slow 
Food-hreyfingarinnar. Innanborðs 
í Bragðörkinni eru þær gæðaafurðir 
sem eru meðal annars taldar hafa 
menningarlegt gildi. Dominique 
segir að það sé einnig áhugi á 
magálnum; segir hann jafnvel líka 
eiga heima í Bragðörkinni. 

Magállinn er líka áhugaverður

Dominique biðlar til þeirra lesenda 
Bændablaðsins sem þekkja til 
verkunar og vinnslu á magálnum, 
að hafa samband við sig í gegnum 
vef Slow Food Reykjavík; 
slowfood.is.  /smh

Rúllupylsukeppnin í Þurranesi

Rúllupylsan Paradís var dæmd besta pylsan í keppninni.  myndir / smh

Hafdís

ara
tí

v
og

fyrir „ávaxt

H fdí

y „
Léttreykta

ba

Pylsurnar voru tíu talsins og úrvalið var ótrúlega fjölbreytt.  myndir / smh

Hafdís Sturludóttir og Matthías Lýðs-
son með bestu rúllupylsuna.

Gestirnir í Þurranesi fengu að 
smakka á öllum rúllupylsunum og 
höfðu gaman af. Hafdís útskýrir hér 

Halla Steinólfsdóttir, sem sá um skipulagningu keppninnar, er hér með Matthíasi, Hafdísi og dómurunum Dominique 
Plédel Jónsson frá Slow Food Reykjavík og Kjartani H. Bragason frá Meistarafélagi kjötiðnaðarmanna.

Rúllupylsan Gibba frá Hvítadal lenti í þriðja sæti.

Vel var vandað til verka við mat á rúllupylsunum og við stigagjöf.
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Hvað segja bændur þá?

Tímaritið verður á bilinu 100-144 síður 
og prentað á glanstímaritapappír í 
stærðinni A4.  
Fyrirhugað er að tímaritið komi 
framvegis út einu sinni á ári.

Tímaritið tekur á helstu málefnum landbúnaðarins  
og verða efnistökin fjölbreytt. 

Tímarit Bændablaðsins verður prentað í 8 þúsund 
ein tökum og dreift til allra áskrifenda, á öll lögbýli 
landsins og í fyrirtæki sem tengjast landbúnaðinum. 
Útgáfa tímaritsins verður í kringum Búnaðarþing og 
stóra matarhátíð og landbúnaðarsýningu í lok febrúar 
2015 í Hörpunni. 

Boðið er upp á hefðbundnar auglýsingar í ritinu en í 
seinni hluta þess verður pláss fyrir kynningarefni frá 
fyrirtækjum sem unnið  
er í samvinnu við blaðamenn.

Verðskrá auglýsinga 
Heilsíða: 150.000 kr. án vsk. 
Hálfsíða: 90.000 kr. án vsk. 
Opna: 220.000 kr. án vsk. 
Lógó/styrktarlína (hámark 10 lógó á síðu)  
= 25.000 kr. án vsk. 

Verðskrá kynninga
Heilsíða: 120.000 kr. án vsk. 
Hálfsíða: 80.000 kr. án vsk. 
Opna: 200.000 kr. án vsk.

Nánari upplýsingar veittar í síma 563-0300  
og netfangið augl@bondi.is
Bændablaðið

Í vetur mun Bændablaðið gefa út tímarit

Út í heim með Fella
- Kraftvélar í samstarfi við Fella

SL
Á
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A
R

Gerð Vinnslubreidd Fjöldi diska í slátturborði Lýsing Verð í kr. án vsk.* Verð í kr. m. vsk.*

SM248 2,4 m 4 Þrítengibeisli 990.000 1.242.450

SM320 3,0 m 7 Þrítengibeisli 1.390.000 1.744.450

SM3570 TL 3,5 m 7 Þrítengibeisli miðjuhengd 1.860.000 2.334.300

SM4080 TL 4,0 m 8 Þrítengibeisli miðjuhengd 1.990.000 2.497.450

SM991 TL X2 9,3 m 2x7 Samstæða miðjuhengd 4.690.000 5.885.950

SM310 FP 3,0 m 6 Framslátturvél 1.580.000 1.982.900

H
EY

Þ
Y

R
LU

R

Gerð Vinnslubreidd Fjöldi stjarna Lýsing Verð í kr. án vsk.* Verð í kr. m. vsk.*

TH5204DN 5,2 m 4 Lyftutengd á þrítengibeisli 990.000 1.242.450

TH6606DN 6,6 m 6  Lyftutengd á þrítengibeisli 1.340.000 1.681.700

TH790 HYDRO 7,7 m 6  Dragtengd, brotin saman með vökva 1.580.000 1.982.900

TH1100HYDRO 10,2 m 8 Dragtengd, brotin saman með vökva 2.280.000 2.861.400

TH800 TRANS 7,7 m 6  Dragtengd, flutningsvagn 1.990.000 2.497.450

TH901 TRANS 8,6 m 8 Dragtengd, flutningsvagn 2.450.000 3.074.750

R
A

K
ST

R
A

R
V

ÉL
A

R Gerð Vinnslubreidd Fjöldi stjarna Lýsing Verð í kr. án vsk.* Verð í kr. m. vsk.*

TS426DN 4,2 m 1 Lyftutengd á þrítengibeisli 990.000 1.242.450

TS1502 6,3-7,0 m 2 Krabbaútfærsla, rakar til hægri 2.360.000 2.961.800

TS1603 6,6-7,7 m 2 Dragtengd, rakar til hægri 3.080.000 3.865.400

TS671 5,8-6,6 m 2 Dragtengd, rakar að miðju 2.390.000 2.999.450

TS801 6,8-7,6 m 2 Dragtengd, rakar að miðju 2.850.000 3.576.750

TS880 7,2-8,1 m 2 Dragtengd, rakar að miðju 2.990.000 3.752.450

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

www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is

* Verð miðast við gengi Evru 154

Með kaupum á 
Fella heyvinnutæki 

fyrir áramót er 3ja daga 

ferð til Þýskalands, að 

skoða verksmiðjur Fella.
Flug, gisting og uppihald 

fyrir einn innifalið.
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Sóttvarnalæknir, Umhverfis-
stofnun, Vinnu eftirlitið og 
almanna varnadeild ríkis-
lögreglustjóra hafa gefið út 
endurskoðuð viðmið varðandi 
viðbrögð við brennisteinstvíildi 
frá eldgosum. 

Í endurskoðuðu viðmiðunum 
eru ákveðnari varnaðarorð varðandi 
ákveðin mengunartilvik en greint 
var frá í töflu sem birtist í síðasta 
Bændablaði. Þá eru  sett inn 
vinnuverndarmörk þegar mengun 
nær ákveðnu stigi og er þá öll 
vinna bönnuð nema með viðeigandi 
öndunargrímum. Að öðru leyti 
er taflan að mestu óbreytt. Með 
nýju töflunni fylgja eftirfarandi 
upplýsingar:

Vinnuverndarmörk

Fari styrkur SO2  yfir mengunarmörkin 
1.300 μg/m3 að meðaltali yfir 8 klst. 
tímabil skal stytta vinnutímann í 
hlutfalli við styrk mengunarinnar 
eða starfsmenn noti viðeigandi 
öndunargrímur.
Fari styrkur SO2 yfir mengunar-
mörkin 2.600 μg/m3 að meðaltali 
á 15 mínútna tímabili skal vinnu 
hætt eða starfsmenn noti viðeigandi 
öndunargrímur. 

Sjá nánar á heimasíðu 
Vinnueftirlitsins http://www.
vinnueftirlit.is/um-vinnueftirlitid/
frettir/nr/1170

Almennar ráðleggingar

• Lungna- og hjartasjúklingar hafi 
sín lyf tiltæk. 

• Andið sem mest með nefi og 
forðist líkamlega áreynslu 
utandyra í mikill mengun því 
það dregur úr SO2 sem kemst 
niður í lungu.

• Dvöl innanhúss með lokaða 
glugga og slökkt á loftræstingu 
veitir verulega vörn fyrir 
menguninni.

Frekari ráðstafanir: 

Ef mengun er mikil og fólk finnur 
fyrir óþægindum jafnvel þótt það 
dvelji innandyra er hægt að grípa 
til ráðstafana til að draga úr styrk 
SO2  innanhúss með því að útbúa 
einfaldan hreinsibúnað. 

1. Takið 5 g af venjulegum 
matarsóda og leysið upp í 1 lítra 
af vatni.

2. Bleytið einhvers konar klút t.d. 
viskastykki, þunnt handklæði 
eða gamaldags gasbleiu í þessari 
lausn. 

3. Vindið mesta vatnið úr þannig að 
ekki leki vatn úr. 

4. Festið þennan raka klút upp 
á einhvers konar grind, t.d. 
þurrkgrind fyrir þvott og 
festið á öllum hliðum t.d. með 
þvottaklemmum. 

5. Stillið grindinni upp í því herbergi 
sem ætlunin er að hreinsa loftið í. 

6. Til að klúturinn haldi virkni sinni 
þarf hann að vera rakur og gott 
er að halda rakastiginu við með 
því að úða á hann vatni t.d. úr 
blómaúðabrúsa. 

7. Til að auka virknina er gott að 
láta borðviftu blása á klútinn. 
ATH! viftan er rafmagnstæki, 
gætið þess að raki úr klútum eða 
frá úðabrúsanum komist ekki í 
viftuna. Viftan þarf að standa í 
öruggri fjarlægð frá klútum, ekki 
nær en um það bil tvo metra. Alls 
ekki breiða klútinn yfir sjálfa 
viftuna. 

8. Ef vifta er ekki til staðar 
gerir klúturinn samt gagn, 
sérstaklega ef honum er 
komið fyrir nálægt ofnum, 
en loftflæði er meira við 
ofna en aðra staði í íbúðinni. 
ATH! Ekki er þörf á að breiða 
klútinn yfir ofninn, nóg er að 
hann standi á grind við hliðina 
á ofninum. Gætið varúðar 
við rafmagnsofna, aldrei má 
hindra loftflæði að þeim eða 
breiða neitt yfir þá. 

9. Ef langvarandi mengun er til 
staðar þarf að skola klútinn 
undir rennandi vatni tvisvar 
á dag og setja hann aftur í 
matarsódalausnina.

Mikil mengun utandyra: 

Ef fólk þarf nauðsynlega að vera 
utandyra í mikilli mengun sem 
veldur óþægindum er gagnlegt að 
hafa blautan klút fyrir vitum en 
það dregur úr brennisteinsmengun 
í innöndunarlofti. Klútur vættur í 
matarsódalausn, eins og lýst er hér 
að ofan, er þó áhrifaríkari. Athugið 
að vatnið í klútnum gerir hann 
mun þéttari þannig að erfiðara er 
að anda í gegnum hann. Það getur 

reynst lasburða einstaklingum 
erfitt og jafnvel hættulegt. 

Einnig er hægt að taka 
hefðbunda rykgrímu eins og fæst í 
byggingavöruverslunum og bleyta 
hana í matarsódalausn. Hins vegar 
eru rykgrímur það þéttar að vatnið 
sem bætist við eykur mótstöðu í 
grímunni og gerir það erfitt að anda 
í gegnum hana. Því þarf að láta 
hana þorna alveg sem tekur um 
sólarhring. 

− ATHUGIÐ − 

− Blautir klútar eða rykgrímur 
sem áður hafa verið bleyttar í 
matarsódalausn duga aðeins í 
stuttan tíma (nokkrar mínútur) 
og hafa ekki sambærilega virkni 
við gasgrímur.
− Þetta eru því ekki úrræði sem 
hægt er að nota í langan tíma og alls 
ekki í mikilli nálægð við eldgosið. 
Þar duga einungis gasgrímur en 
þær eru áhrifaríkasta aðferðin til 
að draga úr SO2 í innöndunarlofti. 
−Gasgrímur eru víða ekki tiltækar 
og ekki ráðlagðar nema þar 
sem mikillar mengunar verður 
vart svo sem nálægt eldstöð 
og þá samkvæmt sérstökum 
ráðleggingum yfirvalda.

Sóttvarnalæknir, Umhverfisstofnun, Vinnu eftirlitið og almanna varnadeild ríkis lögreglustjóra:

Endurskoðuð viðmið varðandi viðbrögð við brennisteinsmengun frá eldgosum

Lýsing á loftgæðum
μg/m³ ppm Einstaklingar með Heilbrigðir einstaklingar

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 með mælingum. Áhrif á heilsufar ólíkleg.

hjá einstaklingum með undirliggjandi sjúkdóma. Dragið úr áreynslu ef þið finnið fyrir Slökkvið á loftræstingu.

 einkennum. Slökkvið á loftræstingu.

Slæm fyrir viðkvæma
600 - 2.600 0,2-1,0 Einkenni frá öndunarfærum líkleg hjá viðkvæmum Forðist áreynslu utandyra. Áhrif á heilsufar ólíkleg en gagnlegt

einstaklingum. Lítil vandamál hjá heilbrigðum. Slökkvið á loftræstingu. að draga úr áreynslu utandyra.

Slökkvið á loftræstingu.

Óholl
2.600 - 9.000 1,0-3,0 Einkenni frá öndunarfærum líkleg hjá öllum Dveljið innandyra og lokið gluggum. Forðist áreynslu utandyra.

einstaklingum, einkum einstaklingum með undirliggjandi Slökkvið á loftræstingu. Þeir sem hafa tök á haldi 

 öndunarfærasjúkdóma. sig innandyra, loki gluggum

 og slökkvi á loftræstingu.

2.600 1,0 Vinnuverndarmörk 15 mínútur. Öll vinna bönnuð Öll vinna bönnuð
nema með viðeigandi öndunargímum. nema með viðeigandi öndunargímum.

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.

Almennar ráðleggingar:
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

Litirnir í töflunni miða við styrk SO2 í 10-15 mínútur. Áhrif loftmengunar á heilsu eru háð þeim tíma sem fólk dvelur í menguninni. 
heilsuverndarmörk fyrir klukkutíma eru 350 μg/m³  og heilsuverndarmörk fyrir sólarhring eru 125 μg/m³
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Byggingariðnaður á Ísafirði að rétta úr kútnum − Inntré ehf. annast innréttingasmíði í nýja hjúkrunarheimilið Eyri:

Fyrirtækið á engan bíl og framkvæmda-
stjórinn ferðast um á reiðhjóli
− síst verra að vera á landsbyggðinni, segir Þröstur Jóhannesson sem byrjar með hreint borð og landið allt sem markaðssvæði 
Fyrirtækið Inntré ehf. hóf 
starfsemi á Ísafirði 9. október 
síðastliðinn. Stefnan er að þjónusta 
heimamarkaðinn sem og að sækja 
á útboðsmarkað.

Framkvæmdastjóri þess er Þröstur 
Jóhannesson húsasmíðameistari sem 
er jafnframt einn af eigendum. Hann 
segist bjartsýnn á framtíð rekstrar 
trésmíðafyrirtækis af þessum toga á 
Ísafirði. Verið sé að hefja vinnu við 
fyrsta stóra verkefnið sem er smíði 
allra innréttinga í hjúkrunarheimilið 
Eyri á Ísafirði sem nú er í byggingu.

Skrifað var undir samninga 
um innréttingasmíði  hjúkrunar-
heimilisins 20. nóvember sem er 
verk upp á um 55 milljónir króna. 
Segir Þröstur að því verkefni eigi 
að vera lokið í maí. Þangað til ættu 
menn að hafa nægan tíma til að leita 
nýrra verkefna. 

„Ég byrjaði hér einn í lok júlí 
og við höfum smám saman verið 
að bæta við okkur mannskap, taka 
til á verkstæðinu og koma vélum í 
gott stand. Við vorum orðnir fjórir í 
nóvember og einn byrjaði til viðbótar 
um mánaðamótin og nú erum við að 
hefja vinnu við þetta útboðsverk.“

Inntré er vel tækjum, búið og 
er til húsa að Sindragötu 11 við 
Sundahöfnina á Ísafirði. Þar hafa 
nokkrir forverar þess einnig verið 
til húsa. 

Ekki verra að vera á 
landsbyggðinni

Þröstur starfaði um áratug hjá 
Trésmiðjunni  Hnífsdal, en 
það fyrirtæki var með verkefni 
víða um land og ekki síst á 

höfuðborgarsvæðinu. Hann 
segir staðsetningu trésmiðju á 
landsbyggðinni bæði hafa sína kosti 
og galla. Að sínu mati vegi kostirnir 
jafnvel meira. 

Segir hann að reynslan sýni 
að vinnuafl sé nokkuð stöðugt á 
Ísafirði sem er ákveðinn kostur. 
„Mikil starfsmannavelta er dálítið 
erfið í þessum bransa því þá þarf að 
þjálfa upp nýtt fólk sem tekur langan 
tíma og kostar peninga. Ef menn 
þurfa mikið að búa við lítt þjálfað 
starfsfólk, þá leiðir það oft til þess 
að mistök eru gerð sem geta verið 
mjög dýr. 

Varðandi flutningana, þá erum 
við vissulega ekki í nágrenni við 
birgjana, en við setjumst þá bara 
niður, hringjum og pöntum efnið 
og höldum svo áfram að vinna. Þeir 
sem eru nær þurfa kannski að senda 
einhvern af starfsmönnum sínum 
til að sækja efnið sem getur tekið 
drjúgan tíma. Þá þarf líka að leggja 
honum til bíl. Sá maður er þá ekki að 
gera neitt annað á meðan.“ 

Bendir Þröstur á að ekki sé þörf á 
þessu hjá Inntré ehf. sem staðsett er 
nánast við hlið flutningafyrirtækjanna 
sem sjái um að koma vörunni beint 
inn á gólf. Þannig hafi staðsetningin 
sína kosti sem geti oft vegið upp 
gallana. 

Máli sínu til stuðnings bendir 
Þröstur á fyrirtæki eins og Miðás 
ehf. á Egilsstöðum sem gengur vel. 
Það er með markaðssvæði um allt 
land og framleiðir m.a. Brúnaás-
innréttingarnar.  Einnig nefnir hann 
verkefni Trésmiðjunnar í Hnífsdal 
sem hann starfaði hjá á sínum tíma.

„Við vorum mikið að starfa á 

Myndir / HKr.
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HDS 5/11 U/UX

HDS 10/20-4 M/MX

HDS 8/18-4 C/CX

K Ä R C H E R  S Ö L U M E N N

V E R T U  Á  Ö R U G G U M  S T A Ð

LANDVIT ÓSKAR EFTIR 
BÚJÖRÐUM TIL LEIGU 

 Á SUÐUR- OG VESTURLANDI. 

Nánari upplýsingar gefur Viggó í síma 
824-5066 eða á viggo@landvit.is 

Laufaleitir DVD
Heimildarmynd um fjársmölun 

á Rangárvallaafrétti.

Er bæði á íslensku og ensku og 
er góður kostur í jólapakkann 

fyrir unga sem aldna.
Verð 3.500 kr.

Eymundsson 
Hagkaup 

Lífland Rvk og Akureyri
Mosfell Hellu

Sunnlenska Bókakaffið Selfossi
Elkó fríhöfninni

höfuðborgarsvæðinu og sérstaklega 
í Kópavogi. Þar smíðuðum við inn 
í eina þrjá grunnskóla, Smáraskóla, 
Lindaskóla og Salaskóla. Einnig 
komum við að stækkun á 
Menntaskóla Kópavogs og fleira. 
Eitt stærsta verkefni okkar á þeim 
tíma var þó í Barnaspítala Hringsins, 
þar sem við smíðuðum innihurðir 
og hluta af innréttingum. Á sama 
tíma vorum við að smíða inn í 
gamla sjúkrahúsið á Ísafirði sem nú 
er safnahús. Þetta gekk mjög vel, 
en Trésmiðjan Hnífsdal var seld 
um svipað leyti og ég hætti þar 
2005,“ segir Þröstur.  Hann hóf þá 
störf sem kennari í húsasmíðum við 
Menntaskólann á Ísafirði, en er þar 
nú í launalausu ársleyfi. 

Dapurlega staðið að iðnnámi

Þröstur segir reyndar dapurlegt 
hvernig staðið hafi verið að iðnnámi 
í landinu á meðan öll áhersla hafi 
verið lögð á bóknám. Nú sé fjórða 
árið í röð sem enginn hafi sótt um 
nám í húsasmíði í MÍ og því hafi 
hann þurft að stunda kennslu í öðrum 
greinum, sem ekki hafi verið eins 
spennandi fyrir sig. Því hafi það 
verið freistandi að ganga inn í þetta 
nýja fyrirtæki. 

Tími til kominn að breyta 
iðnmenntuninni

Þröstur bendir á að það sé alltaf talað 
um að bóknámið sé ódýrara og þess 
vegna hafi menn látið kennslu í 
iðngreinum sitja á hakanum. Þetta 
sé ekki endilega raunin. Iðnnám 
taki að jafnaði fjögur ár. Þar af 
starfi nemendur í það minnsta eitt og 
hálft ár á samningi hjá iðnmeistara 
úti á vinnumarkaðnum. Á þeim 
tíma séu þessir iðnnemar farnir að 
greiða skatta til þjóðfélagsins sem 
bóknámsnemendurnir geri ekki í 
sama mæli. 

„Því tel ég að iðnnámið sé alls 
ekki dýrara fyrir ríkið.“ 

Auk þess bendir hann á að skortur 
á iðnmenntuðu fólki sé beinlínis farið 
að trufla starfsemi þjóðfélagsins. 
Þá hafi eiginlega steininn tekið úr 
þegar í ljós kom að námsráðgjafar 
voru farnir að tala nemendur frá 
því að fara í verknám. Þegar málið 
hafi verið kannað nánar hafi komið 
í ljós að flest allir námsráðgjafar í 
landinu voru með bóknámsmenntun 
að baki, en nánast enginn í þeim hópi 
verknámsmenntaður.  

Hann segir þó ljóst að gamla 

meistarakerfið sé barn síns tíma og 
því löngu tímabært að endurskoða 
fyrirkomulag iðnmenntunar í landinu 
þannig að nemendur geti lokið sínu 
iðnnámi á vegum skólanna. Galli 
kerfisins hafi komið berlega í ljós 
í hruninu, en þá hafi mikill fjöldi 
nemenda ekki komist á samning og 
hafi því ekki getað lokið námi sínu 
þegar fyrirtækin urðu verkefnalaus.  
Þröstur  segist þó binda vonir við 
að nýja framhaldsskólafrumvarpið, 
sem samþykkt var 2008 en frestað 
gildistöku á síðan, öðlist gildi næsta 
vor. Þar er gert ráð fyrir að sérstakur 
sjóður komi að málinu þannig að allt 
iðnnám verði á hendi skólanna sem 
geti þá um leið tryggt að nemendur 
komist í starfsþjálfun. 

Fyrirtækið á engan bíl
og framkvæmdastjórinn

ferðast á hjóli

Þröstur segir að fyrirtækið hefji 
skuldlaust sína starfsemi og eigi öll 
sín tæki og tól.

„Reyndar á fyrirtækið engan 
bíl og ég ferðast bara á hjóli,“ 
segir framkvæmdastjórinn, sem 
býr í Holtahverfi fyrir botni 
Skutulsfjarðar. „Maður sameinar 
því smá trimm og vinnu og mætir 
hér ferskur á morgnana.“

Reyndar er hann í góðu formi 
og er þekktur skíðagöngumaður og 
margfaldur Íslandsmeistari í þeirri 
grein. 

„Ef það verður ófært fyrir hjólið 
fer ég bara á skíðunum,“ segir 
Þröstur og hlær.

Eflaust mættu stjórnendur sumra 

ónefndra þjóðþekktra fyrirtækja 
taka þennan ferðamáta Þrastar sér 
til fyrirmyndar. 

Fjórir eigendur

Eigendur Inntrés ehf. eru 
fjórir, Þröstur Jóhannesson húsa-
smíðameistari sem á 20%, 
fjárfestingarsjóðurinn Hvetjandi sem 
á 20%, Vestfirskir verktakar sem eiga 
11% og Hólmberg ehf., sem á 49%. 

Segir Þröstur að einn stjórnar-
manna, Rafn Pálsson, hafi stofnað 
fyrirtæki fyrir tveim árum þegar 
TH ehf. hætti rekstri og keypti allar 
trésmíðavélarnar sem til staðar 
voru. Leigði hann síðan eigendum 
Trésmiðju Ísafjarðar vélakostinn, en 
þeir hættu rekstri á síðastliðnu vori. 
Þá stóð Rafn frammi fyrir því að 
þurfa að fjarlægja vélarnar eða reyna 
að finna flöt á því að koma aftur á fót 
fyrirtæki sem gæti nýtt þær.

„Hann fékk mig og Vestfirska 
verktaka að verkefninu og síðan 
kom inn í þetta fjárfestingarsjóðurinn 
Hvetjandi, sem settur var á fót 
á vegum Atvinnuþróunarfélags 
Vestfjarða. Við gengum inn í fyrirtæki 
Rafns sem átti vélarnar. Húsnæðið er 
aftur á móti leigt af félagi í Keflavík 
sem heitir Urtusteinn og er í eigu 
Samkaups sem á reyndar töluvert af 
öðru húsnæði á Ísafirði.“ 

Þröstur telur að nú sé góður tími 
til að opna trésmíðaverkstæði því 
verkefni fari aftur vaxandi eftir 
hrunið sem olli því að um 70% af 
markaðnum hrundi í þessari grein.“ 
 /HKr.

Laufaleitir eru á Facebook og einnig er hægt  
að fá upplýsingar á laufaleitir@hotmail.com
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Verið er að vinna að nýrri reglugerð 
um lífræna landbúnaðar-
framleiðslu og hugsanlegs 
svigrúms til sveigjanleika í 
framleiðslu reglum innan hennar 
vegna svæðabreytileika í Evrópu. 

Bændasamtök Íslands og VOR, 
félag framleiðenda í lífrænum 
búskap, í samvinnu við atvinnuvega- 
og nýsköpunarráðuneytið og 
Evrópustofu stóðu fyrir skömmu 
fyrir málþingi um stöðu og horfur í 
lífrænum búskap hér á landi. 

Meðal þeirra sem héldu erindi 
á fundinum var Serge Massart sem 
starfar við stefnumótun fyrir Organic 
Farming International, DG Agri í 
Brussel.

Endurskoðun reglugerðarinnar 
hafin

Massart sagði í samtali við 
Bændablaðið að núverandi reglugerð 
um lífræna framleiðslu innan ESB 
væri frá árinu 2007. Hann segir að 
Ísland og Noregur væru aðilar að 
þessum reglum en að hvorugt landið 
hefði tekið þær upp að fullu vegna 
óánægju með ýmis ákvæði í þeim. 

„Í dag er verið að endurskoða 
reglugerðina hjá Evrópuþinginu og 
væntanlega verður ný og endurbætt 
útgáfa hennar komin í gildi eftir tvö 
til þrjú ár. Þrátt fyrir að Íslendingar 
og Norðmenn taki ekki beinan þátt í 
umræðunum veit ég að báðar þjóðir 
hafa sent inn greinargerð þar sem 
hugmyndir þeirra um breytingar eru 
viðraðar.“

Heimsframleiðsla og neysla

Í erindi sínu bar Massart meðal 
annars saman framleiðslu á lífrænum 
landbúnaðarvörum og neyslu þeirra í 
mismunandi heimsálfum. Árið 2012 
voru lífrænar landbúnaðarvörur 
framleiddar á um þremur milljónum 
hektara lands í Bandaríkjunum og 
um 44% af heimsneyslu lífrænna 
afurða átti sér stað þar í landi. 
Evrópubúar neyttu sama ár um 
41% allra lífrænna afurða sem 
framleiddar eru og ræktuðu þær á 
11,2 milljónum hektara. Í Asíu fór 
ræktun á lífrænum afurðum fram 
á 3,2 milljónum hektara sama ár. 
Japanir eru stórtækastir í neyslu 
lífrænna afurða í Asíu og taka til sín 
um 2% heimsframleiðslunnar. Ekki 
eru til tölur um hlutfallslega neyslu 
í Suður-Ameríku, Eyjaálfunni eða 
Afríku. Ræktarland undir lífræna 
framleiðslu í S-Ameríku er talið 
vera 6,8 milljónir hektara, 12,2 
Eyjaálfunni og 1,1 í Afríku. 

Bandaríkin og Evrópa eru 
samkvæmt þessu langstærstu 
markaðirnir fyrir lífrænar 
landbúnaðarafurðir og taka til sín 
um 90% allrar framleiðslunnar. 

Sé aftur á móti litið til söfnunar á 
mat í náttúrunni eins og rótar, - berja- 
og sveppatínslu, býflugnaræktunar 
og skógræktar, svo dæmi séu 
tekin, er land sem er notað til slíks 
ekki nema 0,05 milljón hektarar í 
Bandaríkjunum, 2,9 milljón hektarar 
í S-Ameríku, 6,9 milljón í Asíu, 9,6 
í Afríku og 10,7 milljón hektarar í 
Evrópu. 

Landnýting að breytast

Að sögn Massart hefur framleiðsla á 
lífrænum landbúnaðarvörum aukist 
hratt í löndum Evrópusambandsins 
undanfarinn áratug. Árið 2002 voru 
5,6 milljónir hektara notaðir til 
lífrænnar framleiðslu en árið 2012 
voru þeir 11,2 milljónir.

Landnýting í Evrópu er einnig að 
breytast að sögn Massart. Jörðum 
sem nýttar eru undir landbúnað hefur 
fækkað úr um 15 milljónum árið 
2003 í um 12 milljónir árið 2010. 
Á sama tíma hefur býlum sem stunda 
lífræna ræktun fjölgað.

Sé litið til einstakra landa 
innan ESB er lífræn landbúnaðar-

framleiðsla mest í Austurríki, 19%, 
15,7% í Svíþjóð, 14% í Eistlandi, 
13% í Tékklandi og 10% í Litháen. 

Þegar litið er til landnotkunar 
fyrir lífrænan landbúnað í ESB-
ríkjunum er hún mest á Spáni, 1,8 
milljónir hektara, 1,1 milljón á Ítalíu, 
um milljón hektarar í Þýskalandi, 
0,97 milljón hektarar í Frakklandi 
og 0,63 milljón á Bretlandseyjum. 
Samanlagt er landnotkun þessara 
fimm landa 57% af öllu landi í ESB 
sem notað eru undir lífræna ræktun. 

Stærstu markaðir í Evrópu fyrir 
lífræn matvæli eru í Þýskalandi, 
Frakklandi, Bretlandseyjum, Ítalíu, 
Austurríki og Spáni. Danir, íbúar 
Lúxemborgar og Svíþjóðar neyta 
aftur á móti mest af lífrænum 
afurðum miðað við kaupmátt. 

Hvað er verið að rækta lífrænt?
Hlutfall lífrænnar fram leiðslu 

af heildarmagni landbúnaðar-
framleiðslu í löndum ESB er um 
5%. Af þessum 5% eru 45% notuð 
sem beitarland fyrir búfé, 15% undir 
kornrækt, önnur framleiðsla er að 
stórum hluta ólífur, hnetur, vínber 
og ávextir. 

Sé horft til búfjár þá eru 2,9% 
nautgripa í ESB ræktaðir samkvæmt 
reglum um lífræna ræktun, 2,8 
sauðfjár og geita, 0,3% svín og 1% 
kjúklinga árið 2010.

Í síðasta hluta tölfræðisamantektar 
sinnar sagði Massart að árið 2011 
hefðu 225 þúsund manns haft 
atvinnu sem tengdist framleiðslu 
á lífrænum matvælum, 24% af 
þeim eru konur. Starfsmenn í 
lífræna geiranum eru yngri en 

þeir sem starfa við hefðbundna 
landbúnaðarframleiðslu.

Árið 2011 velti markaður með 
lífræn matvæli um 19,7 milljörðum 
evra sem jafngildir um 3.050 
milljörðum íslenskra króna og hefur 
markaðshlutdeildin nánast tvöfaldast 
frá árinu 2004.

Flókið regluverk yfir
lífrænni ræktun

Eins og búast má við er regluverkið 
sem nær yfir lífræna ræktun innan 
Evrópusambandsins flókið á sögn 
Massart. 

Fyrstu ESB-reglurnar voru settar 
árið 1991 og voru það almennar 
reglur sem tóku til markmiða 
og umfangs ræktunarinnar. Með 
árunum hefur reglunum fjölgað og 

þær orðið sérhæfðari sé tekið til 
einstakra þátta ræktunarinnar eins 
og grænmeti, búfjár, notkun á lyfjum 
og varnarefnum svo fátt eitt sé nefnt. 
Auk þess sem settar hafa verið reglur 
um merkingar á lífrænum matvælum 
og innflutning á þeim frá löndum 
utan Evrópusambandsins. 

Reglurnar í endurskoðum

Reglurnar sem um ræðir hafa 
þótt stirðar og ekki taka til ólíkra 
þarfa framleiðenda í löndum innan 
sambandsins. Af þeim sökum 
hefur verið ákveðið að endurskoða 
reglurnar með það að markmiði að 
gera þær sveigjanlegri. 

Í fyrsta lagi er ætlunin að ógilda 
reglur sem hindra sjálfbærni í 
þróun lífrænnar framleiðslu innan 
sambandsins. Í öðru lagi að tryggja 
samkeppni bænda og framleiðenda 
lífrænna afurða og að markaðurinn 
þróist á eðlilegan hátt, og í þriðja lagi 
að viðhalda og auka trú neytenda á 
lífrænum vörum. 

Massart sagði að síðasti liðurinn 
væri ekki síst mikilvægur því að ef 
neytendur treystu ekki vörunni væri 
lítil von um að markaðurinn myndi 
stækka. 

Vinnan við endurskoðunina var 
umfangsmikil og um 75 sérfræðingar 
unnu við að safna upplýsingum 
um skoðanir og reynslu íbúa 
Evrópusambandsins af lífrænum 
afurðum og vera ráðgefandi. Rætt 
var við bændur og framleiðendur 
víða í löndum sambandsins og þeir 
spurðir álits á því sem þarf að bæta. 
Auk þess var sett upp heimasíða þar 
sem almenningi gafst tækifæri á að 
viðra sínar skoðanir og hugmyndir. 
Alls bárust 45.000 skilaboð inn á 
síðuna. 

Meðal þess sem talið er að 
hindri þróun lífrænnar ræktunar í 
löndum Evrópusambandsins er að 
erfitt getur reynst að fá bændur til 
að skipta úr hefðbundinni ræktun 
yfir í lífræna og að bændur á minni 

Drög að nýrri reglugerð um lífræna landbúnaðarframleiðslu innan ESB:

Svigrúm vegna svæðabreytileika

Serge Massart hélt erindi á málþingi um lífrænan búskap á Íslandi þar sem hann fjallaði um breytingar sem er verið að gera á reglugerð um lífræna ræktun 
í löndum Evrópusambandsins.  Mynd / VH

Lífrænt fóðraðar kýr í Danmörku.



25Bændablaðið | Fimmtudagur 4. desember 2014

búum eru oft tregari til að breyta um 
ræktunaraðferðir. Traust neytenda 
hefur minnkað vegna þess að ekki 
hefur verið farið eftir reglum og 
komist hefur upp um vörusvik í 
nokkrum löndum. Eftirlitskerfið er 
víða veikt og ekki alltaf að sinna 
skyldum sínum og er einnig ólíkt 
milli landa. Meðferð á vörum er 
víða ábótavant. Löggjöfin er flókin 
og mikil skriffinnska í tengslum við 
vottun og leyfisveitingar.

Niðurstaða hópsins sem fór yfir 
reglurnar var því sú að gildandi 
stefna og reglugerðarammi 
væri ekki viðnandi grundvöllur 
fyrir aukinn vöxt lífrænnar 
ræktunar og framleiðslu í löndum 
Evrópusambandsins.

Úrlausna leitað

Næsta skref fólst í því að leita 
úrlausna á vandanum og þrjár leiðir 
að því marki skoðaðar.  Í fyrsta lagi 
að viðhalda gildandi reglum og 
tryggja að þeim sé framfylgt. Annar 
valkostur var markaðsdrifinn og fólst 
í því að reglurnar yrðu sveigðar með 
þeim hætti að framleiðendur hefðu 
aukin áhrif á þróun hans. Þriðji 
möguleikinn og sá sem varð fyrir 
valinu felst í því að leggja í auknum 
mæli áherslu á grundvallargildi 
lífrænnar ræktunar og framleiðslu 
og um leið styrkja tiltrú á vöruna til 
lengri tíma.

Lagaumhverfið bætt

Í mars 2014 var ákveðið að 
hefja vinnu við breytingar á 
regluumhverfi lífrænnar ræktunar 
inna Evrópusambandsins og bæta 
reglur um viðskipti með lífrænar  
afurðir við ríki utan sambandsins. 

Markmið breytinganna er að 
einfalda reglurnar og gera þær 
skýrari, koma í veg fyrir óvissuþætti 
eða göt í reglugerðinni og með 

þeim tryggja eðlilega samkeppni og 
sanngirni neytendum til hagsbóta 
og fækka undanþágum og bæta 

eftirlitið með framleiðslu og meðferð 
vörunnar. 

Massart segir að vinna við sumar 

breytingar séu þegar hafnar og 
samningaviðræður við lönd utan 
ESB í sumum tilfellum líka. Reiknað 
er með að samningaviðræðurnar og 
reglugerðabreytingarnar taki tvö ár 
og ólíklegt að þær taki að fullu gildi 
fyrr en árið 2017. 

Aukinn sveigjanleiki vegna
svæðabreytileika

Eitt af markmiðunum með 
því að breyta reglunum er 
að auka sveigjanleika þeirra. 
Eftir að nýju reglurnar taka 
gildi getur framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins mælt 
með, sé ákveðnum skilyrðum 
fullnægt, undantekningum frá 
reglum um framleiðslu lífrænna 
afurða vegna ólíkra aðstæðna og 
svæðabreytileika. Þó ber að halda 
undanþágum í lágmarki og afnema 
þær eins fljótt og hægt er.

Dæmi um tilvik þar sem 
getur reynst nauðsynlegt að veita 
undantekningar er ef þær tryggja 
framgang eða viðhald lífrænnar 
framleiðslu og við aðstæður þar sem 
landfræðileg skilyrði eða breytingar 
á loftslagi hindra framleiðslu 
samkvæmt reglunum. Einnig má 
veita undanþágur í tilfellum þar 
sem aðgangur framleiðenda að 
lífrænt ræktuðu hráefni er ekki 
nægt. Til dæmis er hægt að veita 
tímabundnar undanþágur til að 
rækta lífrænar matjurtir af fræi sem 
ekki telst lífrænt séu lífræn ræktuð 
fræ ekki fáanleg eða fóðra lífrænt 
ræktað búfé á hefðbundnu fóðri sé 
lífrænt ekki fáanlegt, til dæmis vegna 
náttúruhamfara eða harðinda.

Massart segir að athuganir hafi 
sýnt að meirihluti borgarbúa sé 
andvígur undanþágum í lífrænni 
ræktun og að þær dragi úr tiltrú 
þeirra á framleiðslunni.  Auk þess 
sem óhófleg veiting undanþága getur 
leitt til ósanngjarnrar samkeppni 
milli svæða og framleiðenda. 

Vegna þessa verði að tryggja 
að undanþágur verði í lágmarki og 
nauðsynlegt að afnema þær eins fljótt 
og hægt er.

Tillit tekið til svæðabreytileika

Að lokum sagði Massart að 
markmið nýju reglnanna væri 
að tryggja framgang lífrænnar 
ræktunar og framleiðslu innan 
Evrópusambandsins. Til þess að slíkt 
sé hægt verða að gilda samræmdar 
en að vissu marki sveigjanlegar 
reglur vegna mismunandi aðstæðna 
og svæðabreytileika milli landanna 
innan sambandsins. Auk þess sem 
gera verði ráð fyrir mismunandi 
aðstæðum og svæðabreytileika 
landa sem Evrópusambandið á í 
viðskiptum við en standa utan við 
það.  /VH

Lífrænt andaeldi á hrísgrjónaakri.

Evrópubúar neyttu á árinu 2012 um 41% allra lífrænna afurða sem framleiddar 
eru í heiminum og ræktuðu þær á 11,2 milljónum hektara.
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Í hartnær 20 ár hefur einn áfangi, 
kenndur við lífræna ræktun, verið 
kenndur við garðyrkjuskólann 
en í dag er þar námsbraut sem 
helguð er slíkri ræktun.

Guðrún Helga Guðbjörnsdóttir, 
brautarstjóri garðyrkjuframleiðslu 
við garðyrjuskólann, hélt erindi 
um þróun námsbrautarinnar á 
málþingi um stöðu og horfur 
í lífrænum búskap á Íslandi í 
Bændahöllinni fyrir skömmu.

Í máli Guðrúnar kom fram að 
fram til ársins 2008 hafi verið 
kenndur einn áfangi í lífrænni 
ræktun við garðyrkjuskólann til 
að kynna ræktunaraðferðina. „Á 
árunum 2008 til 2010 voru þeir 
tveir. Annar fjallaði um lífræna 
ræktun og vistvæna garðyrkju en 
hinn um lífræna ræktun ávaxtatrjáa. 
Frá 2010 til 2014 var lífræn ræktun 
kennd samhliða og jafnt á við 
aðrar ræktunaraðferðir og nú í 
haust var stofnuð námsbraut sem 
er helguð lífrænni ræktun þannig 
að þróunin hefur verið hröð,“ að 
sögn Guðrúnar.

Sérhæfð námsbraut 
um lífræna ræktun

„Fyrstu hugmyndir að 
námsbrautinni komu fram á 
vordögum 2012. Skólinn fékk 
styrk frá menntamálaráðuneytinu 
til að þróa braut um lífræna 
ræktun matjurta um haustið og 
verkefnið var unnið í samstarfi 

skólans, garðyrkjubænda í lífrænni 
ræktun (VOR) og ráðunauta 
Bændasamtaka Íslands.

Markmið var að setja á fót 
námsbraut þar sem nemendur 
yrðu búnir undir sérhæfð störf 
á fagsviði lífrænnar ræktunar 
matjurta í gróðurhúsum eða í 
útiræktun með þeim hætti að þeir 
uppfylli hæfnikröfur starfsins. Ég 
tel að þetta hafi tekist ágætlega 
þrátt fyrir að við séum enn að móta 
og þróa brautina.

Nemendur í lífrænni ræktun 

taka alla grunnáfanga fagsins 
eins og aðrar brautir. Ef við 
berum saman lífrænu brautina og 
ylræktarbrautina þá er um sömu 
áfanga í matjurtarækt að ræða 
en áherslur í ræktunartækni eru 
aðrar. Í stað áfanga sem tengjast 
blómarækt eru kenndir áfangar eins 
og náttúrauðlindir,  jarðvegsræktun 
og ræktunarstefnur.“

Vaxandi iðnaður

Nám við garðyrkjuskólann er 

fjórar annir og Guðrún segir að 
eftir því sem líður á námið verði 
það sérhæfðara og tengist meira 
lífrænni ræktun. „Nemendur 
verða helst að hafa lokið þriggja 
mánaða verknámi á viðurkenndum 
verknámsstað áður en þeir koma í 
skólann en þar sem verknámsstaðir 
sem stunda lífræna ræktun eru fáir 
höfum við aðeins hliðrað til hvað 
það varðar.

Ég hef mikla trú á námsbrautinni 
og að hún eigi eftir að vaxa og 
dafna. Eftirspurn eftir lífrænt 

vottaðri matvöru er alltaf að 
aukast og margir tilbúnir að borga 
hærra verð fyrir lífrænt vottaðar 
afurðir. Eftirspurn eftir námi 
eins og þessu hefur líka verið 
að aukast og því rétt að bregðast 
við því og vera undir það búin að 
þörf fyrir fólk með sérmenntun á 
sviði lífrænnar ræktunar eigi eftir 
að aukast,“ segir Guðrún Helga, 
brautarstjóri garðyrkjuframleiðslu 
við garðyrkjuskóla Land-
búnaðarháskóla Íslands. 
  /VH

Nýbreytni í garðyrkju- og ylræktarkennslu í garðyrkjuskóla Landbúnaðarháskóla Íslands:

Kennsla í lífrænni ræktun aukin

Í ár eru 20 ár síðan lög  um lífræna 
landbúnaðarframleiðslu voru sett 
hér á landi. Lífrænum ræktendum 
og vottuðum fyrirtækjum í 
úrvinnslu og dreifingu hefur síðan 
fjölgað jafnt og þétt þótt þróunin 
hafi ekki orðið jafn hröð og í 
mörgum nágrannalöndum okkar. 
Í dag eru vottuð býli 33 talsins og 
vinnslustöðvar 26.  

Í lögunum (162/1994) er mælt 
fyrir um að ráðherra skuli setja 
reglugerð þar sem tilgreindar eru 
lágmarkskröfur sem gerðar eru til 
vottaðra lífrænna framleiðsluhátta 
við íslenskar aðstæður í samræmi við 
grunnreglur Alþjóðasamtaka lífrænna 
landbúnaðarhreyfinga (IFOAM), 
skuldbindingar Íslands skv. I. og II. 
viðauka samningsins um Evrópska 
efnahagssvæðið og skuldbindingar 
Íslands samkvæmt viðauka F við 
stofnsamning Fríverslunarsamtaka 
Evrópu.] Núgildandi reglugerð er 
nr 74/2002 en á henni hafa síðan 
verið gerðar á annan tug breytinga. 
Matvælastofnun er eftirlitsaðili með 
reglugerð og lögum um lífræna 
ræktun. Vottunarstofan Tún ehf. 
annast vottun fyrirtækja í lífrænni 
ræktun, og gefur út reglur um lífrænar 
aðferðir í framleiðslu landbúnaðar- 
og náttúruafurða. Reglur Túns miðast 
við íslenskar og evrópskar lagareglur 
um sama efni.

Eftirspurn eftir lífrænt
vottuðum vörum

Talsverð eftirspurn er eftir lífrænt 
vottuðum vörum hér á landi og eru 
innlendir framleiðendur  í sumum 
tilvikum varla að anna henni. Dæmi 
um þetta er lífrænt vottuð mjólk en 
aðeins 3 framleiðendur eru á landinu. 
ANR úthlutaði í haust opnum 
tollkvóta fyrir lífrænt vottaða mjólk 
frá 10.11 2014 til 1.6 2015. M.ö.o. 
er heimilt að flytja inn frysta lífrænt 
vottaða mjólk án tolla í ótakmörkuðu 
magni á tímabilinu. 

Bændasamtök Íslands gerðu 
athugsemdir við þessa fyrirætlun 
og töldu eðlilegt að kvótinn væri 
magnbundinn og að gerðar væru 
skýrari kröfur um vottorð sem 

fylgja ættu 
framleiðslunni 
og að tryggt 
væri að sömu 
kröfur væru 
gerðar til hennar 
og innlendrar 
f r a m l e i ð s l u . 
Einnig að 
m ó t t a k a n d i 
vörunnar hefði 
fullgilda vottun 
til að vinna 

úr lífrænt vottaðri mjólk og selja 
afurðirnar sem lífrænt vottaða 
framleiðslu.

Styrkir eru mjög takmarkaðir

Nokkrir þættir virðast geta stuðlað 
að því að aukning í lífrænt vottaðri 
framleiðslu er ekki meiri en raun 
ber vitni. Í fyrsta lagi eru styrkir til 
framleiðenda vegna aðlögunar að 
lífrænni ræktun mjög takmarkaðir. 
Sl. 4 ár hefur alls verið deilt út 3,5 
mkr. á ári til þessa verkefnis. Fimm 
framleiðendur nutu þessara framlaga 
á árinu 2014 en ekki hefur verið 
auglýst eftir nýjum umsækjendum 
þar sem þessi upphæð hrekkur 
aðeins til að greiða ríflega 1/3 af 
þeim fjárhæðum sem lagðar eru til 
grundvallar í reglum um úthlutun 
stuðnings til aðlögunar að lífrænni 
ræktun.

Í öðru lagi ganga kröfur 
Vottunarstofunnar Tún ehf. lengra 
en víða í nágrannalöndunum þegar 
kemur að nýtingu búfjáráburðar frá 
öðrum framleiðendum. Samkvæmt 
reglugerð um lífræna ræktun  er 
óheimilt að nota búfjáráburð frá 
verksmiðjubúskap í lífrænni ræktun. 
Hugtakið verksmiðjubúskapur er hins 
vegar hvergi skilgreint í reglugerðinni 
né í reglugerðum ESB um lífræna 
ræktun. Heimilt er að nota aðfluttan 
búfjáráburð frá hefðbundinni 
landbúnaðarframleiðslu ef hann er 
settur í safnhaug og að hámarki 70 
kg N/ha. 

Hér á landi notar Vottunarstofan 
Tún þá viðmiðun að allur 
alifuglabúskapur þar sem þéttleiki 
er yfir 25 kg/m2 og/eða eldi fer 

fram í búrum, og svínabúskapur 
þar sem dýrin eru inni að staðaldri, 
teljist verksmiðjubúskapur. Sem 
dæmi til samanburðar má nefna að 
samkvæmt þýskum reglum er enginn 
búskapur þar í landi skilgreindur sem 
verksmiðjubúskapur. Í Danmörku 
flokkast allur landlaus búskapur 
sem verksmiðjubúskapur. Þannig 
er heimilt að nota búfjáráburð frá 
svína-, hænsna- og loðdýrabúum 
(og öðrum búum sem hafa búfé) 
sem hafa aðgang að landi. Aðfluttur 
búfjáráburður frá hefðbundnu búi má 
að hámarki nema 70 kg N/h og þarf að 
setja í safnhaug fyrir notkun. Stefnt 
er að því að 2021  verði ekki leyft að 
nota áburð frá hefðbundnum búskap 
í lífrænni ræktun. Í Finnlandi er hins 
vegar heimilt að nota allt að 170 
kg N/ha úr búfjáráburði frá öðrum 
landbúnaði sem er leyfilegt hámark 
samkvæmt  ESB-reglugerðum.

Hátt flækjustig 

Flókin staða á innleiðingu reglugerða 

ESB hér á landi á grundvelli EES-
samningsins kann einnig að hafa 
áhrif. Reglugerð ESB um lífræna 
ræktun er nr. 834 frá 2007 auk fleiri 
gerða sem settar eru síðar. Ísland og 
Noregur hafa óskað eftir nokkrum 
undanþágum frá henni vegna 
sérstakra aðstæðna. Má þar nefna 
heimild til að nota fiskimjöl í fóður 
og grindagólf í fjárhúsum. Einnig 
heimild til að hafa meiri þéttleika í 
bleikjueldi en ESB-reglur heimila 
á grundvelli sérstakra eiginleika 
stofnsins sem notaður er hér á landi. 

Þrátt fyrir að mikil vinna hafi 
verið lögð í þetta hefur niðurstaða 
ekki fengist. Vegna þessa hefur 
fyrrnefnd reglugerð ekki verið 
innleidd hér á landi. Þetta skapar 
fleiri flækjur í framkvæmdinni. 
Innflutningur lífrænt vottaðra 
vara frá þriðju löndum fer eftir 
reglugerðum ESB. 

Nú er í gildi hér á landi reglugerð 
240/2010 sem er innleiðing á ESB-
reglugerð nr. 345/2008. Í viðauka 
við hana eru tilgreind þau lönd sem 

ESB hefur viðurkennt að megi flytja 
inn lífrænt vottaðar vörur frá og 
markaðssetja sem slíkar. ESB hefur 
síðan gefið út nýja reglugerð um 
sama efni þar sem fleiri lönd hafa 
fengið fyrrnefnda viðurkenningu þar 
á meðal Bandaríkin og Kanada. Þessi 
lönd eru hins vegar ekki á listanum 
sem fylgir íslensku reglugerðinni. 
Matvælastofnun á að hafa eftirlit með 
vottun og merkingum á vörum frá 
þriðju löndum samkvæmt reglugerð 
um lífræna landbúnaðarframleiðslu 
og merkingar. Athugun á því sem 
gerð var í nóvember sl. leiddi hins 
vegar í ljós að ekkert slíkt eftirlit er 
framkvæmt. 

Lausleg niðurstaða þessarar 
samantektar er því sú að styrkja 
þarf umgjörð lífrænnar framleiðslu. 
Eftirliti með innflutningi og 
markaðssetningu innfluttra vara 
er ábótavant. Þá bráðvantar 
fjármagn í aðlögunarstuðning til 
að efla framleiðsluna en skortur 
er á innlendum afurðum í sumum 
greinum.  /EB

Guðrún Helga Guðbjörnsdóttir, 
brautarstjóri garðyrkjuframleiðslu 
við garðyrjuskólann.

Lífræn ræktun í flóknu umhverfi 

Mynd / smh

Erna Bjarnadóttir. 
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               Allar 
               bækurnar 
             sjö fást í    
          tilbo›spakka 
á kr. 65.000.

Ofangreint ver› er félags-
mannaver› Sögufélags 
Skagfir›inga og b‡›st einnig 
þeim sem panta beint frá 
útgáfunni.

Þeir sem grei›a fyrirfram fá 
bækurnar sendar bur›ar-
gjaldsfrítt. Annars leggst vi› 
bur›argjald.

Þeir sem kaupa nýju bókina 
geta fengið 3. til 6. bindi 
með 20% afslætti.

Safnahúsinu  550 Sau›árkróki
Sími 453 6640 

  A
   

    sj
          tilbo
á kr 65 00

Tilboðsverð á Byggðasögu Skagafjarðar
• Fyrsta bindið um Skefilsstaðahrepp og Skarðshrepp kr. 9.000

• Annað bindið um Staðarhrepp og Seyluhrepp kr. 11.000

• Þriðja bindið um Lýtingsstaðahrepp kr. 12.000

• Fjórða bindið um Akrahrepp kr. 13.000

• Fimmta bindið um Rípurhrepp og Viðvíkurhrepp kr. 14.000

• Sjötta bindið um Hólahrepp kr. 14.000

• Sjöunda bindið um Hofshrepp kr. 15.000

Útgáfa bókarinnar var styrkt af Menningarráði- 
og Vaxtarsamningi Norðurlands vestra.

   

TILBOÐ
kr.65.000

FYRIR ALLAR SJÖ

BÆKURNAR
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Netfang: saga@skagafjordur.is     http://sogufelag.skagafjordur.is

Bygg›asaga Skagafjar›ar 
– sjöunda bindi er komið út
Þú getur pantað Byggðasögu Skagafjarðar með 
því að hringja í síma 453 6261 eða 453 6640. 
Einnig má senda tölvupóst á netfangið 
saga@skagafjordur.is

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!  

| | | | |

  

Jólagjöfina
færðu hjá okkur

Þriggja laga softshell 
í mörgum litum fyrir 
dömur og herra 
Verð 18.900

Vatteraðir jakkar fyrir 
dömu og herra í 5 litum
Verð 14.900

Vatttteraðaððir jakakkakarr fyririr

Teg. 25180
Litir: Svart/Hvítt
Str. 36-46
Verð 10.500

18

Gjafakort

Bonito ehf. • Friendtex • Praxis 
Faxafen 10 • 108 Reykjavík • sími 568 2870 • www.friendtex.is •www.praxis.is

Opið mánudag - föstudag 11:00-18:00, laugardaga í desember 12:00-16:00

StSS r.r. 36-46
VVeVeVeVerrðrðrð 110.0.505000

Bo

54 54 300    SMIÐJUVEGUR 7    KÓPAVOGUR

 

  Sparar pláss

  Öruggt og traust

  Einfalt í uppsetningu

Tilbúnar til afgreiðslu  

vegghengdar agila 50 

rennihurðabrautir með 

hertu 8mm sýruþvegnu 

gleri og fingurgróp á 

frábæru verði,  99.500 kr 

www.bbguesthouse.is

2 manna
herbergi

99.990000
krk

2 manna
herbergi

9.000
kr

Á leiðinni til útlanda?
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Hjónin Björn Birkisson og Helga 
Guðný Kristjánsdóttir, bændur 
í Botni í Súgandafirði, hafa 
sannarlega í mörg horn að líta 
í sínu daglega amstri. Þau segja 
að mest af þeirra tíma fari í að 
vinna fyrir bankana og eru því 
með mörg járn í eldinum til að 
framfleyta sér og sínum auk vinnu 
við sitt kúa- og sauðfjárbú.

Þegar Bændablaðið tók hús á 
þeim hjónum í snjóleysi, logni og 
7 stiga hita þann 22. nóvember 
var frúin nýkomin heim úr vinnu í 
Húsasmiðjunni á Ísafirði. Deginum 
áður voru þau á námskeiði á vegum 
Ráðgjafarþjónustu landbúnaðarins 
(RML) um flest það er viðkemur 
sauðfjárrækt og fóru svo á hrútafund 
sama kvöld.

„Það var bara að drífa sig heim 
af námskeiðinu. Björn hentist út og 
gaf skepnunum eitthvað af heyi. Svo 
sagðist hann bara bíða með að gefa 
kálfunum þar til þau kæmu heim 
eftir hrútafundinn um kvöldið,“ 
sagði Helga Guðný, eiturhress að 
vanda. Þá hefði hún boðið þeim sem 
voru með námskeiðið í mat milli 
námskeiðs og fundar.

Þrátt fyrir miklar annir tóku 
þau kát og hress á móti blaðasnáp 
úr borginni með engum fyrirvara. 
Í spjalli við þau kom greinilega í 
ljós að þau þurfa sannarlega aldrei 
að láta sér leiðast, því verkefnin eru 
ærin við að halda búskapnum í Botni 
gangandi fyrir utan allt annað sem 
þarf að sinna. 

Svavar Birkisson, bróðir Björns 
og meðeigandi að búinu, var að 

dreifa skít á túnin þegar tíðindamann 
Bændablaðsins bar að garði. Birkir 
faðir þeirra hefur vökul augu með 
fjósinu og tryggir kvölds og morgna 

að kýrnar skili sér í mjaltaþjóninn. 
Allt er þar skilmerkilega skráð í 
tölvustýrðu kerfi.

Þá hjálpar Hólmfríður María, 

yngsta barn Björns og Helgu 
Guðnýjar, til við bústörfin þegar 
ekki er mikið að gera í skólanum. 
Hin þrjú eru flutt að heiman. Tvö  

þau  elstu, Fanný Margrét og Sindri 
Gunnar, búa með fjölskyldum sínum 
á Ísafirði en sú næstyngsta, Aldís 
Þórunn, býr á Stóru-Reykjum í 

Björn og Helga Guðný, bændur í Botni í Súgandafirði, kvarta ekki yfir aðgerðaleysinu:

Með allar klær úti til að afla fjár 
fyrir búið og bankakerfið
− konan jafnvel send „á beit“ utan búsins til að fá fyrir saltinu í grautinn

Myndir / HKr.
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Hraungerðishreppi. Þá eiga þau þrjú 
barnabörn.

Fjölhæfar manneskjur

Helga Guðný er frá Bakkárholti 
í Ölfusi. Hún er menntaður 
búfræðingur eins og Björn sem er 
með BS í búfræði. Helga er líka 
menntuð í hússtjórnarfræðum og 
er garðyrkjufræðingur að auki. 
Reyndar segist hún alltaf hafa 
ætlað gerast sjúkraliði, en af 
því verður líklega ekki, en tvær 
dætranna eru sjúkraliðar. Þá er hún 
vel liðtækur hagyrðingur og hefur 
tekið þátt í fjölda hagyrðingamóta. 
Auk fjölmargra aukastarfa og 
félagsmálavafsturs, var hún formaður 
Súgandafjarðardeildar Rauða kross 
Íslands, þar sem eiginmaðurinn Björn 
var einnig gjaldkeri. Helga hefur líka 
verið í fulltrúaráði Hollvinafélags 
Landbúnaðarháskóla Íslands svo 
eitthvað sé nefnt. Björn var líka um 
árabil í skólanefnd bændaskólans eða 
nánast frá því að hann útskrifaðist 
úr búvísindadeild og þar til 
stjórnskipuninni þar var breytt. Þau 
hjón kynntust á Hvanneyri þegar 
Helga Guðný var þar í búfræðinámi 
og Björn starfaði þá hjá bútæknideild 
Rala.

Hjónin hafa nokkrum sinnum 
komist í fréttir, m.a. árið 2003, 
þegar fjósið var stækkað og 
breytt úr hefðbundnu básafjósi í 
lausagöngufjós með mjaltaþjóni. Á 
sama tíma voru hafnar framkvæmdir 
við fjós á bæjunum Vöðlum og á 
Hóli í Önundarfirði í viðleitni 
bænda á svæðinu við að tryggja 
Mjólkursamlaginu á Ísafirði næga 
mjólk til vinnslu. Þrátt fyrir það var 
mjólkurstöðin lögð niður eins og 
frægt varð.

Árið 2012 komst Björn í fréttir 
fyrir að hleypa ekki kúnum sínum 
út á vorin sem talið var brýnt af 
dýravelferðarástæðum. Björn færði 
gagnrök fyrir sínu máli. Gagnrýndi 
hann hugmyndafræðina á bak við 
þetta, en var samt af hálfu MAST gert 
að borga sekt vegna málsins. Eigi að 
síður vann Björn málaferli vegna 
þess og losnaði við sektargreiðslur 
og allan málskostnað. 

Ótrúleg viðbrögð

Í júní á þessu ári var frétt af þeim 
hjónum í Bændablaðinu vegna 
myndar af túnunum í Botni sem 
komu hörmulega undan síðasta vetri 
og voru sem eitt drulluflag. Þau segja 
að það hafa samt bjargast og furðu 
mikil hey hafi náðst af þessum túnum 
í sumar, auk þess sem þau séu með 
tún í öðrum fjörðum líka og hafi því 
ekki þurft að örvænta. Þau sögðust 
þó hafa undrast mest eftir þá frétt, 
hvað þau ættu í raun marga vini og 
hvað Íslendingar væru upp til hópa 
hjálpsamir og góðir. Fjöldi bænda 
víða að hafi hringt út af fréttinni og 
boðið þeim hey og aðstoð.  

Með allar klær úti í fjáröflun 
fyrir búið og bankakerfið

„Búskapurinn gengur vel en aðal 
baslið hjá okkur er peningastríðið,“ 
segir Björn. „Við fengum engar 
niðurfellingar, ekki upp á svo 
mikið sem fimmaur, nema á erlendu 
lánunum.“

Voruð þið mjög skuldsett þegar 
efnahagslífið fór á hliðina 2008?

„Já, já, við vorum með mikið á 
verðtryggðum lánum, en mjög lítið 
í erlendum gjaldeyrislánum sem 
reyndust okkur þó skástu lánin. 

Verðtryggingin er eitt en 
svimandi háir vextir eru ekkert 
skárri. Þeir ruku úr milli fimm og sex 
prósentum allt upp í 13,25 prósent 
ofan á 100% verðtryggingu. Á þessu 
hefur ekki fengist nein leiðrétting, 
svo ég þarf ekkert að þakka fyrir 
niðurfellingar, hvorki ríkinu né 
fjármálafyrirtækjum. 

Bankarnir miða alla innheimtu 
þessara lána við veðhæfni 
viðkomandi. Ef maður á veð, þá 
sleppa þeir engu. Ef menn hafa 
ekki næg veð, þá neyðast þeir til 
að gefa eftir til að innheimta það 
sem mögulegt er. Svo er bara hert 
að snörunni eins og hægt er án þess 
þó að maður drepist alveg.“

Þurfti því að setja Helgu „á beit“ 
utan búsins

„Þeir reikna út á hverju maður á að 
geta tórt, sem er hjá okkur samanlagt 
um 247 þúsund krónur á mánuði. 
Þetta er upp á náð og miskunn, því 
við áttum að láta okkur nægja 196 
þúsund krónur okkur til framfæris. 
Við fengum aðeins meira  þar sem 
við erum með krakka í skóla og 
þurfum að reka bíl.

Þegar við spurðum hvernig 
við ættum að geta lifað á þessu, 
ranghvolfdu þeir bara augunum, 
horfðu upp í loftið og skömmuðust sín 
greinilega ekki neitt.  Umboðsmaður 
skuldara sagði að þetta væri nóg og 
bankinn gat notað rök þessa opinbera 
apparats gegn okkur og vísað á þau 

án þess að skammast sín. Ég þurfti 
því að halda Helgu áfram „á beit“ 
utan búsins.“

Þar á Björn við að Helga Guðný 
ekur m.a. til Ísafjarðar í vinnu hjá 
Húsasmiðjunni til að reyna að afla 
tekna fyrir salti í grautinn. 

Líka í verktakavinnu við 
skúringar og hausaþurrkun

„Það dugar þó ekki til,“ segir 
Helga. „Ég er líka í verktakavinnu 
á Suðureyri við að þrífa  gistirými. 
Þangað koma aðallega Þjóðverjar 
sem leigja sér bát í sjóstangaveiði 
en bara yfir sumarið, svo sú vinna 
er búin þetta árið fyrir mig.“

Björn bendir á að þar sem allur 
þeirra rekstur sé  á kennitölu búsins, 

þá renni launin sem Helga vinnur sér 
inn utan búsins líka þar inn. Bankinn 
taki því sinn skerf af hennar launum 
líka með því að reikna þau inn í 
greiðslugetuna af búinu. 

„Svo erum við Svavar einnig í 
verktakavinnu við að þurrka hausa 
fyrir Klofning á Suðureyri,“ segir 
Björn. 

„Við höfum verið að taka allt upp 
í 300 tonn sem við þurrkum fyrir 
þá í hjalli á Kaldá í Önundarfirði. 
Tekjurnar af því renna einnig til 
búsins og bankinn þrautmjólkar  
það líka. Það er alveg sama hvað 
við höfum reynt til að afla okkur 
aukatekna, það er allt saman hirt af 
okkur.

Nú erum við engir unglingar 
lengur og höfum ekki sömu orku og 
þegar við byrjuðum.

Þegar við ákváðum að fara út í 
búrekstur, þá reiknuðum við dæmið 
þannig að við gætum gert þetta með 
því að vera með einn vinnumann 
á launum. Í stað þess að það yrði 
raunin, þá vinnum við jöfnum 
höndum utan búsins í margfaldri 
vinnu til að reyna að skrimta. Það 
er gengið út frá því að við þurfum 
að halda því áfram næstu árin að 
minnsta kosti.“

Þurfum ekki að borga fyrir 
líkamsrækt á meðan

Helga segir brosandi að það séu 
líka bjartar hliðar á vinnunni við 
hausaþurrkunina þar sem hún hefur 
verið virkur þátttakandi. 

„Fiskurinn er í körum og ég er 
stundum að vinna við að rífa þá 
upp og rétta strákunum hausa sem 
hengdir eru upp til þurrkunar. Við 
erum kannski að rífa upp um sjö 
og hálft tonn á tveim tímum og þá 
þarf maður allavega ekki að borga 
fyrir líkamsrækt á meðan,“ segir hún 
hlæjandi.

Þrátt fyrir allt þetta virðast hjónin 
aldrei vera í vandræðum með að 
finna örlítinn tíma í viðbót til að 
sinna beiðnum um að taka þátt í 
hinum og þessum viðburðum. 

Með Lely-mjaltaþjón númer ellefu

Í Botni er róbótafjós og er Lely-
mjaltaþjónninn ellefti í röðinni sem 
settur var upp hér á landi. Björn segir 
mjaltaþjóninn hafa virkað vel þó það 
kosti sitt að reka hann. Á móti komi 
að kýrnar fái fleiri mjaltir, eða hátt í 
þrjár í staðinn fyrir tvær á sólarhring, 
sem skili um 10–15% meiri mjólk. 

Miðað er við að vera að jafnaði 
með 65 mjólkandi kýr, en það 
rokkar aðeins eins og gengur. Voru 
þær um 54 þessa stundina, enda 
nýbúið að senda í sláturhús auk 
þess sem nokkrar kvígur voru að 
bera og þar af ein meðan samtalið 
stóð yfir. Stöðug endurnýjun er því í 
mjólkurkúastofninum á bænum.

Mjaltaþjónninn Lely er í símanum

Í miðri umræðunni um mjaltaþjóninn, 
hringdi síminn og þar var 
mjaltaþjónninn Lely að tilkynna 
bónda um einhverja truflun í kerfinu. 
Helga hljóp út í fjós með það sama 
og kom að vörmu spori inn aftur og 
tilkynnti að þetta hafi líklega verið 
móða á „lasernum“. – Svona er 
tæknin í dag. 

Þrátt fyrir stöðugar tækniframfarir 
og að erlendis sé farið að nota 
fjarstýrðar dráttarvélar, þá er Björn 
ekki bjartsýnn á að slík tæki komi 
á næstunni á vestfirsku túnin. Þar 
sé undirlendið lítið og tún yfirleitt 
í mjög fjölbreyttu og hallandi 
landslagi sem henti trúlega illa fyrir 
slíka sjálfvirkni. Sjálfvirknin sé þó 
smám saman að koma inn í ýmsan 
aukabúnað á dráttarvélarnar. 

 >> Framhald á næstu síðu.

Botn í Botnsdal
Bærinn Botn er í Botnsdal, sem gengur inn úr Súgandafirði 
og ofan hans er Botnsheiði, sem var ekin áður en göngin 
voru grafin til Ísafjarðar og Önundarfjarðar.  Dalurinn er vel 
gróinn, engjar, birki og burkni.  

Súgandafjarðar er fyrst getið í Landnámu en það var Hallvarður 
Súgandi sem nam fjörðinn. Hann hafði barist við Harald konung 
hárfagra í Hafursfjarðarorrustu en hélt síðan til Íslands og nam 
Súgandafjörð og Skálavík til Stiga. 

Í Súgandafirði er að finna merkilegar menjar um forsögu 
gróðurfars á Íslandi. Í hlíðinni ofan við bæinn í Botni er 
surtarbrandsnáma sem nýtt var í báðum heimsstyrjöldunum. 
Göngin sem eftir standa eru u.þ.b. 100 metra löng og full af 
vatni. Nú eru þau notuð sem uppistöðulón fyrir heimarafstöðina 
í Botni.  

Var surtarbrandur reyndar unninn á nokkrum stöðum á 
Íslandi á fyrri hluta síðustu aldar, þ.e. í Botni í Súgandafirði, í 
Syðridal í Bolungarvík, í Stálfjalli við Rauðasand sem nýtt var á 
árunum 1916–1918, á Tungubökkum á Tjörnesi og Jökulbotnum 
í Reyðarfirði. Víðar er surtarbrand að finna eins og í Stigahlíð og 
Grænuhlíð við Ísafjarðardjúp. 

Elstu íslensku gróðurfélögin sem fundist hafa í jarðlögum eru 
talin rétt um 15 milljóna ára gömul. Hafa þau fundist í setlögum 
í Þórishlíðarfjalli í Selárdal í Arnarfirði og fyrir ofan Botn í 
Súgandafirði. Mest ber á lauftrjám í Selárdal, einkum arnarbeyki 
(Fagus friedrichii), en leifar barrtrjáa eru meira áberandi í Botni.
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Tvö hundruð nautgripir

„Í það heila erum við yfirleitt 
með um 200 nautgripi og þar af 
í kringum 70 naut í uppeldi fyrir 
kjötframleiðslu,“ segir Helga. 
„Þegar nautin eru búin á mjólk, 
orðin svona þriggja mánaða gömul 
og farin að éta vel hey, flytjum við 
þau yfir í Breiðadal, þar sem við 
byggðum upp aðstöðu í gömlu 
fjárhúsunum. Þar er allt í stáli og 
steypu, enda verður þetta að vera 
sæmilega sterkt  til að þola ágang 
þessara gaura. Þetta endurnýjuðum 
við fyrir nokkrum árum.“

Björn segir að fjölskyldan sinni 
umhirðu nautanna í Breiðadal sjálf 
og sjái Svavar mest um það þessa 
stundina, enda auðvelt að komast 
þangað í gegnum Vestfjarðagöngin 
sem eru rétt ofan við Botn. 

„Ef það er kafsnjór, snarvitlaust 
veður, ekki hægt að moka og við 
komumst ekki, þá kemst Bjössi í 
Breiðadal [Björn Drengsson] hvort 
sem er ekkert heldur og situr fastur 
heima. Þá hleypur hann í húsin 
og sinnir fyrir okkur gripunum. 
Þannig verður hans vandi okkur 
til góðs.“ 

Endurbætur á döfinni

„Nú er fyrir dyrum að taka gamla 
fjósið hér á bænum í gegn og 
koma þar upp betri aðstöðu fyrir 
kálfauppeldi og kvígur. 

Annars erum við alltaf með eitt 
naut hér hjá okkur. Við samstillum 
kvígurnar hjá okkur og svo eru þær 
sæddar. Ef það líður eitthvað fram 
yfir eðlilegan tíma, þá notum við 
nautið til að tryggja okkur. Annars 
notum við nautið ekki.“

Fyrir utan kúabúskapinn er búið 
svo með um 300 fjár, sem auðvitað 
kostar töluverða vinnu til viðbótar.  

 
Fjögur íbúðarhús í Botni og 

Birkihlíð
   

Búið í Botni/Birkihlíð er rekið af 
hjónunum Birni og Helgu Guðnýju 
og Svavari, yngsta bróður Björns 
sem býr þar ásamt sambýliskonu 
sinni, Svölu Sigríði Jónsdóttur, og 
tveimur sonum. Þau búa í Birkihlíð 
1 sem er á sömu bæjartorfunni, rétt 
ofan við íbúðarhús þeirra Björns 
og Helgu. Þarna eru samtals þrjú 
íbúðarhús, Botn, Birkihlíð 1 og 
Birkihlíð 2 þar sem foreldrar 
þeirra bræðra, Birkir Friðbertsson 
og Guðrún Fanný Björnsdóttir, 
búa og svo er sumarbústaður í 

,Botni sem tilheyrir öðrum 
jarðarparti. Birkir er athafnamaður 
og mikill áhugamaður um virkjun 
vatnsorku. Hann hafði m.a. 
frumkvæði að byggingu á 550 
kílówatta virkjun sem nýtir nú 
vatn úr Botnsá og Þverá í Botnsdal. 
Um þá framkvæmd var stofnað 
sérstakt einkahlutafélag, Dalsorka 
ehf., með þátttöku fleiri aðila.  Úr 
þeirri virkjun er selt rafmagn inn 
á dreifikerfi Orkubús Vestfjarða. 
Önnur vatnsvirkjun, heimarafstöð, 
sér svo búinu fyrir rafmagni og 
er búið ótengt við veiturafmagn 
enn sem komið er. Íbúðarhúsið í 
Botni er kynt með fjölnýtikatli og 
er brennt timbri á veturna nægi 
rafmagnið ekki.

Um langan veg að fara
með gripi í slátrun

Það er býsna langt að senda sauðfé 
og nautgripi í sláturhús, en langt 
er síðan slátrun lagðist af  t.d. á 
Ísafirði og á Þingeyri og síðar 
Hólmavík. Björn segir að sauðféð 
frá þeim sé nú sent til slátrunar 
á Sauðárkrók, en nautgripir á 
Blönduós.

 „Ástæðan fyrir að við sendum 
fé á Sauðárkrók er að þegar 
sláturhúsið á Hólmavík hætti var 
erfitt að fá vilyrði fyrir slátrun 
í húsum sem þar komu næst, 
Hvammstanga og á Blönduósi. Við 
gátum auðvitað ekki beðið eftir að 
fá kannski slátrun og kannski ekki. 
Þá sendi sláturhúsið á Króknum 
menn hingað vestur og sögðust 
þeir vera tilbúnir að taka við öllu 
fé til slátrunar strax. Síðan höfum 
við haldið okkur við að láta slátra 
fénu þar þar sem þeir voru tilbúnir 
að hjálpa okkur þegar við þurftum 
á því að halda og höfðu frumkvæði 
að því, sem hinir gerðu ekki.

Síðan höfum við verið á 
nokkrum flækingi  með slátrun 
nautgripanna og margt spilað 
þar inn í. Við fórum með þá í 
Króksfjarðarnes, á Sauðárkrók, 
á Hvammstanga og prófuðum 
síðan að fara með þá til  B. Jensen 
á Akureyri þegar illa gekk að fá 
slátrun á Hvammstanga, en það 
reyndist allt of kostnaðarsamt. Nú 
förum við með gripina til SAH 
Blönduósi þar sem við höfum 
fengið mjög góða þjónustu.  Helsti 
vandinn, ef svo má kalla, er að það 
þarf að safna upp í sendingar til að 
ná niður flutningskostnaðinum,“ 
segir Björn bóndi í Botni.

 /HKr. 

Björn segir að nú standi til að taka gamla fjósið á bænum í gegn og koma þar upp betri aðstöðu fyrir kálfauppeldi 
og kvígur.

Svavar fylgist með hvort mjaltaþjónninn sé örugglega ekki í Þær kunna sannarlega vel að meta að komast 
í nuddburstann hvenær sem er, kýrnar í Botni.  

það þarf að passa vel upp á hreinlætið í kringum mjaltaþjóninn. 

„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

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
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Erfðabreytt ræktun – stefnumótunar er þörf
Um árabil hefur mikið verið 
fjallað um notkun erfðabreyttra 
nytjajurta í landbúnaði, m.a. hér 
í Bændablaðinu. Skemmst er að 
minnast umfjöllunar Söndru B. 
Jónsdóttur í fróðlegri grein á bls. 
51 í blaðinu 23. október sl. þar sem 
hún bendir m.a. á að erfðabreyttar 
lífverur séu bannaðar í lífrænni 
framleiðslu.

Búnaðarþingsályktun

Á Búnaðarþingi 2013 var lagt fram 
mál undir heitinu „Kostir og gallar 
erfðabreyttra matvæla“. Fékk það 
ágæta umfjöllun og var samþykkt 
ályktun um að Bændasamtök Íslands 
skyldu móta stefnu um þessi efni. 
Slíkt hefur verið gert víða erlendis, 
m.a. í Noregi, sem við berum okkur oft 
saman við. Í framhaldinu var haldin 
lokuð málstofa í Bændahöllinni 12. 
nóvember 2013 með formönnum 
aðildarfélaga Bændasamtaka Íslands. 
Sá sem þetta ritar var þar meðal 
frummælenda og vonaðist eftir að sú 
gagnlega umræða sem þar fór fram 
gæti leitt til stefnumótunar í samræmi 
við ályktun Búnaðarþings fyrir það 
ár. Mér finnst orðið mjög tímabært 
að ráða þessu máli til lykta og stuðla 
þannig að opinberri stefnumótun. Í 
þessari grein fjalla ég í stuttu máli 
um tvenns konar sjónarmið, annars 
vegar landbúnaðarpólitísk og hins 
vegar þau er varða ímynd íslensks 
landbúnaðar, bendi á hugsanlega 
valkosti við stefnumótun og velti 
fyrir mér hugsanlegum ábata af 
erfðabreyttri ræktun með tilvísunum 
í margvíslegar heimildir sem málið 
varða.

I.
Landbúnaðarpólitísk sjónarmið

a)  Akuryrkja  með erfðabreyttum
nytjajurtum (GMOs), einkum 
maís, sojabaunum, kanólaolíu 
og baðmull, hefur aðeins verið 
stunduð að marki í hálfan annan 
áratug, mest í sex löndum 
með Norður-Ameríku í broddi 
fylkingar. Enn er útbreiðslan lítil 
og ekki í samræmi við væntingar 
fyrir 20 árum, þ.e.a.s. á aðeins 
um 3.5% af akuryrkjulandi og hjá 
0.7% bænda í heiminum. Mest 
er ræktunin hjá fyrirtækjum, 
mun minni á venjulegum 
fjölskyldubúum. Mest af sölu 
sáðvöru og annarra aðfanga sem 
tengjast erfðabreyttri ræktun er á 
höndum stórra fjölþjóðafyrirtækja 
á borð við Monsanto, Syngenta og 
DuPont, allt háð einkaleyfum. Er 
þetta umhugsunarverð þróun nú á 
ári fjölskyldubúskapar.

b) Framangreind einkaleyfi er mjög
umdeild og er sú skoðun útbreidd 
meðal bænda og samtaka þeirra í 
heiminum að í uppsiglingu sé ný 
heimsvaldastefna stórfyrirtækja í 
fæðuframleiðslu (food production 
imperialism) sem komi til með að 
skaða hagsmuni bænda og ógna 
fæðuöryggi í heiminum. Harka og 
einokunartilburðir, t.d. Monsanto, 
eru illræmdir og lýsa sér m.a. í 
lögsóknum og skaðabótakröfum 
á hendur bændum sem ekki hafa 
notað erfðabreytt fræ en það 
samt borist, hugsanlega með 
veðrum og vindum, inn á lönd 
þeirra. Þess eru dæmi að bændur 
með lífræna ræktun hafi misst 
vottunina af þessum sökum. 
Lýðræðisleg og samfélagsleg 

ábyrgð þessara fyrirtækja 
virðist lítil og ræktendum í 
hefðbundnum kerfum, svo og 
í lífrænni ræktun, stendur ógn 
af þessari þróun. Þetta getur átt 
sérstaklega við um þjóðir á borð 
við Ísland með litla og einhæfa 
markaði. Nú hefur smáríkið 
Bhutan í Himalajafjöllum 
bannað alla erfðabreytta ræktun 
og stefnir markvisst að lífrænum 
landbúnaði, a.m.k. tvö ríki í 
Afríku fara sennilega sömu leið 
bráðlega og stór svæði í mörgum 
löndum Evrópu eru yfirlýst laus 
við erfðabreytta ræktun.

c) Komnar eru fram vísbendingar
í dýra tilraunum um skaðsemi 
fóðrunar með erfðabreyttu fóðri. 
Þetta kemur þó yfirleitt ekki í ljós 
fyrr en dýrin hafa verið fóðruð 
vel fram á eða út æviskeiðið, t.d. 
lifra- og nýrnaskemmdir í rottum. 
Einnig geta komið til eituráhrif frá 
t.d. Roundup (glyphosate) sem 
tengjast  myndun krabbameina í 
æxlunarfærum kvendýra. Hvorki 
er hægt að sanna né afsanna áhrif 
á fólk því að þar skortir frekari 
rannsóknir en ýmsar grunsemdir 
og getgátur eru uppi.

d) Framleiðendur  erfðabreyttra 
lífvera hafa alltaf barist gegn því 
að matvæli og fóður sé merkt 
sérstaklega, neytendum og 
bændum til upplýsingar. Þessi 
stóru fyrirtæki, sem hafa mikla 
yfirburði í krafti fjármagns og 
áhrifa í efnahagslífi heimsins, 
eru þó komin í vörn og nú 
eru slíkar merkingar að ryðja 
sér til rúms, meira að segja í 
höfuðvíginu, Bandaríkjunum. 
Þetta kom m.a. mjög skýrt fram 
í erindum forystumanna Whole 
Foods Market á málþingi í 
Bændahöllinni 17. september 
2013 þannig að á næstu árum 
munu slík dreifingarfyrirtæki, sem 
leggja áherslu á gæði, sjálfbærni 
og fjölskyldubúskap, gera skýran 
greinarmun á afurðum með eða 
án erfðabreyttra efna (GMO / 
non–GMO).

e) Þegar á heildina er litið virðast
stóru líftæknifyrirtækin, þ.e.a.s 
hluthafar þeirra, einkum 
hafa hagnast á erfðabreyttri 
ræktun. Ekkert hefur dregið úr 
eiturefnanotkun, áburðarþörf 
og vatnsnotkun, gagnstætt því 
sem væntingar stóðu til á sínum 
tíma. Ekkert bendir til þess að 
þessi ræktunaraðferð hafi bætt 
hag bænda og neytenda, svo sem 
með lægra aðfangaverði eða lægra 

matvælaverði. Þvert á móti gætu 
einkaleyfi, fákeppni og einokun 
skaðað bæði framleiðendur og 
neytendur með ýmsum hætti, 
einkum þegar til lengri tíma er 
litið sbr. b) lið hér að framan. 
Burtséð frá því hvort erfðabreytt 
ræktun reynist skaðleg eða ekki 
er hér á ferðinni mjög veigamikið 
mál séð frá landbúnaðarpólitísku  
sjónarhóli. Nærtækast er að kynna 
sér viðhorf  Norðmanna til þeirra 
mála. Sumir kveða svo sterkt að 
orði að hið landbúnaðarpólitíska 
sjónarmið eitt sér nægi til mótunar 
stefnu um þessi efni.

II.
Ímyndarsjónarmið

a) Það álit sem fólk hefur á t.d. þeim 
aðferðum  sem beitt er við 
framleiðslu matvæla mótar 
ímyndina. Hún getur haft áhrif 
á gildismat, verðmyndun og 
markaðinn í víðu samhengi. 
Ímyndin getur jafnvel tengst 
heilum þjóðum. Þannig virðast 
augljós tengsl á milli vaxandi 
áhuga erlendra ferðamanna 
á Íslandi og ímyndar þess 
sem tiltölulega hreins og 
óspillts lands er uppfyllir 
ýmsar eftirsóknarverðar 
gæðakröfur. Hvað varðar 
útbreiðslu erfðabreyttra lífvera 
mætti t.d. tengja ímyndina 
þremur þáttum; landi, fóðri og 
landbúnaðarafurðum.

b) Vegna bæði meintra og raunveru 
legra ágalla erfðabreyttra lífvera í 
landbúnaði, svo og í náttúrlegum 
vistkerfum, er algengt að líta á 
þessa ræktun sem mengun lands, 
sérstaklega akuryrkjulands. Þau 
lönd og svæði sem leyfa ekki 
erfðabreytta ræktun eru m.a. að 
gera það til að viðhalda góðri 
ímynd en einnig koma við sögu 
landbúnaðarpólitísk sjónarmið, 
sbr. I hér að framan. Hér á landi 
gæti slíkt t.d. skipt máli í sambandi 
við ferðaþjónustu því að kannanir 
hafa sýnt að náttúruunnendur og 
umhverfissinnar sækja landið 
mikið heim vegna hinnar alhliða 
hreinleikaímyndar.

c) Samsetning og uppruni fóðurs fyrir
 búfé og önnur húsdýr skiptir máli, 
m.a. með tilliti til matvælaöryggis. 
Sú fullyrðing líftæknifyrirtækja 
að erfðabreytt efni eyðist í 
meltingarvegi hefur ekki staðist 
seinni tíma rannsóknir. Löggjöf 
um merkingar víða um heim, 
þar með hér á landi, staðfestir 
að bændur og aðrir eiga að 
vera upplýstir um samsetningu 
þess fóðurs sem þeir nota fyrir 
dýr sín. Þar með er fóður með 
erfðabreytt efni aðgreint, m.a. 
vegna varúðarreglunnar, enda 
enn mikil óvissa  um áhrif þess í 
fæðukeðjunni. Á alþjóðamarkaði 
er nú þegar búið að verðfella 
fóður með erfðabreyttu efni sem 
endurspeglast að einhverju leyti 
í örlítið lægra fóðurbætisverði.

d) Svipað gildir um matvæli, þ.e.a.s.
fæðu til manneldis. Alþekkt 
er að ímynd vörunnar skiptir 

miklu máli í samkeppni um 
gæði og verð. Svipað gildir um 
merkingar hvað varðar fóður 
og landbúnaðarafurðir, bæði 
á innanlandsmarkaði og við 
útflutning. Neytendasamtökin 
o.fl. talsmenn neytenda hér á 
landi, svo og lífrænir bændur, 
hafa lengi barist fyrir merkingum 
matvæla með erfðabreyttu 
hráefni. Nú er lögð áhersla á 
virkt eftirlit Matvælastofnunar. 
Eftir því sem næst verður komist 
tengist aukin eftirspurn lífrænt 
vottaðra matvæla tryggingu fyrir 
því að við þá framleiðslu sé ekki 
notað erfðabreytt hráefni. Hvað 
útflutning varðar er nærtækast að 
vísa í ummæli talsmanna Whole 
Foods Market, sbr. I d) hér að 
framan. Þar er stefnan augljós, 
vörur með erfðabreyttu hráefni 
verða ekki í sama gæðaflokki og 
aðrar sem eru án þess. Væntanlega 
hefur slíkt áhrif á verð.

III.
Ábendingar um mismunandi 

áherslur við stefnumótun

a)  Engin varúð. Algert frelsi til dreif-
ingar og ræktunar erfðabreyttra 
nytjajurta á landbúnaðarlandi. 
Unnið gegn sérmerkingum 
eða þeim sýnt tómlæti. 
Ímyndaðir eða raunverulegir 
hagsmunir af erfðabreyttri 
ræktun látnir vega þyngra en 
varúðarreglan, ekki horft til 
landbúnaðarpólitískra sjónarmiða 
og ímyndarsjónarmiða, sbr. I og 
II hér að framan.

b) Nokkur varúð. Samþykktar ein -
hverjar hömlur á dreifingu og 
ræktun erfðabreyttra nytjajurta, 
viðurkenndur réttur bænda 
og neytenda til sérmerkinga á 
fóðri og matvælum með tilliti 
til erfðabreytts efnis (nú þegar 
lögleitt), tekið jákvætt undir 
gagnrýni á einkaleyfi, t.d. til 
fræsölu, og varnaðarorð varðandi 
skerta ímynd íslensks landbúnaðar 
vegna erfðabreyttrar ræktunar. 
Tómlæti gagnvart gylliboðum 
líftæknifyrirtækja um ábata af 
erfðabreyttri ræktun.

c) Mikil varúð. Varúðarreglan höfð
að leiðarljósi, skýr afstaða 
með algjöru banni gegn 
erfðabreyttri ræktun á Íslandi utan 
rannsóknarstofa og gróðurhúsa 
undir opinberu eftirliti, höfðað 
verði til samfélagslegrar 
ábyrgðar fóðurvöruinnflytjenda 
að flytja ekki inn neitt fóður 
með erfðabreyttu hráefni, eins 
og sumir þeirra gera nú þegar 
og eru þó samkeppnishæfir á 
markaði, skora á Ríkisstjórn 
Íslands að hrinda af stað vinnu 
við alhliða landnýtingaráætlun 
þar sem fyrirsjáanleg er 
samkeppni, einkum um gott 
akuryrkjuland, og síðast en 
ekki síst, kynna þessa afstöðu 
stjórnvöldum svo og erlendis 
vegna útflutningshagsmuna 
og eflingar ferðaþjónustu í 
sátt við land og þjóð. Kynna 
ætti Evrópusambandinu þessa 
afstöðu sem lið í sérstöðu íslensks 

landbúnaðar, þannig að hún verði 
meðal samningsmarkmiða ef 
eða þegar samningaferlið heldur 
áfram.

IV.
Yrði ábati af erfðabreyttri ræktun 

í akurlendi á Íslandi? 

Þótt væntingar um framfarir til 
hagkvæmari matvælaframleiðslu 
í íslenskum landbúnaði vegna 
erfðabreytinga hafi hingað til reynst 
skýjaborgir einar, og aðeins er þekkt 
ein hérlend landbúnaðartengd afurð 
erfðabreytinga sem flokkast reyndar 
undir snyrtivörur, er brýnt að raunhæf 
úttekt verði gerð á meintum ábata. 
Þegar öllu er á botninn hvolft, og 
hinir margvíslegu hagsmunir hafa 
verið metnir, hljóta minni hagsmunir 
að víkja fyrir meiri hagsmunum. 
Samtök bænda geta haft áhrif en 
opinber stefnumótum hlýtur að hvíla 
á herðum Ríkisstjórnar Íslands.

V.
Ábending til Bændasamtaka 

Íslands

Eftir að hafa, ásamt ýmsum öðrum 
störfum, verið landsráðunautur 
Bændasamtaka Íslands í lífrænum 
búskap um 20 ára skeið, vil ég enn 
einu sinni vara við tómlæti um 
dreifingu erfðabreyttra nytjajurta 
hér á landi. Þetta geri ég ekki síst 
í ljósi ályktunar frá Búnaðarþingi 
2014 um eflingu lífræns landbúnaðar. 
Að mörgu þarf að hyggja þegar kostir 
og gallar erfðabreyttrar ræktunar eru 
metnir en ljóst er að væntanleg stefna 
getur haft afdrifaríkar afleiðingar 
fyrir íslenskan landbúnað, m.a. 
varðandi samkeppnisstöðu á 
gæðamörkuðum og þróun lífrænnar 
ræktunar. Lagt er til að Bændasamtök 
Íslands beiti sér fyrir áhættumati (risk 
assessment) og/eða DAFO-greiningu 
(SWOT analysis). Niðurstöðurnar 
verði hafðar til hliðsjónar við mótun 
stefnu um erfðabreytta ræktun sem 
eftir umfjöllun á Búnaðarþingi 2015 
verði kynnt Ríkisstjórn Íslands.

VI.

Nokkrar  tilvitnanir í upplýsingar 
um kosti og galla erfðabreyttrar 
ræktunar

  1) www.bondi.is
  2) www.dupont.com
  3) www.erfdabreytt.net
  4) www.gmo-free-regions.org
  5) www.ifoam.org
  6) www.lbhi.is
  7) www.mast.is
  8) www.monsanto.com
  9) www.natturan.is
10) www.orf.is
11) www.rml.is
12) www.slowfood.com
13) www.syngenta.com
14) www.tun.is
15) www.wholefoodsmarket.com
16) Bændablaðið, 20. tbl., fimmtu -

dagur 17. október 2013,bls. 
24-25. Ráðstefna: Er 
erfðabreytt framleiðsla 
sjálfbær?

17) Ákall til mannkynsins. Um 
framtíð matvæla og 
landbúnaðar. Sjálfbærni, 
lýðheilsa, bætt loftslag, 
eftir dr. Vandana Shiva o.fl. 
höfunda. Útgefandi SALKA, 
2012, 116 bls.(ISBN 978-
9935-17-005-7)

 18) Genetic Roulette eftir Jeffrey
 M. Smith. Útgefandi Yes! 
Books, Bandaríkjunum, 
2007, 319 bls. (ISBN 978-0-
9729665-2-8).

19) Seeds of Deception eftir Jeffrey
M. Smith. Útgefandi Green 
Books, Bretlandi, 2004, 255 
bls. (ISBN 1 903998 41 7)

20) Genetically modified organis ms,
consumers, food safety and 
the environment. FAO Ethics 
Series 2, Rómarborg, 2001, 27 
bls. (ISBN 1609-0098).

Dr. Ólafur R. Dýrmundsson,
Bændasamtökum Íslands

Dr. Ólafur R. Dýrmundsson. Notkun á erfðabreyttu fræi ýmissa tegunda hefur víða orðið tilefni deilna.

Bændablaðið
Kemur næst út

18. desember
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Bílabúð Benna
Vagnhöfða 23  
110 Reykjavík
Sími: 590 2000

Dekkin 
í verkin
Traktorinn, fjórhjólið, jeppinn og mótorhjólið

Erum með dekk í öllum 
verðflokkum fyrir veturinn. 
Góð ráð og tilboð veita 
sölumenn okkar 
í síma 590 2045

Umboðsmenn 
um land allt

Gæðadekk fyrir íslenskan landbúnað

Fyrir jeppann, fjórhjólið og mótorhjólið

benni.is
K Ä R C H E R  S Ö L U M E N N

V E R T U  Á  Ö R U G G U M  S T A Ð

K 2.21

K 4.200

K 7.700/K 7.710

K 5.700

T 400
Snúningsdiskur

Auglýsing um styrki úr Landbótasjóði 

Landgræðslunnar árið 2015 
Landgræðsla ríkisins auglýsir hér með eftir umsóknum um styrki 
úr Landbótasjóði Landgræðslunnar, en sjóðurinn úthlutar árlega 
styrkjum til margvíslegra landbótaverkefna til bænda og annarra 
landeigenda, sveitarfélaga, félagasamtaka og annarra umráðahafa 
lands. 

Við ákvörðun um styrkveitingar er m.a. lögð áhersla á:

• Stöðvun hraðfara jarðvegsrofs og gróðureyðingar.
• Endurheimt gróðurs, jarðvegs og votlendis.
• Að landnýting verði sjálfbær.
• Bindingu kolefnis í gróðri og jarðvegi.

Við mat á umsóknum er enn fremur tekið tillit til þess hvort gerð hafi 
verið landgræðslu- og landnýtingaráætlun til a.m.k. 3ja ára fyrir það 
svæði sem ætlunin er að vinna með.

Styrkur til einstakra verkefna getur að hámarki numið 2/3 af 
áætluðum kostnaði þess að mati Landgræðslunnar. Landgræðslan 
veitir ráðgjöf við framkvæmd þeirra verkefna sem sjóðurinn styrkir 
og hefur jafnframt eftirlit með framvindu þeirra og metur árangur.

Umsóknareyðublöð og úthlutunarreglur sjóðsins eru á heimasíðu 
Landgræðslunnar (www.land.is). Einnig er hægt að nálgast þessi 
gögn og fá nánari upplýsingar á héraðssetrum Landgræðslunnar 
og á skrifstofu Landgræðslunnar í Gunnarsholti.

Umsóknarfrestur er til 22. desember nk. og umsóknir skal senda á 
netfangið land@land.is eða til Landgræðslu ríkisins, Gunnarsholti, 
851 Hella.

Landgræðsla ríkisins
Gunnarsholti, 851 Hella
Sími 488 3000
Veffang www.land.is – Netfang land@land.is
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Tæknivæddasta fjós landsins tekið í notkun í Skagafirði:

Glæsilegt hátæknifjós á Hóli í Sæmundarhlíð
Laugardaginn 22. nóvember 
sl. var nýtt og glæsilegt 
hátæknifjós tekið í notkun á 
Hóli í Sæmundarhlíð, Skagafirði.                                                                                                     
Á Hóli búa ung og afburða 
dugleg ung hjón, þau Hrefna 
Hafsteinsdóttir og Jón Grétarsson, 
ásamt tveimur ungum sonum.

Foreldrar Jóns bjuggu á Hóli 
og tóku ungu hjónin við búinu og 
fljótlega kviknaði hjá þeim áhugi á 
að stækka mjólkurframleiðsluna og 
í kjölfarið varð ljóst að ef það ætti 
að takast myndi farsælast að byggja 
nýtt fjós.

Það var svo í apríl sl. að fyrsta 
skóflustungan að nýju fjósi var tekin 
ofan við gamla fjósið og hafði þá 
bygging þess verið boðin út fyrir 
fast verð. Nú er fjósið tilbúið aðeins 
rúmum sjö mánuðum seinna.

Fjósið er límtréshús með sk. 
yleiningum og haughús undir nær 
allri byggingunni og skafanlegir 
steinbitar yfir öllu haughúsinu.

Opnanlegur loftræstimænir 
(þakgluggi) er á húsinu og loftinntök 
á hliðum.

Í fjósinu eru 72 legubásar fyrir 
mjólkandi kýr og geldkýr, 50 
legubásar fyrir ungviði og fengnar 

kvígur, myndarleg hálmburðarstía, 
ein rúmgóð hálmsjúkrastía og tvær 
stórar hálmstíur fyrir smákálfa og var 
augljóst af sælusvipnum á kálfunum 
að þarna fór vel um þá enda ekki til 
ákjósanlegri uppeldisaðstæður.

Allur búnaður í fjósinu er frá 
Delaval. Þar er VMS mjaltaþjónn 
með Delpro hjarðstýringu af nýjustu 
kynslóð þessara skynvæddu tækja 
sem vinna verk sín af ótrúlegri 
nákvæmni og hafa náð miklum 
vinsældum hjá bændum sem 
vilja tæknivæða mjaltirnar. Þá er 
Delaval sköfuróbóti (flórþjarkur) 
sem heldur gönguleiðum hreinum 
og er forritaður til að fara ákveðna 
leið á ákveðnum tímum og á Hóli 
er flórþjarkurinn 130 cm breiður og 
með vatnsúðunarkerfi til að vinna 
enn betur á mykjunni.

Síðan má nefna 22m3 Delaval 
gróffóðurmixara, færiband og 
gjafavagn á bita sem forritaður er 
til að mixa og gefa kúnum gróffóður.

Þar er einnig CC 1800 
básamilligerði og M40R legubása-
mottur (dýnur) með mjúku slitsterku 
og auðþrífanlegu gúmmíi ofan 
á mjúku 4 cm þykku polyúretan 
undirlagi sem endist ótrúlega. Þá eru stíumilligerði, stýringarhlið 

og öflug drykkjarker, allt frá Delaval.
Tveir sjálfvirkir kjarnfóðurbásar 

eru í fjósinu, beiðslisgreinar, 
sjálfvirkur snúnings kúabursti sem 
kýrnar elska að dunda sér við, og 
ekki má gleyma sérhönnuðum fjós-
ljósum frá Delaval sem hægt er að 
stýra eins og bændum finnst best.

Eins er í mjólkurhúsinu 6.000 
lítra Delaval mjólkurtankur með 
sérstakri flæðistýrðri kælingu 
sem kemur sér vel við að halda 
fríum fitusýrum í skefjum og má 
segja að þeir tali saman og tékki 
hver á öðrum, mjaltaþjónninn og 
mjólkurtankurinn.

Hjarðstýring fjóssins er Feed 
first eða „fóðra fyrst“-stýring sem 
lögð er upp til að hámarka nýtingu 
mjaltaþjónsins og lágmarka vinnuna 
í fjósinu, en til undantekninga heyrir 
ef sækja þarf kýr í mjaltir með slíku 
fyrirkomulagi.

Í tilefni af framkvæmdalokum var 
nýja fjósið vígt formlega sl. laugardag 
og var opið fjós fyrir almenning og 
bændur seinni hluta laugardagsins 
og komu um 500 manns til að skoða 

þetta tæknivæddasta fjós landsins. 
Bústólpi ehf. á Akureyri afhenti 

allan Delaval-búnað fjóssins, KS/
Tengill sá um raflagnir, tengingar 
o.þ.h. og Límtré smíðaði burðarbita 
og burðarvirki hússins.

Boðið var upp á veitingar og 

drykki og voru það Bústólpi á 
Akureyri, KS á Sauðárkróki og 
Límtré/Vírnet á Flúðum sem sáu um 
og buðu upp á góðgerðir. Heildarverð 
fjóss og búnaðar var u.þ.b. 140 millj. 
utan vsk. /Kristján Gunnarsson.

Nýja fjósið á Hóli.  Myndir / Hólmgeir Karlsson

Stefán Börgvinsson, þjónustufulltrúi Bústólpa og mjaltaþjónasérfræðingur, 

Jón, bóndi á Hóli, að útskýra tæknina fyrir gestum. 

Treflar í jólapakkann
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Monika í sveitagalleríi sínu á Kröggólfsstöðum. Hundurinn Moli og heimaln-
ingurinn Ketill eru alltaf með henni í galleríinu. Mynd / MHH

Heimalningur og hundar hjálpa til í sveita-
galleríinu á Kröggólfsstöðum í Ölfusi 
„Ég er mjög mikil dýramanneskja 
og finnst fátt annað skemmtilegra 
en að hafa hundana mína og 
heimalninginn Ketil með mér í 
sveitagalleríinu mínu þar sem 
ég eyði öllum mínum frítíma við 
að skapa eitthvað skemmtilegt í 
höndum,“ segir Monika Pálsdóttir 
á Kröggólfsstöðum í Ölfusi. 

Hún málar á steina, auk þess að 
líma fallegar servéttumyndir á þá, 
sem hún lakkar nokkrum sinnum yfir 
svo myndin haldist séu steinarnir úti 
í öllum veðrum. „Nú er ég að vinna 
jólamyndir á steinana en það eru 
margir sem kaupa af mér steina í 

tækifærisgjafir. Þá hef ég líka verið 
dugleg að mála alls konar hús á 
steinana,“ segir Monika. Hún var 
á Blómstrandi dögum í Hveragerði 
í sumar með steinana sína og á 
mörkuðum í Fákaseli í haust þar sem 
handverkið hennar vekur alltaf jafn 
mikla athygli.  „Já, ég verð með opið 
í sveitagalleríinu mínu fyrir jólin, 
það eru alltaf allir velkomnir að sjá 
hvað ég er að gera, það er þó alltaf 
best að hringja í mig í síma 660-
9621 áður til að athuga hvort ég sé 
ekki örugglega heima. Ég verð líka 
eitthvað  í galleríinu helgarnar fyrir 
jól,“ segir Monika. /MHH

xx. 
xx

xx: 

xx
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SCOP/SEER er mælikvarði sem sýnir hversu mikið varmadæla getur sparað á ári, þetta er kallað árleg upphitun/
kæling. Árs hitunar kvarði (SCOP) 4,6kW og kæli-kvarði SEER 8,6kW, setur Nordic Prestige varmadælurnar í 

Sparnaður getur numið allt að 85%. 

239.000.kr. 
298.000.kr.
349.000.kr.  

LOFTTÆKNI EHF

LG

Besta varmadæla sem 
nokkurn tíma 

Sparaðu með varmadælu hitun
kæling

INVERTER SYSTEM

5
á varahlutum

ÁRA
ábyrð

Umboðs, uppsetninga og þjónustuaðilar:
Akureyri:
Eskifjörður:
Vestmannaeyjum:

Hvolsvöllur:
Patreksfjörður:
Vestur & suðvesturland:

LG Nordic varmadælurnar

-

(38 / 33 / 25 / 17 sleep 9-13°)

(Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)

Guðlaugur A Magnússon
Skólavörðustíg 10  Reykjavík  www.gam.is  sími 5625222

Við hönnun skeiðarinnar sóttum 
við innblástur í okkar gömlu 
hefðir enda 
ber hún emeleringu eins og fyrstu 
skeiðarnar okkar.

Hin eina sanna jólaskeið 
okkar íslendinga í 68 ár

Jólaskeiðin 2014

m.is  sími 562

sóttum 
ömlu 

eins og fyrs

ólaskeið 
ga í 68 ár

nússon
ww
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rstu 

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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SKEIFUR Í ÖLLUM STÆRÐUM OG GERÐUM

FÓÐUR OG BÆTIEFNI

SPÆNIR OG PELLETTUR

eru hestarnir komnir á hús?
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Bækur 

Í Króníku úr Biskupstungum 
eftir Bjarna Harðarson segir 
meðal annars af stöndugum 
heimilum Bræðratungu á 19. 
öld. Í Vesturbænum bjuggu um 
miðja 19. öld hjónin Halldór yngri 
Þórðarson hreppstjóri og Margrét 
eldri Halldórsdóttir frá Vatnsleysu. 

Á heimilinu eru alnafnar beggja 
hjóna í vinnumennsku, þau Halldór 
eldri Þórðarson vinnumaður og 
Margrét yngri Halldórsdóttir 
vinnukona. Í janúar 1860 gengur 
umgangspest um sveitina sem leggur 
Margréti húsfreyju í gröfina, 44 ára 
gamla. Hún lætur eftir sig sex syni, 
6 til 15 ára að aldri. 

Nútímasamfélagið verður til

Króníkan færir okkur magnaða 
mynd af því hvernig nútímasamfélag 
verður til og hvernig þeir íhaldssömu 
í gamla samfélaginu leiða byltingu 
nýrra tíma. Lifandi saga af ástum 
og örlögum forvera okkar í landinu.
Bókin er 160 blaðsíður í stóru broti. 
Útgefandi er Bókaútgáfan Sæmundur 
á Selfossi.

Bókin er þrælskemmtileg 
aflestrar og góð lýsing á íslensku 
sveitasamfélagi. Frásagnir af fólki 
draga ekkert undan og tilvitnanir 
í blöð sýna að á sínum tíma var 
sjálfsagt að fjalla um sjálfsvíg og 
geðsjúkdóma á mjög hispurslausan 
hátt. 

Eftirfarandi kaflabrot segir frá 
seinni konu Halldórs hreppstjóra 
og hinu merka og íhaldssama 
Vesturbæjarheimili í Bræðratungu, 
sem sagt síðasta vígi aldagamalla 
lífshátta þar sem nýjungar áttu ekkert 
erindi.

Holgóma og lítilsigld

Þegar Margrét eldri deyr er systir 
hennar og nafna vinnukona á bænum. 
Hún þótti heldur lítilsigld eins og 
segir í snilldarlegri minningargrein 
sem skrifuð var um konu þessa. 
Margrét yngri var holgóma sem 
vitaskuld hefur mótað sjálfsmynd 
hennar og merkt allt hennar líf. 
Framan af ævi var hún vinnukona 
hjá föður sínum og stjúpu en þegar 
faðir hennar deyr fer hún til systur 
sinnar í Bræðratungu. 

Það kemur mörgum á óvart þegar 
Halldór Þórðarson velur sér þessa 
konu að brúði, liðlega ári eftir andlát 
Margrétar eldri. Í kirkjubók 11. júní 
1862 segir um giftingu þeirra: „... 
helmingafjárlag verði lífserfingja 
auðið en deyi hún barnlaus þá 
er hans allt.“ Morgungjöf er 50 
ríkisdalir. Svaramenn eru Magnús 
bróðir hennar, bóndi í Miðhúsum, 
og Þorleifur bróðir hans, bóndi í 
Austurbænum í Bræðratungu.

Bræðratungubóndinn passar upp 
á sitt og vill ekki að hluti af því sem 
hann hefur nurlað saman fari til 
mága hans í Ytri-Tungunni. En þessi 
skipan bendir líka til þess að Margrét 
hafi komið eignalaus í Bræðratungu 
þrátt fyrir að hafa þá unnið ævilangt 
sem vinnukona á stöndugu heimili. 

Góðar voru samfarir þeirra 
hjóna, en ólíkt var þeim farið: 
Hann mikill vexti, fríður sýnum 
og fyrirmannlegur, harðger og 
einbeittur, skörungur hvar sem 
hann hlutaðist til, hvort sem var 
um sveitarmálefni eða heimilis, 
skapaður til að ráða fyrir, enda veitti 
hann heimili forstöðu frá því er hann 
missti föður sinn, 17 ára gamall, til 
þess er hann andaðist 83 ára, og hafði 
þó verið blindur 20 síðustu árin. Hún 
þar á móti fremur lítilsigld að sjá, 
hæglát í framgöngu og hógvær í lund, 
engin yfirburðakona að hæfileikum, 
enda engrar mentunar notið umfram 
það, sem títt var um almúga stúlkur 
á uppvaxtarárum hennar. Ekki var 
trútt um, að sumir ætluðu henni 

það ofrausn, er hún tókst á hendur 
húsfreyjustöðuna í Bræðratungu. En 
þess var eigi langt að bíða, að hún 
áynni sér hylli heimamanna sinna, 
skyldra og vandalausra, og annarra 
út í frá, með alúð sinni, ósérhlífni 
og hjartagæsku, og stóð hún með 

fullri sæmd og almannahylli við hlið 
bónda síns, meðan hann lifði.

Hér er vitnað í fyrrnefnda 
minningargrein sem birtist að 
Margréti látinni, sennilegast skrifuð 
af stjúp syni hennar, fyrrnefndum 
Halldóri Halldórssyni í Hrosshaga. 

Hún er merkt með fangamarkinu HH 
og höfundur er gerkunnugur heimili 
Margrétar. Hann er líka berorðari um 
meinta vankanta sem menn töldu 
á hinni látnu heldur en hægt er að 
ætla að nokkur utan fjölskyldu hefði 
leyft sér.

En það var ekki bara að menn 
vantreystu Margréti yngri til að taka 
við húsfreyjustöðu sem hún síðan 
gegndi með sóma. Konu þessari 
var heldur ekki ætlað langlífi en 
varð svo allra kerlinga elst, hún 
lést eins og fyrr sagði nokkrum 
mánuðum miður en hundrað ára 
sumarið 1925.

Fáum þeim, er sáu þessa konu 
fyrir 40 árum, mundi hafa komið til 
hugar, að henni entist svo aldur sem 
raun varð á, þá þegar virtist heilsa 
hennar og þróttur mjög á förum. Þó 
vann hún enn baki brotnu eftir það 
fram undir áttrætt. Þannig hafði hún 
unnið alla daga, frá því er hún mátti 
sín nokkuð, fyrst hjá föður sínum og 
stjúpu, síðan fyrir búi sínu og manns 
síns. Þar var jafnan eitt fjölmennasta 
heimili sveitarinnar. Þar uxu upp 
synir hennar og stjúpsynir og fjögur 
fósturbörn að auki. Búið var og eitt 
hið stærsta og gagnsamasta; var 
þar oft sannkallaður bjargarbær, er 
í harðbakka sló, enda var það gamalt 
máltæki þar í sveit: „Aldrei er sultur 
í Bræðratungu.“

Margrét eignaðist tvo syni með 
manni sínum og 1909 lét hún bú 
sitt í Bræðratungu í hendur Marel 
yngri syni sínum en sá eldri, Þórður, 
bjó þá með konu sinni, Kristínu 
Pálsdóttur, á Stóra-Fljóti. Eftir það 
dvaldist þessi aldraða kona til skiptis 
á heimilum sona sinna.

Hvíldartími hennar byrjaði fyrst 
þá, er tengdadætur hennar léttu af 
henni umsvifum og búsáhyggjum. 
Heilsan batnaði við hvíldina, þó að 
hún væri þá meir en áttræð. Lifði 
hún síðan í góðri elli glöð og ánægð 
til æviloka og skemti sér þá löngum 
við bóklestur. Til þess hafði hún 
aldrei fyrr átt frjálsa stund. Sjónin 
var svo góð, að hún sá á bók, jafnvel 
gleraugnalaust fram á síðustu 
dagana. Þrjú síðustu árin hafði hún 
ekki ferlivist en fullt ráð og rænu 
fram á dánardægur og andaðist án 
þess að hún virtist kenna banasóttar.

Það er óneitanlega stórfengleg 
mynd sem hér er dregin upp af 
aldargamalli holgóma sveitakonu 
sem er talin allra kvenna vesælust 
fertug en kemst þó til þeirra 
mannvirðinga að verða húsfreyja 
á glæstu og sögufrægu höfuðbóli. 
Hún er talin útslitið kerlingarskar 
um sextugt en bregður ekki búi fyrr 
en hún er komin á níræðisaldur og 
verður eftir það hamingjuhrólfur 
sem skemmtir sér við bóklestur, 
ýmist heima í Bræðratunguhverfinu 
eða á Stóra-Fljóti.  /VH

Króníka úr Biskupstungum:

Þar sem nýjungar áttu ekkert erindi

Austurbærinn í Skálholti um aldamótin 1900, klæddur tjörupappa eins og getið er um í úttektum. Lengst til vinstri glittir í hús Skúla Árnasonar læknis sem 
er í byggingu. Til hægri sést í Skálholtskirkju.

Erlendur Erlendsson, sem var Er-
lendur yngri við fæðingu en síðar 
Erlendur eldri eftir að Erlendur al-
bróðir hans drukknar og Erlendur 
Þórðarson hálfbróðir fæðist 1877. 
Þessi Erlendur ólst að nokkru leyti 
upp í Miklaholti og varð síðar bóndi 
á Hnausum og Auðólfsstöðum í 
Húnaþingi.

Engin ljósmynd er til af gömlu Bræðratungubæjunum en þessi túnateikning 
landmælingamanna danska herforingjaráðsins sýnir afstöðu húsa á staðnum 
undir lok þess tíma sem hér er sagt frá.
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 Lynghálsi, Reykjavík
lifland@lifland.is

 Lónsbakka, Akureyri Efstubraut, Blönduósi
www.lifland.isSími 540 1100

Lífland söluráðgjöf
  

Nýjar kjarnfóðurtegundir 
frá Líflandi

Lífland býður nú kúabændum að útbúa fóðuráætlun fyrir þá, byggða á 
greiningum heysýna og upplýsingum um hjörðina á hverju búi. 

Lífland hefur um árabil verið í fararbroddi með fjölbreytt úrval 
kjarnfóðurtegunda fyrir kúabændur. 

Lífland kynnir nú fjórar nýjar kjarnfóðurtegundir.

Sparnyt 16 óerfðabreytt

Sparnyt 19 óerfðabreytt

Sparnyt  er  ein  af 
vinsælustu kjarnfóðurtegundum 
Líflands og f st nú án erfðabreyttra 
hráefna.

Kostur 16 
Kostur 19

Kostsblöndurnar innihalda meðal annars 
sojahýði, sykurrófur og C:16 fitusýrur. Með 
réttu gróffóðri geta þessi hráefni hækkað 
fituhlutfall og aukið nyt.

New Holland TVT195
Árg. 2008 -Verð 7.990.000.- kr. án vsk.

Tilboð 7.790.000.- kr. án vsk.

New Holland TS125A
Árg. 2005-Verð 4.890.000.- kr. án vsk.

Tilboð 4.690.000.- kr. án vsk.

New Holland T6010
Árg. 2008-Verð 5.990.000.- kr. án vsk.

Tilboð 5.690.000.- kr. án vsk.

McCormick C-105 Max
Árg. 2007-Verð 3.690.000.- kr. án vsk.

Tilboð 3.390.000.- kr. án vsk.

McCormick C-105 Max
Árg. 2006-Verð 3.490.000.- kr. án vsk.

Tilboð 3.290.000.- kr. án vsk.

McCormick C-105 Max 
Xtra Shift

Árg. 2007-Verð 4.790.000.- kr. án vsk.

Tilboð 4.590.000.- kr. án vsk.

Notaðar vélar
til sölu á

desembertilboði

Dalvegur 6-8 / 201 Kópavogur
Draupnisgata 6 / 603 Akureyri
Sími 535 3500
www.kraftvelar.is
kraftvelar@kraftvelar.is
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Smáauglýsingar
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Sovétríkin sálugu voru um 
tíma langstærsti framleiðandi 
dráttarvéla í heiminum og 
væru það líklega  enn ef fyrrum 
sambandsríki þess mundu taka 
upp á því sameinast á ný. 

Dráttarvélaverksmiðjan í 
Misk er að öllum líkindum sú 
stærsta í heimi með vel 
yfir 20 þúsund starfmenn 
sem hafa sett saman hátt 
í þrjár og hálfa milljón 
traktora frá árinu 1948, 
af þeim hafa ríflega 2,6 
milljónir verið fluttir út 
til yfir 125 landa.

Framle iðs la  á 
traktorum hófst fyrir 
alvöru í Sovétríkjunum 
skömmu eftir byltinguna 
1918. Árið 1924 kom á 
markað sovésk útgáfa 
að Fordson sem var á beltum og 
framleidd í Leningrad, Pétursborg 
í dag. Skömmu síðar var hafin 
framleiðsla á beltadráttarvélum í 
Stalíngrad, Volgograd í dag, sem 
voru eftirlíking á International 
traktorum. Allar þessar vélar 
voru fluttar út undir heitinu 
Belarus. Í fyrstu var liturinn á 
traktorunum rauður, grænn eða 
blár en seinna rjómahvítur og 
rauðar að hluta eða rjómahvítar 
og svartar að hluta.

Sovésk hönnun

Fyrsti traktorinn, STZ3, sem var 
hannaður frá grunni í fyrrum 
Sovétríkjunum var 
settur í framleiðslu árið 
1937. Gírkassinn var 
frá Caterpillar og ýmis 
annar búnaður vestrænn 
en hönnunin var engu 
að síður sovésk. STZ3 
þótti traustur og hátt í 
20 þúsund slíkar vélar 
rúlluðu af færibandi 
verksmiðjunnar í 
Stalíngrad. Allt voru þetta 
beltatraktorar og í seinni 
heimsstyrjöldinni var 
fjölda þeirra breytt í stríðstól, litla 
skriðdreka og sprengjuvörpur, og 
reyndust traustir sem slík. Eftir 
lok styrjaldarinnar var mörgum 
þessum traktorum breytt aftur í 
landbúnaðartæki.

DT75 – enn framleiddar

Árið 1948 kom ný útgáfa af 
STZ3 beltatraktorum á markað 

en framleiðslu þeirra var hætt 
1963 og DT75 tók við. Líftími 
DT75 hefur reynst ótrúlegur og 
vélarnar eru enn framleiddar í 
uppfærðri útgáfu. Enn ný útgáfa 
af Belarus-dráttarvélum var sett 
á markað árið 1996. Það var 
ekki fyrr en árið 1953 að farið 

var að fjöldaframleiða traktora 
á gúmmíhjólum sem kölluðust 
MTZ2 og fimm árum seinna voru 
eitt hundrað slíkar vélar í notkun.

Í dag eru 68 mismunandi 
gerðir af Belarus-traktorum 
framleiddir í Rússlandi, 
Rúmeníu, Tadsjikistan og 
Kambódíu. 

Belarus á Íslandi

Á búvélasafninu á Hvanneyri er 
Belarus-dráttarvél, árgerð 1966. 

Vélin var flutt inn af 
Birni og Halldóri hf. en 
fyrirtækið mun hafa flutt 
inn um hundrað slíkar. 

Böðvar Jónsson á 
Gautlöndum keypti 
dráttarvélina ónotaða 
árið 1969 eða 1970 og 
notaði við jarðvinnslu 
og heyskap á sumrum 
en snjóblástur af 
mjólkurflutningaleiðum 
KÞ á veturna. Eiríkur 
Sigurðsson, bóndi á 
Sandhaugum, keypti 
vélina 1996, færði hana 

í upprunalegt horf og notaði um 
skeið. 

Samkvæmt því sem segir á 
heimasíðu Fornvélafélagsins 

flutti Þór hf. talsvert inn af 
Belarus-dráttarvélum um 
1990. Þrjár þessara véla fóru í 
Austur-Húnavatnssýslu og ein 
í Ísafjarðardjúp. Reynslan af 
vélunum er góð og sumar þeirra 
enn í notkun. Nokkrar Belarus-
vélar hafa verið fluttar inn á 
síðari árum, en lítil hreyfing 
hefur þó verið á sölu þeirrar 
tegundar eftir hrunið 2008.   /VH

Belarus – Hvítrússinn
Vestfirska forlagið 20 ára
− Hefur gefið út hátt í 300 bækur um Vestfirði og Vestfirðinga
Vestfirska forlagið, sem einbeitir 
sér að útgáfu á vestfirsku efni undir 
samheitinu Vestfjarðabækurnar, 
hefur nú gefið út bækur í 20 ár. 

Forlagið var stofnað af Hallgrími 
Sveinssyni árið 1994, en hann var 
þá staðarhaldari á Hrafnseyri, 
fæðingarstað Jóns Sigurðssonar. 

Ómetanleg heimildasöfnun

Sumir segja að þetta bókaforlag sé 
ein af helstu menningarstofnunum 
Vestfjarða. „Það er nú ofsagt,“ segir 
Hallgrímur í grein um forlagið í 
nýjustu bókinni, Frá Bjargtöngum 
að Djúpi, en viðurkennir þó af 
hógværð að hróður þess og orðspor 
hafi farið vaxandi. Það verður þó 
ekki af Hallgrími skafið að með 
sinni útgáfustarfsemi hefur hann 
unnið ómetanlegt gagn í söfnun 
heimilda. Það hefur oft verið frá 
fólki sem þekkti til af eigin raun, en 
er margt ekki lengur meðal okkar.

Um mikilvægi þess að afla 
upplýsinga beint frá þeim sem 
upplifðu hlutina hefur ríkt 
verulegt skilningsleysi hér á 
landi. Þar hefur verið einhver 
ofurtrú á að stjörnusagnfræðingar 
framtíðarinnar geti alltaf grafið 
málin upp síðar, en maður spyr 
sig, − hvernig eiga þeir að grafa 
upp áreiðanlegar upplýsingar 
sem hvergi hafa verið skjalfestar? 
Annars lýsir Hallgrímur sjálfur 
ágætlega sögu Vestfirska forlagsins 
í grein sinni og segir þar m.a: 

„Vestfirska forlagið lætur ekki 
mikið yfir sér og hefur ekki úr miklu 
að spila. Yfirbygging er lítil sem 
engin, eins og tíðkast hjá ýmsum 
smáfyrirtækjum. Margir hafa komið 
að verkum fyrir forlagið af áhuga 
einum saman og í sjálfboðavinnu. 
Á það ekki síst við um höfunda 
margra þeirra vestfirsku bóka sem 
forlagið hefur gefið út. Það eru 
mörg handtökin við gerð og útgáfu 
einnar bókar. Það vita þeir sem til 
þekkja. Hér verða engin nöfn nefnd, 
en hafi allir þeir sem lagt hafa hönd 
á plóginn hjá Vestfirska forlaginu 
ævarandi þakkir. 

Vestfirska forlagið hefur gefið 
út fjöldann allan af bókum sem 
ferðafólk hér vestra getur nýtt sér 
áður en lagt er upp og þegar það 
ferðast hér um og vill skoða nánar 
sögu þessa sérstæða landshluta, sem 
margir telja all verulega frábrugðinn 
öðrum hlutum landsins í ýmsu 
tilliti. Þar koma við sögu fjölmargir 
óborganlegir vestfirskir karakterar 
auk hins venjulega Vestfirðings og 
skal þess einnig getið, að forlagið 
hefur alltaf lagt mikla áherslu á að 
halda til haga gömlum örnefnum í 
bókum sínum og ekki síst gömlu 
hreppaheitunum.“

Sjálfboðavinna á Hrafnseyri og 
fyrsta bókin

„Við hjónin bjuggum á Hrafnseyri 
í Arnarfirði um 40 ára skeið frá 
1964–2005 og lögðum þar hönd 
að verki. Rákum þar sauðfjárbú á 
eigin vegum. Mest af þeim tíma 
vorum við með 250 vetrarfóðraðar 
kindur. Þá sáum við um vörzlu 

og umhirðu staðarins fyrir hönd 
Hrafnseyrarnefndar að verulegu 
leyti í sjálfboðavinnu að eigin vali. 
Var lögð áhersla á snyrtimennsku 
og gott viðmót við gesti staðarins 
og að þeir færu þaðan með góðri 
tilfinningu fyrir sögustaðnum. Kom 
þar margt indælis fólk við sögu, 
bæði í búskapnum og öðrum rekstri. 
Allt var það gert með ánægju og 
gleði að leiðarljósi. Skiluðum af 
okkur staðnum með frið í hjarta. Þá 
var ég sífellt að kynna Hrafnseyri 
og reyna að halda uppi nafni og 
sögu Jóns Sigurðssonar og það 
sem hann stóð fyrir. Skrifaði meðal 
annars og birti mörg hundruð blaða- 
og tímaritsgreina um forsetann, 
fæðingarstað hans og sögu 
heimasveitar hans. 

Árið 1994 var svo komið, að 
ég ákvað að setja saman alþýðlega 
bók um þennan Vestfirðing. Ekki 
kannski síst í minningu litlu 
fræðsluritanna sem hann sjálfur 
skrifaði fyrir íslenska sjómenn og 
bændur. Ég ákvað að skrifa bók sem 
væri ekki fræðirit heldur einfaldar 
staðreyndir um æviferil hans. 
Auðvitað gekk ég í smiðju til ýmissa 
góðra sagnfræðinga í þessu efni. Ég 
minnist þess að Einar Laxness sagði 
við mig eitthvað á þá leið, að mér 
bæri skylda til þess að halda nafni 
Jóns á lofti sem staðarins maður. 

Ég er ekki frá því að þau orð hans 
hafi haft nokkur áhrif á mig. Þetta 
var upphaf Vestfirska forlagsins. 
Seinna komu svo margar frásagnir 
í ýmsum bókum þar sem fjallað 
var um fæðingarsveit forsetans, 
Auðkúluhrepp. Mundu þær fylla 
margar bækur ef settar væru 
saman.“

Bókaútgáfa á hjara veraldar

„Sumir halda að bókaútgáfa hljóti 
að gefa mikið í aðra hönd og má 
svo vera í ýmsum tilvikum. Aftur á 
móti hefur Vestfirska forlagið ekki 
verið nein peningamylla. Fjarri því. 
Í bókinni um Ellý Vilhjálms er sagt 
frá því að útgáfa Svavars Gests á 
hljómplötum hafi að nokkru leyti 
verið hugsjónastarf hans. Svavar 
leit alla tíð á það sem skyldu 
sína að gefa út fleira en það sem 
vinsælast var. Þær plötur sem betur 
seldust voru einfaldlega látnar rétta 
af bókhaldið og þannig rak hann 
SG-hljómplötur í tvo áratugi. Þetta 
er nákvæmlega sama sagan og í 
bókabransanum og sjálfsagt víðar.

Eitt sinn var ég spurður 
hvort ég hefði auðgast á þessari 
bókaiðju. Sá sem spurði benti á 
að stóru bókaforlögin hefðu barist 
í bökkum og verið að sameinast 
og fara í þrot til skiptis, en ég 

Belarus-dráttarvélaverksmiðjan í Misk.

Framleiðslusaga Belarus er samofin 
rúss neskum, eða öllu heldur sovéskum, 
hergagnaiðnaði. 

Mynd / HKr. 

Mynd / HKr.
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hefði haldið mínu striki með litlu 
útgáfuna á sauðfjárjörðum fyrir 
vestan. Svarið var: ,,Nei, alls ekki í 
peningum talið. Ánægja lesendanna 
skiptir höfuðmáli og að bjarga efni 
sem annars hefði örugglega farið í 
glatkistuna. Það hefur verið staðfest 
margsinnis. Ég hef hins vegar orðið 
ríkur á henni hvað ánægjuna varðar. 
Þetta hefur gefið mér mikið, ekki síst 
samskiptin við hundruð manna um 
allt land. Fyrstu árin þurfti maður 
að borga með Vestfirska forlaginu, 
eins og eðlilegt er. Síðan hefur þetta 
farið á þann veginn að útgáfan 
hefur gengið alveg þokkalega, en 
er botnlaus vinna.

Svo er annað að alls konar 
erfiðleikar koma upp við bókaútgáfu 
á hjara veraldar sem bókaútgefendur 
syðra þekkja ekki nema af afspurn.“

Í bókunum að vestan eru þúsundir 
ljósmynda, geysilegur fróðleikur og 
alls konar frásagnir sem væru týndar 
og tröllum gefnar ef Vestfirska 
forlagið hefði ekki komið þar til 
skjalanna. Það er margsannað. Svo 
eru allir þeir sem hafa skrifað þessar 
bækur, nokkur hundruð manns og 
margir þeirra aldrei birt eftir sig 
staf áður. Nægir þar að nefna sumar 
ævisögurnar, en engu er líkara en 
þar haldi á penna menn sem aldrei 
hafi gert annað en skrifa bækur og 
er það rannsóknarefni. Og ekki má 
gleyma að nefna lesendurna. Ef þeir 
vilji ekki kaupa og lesa bækurnar að 
vestan er sjálfhætt!“

Hátt í þrjú hundruð bækur

Útgáfubækur Vestfirska forlagsins 
eru nú orðnar hátt í þrjú hundruð 
þegar allt er talið. Þar kennir 
náttúrlega ýmissa grasa. Nefna má 
ritröðina frá Bjargtöngum að Djúpi, 
17 bindi, Mannlíf og sögu fyrir 
vestan, tuttugu og tvö hefti, 101 
ný vestfirsk þjóðsaga, átta hefti, 99 
vestfirskar þjóðsögur, fjögur hefti og 
þrjár bækur með úrvali úr vestfirskri 
fyndni. Í þessum bókaflokkum er 
samankomið geysimikið efni úr 
nánast öllum sveitarfélögum á 
Vestfjörðum, en í þeim er lögð 
áhersla á að blanda saman blíðu 
og stríðu og gamni og alvöru, líkt 
og gerist í mannlífinu almennt. 
Hallgrímur telur síðan í grein sinni 
upp alla þá titla sem Vestfirska 
forlagið hefur gefið út. Þar er meðal 
annars um að ræða mikinn fjölda 
ævisagna og endurminninga, m.a. 
um hinn þjóðfræga prest sr. Baldur 
Vilhelmsson í Vatnsfirði við Djúp 
sem nú er nýlátinn.

„Það er auðvitað bilun“

Forlagið hefur einnig gefið út 
ljóðabækur, ritröð um vestfirskar 
konur og hefur líka stigið nokkur 
hliðarspor eins og með útgáfu 
á Basil fursta. Útgáfa rafbóka, 
kassetta og geisladiska hefur líka 
verið á könnu Hallgríms. Það allra 
nýjasta er svo að Vestfirska forlagið 
hefur verið að færa út kvíarnar á 
erlendum tungumálum. „Það er 
auðvitað bilun, en það verður 
bara að hafa sinn gang,“ segir 
Hallgrímur. 

„The national hero of Iceland 
Jón Sigurdsson“

Hallgrímur hefur haft gríðarlegan 
áhuga á að halda sögu Jóns 
Sigurðssonar forseta á lofti. Um 
þetta segir hann í grein sinni:

„Merkilegt má það heita hvað 
Íslendingar hafa verið ónýtir að 
kynna lífssögu Jóns Sigurðssonar 
fyrir erlendum þjóðum. Er hann 
þó á ýmsan hátt einstæður í hópi 
frelsisforingja.

Frá því er að segja að undirritaður 
fékk í hendur nýlega frá honum 
Braga bóksala á Klapparstígnum, 
bókina Jón Sigurðsson The Icelandic 
patriot A Biographical sketch. Bók 
þessi er gefin út árið 1887, 63 bls. 
að stærð í litlu broti, prentuð í 
prentsmiðju S. Eymundssonar og 
S. Jónssonar. Gefin út af einum 
af ættingjum hans. Hvaða ættingi 
skyldi það nú hafa verið? Jú, það 
var hinn merki maður Þorlákur Ó. 
Johnson. 

Lúðvík Kristjánsson segir frá 

því að af þessari bók hafi selst 
sáralítið. Þorlákur sendi Gladstone, 
forsætisráðherra Breta, eintak. 
Fékk hann virðulegt þakkarbréf til 
baka. Síðan liðu rúmlega hundrað 
ár að Vestfirska forlagið gaf út 
vandaða enska útgáfu af fyrstu 
útgáfubók sinni, Jón Sigurðsson, 
ævisaga í hnotskurn, í mjög góðri 
enskri þýðingu Hersteins Pálssonar 
ritstjóra. Einu bækurnar á enskri 
tungu um Jón forseta munu þetta 
vera sem við vitum um, auk 
þeirrar sem nefnd var, We call him 
president. Enn eru til á lager nokkur 
hundruð eintök af fyrri bókinni. 
Ótrúlegt en samt satt.“ 

Að draga saman seglin 

Í niðurlagsorðum sínum segir 
Hallgrímur: 

„Vestfirska forlagið á mörgum 

skuld að gjalda í sambandi við 
útgáfuna á öllum þessum bókum 
eins og komið hefur hér fram. Má 
þar nefna höfunda, prófarkalesara, 
prentverk, umbrotsaðila, kynningar-
stjóra, verslanir af hvers konar tagi 
svo nokkrir séu nefndir. Ekki ætla 
ég mér þá dul að nefna þá alla með 
nafni. En alúðarþakkir skulu þeim 
færðar að ógleymdum hinum tryggu 
lesendum.

Öll ævintýri eiga sér upphaf 
og endi. Ævintýrið um Vestfirska 
forlagið fellur að sjálfsögðu undir 
þann hatt. Það dregur nú saman 
seglin, þó skipið sé ekki endanlega 
komið í naust. Við sjáum hvað setur. 
– Með bestu kveðjum til allra þeirra 
sem þykir vænt um Vestfirði!“

Svo mörg voru þau orð Hallgríms 
um þetta merkilega framtak hans í 
útgáfustarfsemi á Vestfjörðum. 
  /HKr. 
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Hverri seldri vél fylgir  

höfuðljós og 

hitakanna.

Sjáðu kosti tilboðsins og tryggðu þér hagstætt verð og afhendingu í tæka tíð:
✔  5-15% afsláttur af verðlistaverði ef pantað er fyrir 5. janúar 2015

✔ Vélin er af árgerð 2015

✔  Kaupandi staðfestir pöntun sína með undirskrift og bindur því ekki lausafé 

frá rekstri marga mánuði fram í tímann

✔  Kaupandi gengur frá greiðslu við afhendingu og getur því skipulagt vélakaup 

fram í tímann

✔ Verksmiðjuábyrgð gildir til 2016

✔  Kaupandi fær þá vél sem honum hentar en ekki vél sem orðið hefur útundan 

í sölu sumarið 2014

✔  Allar notendahandbækur eru á íslensku

✔  Pantið tímanlega í „BÆNDAFERÐ VÉLFANGS“ til Evrópu 15.-23. febrúar 2015 

Gæðamál hafa alltaf verið mjög mikilvæg hjá KUHN. 
Nefna má tinda sem hafa áralangan líf tíma og dæmi eru 

um tinda sem enst hafa áratugum saman. Eftirlíkingar hafa 
oft ekki dugað sumarið. Þetta sýnir vel gæðamun á KUHN fram-

leiddum slithlutum og eftirlíkingum. KUHN framleiðir sína slithluti 
og varahluti sjálfir, enda fyritækið með afar fullkomna stálbræðslu 

sem leiðir að einu að KUHN ákvarðar styrk allra íhluta sjálfir. Við tekur 
strangt gæðaeftirlit og prófanir til að tryggja að framleiðslan sé fyrsta flokks. 

KUHN gerir miklar kröfur til sjálf síns um að framleiða örugga og endingar-
góða vöru.

Við seljum að sjálfsögðu aðeins orginal KUHN varahluti og bjóðum með 
KUHN haust tilboði Vélfangs 20% afslátt á öllum tindum og hnífum í KUHN 
vélar sem gildir til 5. janúar 2015.

GÆ
ÐI

Gylfaflöt 32  112 Reykjavík  Sími 580 8200 www.velfang.is 

Frostagötu 2a  603 Akureyri  velfang@velfang.is – VERKIN  TALA

Auglýsing um styrki til varna 
gegn landbroti árið 2015

Landgræðsla ríkisins auglýsir eftir umsóknum um styrki til varna gegn 
landbroti. Um er að ræða styrki sem veittir eru til slíkra verkefna skv. 
lögum nr. 91/2002 um varnir gegn landbroti.

Styrkirnir eru veittir til hvers konar verkefna til varnar því að vatnsföll eyði 
mannvirkjum eða gangi á gróið land. Við forgangsröðun verkefna er m.a. 
höfð hliðsjón af verðmæti þeirra mannvirkja eða lands sem landbrot ógnar. 

Umsóknarfrestur er til 20. janúar 2015. Umsóknareyðublöð og nánari 
upplýsingar eru á heimasíðu Landgræðslunnar, www.land.is , en einnig 
er hægt að hafa samband við Landgræðsluna í Gunnarsholti, sími 488 
3000 og héraðssetur Landgræðslunnar um land allt.

Umsóknum skal skila til Landgræðslu ríkisins, Gunnarsholti, 851 Hella 
eða á netfangið land@land.is

Landgræðsla ríkisins
Gunnarsholti, 851 Hella
Sími 488 3000
Veffang www.land.is – Netfang land@land.is
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Fróðleiksbásinn
Hafsteinn Hafliðason garðyrkjufræðingur

Appelsínur og annað þeim skylt

gur

Nú þegar hlýnun veðurfars um 
alla jörð er viðurkennd staðreynd 
er varla seinna vænna fyrir okkur 
hér á norðurslóðum að fara að 
huga að einhverjum berjagróðri 
sem gæti leyst krækiberin okkar 
og bláberin af hólmi þegar 
hitabeltisloftslagið fer að þjarma 
að þeim fyrir alvöru. 

Sú hætta vomir yfir að 
hálendisauðnirnar okkar, með 
því óhefta víðsýni sem við notum 
til að lokka til okkar fjársterka 
ferðamenn, verði komnar á kaf 
í myrkviði hitabeltisskóga sem 
ekki nokkur sauðkind ræður 
við að halda í skefjum. Þá er nú 
gott að eiga að jafn fjölbreytta 
og gjöfula plöntuættkvísl sem 
appelsínurnar og öll hennar 
systkini og frændsystkini eru af: 
Sítrusættkvíslina. Að minnsta 
kosti sakar það okkur ekki að vera 
viðbúin.

Mörg nöfn – ruglingur

En að öllum galsa slepptum, 
þá eru ættingjar og skyldulið 
appelsínanna afar skemmtilegur 
hópur sem grasafræðingum 
hefur enn ekki tekist að skrá og 
skilgreina þannig að leikmenn 
geti fundið í því heila brú. Bara 
á listanum yfir þau fræðiheiti 
sem hafa komið fram eru 240 
númer, þ.e. áætlaðar sjálfstæðar 
tegundir, og samheitin eru annað 
eins. Með átta punkta letri og 
venjulegu línubili spannar þessi 
nafnaromsa fimm dálka ef hún er 
sett upp tvídálka á þrjú A4-blöð. 
Mikið er samt unnið í því að reyna 
að einfalda þessa óreiðu með því 
að skanna inn genamengi einstakra 
tegunda, sem menn héldu að væru, 
en sítrusávextir hafa verið svo lengi 
í ræktun að æ ofan í æ skýtur upp 
genum og öðrum erfðaþáttum sem 
menn áttu ekki von á. Þá verður 
ástandið rétt eins og vindhviða hafi 
komist í safnið, svo að allt verður 
að tína saman aftur, raða og skoða 
upp á nýtt.

Uppruni og fyrstu kynni

Ættkvíslin Citrus mun vera 
upprunnin á svæðinu sem nú 
nær yfir suðurhluta Asíu og um 
hina horfnu landbrú sem eitt 
sinn tengdi núverandi Indónesíu, 
Papúa Nýju-Gíneu og Ástralíu 
saman. Eiginlega hefur ekki 
tekist að finna neina tegund, eina 
eða fleiri, sem kemur heim og 
saman við þá sítrusávexti sem 
við þekkjum. En í skógum Papúa 
Nýju-Gíneu og í Ástralíu vaxa 
samt tegundir sem minna mjög á 
hina fjarskyldu, ræktuðu ættingja 
sína og geta í sumum tilvikum 
frjóvgast gagnkvæmt við þá. En 
aldin þeirra ná samt hvorki stærð 
né bragði hinna ræktuðu sítrusa. 
Sjálft ættkvíslarheitið Citrus tóku 
Rómverjar upp eftir Grikkjum sem 
líktu fyrstu sítrusávöxtunum sem 

bárust inn á menningarsvæðið 
við Miðjarðarhaf við könglana 
á Líbanonsedrusviði. Lögun og 
lykt þótti þeim álíka. Þessi fyrsti 
sítrusávöxtur var tegundin Citrus 
medica, sem kallast pomerans á 
nágrannamálum okkar. Úr berki 
hennar er unnið súkkat, sem 
áður fyrr þótti ómissandi í ýmiss 
konar bakkelsi. Af því er íslenska 
nafnið súkkatsítróna dregið. Enska 
heitið á þessari tegund er citron. 
Það hefur ruglað marga sem fara 
eftir enskum bökunaruppskriftum. 
Súkkatsítrónan er annars fremur 
röm og þurr á bragðið. Hún var 
notuð í lyfjagerð og eitt afbrigði 
hennar, 'Ethrog‘, skiptir máli 
í helgisiðum gyðinga. Annað 
tilbrigði hennar er fingursítrónan, 
sem hefur hið skemmtilega 
latínuheiti 'Sarcodactylis‘, þ.e. 
„skopfingur“, og notuð er í 
ýmiss konar snyrtivörur. Hún 
vex ekki í einum hnetti eins 
og aðrir sítrusávextir, heldur í 
totum sem leita í allar áttir út frá 
aldinbotninum, oft æði skopleg á 
að sjá. Súkkatsítrónan var einráð 
á okkar menningarsvæði allt þar 
til arabar fóru að færa hvern 
sítrusávöxtinn á fætur öðrum 
austan úr þeim löndum S-Asíu 
sem þeir náðu til með boðskap 
spámannsins Múhameðs þúsund 
árum síðar.

Og þá erum við komin að 
þeim sítrusávöxtum sem við 
þekkjum best þar sem þeir liggja 
í ávaxtaborðum stórmarkaðanna. 
Það eru appelsínur, sítrónur, 
greipaldin, límónur, mandarínur 
og endrum og eins kúmkvöt.

Appelsínuhópurinn

Appelsínur mynda stóran hóp 
sem venjulega er kallaður Citrus 
× sinensis eða „Citrus sinensis-
hópurinn“. Hann skiptist í 
fjölda yrkja sem eru mjög 
mismunandi að útliti, eðli og 
gerð. Í íslenskum stórmörkuðum, 
og heimsmarkaðinum yfirleitt, 
eru fremur fá af þessum yrkjum 
í boði. Satt að segja finnst mér 
úrvalið vera mun fábreyttara nú 
en þegar Silli og Valdi auglýstu 
„af ávöxtunum skuluð þið þekkja 
þá“ og deildu af innflutningi sínum 
með Finnsbúð á Ísafirði og öðrum 
smákaupmönnum hringinn í kring 
um landið. Þá komu ávextirnir með 
skipum frá Evrópu. Oftast bara 
fyrir jólin og appelsínurnar voru 
undantekningarlaust ný uppskera 
frá Miðjarðarhafsströnd Evrópu. 

Steinlausar nafla-appelsínur frá 
Portúgal, Valencia-appelsínur frá 
Spáni og blóðappelsínur frá Sikiley. 
Allar sætar og safaríkar. Nú fá 
viðskiptavinir sjaldan að vita hvað 
þau yrki heita sem í boði eru eða 
hvaðan þau koma. Æði oft er bara val 
um eina sort sem komin getur verið 
úr mun fjarlægari löndum. Stundum 
jafnvel lagerpínd og uppskorin 

fyrir eðlilegan þroskunartíma. 
Appelsínur og aðra sítrusávexti þarf 
að lesa af trjánum þegar þeir eru 
nákvæmlega fullþroskaðir. 

Af lit og stærð er nefnilega 
ekki hægt að lesa þroskann. Það 
verður að smakka og fylgjast með. 
Sítrusávextir eftirþroskast ekki líkt 
og epli eftir að búið er að taka 
þau af trjánum. Þá má geyma í 
nokkrar vikur, jafnvel í mánuði 
eftir uppskeru. Helst í kæli.

Sítrónur

Sítrónur eru annar hópur 
sítrusávaxta. Taldar vera sjálfstæð 
tegund, Citrus × limon. En 
til hægðarauka fyrir yfirlit og 
skipulag er nú frekar farið að tala 
um „Citrus-limon-hópinn“ vegna 
þess að sítrónur eiga það til að 
frjóvgast til og frá við aðra hópa 
sítrustrjáa og afkomendurnir geta 
þá orðið af ýmsu tagi, en yfirleitt 
gagnslausir. Oftast þroska þó 
sítrónur og aðrir sítrusávextir fræ 
án utanaðkomandi frjóvgunar. Það 
kallast geldæxlun og er t.d. algeng 
meðal reynitegunda. Eiginlega er 

það klónun og afkomendurnir því 
allir af sama tagi og móðirin. En 
samt verða ávallt til einhverjar 
breytingar, svo að af sítrónum eru 
nokkrar sortir til í ræktun. En lítill 
munur er á þeim annar en útlitið og 
þroskunartíminn.

Slembilukka á Barbados

Greipaldin, fræðiheiti Citrus × 
paradisi, varð fyrir einhverja 
slembilukku til á eynni Barbados 
snemma á átjándu öld. Þar 
frjóvguðust saman appelsínusort 
sem hafði komið fram á Jamaíku 
og stórgerður pómeló-sítrus frá 
Indónesíu. Þetta var eiginlega 
fyrsta nýjungin sem nútímafólk 
varð vitni að innan sítrusávaxtanna. 
Greipaldintréð hagaði sér dálítið 
öðruvísi en foreldrarnir, því að 
aldinin þroskuðust í klösum líkt og 
vínþrúgur. Þaðan stafar enska heitið, 
sem svo hefur náð heimsyfirráðum, 
m.a. í íslensku. Og greipaldin eru 
lengi að þroskast. Frá blómgun 
að fullbúnum ávexti líða fimmtán 
til nítján mánuðir. Það reynir 
á þolinmæðina hjá þeim sem 

rækta aðra sítrusávexti sem ekki 
þurfa nema átta til tíu mánuði 
frá blómgun í þroska. Eftir að 
greipaldinið kom fram byrjuðu 
menn að fikta við að gera fleiri 
blendinga sítrustegunda. Úr því 
hafa komið nokkrar greipaldinsortir 
og „ljóti“ sítrusávöxturinn 'Ugli‘ sem 
stundum sést hér í ávaxtaborðunum.

Límónur og litlu systurnar

Límónur, Citrus × aurantifolia, 
eru smærri en sítrónur. Hafa samt 
svipaða lögun en aldinbörkurinn og 
aldinkjötið er sérkennilega grænt. 
Þær eru einkum notaðar í matargerð 
og til að fríska upp á drykki. Fáir 
geta stýft þær úr hnefa, svo súrar 
eru þær.

Mandarínur, klementínur 
og tangerínur eru náskyldar 
og mjög svipaðar að útliti og 
eiginleikum. Þær rekja fræðingar 
til tegundarinnar Citrus × 
reticulata. Mandarínurnar eru 
smágerðastar og bragðsætastar 
í þessum hópi. Tangerínurnar 
stærstar en klementínurnar alltaf 
steinlausar. Allar hafa lausan börk 
sem auðvelt er að flysja af með 
berum höndunum.

Beisku krúttin

Smágerðustu sítrusávextirnir 
sem stundum fást hérlendis eru 
kúmkvöt. Þau koma af ræktuðu 
afbrigði runnans Citrus japonica 
og sem slík kölluð beiskjuber á 
íslensku. Kúmkvötin eru varla 
stærri en vínber og borðuð heil 
með berki og öllu. Þau eru dálítið 
sætbeisk, en frískandi á bragðið. 
Einnig er hægt að fá kúmkvöt 
niðursoðin í sykurlegi. Þannig eru 
þau oftast notuð í austurlenska 
ábætisrétti. Kúmkvat er eiginlega 
eini sítrusávöxturinn sem hægt 
er að rækta með árangri sem 
pottablóm hér á landi. Fræin 
spíra vel og plantan sem upp vex 
er algjör eftirgerð móðurinnar, 
líkt og græðlingur. Þarf bjarta og 
hlýja stofu en eftir að búið er að 
tína þroskuð aldinin af á haustin 
getur hún staðið fremur þurrt og á 
svalari stað fram í mars. Þá er henni 
umpottað, rætur og greinar snyrt 
til að halda henni í sömu stærð ár 
eftir ár.

Appelsínublóm.

Mandarínur.



41Bændablaðið | Fimmtudagur 4. desember 2014

Bækur

Belgjurtabókin − Tré og runnar af belgjurtaætt:

Tugum tegundum belgjurta lýst
Einkenni belgjurta eru óregluleg 
blóm, belgur utan um fræin, 
fjöðruð eða fingruð laufblöð og 
sambýli við bakteríur sem lifa á 
rótum plantnanna og vinna nitur 
úr andrúmsloftinu. 

Sigurður Arnarson, kennari og 
fyrrverandi skógarbóndi, sendi 
nýlega frá sér bók þar sem hann 
fjallar um tegundir belgjurta. Flestar 
þeirra vaxa utandyra á Íslandi eða eru 
líklegar til þess, en einnig er fjallað 
um  tegundir sem eru ræktaðar úti í 
hinum stóra heimi. Belgjurtabókin 
er sjöunda bókin í bókaflokknum 
Við ræktum sem Sumarhúsið og 
garðurinn gefur út. Bókin er um 200 
blaðsíður að stærð og prýdd fjölda 
fallegra ljósmynda sem auka gildi 
hennar mikið þegar greina á tegundir. 

Á Íslandi má nýta belgjurtir í 
landbúnaði, skógrækt, garðrækt og 
landgræðslu. Til belgjurta sem flestir 
þekkja teljast hvítsmári, gullregn og 
alaskalúpína, planta sem Íslendingar 
annaðhvort elska eða hata. 

Mikilvægi belgjurta á heimsvísu 
er meira en marga grunar því þær 
eru með mikilvægustu matjurtum 
veraldar og um þriðjungur alls 
próteins sem neytt er í heiminum 
kemur úr belgjurtum. Hvað væri til 
dæmis varið í helgarmorgunverðinn 
ef ekki væri opnuð dós af bökuðum 
baunum?

Fékk snemma áhuga á skógrækt

Sigurður segist ungur hafa fengið 
áhuga á skógrækt og gert ýmsar 
ræktunartilraunir með bróður sínum, 
Jóni Kr. Arnarsyni. „Við ræktuðum 
skóg bæði á frjóu landi og ófrjóu. 
Snemma lærði ég að við ræktun í 
ófrjóu landi er hægt að ná mikið betri 
árangri með því að rækta tegundir 
sem geta, með hjálp gerla á rótunum, 
unnið nitur úr andrúmsloftinu. Þar 
koma belgjurtirnar sterkar inn 
því þær búa einmitt yfir þessum 
hæfileika. Með því að rækta þær 
má auka frjósemi jarðvegsins með 
aðferðum náttúrunnar sjálfrar.“

Sigurður var skógarbóndi í hálfan 
annan áratug og ræktaði þá ýmsar 
tegundir belgjurta sem áburðargjafa í 

skógrækt. Árangur hans vakti athygli 
meðal ræktunarmanna og þeir hvöttu 
hann til að koma þessum fróðleik 
til almennings. Því varð úr að hann 
skrifaði þessa bók. Bókina tileinkar 
Sigurður minningu móðurbróður síns, 
Gunnlaugs Jónssonar, sem kenndi 
honum að meta undur náttúrunnar og 
var mikill viskubrunnur um allt sem 
viðkemur lífríkinu. Í þennan brunn 
segist Sigurður hafa sótt mikinn 

fróðleik í gegnum árin.

Niturbindandi 
áburðarverksmiðjur

„Ræktunarfólk á það flest 
sameiginlegt að vilja ná skjótum 
árangri og til þess er beitt margs 
konar aðferðum í jarðvinnslu og 
áburðargjöf. Belgjurtir geta hér 
komið að góðu gagni með því að 

auka magn niturs í 
jarðvegi og hraða þannig vexti enda 
er víðast hvar skortur á nitri í jarðvegi 
á Íslandi.  Einnig er erfitt að ímynda 
sér að lífræn ræktun eigi framtíð fyrir 
sér hér á landi án nýtingar belgjurta.

Einfaldasta leiðin til að koma 
belgjurtum í ræktunarland er að 
sá fyrir þeim ásamt viðeigandi 
sambýlisbakteríum. Öruggasta leiðin 
er aftur á móti að flytja plöntur frá 
einum stað til annars því þannig er 
nokkuð öruggt að rótabakteríurnar 
fylgi með,“ segir Sigurður.

Lúpínur vandgreindar hver frá 
annarri

Í Belgjurtabókinni segir meðal 
annars um lúpínur að fyrir 100 
milljónum ára hafi verið til planta 
sem sennilega er formóðir allra 
lúpína. Plantan hefur trúlegast vaxið 
norðaustanvert í því landi sem við 
köllum Brasilíu og breiðst þaðan út. 

Sumar tegundir lúpína eru 
vandgreindar hver frá annarri 
og því stundum óvissa um mörk 
tegunda. Stundum eru tegundirnar 
sagðar 200 en stundum færri en 
samkvæmt upplýsingum á heimasíðu 
grasagarðsins í Kew teljast þær vera 
milli 220 og 230. 

Lúpínur eru til í öllum stærðum 
og gerðum. Sumar eru einærar og 
skammlífar og sumar lágvaxnar, 5 
til 10 sentímetrar að hæð. Flestar eru 
jurtkenndar en til eru tegundir sem 
eru runnkenndar og ná 4 til 6 metra 
hæð. Blómin eru oftast í löngum og 
uppréttum skúfum, blá, gul eða hvít. 

Flestar lúpínur laðast í búsvæði 

þar sem eitthvert rask 
hefur orðið og geta 
orðið fyrirferðarmiklar 
um tíma en hörfa með 
tímanum fyrir öðrum 
gróðri séu náttúruleg 
skilyrði eðlileg. 

Lúpína á Íslandi

Á Íslandi hafa verið gerðar 
tilraunir á ræktun einærra 
lúpína í landbúnaði og er 
fjallað um þær tegundir 
í bókinni ásamt ýmsum 

öðrum tegundum sem nýst geta 
sem áburðargjafar í hefðbundnum 
og lífrænum landbúnaði, svo sem 
rauðsmára og hvítsmára.

„Algengasta lúpínan í ræktun 
á Íslandi er alaskalúpína. Hún er 
vissulega umdeild og áberandi 
í íslenskri vist. Til eru margar 
aðrar belgjurtir sem hentað geta 
til landgræðslu hér á landi. Margar 
þeirra hafa sömu kosti og lúpínan 
en eru lágvaxnari og ekki eins 
áberandi. Þar með eru þær lausar 
við helstu galla alaskalúpínunnar. 
Líklegt verður að teljast að ná 
megi meiri sátt um ræktun þeirra 
til landgræðslu.“

Sigurður segir uppbyggingu 
bókarinnar vera þannig að fyrst 
er fjallað um frjósemi vistkerfa 
og mikilvægi niturs fyrir gróður. 
„Síðan er kastljósinu beint að 
belgjurtunum almennt, einkennum 
þeirra og mikilvægi á heimsvísu. 
Einnig er kafli um ættir og uppruna 
belgjurta og hvernig grasafræðingar 
flokka þær í undirættir og ættbálka. 
Í þessum köflum er sagt frá ýmsum 
áhugaverðum plöntum. Stærsti 
hluti bókarinnar er umfjöllun um 
þær ættkvíslir og tegundir sem 
ræktaðar eru á Íslandi eða koma 
til greina í ræktun hér á landi. Þar 
ættu allir ræktunarmenn að geta 
fundið eitthvað við sitt hæfi, hvort 
sem þeir leita að áhugaverðum 
plöntum í garðrækt, hjálparplöntum 
í skógrækt, landgræðsluplöntum eða 
áburðargjöfum í tún- og kornrækt.“  
 /VH 
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Sigurður Arnarson. 

Gullkollur.

Miklu meira fjör í 4. bindi 
Skagfirskra skemmtisagna
Hjá Bókaútgáfunni Hólum er 
komin út bókin Skagfirskar 
skemmtisögur 4 – Miklu meira 
fjör! 

Eins og nafnið gefur til kynna 
er hér á ferðinni 4. bindið með 
gamansögum úr Skagafirði og 
sem fyrr var það blaðamaðurinn 
og Skagfirðingurinn Björn Jóhann 
Björnsson sem safnaði sögunum 
saman. Bókunum hefur verið vel 
tekið um land allt og samanlagt eru 
sögurnar orðnar hátt í eitt þúsund 
talsins.

Að þessu sinni eru enn fleiri 
sögur af Lýtingum, Fljótamönnum, 
Króksurum og Blöndhlíðingum, sem 
og Skagamönnum, Seylhreppingum, 
Hofsósingum og Hjaltdælingum. 
Skagfirskum valkyrjum eru gerð 
sérstök skil. Má þar nefna Gullu í 
Gröf, Helgu á Silfrastöðum, Helgu 
Bjarna frá Frostastöðum, Diddu 
í Litlu-Brekku, Ásu Öfjörð og 
margar fleiri. Hilmir Jóhannesson, 
lífskúnstner á Sauðárkróki, lætur 
gamminn geisa. Einnig koma við 
sögu Óskar Pétursson frá Álftagerði, 
þýðandinn Helgi Hálfdanar, 
vörubílstjórarnir Maron Sig og 
Árni á Brúnastöðum, ostameistarinn 

Haukur Pálsson, kaupmaðurinn 
Bjarni Har, bankastjórinn Biggi 
Rafns, hrossaræktandinn Dúddi á 
Skörðugili, rektorinn Villi Egils og 
oddvitinn Agnar á Miklabæ.

Skopteikning á bókarkápu er líkt 
og áður eftir Andrés Andrésson. Bókin 
fæst í öllum helstu bókaverslunum 
og stórmörkuðum landsins og að 
sjálfsögðu í heimabyggð. 

Hér eru tvær sögur úr bókinni 
góðu: 

Þeir Fljótabændur, Ólafur 
í Haganesi og Sveinn í 
Brautarholti, voru mágar en 

Sveinn var bróðir Jórunnar, konu 
Ólafs. Í samræðum byrjaði Sveinn 
gjarnan að tala lágt en síðan fór það 
alveg upp í gjallanda, sér í lagi ef 
honum var heitt í hamsi. Eitt sinn 
voru þeir mágar að rífast og allt í 
einu segir Ólafur:

„Mig langar ekki til að rífast við 
þig, Sveini.“

Þá verður Sveinn um leið 
voðalega mjúkur á manninn og segir:

„Og ekki ég heldur.“
Þá þýtur Ólafur upp og þrusar 

hátt:
„Nú jæja, þegiðu þá!“

Aldraður maður var eitt 
sumarið jarðaður frá 
Miklabæjarkirkju í 

Blönduhlíð. Hafði hann mælst svo 
fyrir, í lifanda lífi, að veita ætti vín 
í erfidrykkju sinni og það ríflega. 
Svo vel var veitt að þeir sem tóku 
að sér að moka yfir gröfina, þeir 
Þorleifur á Þorleifsstöðum og 
Einar í Kúskerpi, fengu heila 
viskýflösku til að súpa af meðan 
á verkinu stóð.

Síðan fóru þeir í 
erfidrykkjuna og fengu áfram 
góðar guðaveigar. Þegar heim 
á bæina kom voru Þorleifur 
og Einar, og flestir aðrir 
jarðarfarargestir í sveitinni, 
orðnir vel við skál.

Skömmu eftir að Þorleifur 
kom heim bankaði sölumaður 
uppá. Áður en hann bauð 
varninginn spurði hann Þorleif 
hvort einhver hátíð hefði verið 
í sveitinni um daginn. Hafði 
hann þá komið á fleiri bæi og 
alls staðar séð húsráðendur 
mjög ölvaða.

„Nei, það var engin 
hátíð,“ svaraði Þorleifur, 
„það var bara jarðarför.“
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Bækur 

Sjöunda bindi Byggðasögu 
Skagafjarðar er komið út og í því 
er fjallað um Hofshrepp, samtals 
78 býli í Óslandshlíð, Deildardal, 
Unadal og á Höfðaströnd, ásamt 
sveitarfélagslýsingu. 

Hjalti Pálsson, ritstjóri og 
aðalhöfundur verksins, segir að 
bækurnar verði alls tíu og að í þeim 
sé fjallað í texta og myndum um sögu 
allra jarða í Skagafirði sem hafa verið 
í ábúð frá 1781 til 2014. 

„Ég byrjaði að vinna að verkinu í 
árslok 1995 og geri mér vonir um að 
síðasta bindið komi út 2020 þannig 
að vinnan við verkið tekur 25 ár.

Hverri jörð í Skagafirði er lýst, 
bygginga getið og fylgir tafla yfir 

fólk og áhöfn á tímabilinu 1703–
2014. Eignarhald og saga jarðanna 
er rakin frá því þær koma fyrst við 
heimildir. 

Auk ábúendatals frá tímabilinu 
1781 til 2014 fylgir umfjöllun um 
hvert sveitarfélag fyrir sig, lýsing á 
jörðum auk fjölda innskotsgreina, 
þjóðsögur, vísur og frásagnir af 
fólki og fyrirbærum. Verkinu er 
skipt niður eftir gömlu skiptingunni 
í hreppi þrátt fyrir að þeir hafi flestir 
sameinast í dag,“ segir Hjalti.

Bindið sem nú kemur út er 480 
blaðsíður og í stóru broti. Í henni 
eru 640, nýjar og gamlar, ljósmyndir 
af fólki, bæjum og landslagi auk 45 
korta og teikninga. 

Rík áhersla er á myndir 
og kort í bókinni og er öllum 
fornbýlum og seljum lýst og GPS-

stöðuhnit þeirra tilgreind. Útgefandi 
er Sögufélag Skagfirðinga.  /VH

Byggðasaga Skagafjarðar VII:

Stórt verk með mikið 
heimildargildi

Rík áhersla er á myndir 
Ú

Hjalti Pálsson.  Mynd / VH

Brot úr bókinni: 

Að eignast barn
Árið 1801 var húskona í Litlu-
Brekku sem Þórdís Björnsdóttir 
hét, fædd um 1750. Hún hafði 
búið ásamt móður sinni, ónefndri, 
í Háagerði og fóru þær mæðgur oft 
um héraðið í svonefndar orlofsferðir 
en Þórdís ein eftir að móðir hennar 
dó. Hún þótti einföld en mjög 
skrafin og talaði mest um sjálfa sig 
en lagði engum illt til. 

Jafnan lét hún sem sér væri illa 
við alla karlmenn. Ef einhver settist 

hjá henni var hún vön að segja: ,,Vík 
frá mér lávarður; ég þoli ekki af þér 
karlmannslyktina.“ Þrátt fyrir þetta 
eignaðist Dísa eitt barn. Frá þeim 
atburði sagði hún þessa sögu:

Einu sinni fór móðir mín fram í 
sveit. Þá var ég ein heima. Áður en 
móðir mín fór sagði hún við mig: 

,,Ég skal ganga næst lífi þínu, Dísa, 
ef þú lætur fallerast á meðan ég er 
í burtu.“ Einn daginn var barið; þá 
varð ég svo ósköp hrædd og skildi 
ekki hver væri að heimsækja mig. 
Samt mjakaðist ég fram göngin. 
Það var sólskin og sunnanvindur 
úti og þá sá ég blakta rautt kjóllaf 
fyrir dyrnar. Þetta var þá blessunin 
hann Páll pump úr kaupstaðnum 
[Hofsósi]. ,,Sæl vertu stúlka mín“, 
sagði hann. ,,Guð blessi þig“, sagði 
ég. ,,Falleg ertu stúlka mín“, sagði 
hann. ,,Mörgum hefur þeim þótt 
það“, sagði ég, heilli mín. Svo fór 
hann að biðja mig um þetta sem ég 

má ekki nefna en ég vildi ekki gera 
það af því að móðir mín sagði þetta 
við mig. Þá sagði hann: ,,Ég skal 
gefa þér mjölkvartil.“ Þá runnu á 
mig tvær grímur því að við áttum 
ekkert mjöl og það fór svo að ég 
gerði þetta fyrir hann því að ég 
vissi að hann vildi það, vildi það, 
mannskepnan. Svo kom móðir mín 
heim. Ég sagði henni frá þessu og 
hún varð ekkert vond við mig af því 
að ég fékk mjölkvartilið. 

Svo leið langur tími þangað til 
mér varð svo ósköp illt. Þá sagði 
móðir mín við mig: ,,Þú ætlar 
að fara að eiga barn, Dísa.“ Svo 

fór hún fram í búr, sótti fjögurra 
marka ask með súru skyri og sagði: 
Settu þetta í þig, Dísa, hvort þú 
getur eða ekki; það herðir að, það 
herðir að“, sagði móðir mín við 
mig. Ég átti svo skelfing bágt með 
að éta skyrið því að mér var svo 
ósköp illt en samt gerði ég það. 
Svo fæddist barnið. Það var stúlka. 
Hún var látin heita Guðrún. Henni 
var komið í fóstur inn að Óslandi. 
Hún komst á sjötta ár og þá dó 
hún. Hún sagði alltaf: ,,Hann er 
að gera grautinn, hann er að gera 
grautinn.“ Það var af því að ég fékk 
mjölkvartilið fyrir ferðina. 

Óslandsnesið.

Guðni Ágústsson með nýja bók:

Hallgerður – fórnarlamb eineltis og kynferðisofbeldis
Hallgerður er ný bók sem Guðni 
Ágústsson hefur skrifað um 
Hallgerði Langbrók sem fræg varð í 
Njálu fyrir að vilja ekki ljá Gunnari 
Hámundarsyni hár úr höfði sínu til 
að nota í bogastreng á örlagastundu. 

„Hallgerður hefur í hugum margra 
verið fordæmd vegna þessa og 
sökuð um dauða allra sinna þriggja 
eiginmanna sem ég tel ekki rétt og er 
röng túlkun sé sagan grannt skoðuð. 
Hinsvegar misbuðu þeir henni allir 
með löðrungi eða höggi á kinn sem 
þá eins og nú var glæpur gagnvart 
konu,“segir Guðni. En hann dregur í 
bók sinni upp allt aðra mynd af þessari 
mögnuðu konu.  

Fórnarlamb eineltis og 
kynferðisofbeldis

„Ég held að þegar grannt er skoðað, 
í ljósi þeirrar þekkingar sem við 
höfum í dag á einelti, og kynferðislegu 
ofbeldi og afleiðingum þess á líf fólks 
þá opnast augu margra fyrir því að 
Hallgerður var fórnarlamb og hart 
leikinn í sögunni. Og ennfremur alið 
á hatri í hennar garð út yfir gröf og 
dauða. Hún var uppreisnarkona sem 
lét hvorki föður sinn né eiginmenn 
sína misbjóða sér.  
 Sá sem les Njálu með vitneskju 
okkar í dag sér það á milli línanna að 
hún var fórnarlamb margra atburða. 
Hallgerður er barn nútímans hana hrjáir 
tilfinningaröskun sem við leysum eftir 
félags og sálfræðilegum leiðum í dag. 
Höfundur Njálu fer ómjúkum höndum 
um tvær glæsilegustu konur sögunnar, 
þær Hildigunni Starkaðardóttur og 
Hallgerði Langbrók,hann yfirkeyrir 
þær í sögunni sem skapnornir og 
dregur fram þeirra verstu galla,meðan 
hann kallar Bergþóru dreng góðan. 
Þannig að þegar ég fór að lesa Njálu 
nánar og af meiri gaumgæfni, þá sé 

ég söguna í nýju ljósi. 
Hallgerður hefur verið 

hin umdeildasta persóna 
Íslandssögunnar í þúsund ár. Alveg 
eins og Mörður Valgarðsson og Flosi 
Þórðarson á Svínafelli. Þannig að ég 
fékk nokkurs konar köllun til að rétta 
hlut Hallgerðar og reyna að setja það 
inn í umræðuna að hún var ekki sú illa 
norn sem af er látið. 

Hallgerður galt fyrir Gunnars -
hólma, kvæði Jónasar Hallgrímssonar, 
sem setur Gunnar í hetjuljóma sem 
ég ætla samt ekkert að draga úr. 
Þá vex hatrið á henni út af því að 
hún gefur honum ekki lokk úr hári 
sínu í bogastreng. Hins vegar held 
ég að hún sé einhver merkilegasta 
kvenfrelsishetja Íslendinga sem uppi 
hefur verið. Það ætti að vera kjörorð 
allra kvenna orðin; „engin hornkerling 
vil ég vera“. Hún er ein fyrsta konan 
í Íslandssögunni sem rís upp og gerir 
þá kröfu að hún vilji ekki vera nein 
hornkerling. Við viljum heldur ekki að 

d æ t u r 
okkar séu einhverjar 

hornkerlingar. Þær sitji við sama borð 
og karlmenn og hafi sömu laun, það er 
barátta dagsins,“ segir Guðni.

Óþverraskapur í heimahúsum

Hann segist hafa komist að því við 
lestur Njálu að Höskuldur, faðir 
Hallgerðar, hafi gert Jórunni, konu 
sinni, og börnum mikinn óleik þegar 
hann kom heim með frillu. Að vísu 
hafi hún verið  glæsileg og komin af 
írskri konungsætt, en líklega myndi 
enginn sætta sig við slíkt í dag. 

„Þarna hrinti Höskuldur Hallgerði 
í fangið á Þjóstólfi sem kallaður er 
fóstri hennar, en var illmenni. Hún 
grætur sjálfsagt í faðmi hans yfir 
rifrildi foreldra sinna og ástandinu 
á heimilinu. Síðan framdi Höskuldur 
þann glæp sem hún rís gegn. Þá 
leyfðu feður  sér að gifta dætur sínar 

um 14–15 ára aldur einhverjum ríkum 
bændum, til valda og peninga. Hann 
giftir hana Þorvaldi á Staðarfelli þótt 
hún mótmæli því kröftuglega. 

Náði fram réttlætinu

Hún nær þó fram þeim mannréttindum 
að láta drepa hann því hún þoldi ekki 
einu sinni lyktina af honum, að því er 
hún segir við mig, þegar hún ávarpar 
mig af bæjarhólnum í Laugarnesi. 
Hvað þá að hún þyldi nískuna í 
honum þegar hann tímdi ekki að gefa 
fólkinu sínu að éta. Hún lætur Þjóstólf 
auðvitað drepa þennan mann eftir að 
hann hafði barið hana til blóðs. Þetta 
hafði þau áhrif á mannréttindi kvenna 
að næst þegar þeir gifta hana, þá segir 
Hrútur að best sé að kalla hana til og 
gera ekkert gegn vilja hennar.

Eineltið fór illa með Hallgerði

Svo er það auðvitað einelti sem fór illa 

með Hallgerði í Rangárvallasýslu og 
enn þann dag í dag erum við að fara 
illa með fólk í einelti á vinnustöðum 
og víðar. Njáll og Bergþóra lögðu 
hana strax í einelti og héraðið reis 
gegn henni svo hún einangraðist. Þótt 
mikið og virðingarvert starf sé búið að 
vinna við að útrýma einelti í dag, þá er 
þetta samt enn einn ljótasti bletturinn 
á mannkyninu. 

Guðni segist ekki vera skyggn, 
þótt hann sé næmur, en eftir að hann 
flutti á Lindargötuna gangi hann oft 
Sæbrautina inn í Laugarnes þar sem 
saga Hallgerðar hafi sótt stöðugt 
sterkar á hann. 

„Í tilfinningunni finnst mér ég 
greina hana þar sem hún situr á 
bæjarhólnum þar sem hún bjó og 
vilji segja mér sögu sína, en hún átti 
Laugarnes og Viðey. Þegar ég var 
að skrifa þetta skynjaði ég nærveru 
hennar og setningar leiða þessa sögu 
hennar áfram.  

Sæbrautin lögð yfir leiði 
Hallgerðar

Það sem mér þykir þó einna verst er 
það sem hinir miklu Njáluspekingar, 
Jón Böðvarsson og Bjarni Eiríkur 
Sigurðsson, sögðu mér. Þegar 
vegagerð hófst í Reykjavík var þekkt 
Hallgerðarleiði í Laugarneskirkjugarði 
sem sagan segir að hafi verið grænt allt 
árið og er dæmi um að í gröfinni liggi 
einhver sem hafi verið beitt ranglæti. 
Svo fóru menn að leggja vegi og þá 
sagði einhver að það gerði lítið til þótt 
Hallgerður færi undir veginn. Það 
væri mátulegt á kerlingarskassið sem 
tímdi ekki einu sinni að gefa Gunnari 
lokk úr hári sínu. Það var malbikað 
yfir leiði Hallgerðar og þegar menn 
aka Sæbrautina finna þeir að bíllinn 
lyftist upp og þar minnir Hallgerður 
á sig,“ segir Guðni Ágústsson.  /HKr.

Hallgerður Langbrók.  
 Myndverk / Þórhildur Jónsdóttir

Guðni Ágústsson.  Mynd / HKr. 
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Kristján frá Gilhaga sendir frá sér bók með sagnaþáttum, stökum og ljóðum:

Hef  alla mína ævi verið að skrifa eitthvað hjá mér
„Ég hef alla mína ævi verið að 
skrifa eitthvað hjá mér, haldið 
dagbækur, skrifað smáþætti og 
viðtöl og hef að auki sett saman 
vísur um langt skeið, þannig að 
ég átti ógrynni af ýmiss konar efni 
í mínum fórum,“ segir Kristján 
Stefánsson, kenndur við Gilhaga 
í Skagafirði. 

Hann gaf á dögunum út bók; 
Stökur, ljóð og sagnasafn nefnist 
hún og á bókarkápu er tekið fram 
að um fyrstu bók sé að ræða.  „Ég 
á frekar von á því að önnur og eða 
fleiri muni fylgja á eftir,“ segir hann.

Kristján er fæddur lýðveldisárið 
1944, 29. apríl, og varð því sjötugur 
á liðnu vori.  Hann ólst upp á Gilhaga 
og átti þar heima um langt skeið, 
fyrstu vikurnar 
í  gömlum 
torfbæ, en þá um 
sumarið flutti 
fjölskyldan í 
nýtt steinhús 
neðan við gamla 
bæja rhó l inn .  
Sjálfur byggði 
Kristján nýtt 
hús að Gilhaga 
á árunum 1975 
til 80 og hafði 
þá uppi áætlanir 
um myndarlegan 
sauðfjárbúskap 
og ferðaþjónustu.  
„En örar breytingar 
á aðstæðum urðu 
þess valdandi að 
við ákváðum að 
hætta við það, seldum kvóta og 
bústofn og fluttum í hjarta héraðsins, 
Varmahlíð,“ segir Kristján.  Þau 
hjónin, Kristján og kona hans, Rósa 
Helgadóttir, ættuð úr Öxnadal en bjó 
lengi í Svarfaðardal, fluttu síðar, eða 
á árinu 2008, til Akureyrar og þar 
kom Kristján sér upp atvinnuhúsnæði 
sem hann kallar Hreiðrið. Kristján er 
búfræðingur og járniðnaðarmaður 
að mennt.

Stoppar upp og leikur á nikku

Einkum og sér í lagi sinnir hann 
þar uppstoppun dýra og fugla, 
„eftirspurnin er orðin slík að ég 
anna henni vart,“ segir hann, en 
einmitt á meðan tíðindamaður 
Bændablaðsins staldraði við í 
Hreiðri Kristjáns gekk hann til 
samninga um að stoppa upp haus 
af geit. Nú í vor taldist honum til 
að hann hefði afhent uppstoppaðan 
kindahaus númer 250. Kristján er 
einnig þekktur fyrir tónlist sína 
og hefur gefið út tvo geisladiska, 
Minningamál og Mitt hjartans mál, 
með eigin tónlist og texta. Hann er 

einnig eftirsóttur harmonikuleikari 
á skemmtunum. „Ég er enn að leika 
á hljóðfæri við hin ýmsu tækifæri 
og athafnir,“ segir hann og nefnir 
sem dæmi brúðkaup í Drangey, 
við varðelda á ættarmótum, undir 
álfadansi um áramót, vikivaka, 
þjóðdansa, sálma og sönglög 

í kirkjum, í samverum eldri 
borgara, í rútubílum, á náttstöðum 
á ferðalögum og undir réttarvegg 
á haustdögum.  „Svo leik ég fyrir 
almennum dansi, hér heima og 
í útlöndum en ætli ég hafi ekki 
ferðast með nikkuna til að minnsta 
kosti 15 landa,“ segir hann og lætur 

engan bilbug á sér finna í þeim 
efnum.

Mest efni í gamansömum stíl

„Ég hef alla mína tíð skrifað hjá mér 
sitthvað, til minnis og skemmtunar, 
löngum haldið dagbók sem hefur 
að geyma margs konar fróðleik 
og þá hef ég safnað frásögnum af 
atburðum og ummælum manna, 
bæði úr fortíð og samtíð,“ segir 
Kristján þegar talið berst á ný að 
bókinni nýju. Bætir við að hann 
hafi ásamt fleirum verið stofnandi 
þekktra hagyrðingamóta, en hið 

fyrsta var haldið haustið 1988. Í 
bókinni er að finna fjöldann allan 
af vísum og vísnagátum eftir hann. 
„Svo eru þar einnig stuttar frásagnir 
af ýmsum toga, lífsreynslusögur, 
draumar og dulræn fyrirbæri, 
skemmtisögur og skondnar 
mannlýsingar,“ segir Kristján, en 
mest er um efni í gamansömum stíl.

Kristján gefur bókina út sjálfur 
og hana má panta á heimasíðu 
hans, hreidrid.is, en einnig mun 
hún verða til sölu í bókabúðum. 
Torfi Harðarson teiknaði myndir 
sem prýða bókina.  /MÞÞ

 Myndir / MÞÞ

Aftan við sigur er það látið standa
Vísnagáturnar í bók Kristjáns eru 40 talsins. Hér kemur ein sem 

lesendur Bændablaðsins geta spreytt sig á:

Aftan við sigur er það látið standa

Á ég þennan góðan mér til handa.

Í eyðimörkum oft hún stað sér bjó

og má síður tengjast stafnum ó.
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F Y R I R  Í S L E N S K A R  A Ð S T Æ Ð U RÍ

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

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

Dagana 24. til 25. nóvember 
síðastliðinn var haldin einkar 
áhugaverð ráðstefna um framtíðina 
í jarðræktartækni en ráðstefna 
þessi var haldin í Herning í 
Danmörku, í aðdraganda Agromek 
landbúnaðarsýningarinnar. 

Alls voru flutt 50 erindi á 
ráðstefnunni og tóku um 130 
manns þátt í henni en efnistök 
voru afar fjölbreytt, allt frá því að 
fjalla um verklegar leiðbeiningar 
fyrir þá sem vinna á tækjunum 
og upp í hávísindaleg erindi, 
en öll áttu þau það sameiginlegt 
að fjalla um hið fjölbreytta efni 
jarðrækt og jarðræktartækni. 
Ráðstefnan var haldin á vegum 
Agromek og  NJF-samtakanna, 
sem eru samtök fagfólks í 
landbúnaði á Norðurlöndunum og 
Eystrarsaltslandanna.

Tveir aðalfyrirlesarar

Á ráðstefnunni voru tveir 
aðalfyrirlesarar, Simon Blackmore 
og Jens Fehrmann. Simon þessi er 
afar þekktur meðal jarðræktarmanna 
enda verið lengi í faginu. Hann er 
prófessor  og yfirmaður bútæknisviðs 
Harper Adams-háskólans í Englandi 
og hefur Simon sérhæft sig í notkun 
sjálfvirkni við landbúnaðarstörf. 
Það kemur því ekki á óvart að 
hann hélt erindi um notkun róbóta 
við störfin utandyra en nú þegar 
eru til ótrúlega fjölbreytt tæki sem 
eru hálf- eða alsjálfvirk og notuð í 
jarðrækt. Jens Fehrmann er einnig 
þekktur meðal sérfræðinga í þessari 
faggrein en hann er yfirmaður 
bútæknisviðs háskólans í Dresden í 
Þýskalandi. Jens hefur sérhæft sig í 
bútæknirannsóknum en er jafnframt 
í forsvari fyrir AET-samtökin, sem 
eru samtök vísindamanna í bútækni, 
bæði þeirra sem starfa hjá fyrirtækjum 
í framleiðslu landbúnaðartækja og 
annarra í Evrópu. Hann fjallaði í 
erindi sínu um H2020, sem er stærsta 
rannsókna- og þróunarverkefni sem 
Evrópusambandið hefur farið út í.

Tíu efnisflokkar

Á ráðstefnunni voru tíu ólíkir 
efnisflokkar teknir fyrir en stærstu 
einstöku flokkarnir sneru að 
nákvæmni við jarðrækt, þjöppun 
jarðvegs og svo notkun róbóta við 
jarðrækt. Aðrir efnisflokkar fjölluðu 
svo um öryggismál, mengun frá 
landbúnaði, notkun stafrænna mynda 
og nema við stýringar á tækjum, 
tækni við meðhöndlun gegn illgresi 
og sjúkdómum í plöntum, bústjórn, 
innandyratækni og svo þróun. 
Svo allt efnið kæmist að á stuttum 
tíma voru þrjár málstofur haldnar 
samtímis og gátu þá þátttakendur 
flakkað á milli eftir áhugasviði hvers 
og eins.

Róbótar munu taka við

Ef horft er yfir allt sviðið þá sneru 
óhemju mörg erindi á ráðstefnunni 
um notkun á róbótum eða öllu heldur 
sjálfvirkni og tölvutækni. Í dag er 
vart til það tæki sem ekki nýtir með 
einhverjum hætti stafrænan búnað til 
þess að auðvelda bændum störf sín. 
Um þetta efni fjallaði fyrrnefndur 
Simon en búnaður sem þessi getur 
verið afar einfaldur eins og litlir 
hitanemar sem senda skilaboð til 
bóndans um ofhitnun á legum og 
upp í það að vera með sjálfvirka 
fjarflugu (dróna) sem flýgur á undan 
fastri akstursleið dráttarvélar og sendir 
skilaboð í tölvu hennar um t.d. hvort 
gefa þurfi auka áburðarskammt á 
einhverja fersentímetra eða hvað 
annað sem fjarflugan er forrituð 

til að gera. Allt þetta kann að virka 
hálf-fjarlægt á marga en raunin er að 
tæknin er mun nær okkur í tíma en 
margur heldur. Undanfarin ár hafa 
tæki í landbúnaði farið ört stækkandi 
og er nú svo komið að þau geta ekki 
stækkað frekar þar sem vegakerfi og 
sér í lagi göng eða brýr geta ekki tekið 
við stærri tækjum. Af þessum sökum 
er nú horft í aðra átt og er þar helst 
horft til raðtengingar á tækjum og 
sjálfvirknivæðingar þeirra. Róbótar 
geta unnið við hvaða birtuskilyrði sem 
er og þurfa hvorki kaffi- né matartíma 
sagði Simon og benti á að nú þegar 
væri farið að nota alsjálfvirka róbóta 
á sumum garðyrkjubúum við að keyra 
út pottablóm!

AGCO að þróa búnað

Simon sýndi m.a. áhugaverðan róbóta 
sem AGCO er með í þróun en það 
fyrirtæki á m.a. Massey Ferguson. Um 
er að ræða róbóta sem er sérhannaður 
fyrir garðyrkjubændur. Hann á að aka 
um akrana og sækja þá kálhausa sem 
eru tilbúnir til sölu en skilja hina eftir 
og sækja þá síðar. Fremri hluti tækisins 
er hinn fullkomni „starfsmaður“ sem 
notar tölvumyndavélar, leiser og 
annað slíkt sem þörf krefur til þess 
að „sjá“ kálið en aftari hluti tækisins 
er einungis forðabúr sem safnar í sig 
kálinu. Þegar það er fullt, keyrir það 
sjálft heim til bóndans og annað en 
tómt forðabúr tengist fremri hlutanum! 
Virkar líklega á flesta eins og eitthvað 
sem er úr framtíðarbíómynd, en þá er 
framtíðin bara rétt við það að skella á!

12 þúsund milljarðar

Eins og áður hefur komið 
fram fjallaði Jens Fehrmann um 
H2020 sem er hreint ótrúlega stórt 
fjármögnunarverkefni á vegum 
Evrópusambandsins. Fjárlagarammi 
þess, árin 2014–2020, er 80 milljarðar 
evra eða um 12 þúsund milljarðar 
íslenskra króna! Óhætt er að fullyrða 
að allir sem starfa við rannsóknir eða 
þróun þekkja eitthvað til H2020 en 
til þess að geta fengið styrki í hin 
fjölbreyttu verkefni þarf að eiga í 
samstarfi á milli aðila og þar gegna 
samtökin sem Jens veitir forstöðu 
mikilvægu hlutverki. Það er þó 
hægara sagt en gert að fá styrki frá 
þessu mikla átaksverkefni en Jens 
fór í erindi sínu yfir helstu atriði 
sem hafa þarf í huga til þess að ná 
mögulega í gegnum nálaraugað með 
umsókn.

Plægingar ekki í framtíðinni?

Mikil og ör þróun í jarðræktartækni, 
sér í lagi tækni sem ekki byggir á 
plægingum, er eftirtektarverð og 
eru til nokkuð fjölbreyttar aðferðir 
sem unnt er að nota með góðum 
árangri í kornrækt án þess að plægja. 
Allnokkur erindi sneru að þessu 
efni með einum eða öðrum hætti. 
Tilgangurinn með því að forðast 
plægingu er auðvitað að minnka 

álagið á akrana og til þess að gera 
jarðveginn betur færan í að taka 
við bleytu og þá virðast rannsóknir 
benda til þess að vöxtur, t.d. repju, 
verði mun betri sé sáð í land sem ekki 
hefur verið plægt. Margir halda e.t.v. 
að þetta snúist þá um að herfa bara 
landið en svo er alls ekki enda eru 
þessi tæki flest búin loftunarbúnaði 
sem losar upp jarðveginn langt undir 
plógfarsdýptina. Það er greinilega 
mikil gerjun sem á sér stað nú um 
stundir í þessum tæknigeira og má 
vænta þess að nýjungar í þessari 
jarðræktartækni komi jafnt og þétt á 
komandi misserum. 

Nákvæmnisbúskapur

Nákvæmnisbúskapur eða „precision 
farming“ er, líkt og plægingarlaus 
vinnsla á akri, efni sem nýtur æ 
vaxandi vinsælda. Þetta getur snúið 
að notkun GPS við akstur dráttarvélar, 
en einnig notkun alls konar skynjara 
við akurvinnslu. Eitt af því sem 
bændur erlendis lenda of oft í er að í 
þreskivélarnar fari alls konar villidýr 
sem eru að þvælast í ökrum bændanna. 
Oft er um ungviði að ræða sem er 
eðlislægt að fela sig og standa eða 
liggja kyrr þegar hætta steðjar að og 
því eru þessar skepnur varnarlausar 
með öllu ef stór þreskivél er við vinnu 
á akri. Nú þegar er þó til búnaður sem 
getur aðstoðað ökumann tækisins í 
þessum tilvikum og komið í veg fyrir 
slys. Á skurðarborði þreskivélarinnar 
er staðsett afar öflug hitamyndavél 
sem getur greint hita frá mjög lítilli 
lífveru í nokkurra metra fjarlægð frá 
skurðarborðinu. Fær þá ökumaður 
skilaboð í tíma og getur stöðvað 
vélina. Afar áhugaverð notkun nútíma 
búnaðar.

Ótal önnur áhugaverð erindi

Á ráðstefnunni voru eins og áður 
segir ótal önnur erindi og gat því hver 
og einn fundið efni við sitt hæfi en 
ekki er unnt að greina í smáatriðum 
frá öllum erindum hér. Áhugasömum 
um þessi mál og málefni má benda 
á að um eða upp úr áramótum 
munu öll erindi ráðstefnunnar 
verða aðgengileg á vefsíðu NJF-
samtakanna: www.njf.nu.

Snorri Sigurðsson
sns@vfl.dk
Þekkingarsetri landbúnaðarins í 
Danmörku

Ráðstefna um fram-
tíðar jarðræktartækni

Um 300 tonn af laxi sem sagður er 
vera frá Skinney-Þinganesi hefur 
verið fluttur ólöglega frá Evrópu 
til Rússlands í gegnum Eistland. 
Merkingar og heilbrigðisvottorð 
sendinganna eru fölsuð. 
Matvælaeftirlit Rússlands telur 
að laxinn sé upprunninn í Evrópu.

Komið hefur í ljós að fylgiskjöl 
sem fylgdu sendingu laxins, sem 
flytja átti til Rússlands í gegnum 
landamærastöð í Eistlandi, voru 
fölsuð. Samkvæmt skjölunum var 
laxinn frá Íslandi og framleiddur 
af útgerðarfélaginu Skinney-
Þinganes. Heilbrigðisvottorð frá 
Matvælastofnun og önnur gögn 
sem fylgdu sendingunni reyndust 
einnig vera fölsuð. Greint er 
frá þessu í fréttabréfi rússneska 
matvælaeftirlitsins.

300 tonn af laxi

Við eftirgrennslan starfsmanna 
rússneska matvælaeftirlitsins kom í 
ljós að frá því í október síðastliðnum 
hafa verið flutt til Rússlands rúm 300 
tonn af laxi undir nafni Skinneyjar-
Þinganess. 

Skinney-Þinganes flytur talsvert 
af uppsjávarafurðum til Rússlands en 
stundar ekki laxeldi né útflutning á 
laxi. Hjá Skinney-Þinganesi fengust 
þær upplýsingar að þar hefðu menn 
ekkert heyrt um þetta mál.

Talið er að laxinn sé framleiddur í 
Evrópu og að þeir sem fluttu hann til 
Rússlands hafi verið að notfæra sér 
nafn íslensks fyrirtækis til að komast 
í kringum innflutningsbann Rússa 

á vörum frá Evrópusambandinu og 
Noregi en Ísland er undanþegið því 
banni. 

Málið er litið alvarlegum augum 
og er í rannsókn. 

Sendinefnd skoðar íslenska 
framleiðslu

Um þessar mundir er stödd hér á 
landi eftirlitsnefnd frá Rússlandi, 
Hvíta-Rússlandi og Kasakstan 
til að gera úttekt á fisk-, kjöt- og 
mjólkurframleiðslu hér á landi 
með það í huga að Íslendingar fái 
leyfi til að flytja vörur sínar til 
Tollabandalags Rússlands, Hvíta-
Rússlands og Kasakstan. 

Tíu úttektarmenn frá 
To l l a b a n d a l a g i n u  h a f a 
verið að heimsækja íslensk 
fiskvinnslufyrirtæki, sláturhús, 
mjólkurstöðvar, fiskeldisstöðvar, 
svínabú og sauðfjárbú. Einnig 
heimsótti hópurinn rannsóknastofur 
og skoðaði framkvæmd við 
útgáfu heilbrigðisvottorða hjá 
Matvælastofnun. 

Samkvæmt heimild Bænda-
blaðsins er úttekt eftirlits manna mjög 
nákvæm.  /VH

Evrópskur lax fluttur til 
Rússlands sem íslenskur
− nafn og heilbrigðisvottorð fölsuð

Evrópskur lax fluttur til Rússlands sem íslenskur:

Fölsuð heilbrigðisvottorð 
ekki rakin til Íslands
Eins og greint hefur verið frá 
komst nýlega upp um ólöglegan 
innflutning á laxi frá landi 
innan Evrópusambandsins. 
Laxinn var sagður íslenskur á 
innflutningspappírunum auk 
þess sem falsað heilbrigðisvottorð 
frá Matvælastofnun fylgdi 
sendingunni. 

Ekkert hefur komið  fram 
sem benti til þess að fölsun 
heilbrigðisvottorða með laxi til 
Tollabandalagsins megi rekja 
til Íslands þó reynt væri að gefa 
til kynna að um væri að ræða 
íslenskan lax og íslensk vottorð. 

Matvælastofnun hefur fengið 

afrit nokkurs fjölda vottorða sem 
fölsuð hafa verið í nafni hennar og 
fjögurra íslenskra fyrirtækja, en 
þau hafa staðfest að þau hafi ekki 
komið að málum. 

Í heimsókn fulltrúa 
Tollabandalags Rússlands, Hvíta-
Rússlands og Kasakstan til Íslands 
á dögunum óskuðu þeir eftir nánu 
samstarfi Matvælastofnunar 
og systurstofnunar hennar 
í Rússlandi. Komið skal á 
rafrænum samskiptum við 
útgáfu heilbrigðisvottorða til að 
einfalda ferlið, bæta utanumhald 
og fyrirbyggja fölsun þeirra í 
framtíðinni.  /VH

MF róbóti.

Wall-ye róbóti.
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Skógarhögg í Brasilíu:

Hefur dregist saman um
18% á tólf mánuðum
Umhverfisráðherra Brasilíu 
sagði í yfirlýsingu í síðustu viku 
að skógarhögg í landinu hefði 
dregist saman um 18% á síðustu 
tólf mánuðum. 

Að sögn ráðherrans hefur 
skógarhögg í landinu ekki verið 
minna frá árinu 1988 og það 
minnsta í 25 ár. Á tímabilinu frá 
ágúst 2013 og út júlí 2014 er talið 
að skógur hafi verið felldur á 4.848 

ferkílómetrum lands en á 5.891 
ferkílómetra á tólf mánaða tímabili 
þar á undan. Útreikningarnir eru 
gerðir út frá gervihnattamyndum.

Yfirlýsingin kemur mörgum 
ánægjulega á óvart því um -
hverfissamtök sem láta sig 
málið varða telja að lítið hafi 
dregið úr skógarhögginu og 
að enn sé verið að fella tré á 
stórum svæðum. Auk ólöglegs 

skógarhöggs er mikið skóglendi 
fellt til að auka nautgriparækt, 
ræktun á sojabaunum og vegna 
timburframleiðslu. 

Í Amasonskóginum, sem er um 
6,1 ferkílómetri að stærð, er að 
finna um 1/3 af öllum líffræðilegum 
fjölbreytileika jarðkúlunnar. 60% 
skógarins er innan landamæra 
Brasilíu.  /VH

Sníkill sem leggst á innyfli býflugna 
og veldur dauða breiðist út í 
Evrópu vegna hækkandi meðalhita

Fækkun býflugna víða um heim 
hefur verið mörgum áhyggjuefni 
undanfarin ár enda full ástæða til þar 
sem þær sjá um frjóvgun stórs hluta 
blómstrandi plantna í heiminum og 
eru um leið gríðarlega mikilvægar 
þegar kemur að aldinrækt og 
aldinframleiðslu.

Áhuga- og fræðimenn um 
býflugur hafa sett fram ýmsar 
hugmyndir um hvers vegna býflugur 
um allan heim drepast tug- og 

hundruðum milljónum saman á 
nviðhlítandi skýringa. Sumir kenna 
um loftslagsbreytingum en aðrir 
óhóflegri notkun skordýraeiturs. 

Til að bæta gráu ofan á svart 
hefur komið í ljós að sníkill, 
Nosema ceranae, sem leggst á 
innyfli blýflugna og veldur dauða,  
er farinn að breiðast út með miklum 
hraða í kjölfar hækkandi meðalhita 
á jörðinni. Sníkillinn sem er 
upprunninn í Asíu gerir nú víðreist 
um heiminn og hefur meðal annars 
fundist í býflugum á Bretlandseyjum. 
 /VH

Víða hefur verið gengið mjög nærri regnskógum Brasilíu. 
Hækkandi lofthiti og býflugur:

Býflugnasníkill 
blómstrar 

Hápunktar Landsmóts hestamanna 
2014 eru komnir í allar verslanir  
Líflands og Pennann/Eymundsson. 
Kynbótahrossin eru væntanleg viku 
fyrir jól í sömu verslunum. Einnig er 
hægt að kaupa diskana á skrifstofu LH, 
Íþróttamiðstöðinni í Laugardal virka 
daga milli 9 og 16. 

Annars vegar er um að ræða fjórfaldan 
disk með kynbótahrossunum og hins 
vegar þrefaldan disk með hápunktum 
þar sem öll hross á mótinu eru í mynd. 
Efnið er allt tekið upp í HD. 

Kynbótahrossin kosta 9.900 kr. og 
hápunktarnir 8.900 kr.

LANDSMÓT
H E L L A

2
0

14

Sjáðu Landsmótið á DVD!

Jólagjöf hestamannsins í ár!

Dýraverndunarsamtök í Bretlandi 
áætla að hátt í 43 milljónir búfjár 
drepast þar á ári vegna elda, flóða, 
sjúkdóma, vanrækslu eða verði 
fyrir bíl.

Engar opinberar tölur eru um 
dauða búfjár sem ekki fara í sláturhús 
þar sem bændur eru ekki skyldugir 
að tilkynna dauða gripi nema þeir 
drepist af völdum sjúkdóma. 

Tölur um sláturdýr í Bretlandi 
segja að tæplega 990 milljónum hafi 
verið slátrað árið 2013. 2,6 milljónum 
nautgripa, 10,3 milljónum svína, 
14,5 milljón sauðfé, 17,5 milljón 
kalkúnum og 945 milljón hænsnum. 

Samkvæmt áætlun dýra-
verndunar samtakanna skiptist 
„ótímabær“ dauði búfjár þannig milli 
tegunda: 250 þúsund nautgripir, 750 
þúsund svín, 750 þúsund kalkúnar, 
2,5 milljónir sauðfjár, 38 milljónir 
hænsna og 600 þúsund kanínur, 
endur og gæsir. 

Dæmi um það sem kalla má 
ótímabæran dauða húsdýra er þegar 
700 þúsund hænur drukknuðu á býli 
í Linconskíri í desember á síðasta ári 
og 2.000 brunnu inni þegar svínabú 
á svipuðum slóðum brann til kaldra 
kola. 

Eins og gefur að skilja er 

fjárhagstjón vegna þessa gríðarlegt 
auk þess sem lækka mætti matarverð 
væri gripanna gætt betur.  /VH

Mikill búfjárdauði í Bretlandi:

Milljónir búfjár drepast áður 
en þau eru send í sláturhús

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

Á þessum árstíma er siður að 
kveikja á kertum og hafa það 
notalegt í skammdeginu og um 
jólin, en því miður eiga þessi 
notalegheit sína dekkri hlið. 

Vinsældir pálmaolíu hafa aukist 
gríðarlega og hún meðal annars 
notuð til matvælaframleiðslu og í 
snyrtivöruiðnaði. Pálmaolía er líka 
notuð til að búa til kerti.

Kosturinn við að nota pálmaolíu 
í kerti er að hún er bæði ódýr og 
umhverfisvæn. Ókosturinn er aftur 
á móti sá að til þess að framleiða 
olíuna þarf pálmatré og til að rækta 
þau er gríðarlega stórum svæðum 
í regnskógunum eytt. Pálmatré eru 
gróðursett í staðinn með samsvarandi 
eyðingu búsvæða villtra dýra eins og 
til dæmis órangútaapa. 

Regnskógar Indónesíu hafa 
orðið hvað verst úti undanfarin 
ár hvað þetta varðar enda landið 
stærsti framleiðandi pálmaolíu í 
heiminum. Dæmi um notkun á 
pálmaolíu til kertaframleiðslu er að 
einn stór norrænn seljandi kerta notar 
á ári um 32.000 tonn af pálmaolíu 
í framleiðslu sína af um 13.000 
hekturum lands. 

Búsvæðum órangúta hefur verið 
eytt af slíkum krafti í Indónesíu 
að aparnir eru jafnvel taldir vera í 
útrýmingarhættu þar í landi.

Norska dagblaðið VG gerði 
nýlega könnun í Noregi sem sýndi 
fram á að af 18 tegundum kerta á 
markaði þar innihéldu 14 pálmaolíu 
en tveir seljendur neituðu að gefa 
upp hvað væri í kertunum.  /VH

Ljós um jólin:

Kertanotkun veldur  
eyðingu regnskóga
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Nú í nóvember var keyrt nýtt 
kynbótamat í nautgriparæktinni og 
lesið inn í nautgriparæktarkerfið 
Huppu í beinu framhaldi af 
því. Niðurstöður þess eru því 
aðgengilegar notendum Huppu 
en hér verður stiklað á stóru um 
þau naut sem hafa verið og koma 
ný í dreifingu.

Fagráð í nautgriparækt tók á 
fundi sínum þann 26. nóvember s.l. 
ákvörðun um það hvaða naut verða 
í almennri dreifingu næstu mánuði. 
Ákveðið var að fjölga reyndum 
nautum í dreifingu á þann hátt að 
nú koma tvö ný naut til dreifingar 
og þau 18 sem áður voru í dreifingu 
verða það áfram. Í sambandi við þetta 
er þó rétt að hafa í huga að töluvert 
er farið að ganga á sæðisbirgðir úr 
ákveðnum nautum en þau verða í 
notkun svo lengi sem sæði er til úr 
þeim. Þetta á við um Hjarða 06029, 
Sand 07014, Húna 07041, Lög 
07047, Laufás 08003 og Klett 08030. 
Áfram verður viðhöfð magnstýring á 
notkun úr þeim Flekki 08029, Kletti 
08030 og Bamba 08049. Ánægjulegt 
er að sjá að þau naut sem hafa verið 
í notkun undanfarin misseri standa 
við fyrri dóm að mestu leyti. Stærstu 
breytingarnar eru til hækkunar og 
þau naut sem lækka í mati lækka í 
meginatriðum óverulega.

Segja má að afkvæmadómi 2008 
árgangsins sé lokið en nú þegar eru 
þau naut sem telja má áhugaverð til 
framhaldsnotkunar úr þeim árgangi 
komin í dreifingu. Því miður er ekki 
um fleiri naut að ræða þar sem fengið 
hafa verulega gott mat að lokinni 
afkvæmaprófun. 

Eins og áður sagði var ákveðið 
tvö ný naut í dreifingu sem reynd 
naut. Þessi naut eru enn með 
algjöran lágmarksfjölda dætra með 
afurðaupplýsingar bak við sitt mat 
en komin nægan fjölda dætra með 
útlitsmat og mjaltaathugun til þess 
að það mat sé komið með gott öryggi.

Ný naut í notkun 

Þau naut sem koma ný inn í dreifingu 
eða nautaskrá eru Kraki 09002 og 
Bolti 09021. Hér verður gerð nánari 
grein fyrir þeim.

Kraki 09002 er frá Egilsstaðakoti 
í Flóa, faðir er Þollur 99008 og móðir 
Sokka 372 Soldánsdóttir 95010. 
Dætur Kraka eru afurða kýr en 
hlutföll verðefna í mjólk eru undir 
meðallagi. Þetta eru meðalstórar 
kýr en fremur bolgrunnar og útlögur 
ekki miklar. Yfirlínan er sterk og 
þær eru í góðu meðallagi háfættar. 
Malir eru prýðilega gerðar, beinar 
og flatar en grannar. Fótstaða er góð 
og sterkleg. Júgurgerð þessara kúa 
er úrvalsgóð, júgrin eru vel gerð, 
ákaflega vel borin með mikla festu 
og sterkt júgurband. Spenagerð er 

góð, þeir eru stuttir, hæfilega grannir 
og meðal vel settir. Dætur Kraka eru 
mjög góðar í mjöltum og skapið er 
um meðallag. Um einn fjórði hluti 
afkvæma Kraka er einlitur og af 
grunnlitum eru rauðir og bröndóttir 
litir algengastir. Af tvílitum kemur 
skjöldóttur oftast fyrir. Ekki er þekkt 
að Kraki gefi hyrnd afkvæmi. Hæð 
dætra er að meðaltali 5,2.

Bolti 09021 er frá Birtingaholti 
4 í Hrunamannahreppi og er hann 
fyrsti sonur Spotta 01028 sem kemur 
til framhaldsnotkunar. Móðir hans 
er Skinna 192 Snotradóttir 01027. 
Dætur Bolta eru afurða kýr og hlutföll 
verðefna í mjólk eru um meðallag. 
Þetta eru sérlega stórar og háfættar 
kýr með mikla boldýpt og útlögur 
en yfirlínan er fremur veik. Malir 
eru sérlega breiðar, hallandi og flatar. 
Fótstaða er ákaflega sterkleg og góð. 
Júgurgerð þessara kúa er úrvalsgóð, 
þau eru vel löguð, ákaflega vel borin 
með mikla festu og sterkt júgurband. 
Spenagerð er góð, þeir eru stuttir, 
hæfilega grannir og vel settir. Dætur 
Bolta eru góðar í mjöltum og skapið 
er um meðallag. Tæplega tveir 
þriðju hlutar afkvæma Bolta eru 
einlitir og af grunnlitum eru kolóttir 
litir algengastir. Af tvílitum kemur 
skjöldóttur oftast fyrir. Undan Bolta 
geta komið hyrndir gripir. Hæð dætra 
er að meðaltali 6,6.

Naut sem áfram verða í notkun

Þau naut sem áfram verða í notkun 
eru: Logi 06019, Dynjandi 06024, 
Hjarði 06029, Víðkunnur 06034, 
Sandur 07014, Rjómi 07017, Húni 
07041, Toppur 07046, Lögur 07047, 
Keipur 07054, Blámi 07058, Laufás 
08003, Blómi 08017, Þáttur 08021, 
Flekkur 08029, Klettur 08030 og 
Bambi 08049. Alls verða því 20 
reynd naut í dreifingu í vetur eins 
og áður sagði.

Ef við lítum aðeins nánar á þau 
naut sem voru í dreifingu þá stendur 
Logi 06019 með 112 í heildareinkunn 
og hefur hækkað um eitt stig. Hans 
sterkustu þættir liggja í miklum 
mjólkurafköstum dætra, háu 
próteinhlutfalli, júgurgerð og skapi 
auk þess sem þessar kýr eru fremur 
júgurhraustar. Hins vegar verður ekki 
fram hjá því litið að fituhlutfallið er 
töluvert undir meðallagi sem kannski 
takmarkar notkunarmöguleika hans 
við kýr með hátt fituhlutfall í mjólk. 
Hæð dætra er að meðaltali 5,4.

Dynjandi 06024 lækkar um eitt 
stig í heildareinkunn og stendur nú 
með 111 í heildareinkunn. Dynjandi 
fékk til að byrja með óverðskuldað 
litla notkun enda atti hann þar kappi 
við Vindil 05028 og Birting 05043 
sem eru samfeðra auk þess að eiga 
sameiginlegan móðurföður. Dynjandi 
gefur kýr með mikla afurðagetu, 

bæði hvað varðar magn og verðefni. 
Fituhlutfall í mjólk dætra er sérlega 
hátt og ekki er hægt segja annað en 
að júgur- og spenagerð dætra hans sé 
úrvalsgóð og mjaltirnar góðar. Ókostir 
Dynjanda liggja kannski helst í því að 
júgurhreysti er í tæpu meðallagi og 
þetta eru fremur bolléttar kýr. Hæð 
dætra er að meðaltali 5,6.

Hjarði 06029 hækkar um eitt 
stig í heildareinkunn og stendur 
í 113. Hjarði gefur afurðasamar 
kýr, mjólkurlagnar með góð 
verðefnahlutföll. Hans sterkasti 
þáttur er júgurhreystin en í mati fyrir 
frumutölu stendur hann í 144. Júgur- 
og spenagerð er mjög góð en mjaltir 
í slöku meðallagi. Hæð dætra er að 
meðaltali 4,8. 

Víðkunnur 06034 gefur aðeins 
eftir og stendur nú með 107 í 
heildareinkunn. Dætur hans eru 
mjólkurlagnar með hátt fituhlutfall 
í mjólk en próteinhlutfall er nokkuð 
lágt. Taka þarf tillit til þess við notkun 
hans. Mesti styrkur hans liggur í 
frábærri júgurgerð dætra sem er 
með því albesta sem gerist og þá er 
spenagerð þeirra góð. Mjaltir og skap 
eru í góðu meðallagi og þessar kýr 
virðast ætla að endast vel. Hæð dætra 
er að meðaltali 5,3.

Sandur 07014 lækkar um eitt 
stig er nú með 113 í heildareinkunn. 
Sandur er tiltölulega lítt skyldur 
þeim nautum sem mest hafa verið 
undanfarin ár sem gerir hann góðan 
valkost m.t.t. þess. Dætur hans eru 
vel yfir meðallagi mjólkurlagnar 
með góð verðefnahlutföll. Sterkasti 
þáttur Sands liggur í mjöltunum sem 
eru úrvalsgóðar og ber hann áfram 
föðurarfinn frá Glanna til dætra sinna. 
Stærsti ókostur dætra Sands er að 
spenar eru í lengra lagi. Hæð dætra 
er að meðaltali 5,5. Sandur verður 
áfram til notkunar sem nautsfaðir.

Rjómi 07017 styrkir sína stöðu 
og er með 110 í heildareinkunn. 

Dætur hans eru gríðarmiklar 
mjólkurkýr en hlutföll verðefna 
eru um eða heldur undir meðallagi. 
Styrkleikar hans liggja að öðru leyti 
í mjög góðri júgur- og spenagerð, 
sérstaklega er júgurband áberandi, 
og afbragðsgóðum mjöltum. Veiki 
hlekkurinn er hins vegar lágt mat fyrir 
skap sem segir okkur að þetta eru 
skapmiklar kýr en þó verður að hafa 
í huga að Þollur, faðir hans, dregur 
hann verulega niður. Þrátt fyrir það 
raðast dætur hans hátt í gæðaröð 
sem segir að bændum líkar almennt 
vel við þessa gripi. Hæð dætra er að 
meðaltali 5,6.

Húni 07041 lækkar um eitt stig 
í heildareinkunn og stendur í 113. 
Húni gefur mjólkurlagnar kýr með 
úrvalsgóða júgur- og spenagerð eins 
og svo margir synir Laska 00010 hafa 
erft frá föður sínum. Skap þessara 
grip er sérlega gott og mjaltirnar mjög 
góðar. Þeir gallar sem dætur Húna 
sýna eru þeir helstir að fituhlutfall 
í mjólk er í tæpu meðallagi og þetta 
eru ekki bolmiklar kýr. Hæð dætra er 
að meðaltali 5,4. Húni verður áfram 
í notkun sem nautsfaðir.

Toppur 07046  heldur 
sínu og stendur áfram í 111 í 
heildareinkunn. Styrkur Topps felst 
í mjólkurlagni dætra og mjög háum 
veðefnahlutföllum í mjólk þeirra. 
Þær eru jafnframt mjög skapgóðar 
og júgurhreystin mikil en mjaltir 
eru í tæpu meðallagi og kippir þeim 
þar í kynið, sonardætur Hersis. 
Þá eru þetta bolléttar kýr og ætti 
einkum að nota Topp á bolmiklar og 
sterkbyggðar kýr. Hæð dætra er að 
meðaltali 5,5. Toppur verður í notkun 
sem nautsfaðir næstu mánuði.

Lögur 07047 stendur í stað í 
mati, með 112 í heildareinkunn. 
Styrkur Lagar liggur í byggingu 
dætra þar sem hann gefur kýr með 
afbragðsgóða júgur- og spenagerð 
auk mjög góðra mjalta og frábærs 

skaps. Þá verður ekki annað sagt en 
að þær séu ágætlega mjólkurlagnar 
og verðefnahlutföll í mjólk eru há, 
sérstaklega fitan. Hæð dætra er að 
meðaltali 5,7. Áfram er óskað eftir 
nautkálfum á stöð undan Legi.

Keipur 07054 bætir í og stendur 
nú með 111 í heildareinkunn. Dætur 
Keips eru stórar og bolmiklar 
samhliða því að vera mjög miklar 
mjólkurkýr með verðefnahlutföll í 
mjólk um eða rétt yfir meðallagi. 
Júgurgerð þeirra er mjög góð og 
spenagerðin með ágætum. Þá eru 
mjaltir mjög góðar en skapið er mikið 
þó rétt sé að hafa í huga að Þollur, 
faðir hans, dregur hann niður. Þrátt 
fyrir mikið skap koma þessar kýr vel 
út í gæðaröð sem sýnir að almennt 
líkar mönnum vel við þessa gripi. 
Hæð dætra er að meðaltali 5,6.

Blámi 07058 gefur örlítið eftir, 
lækkar um eitt stig í heildareinkunn 
og er nú með 109. Styrkur Bláma 
liggur í mjólkurafköstum dætra og 
góðri júgur- og spenagerð auk þess 
sem þeir eru mjög vel settir. Þetta 
eru stórar og rýmismiklar kýr með 
góða júgurhreysti. Ókostir liggja í 
fituhlutfalli sem er undir meðallagi 
og mjaltir eru um meðallag. Hæð 
dætra er að meðaltali 5,4. Áfram er 
óskað eftir nautkálfum á stöð undan 
Bláma.

Laufás 08003 bætir aðeins í og er 
nú með 114 í heildareinkunn. Segja 
má að Laufás gefi bara kýr sem hafa 
kosti til að bera en að meðaltali fyrir 
lítið fyrir göllum. Þetta eru stórar 
og öflugar afurða kýr með hátt 
próteinhlutfall í mjólk. Júgur- og 
spenagerð er mjög góð og skapið 
frábært en mjaltir um meðallag. 
Það sem telja má til ókosta er að 
fituhlutfall er einungis á meðaltali. 
Hæð dætra er að meðaltali 5,8. 
Laufás verður áfram til notkunar 
sem nautsfaðir.

Blómi 08017 styrkir sína stöðu 
verulega, hækkar um heil fjögur stig 
í heildareinkunn og stendur í 111. 
Hann sækir sinn styrk í afurðasemi 
dætranna sem og júgurhreysti ásamt 
júgur- og spenagerð. Spenar eru 
sérstaklega vel settir. Þetta eru stórar 
og bolmiklar kýr en mjaltir eru í tæpu 
meðallagi. Hæð dætra er að meðaltali 
5,4.

Þáttur 08021 gefur heldur eftir, 
lækkar um 3 stig í heildareinkunn og 
stendur nú með 107. Þáttur er hins 
vegar í notkun vegna sérstöðu sinnar 
að segja má en hann og dætur hans 
eru í tæpu meðallagi mjólkurlagnar en 
gefa hins vegar gríðarhá efnahlutföll 
í mjólk, bæði fitu og prótein. Þetta 
eru fremur smáar kýr með prýðilega 
júgurgerð og úrvalsgóða spenagerð 
ásamt því að þeir eru mjög vel settir. 
Þá eru þetta skemmtilegar kýr í 
mjöltum og skapi. Hæð dætra er að 
meðaltali 5,8.

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins
Guðmundur Jóhannsson
Ábyrgðarmaður í
nautgriparækt
mundi@rml.is
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Logi 06019* Fontur 98027 Fróði 96028 117 84 114 122 95 107 110 101 103 102 98 110 106 112 5,4

Dynjandi 06024 Stígur 97010 Kaðall 94017 109 141 119 116 103 93 98 97 116 112 109 98 113 111 5,6

Hjarði 06029* Fontur 98027 Punktur 94032 111 110 107 113 88 144 113 101 117 132 89 107 113 113 4,8

Víðkunnur 06034* Þrasi 98052 Stígur 97010 111 117 84 103 78 117 108 112 138 113 103 107 118 107 5,3

Sandur 07014 Glanni 98026 Sproti 95036 114 100 108 116 103 120 96 103 121 94 121 99 112 113 5,5

Rjómi 07017 Þollur 99008 Kaðall 94017 126 96 99 123 90 100 118 96 103 116 116 63 107 110 5,6

Húni 07041 Laski 00010 Soldán 95010 114 95 107 117 83 114 115 99 126 109 113 123 102 113 5,4

Toppur 07046 Hersir 97033 Punktur 94032 109 132 122 117 105 118 94 86 103 102 92 125 106 111 5,5

Lögur 07047 Laski 00010 Völsungur 94006 107 121 107 110 92 105 114 105 124 126 117 128 104 112 5,7

Keipur 07054 Þollur 99008 Kaðall 94017 122 101 102 120 101 94 108 110 117 104 114 85 111 111 5,6

Blámi 07058 Laski 00010 Punktur 94032 112 89 104 113 95 109 105 108 110 122 97 102 102 109 5,4

Laufás 08003 Laski 00010 Aðall 02039 118 99 112 122 98 110 107 99 114 100 103 120 102 114 5,8

Blómi 08017 Náttfari 00035 Kaðall 94017 112 99 91 107 94 138 98 111 119 140 95 105 109 111 5,4

Þáttur 08021 Laski 00010 Roði 96978 97 126 123 107 79 90 101 84 106 130 113 117 112 107 5,8

Flekkur 08029 Náttfari 00035 Kaðall 94017 129 80 98 125 92 105 83 104 111 131 103 85 96 113 5,1

Klettur 08030 Laski 00010 Fróði 96028 125 89 100 122 101 95 114 107 118 113 121 118 101 115 5,9

Gói 08037 Þrasi 98052 Punktur 94032 126 125 94 120 90 98 93 99 107 116 101 90 106 109 5,3

Bambi 08049 Laski 00010 Kaðall 94017 113 114 117 119 95 112 139 106 141 130 137 135 111 120 5,2

Kraki 09002 Þollur 99008 Soldán 95010 112 84 92 108 120 98 89 100 134 110 119 95 107 110 5,2

Bolti 09021 Spotti 01028 Snotri 01027 108 96 99 107 92 90 109 108 125 109 112 102 103 106 6,6

Helstu niðurstöður nýs kynbótamats í nóvember 2014

Kraki frá Egilsstaðakoti í Flóa.
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Flekkur 08029 heldur sinni stöðu 
og er með 113 í heildareinkunn. Dætur 
Flekks eru gríðarmiklar mjólkurkýr 
en fituhlutfall í mjólk er fremur lágt 
og próteinhlutfall nærri meðallagi. 
Þessar kýr eru fremur bolgrunnar 
og útlögulitlar með vel borin júgur. 
Sterkasti þátturinn liggur hins vegar 
í spenagerðinni sem er úrvalsgóð. 
Mjaltirnar eru um meðallag en 
skapið heldur mikið. Hæð dætra er að 
meðaltali 5,1. Flekkur verður áfram í 
notkun sem nautsfaðir auk þess sem 
kvóti er á notkun hans.

Klettur 08030 lækkar um tvö stig 
í heildareinkunn en heldur mjög háu 
mati eða 115 í heildareinkunn. Dætur 
Kletts eru gríðarmiklar mjólkurkýr 
en fituhlutfall í mjólk er fremur lágt 
og próteinhlutfall í meðallagi. Þetta 
eru stórar og virkjamiklar kýr með 
mjög góða júgur- og spenagerð. Þá 
eru mjaltir þeirra og skap úrvalsgott 
enda eru þær vinsælar og  mjög vel 
liðnar af eigendum sínum. Hæð dætra 
er að meðaltali 5,9. Klettur verður 
áfram í notkun sem nautsfaðir auk 
þess sem kvóti er á notkun hans.

Gói 08037 styrkir sína stöðu, 
hækkar um tvö stig í heildareinkunn 
og er nú með 109. Gói gefur geysilega 
mjólkurlagnar kýr með gríðarhátt 
fituhlutfall í mjólk. Próteinhlutfall 
er hins vegar í tæpu meðallagi. 
Júgur- og spenagerð þessara kúa er 
góð, sérstaklega eru spenar vel settir. 
Mjaltir eru hins vegar ekki nema um 
meðallag og skapið neðan þess. Hæð 
dætra er að meðaltali 5,3.

Síðastur, en alls ekki sístur, í 
röðinni er Bambi 08049. Bambi 
kom til notkunar í sumar með hæstu 
heildreinkunn allra nauta og hann 
bætir enn í, hækkar um tvö stig og 
er nú með 120 í heildareinkunn. Segja 
má að Bambi sé yfirburðagripur, 
fremstur meðal jafningja og hvergi 
veikan blett að finna í glæsilegu 
kynbótamati hans sem byggir orðið 
á þó nokkrum fjölda dætra. Þetta eru 
fremur smáar kýr með miklar útlögur, 
mjólkurlagnar og hutfall verðefna í 
mjólk er hátt. Júgur- og spenagerð 
ásamt mjöltum og skapi verður að 
teljast frábært enda eru þessar kýr 
geysivinsælar hjá eigendum sínum. 
Hæð dætra er að meðaltali 5,2. Bambi 
verður áfram í notkun sem nautsfaðir 
auk þess sem kvóti er á notkun hans. 
Sérstök ástæða er til þess að biðja 
menn að nýta sæðið úr honum vel, 
gæta hófsemi og sýna takmörkunum 
á dreifingu sæðis úr Bamba fullan 
skilning.

Nautsfeður

Eins og fram hefur komið í umfjöllun 
um nautin hér að ofan verða 
nautsfeður til notkunar næstu mánuði 
þeir Sandur 07014, Laufás 08003, 
Flekkur 08029, Klettur 08030 og 
Bambi 08049.

Áfram er óskað eftir að látið 
verði vita um nautkálfa undan 
nautsmæðrum og efnilegum kvígum 
sem fengu við Húna 07041, Toppi 
07046, Legi 07047 og Bláma 07058 
auk ofantalinna nautsfeðra.

Væntanleg naut

Við næstu keyrslu kynbótamats verða 
vonandi fleiri naut úr árgangi 2009 
komin með nægilegan fjölda dætra 
með afurðaupplýsingar þannig að 
hægt verði að taka naut til notkunar 
úr þeim hópi. Á þessum tímapunkti 
hefði það verið hægt ef burðaraldur 
1. kálfs kvígna væri ekki jafn hár að 
meðaltali og raun ber vitni. Þannig 
seinkar hár burðaraldur í raun 
erfðaframförum í kúastofninum til 
viðbótar þeim kostnaði og öðrum 
göllum sem hann hefur í för með sér.

Ef við víkjum að þeim nautum 
sem að öllum líkindum koma úr 
afkvæmaprófun við næstu keyrslu 
kynbótamats þá eru það naut fædd 
2009. Feður þessara nauta eru einkum 
Skurður 02012, Spotti 01028, Kappi 
01031, Flói 02029 og Lykill 02003. 
Þá eiga Hersir 97033, Þrasi 98052, 
Þollur 99008, Laski 00010, Gosi 
00032, Snotri 01027 og Glæðir 
02001 einnig syni í þessum árgangi 
sem er frekar stór, telur 27 naut. 
Eins og komið hefur fram koma 
tvö naut úr árganginum til notkunar 
nú og eru það synir Þolls 99008 

og Spotta 01028. Því miður eiga 
nautsfeðurnir úr 2001 árgangnum 
það sammerkt að hafa fallið mikið 
í mati þannig að væntingar til 

sona þeirra eru vægast sagt mjög 
hóflegar. Fyrstu vísbendingar um 
syni Skurðs 02012 eru því miður 
á þann veg að dætur þeirra virðast 

fremur seinar í mjöltum. Þá hefur 
Lykill 02003 lækkað töluvert í mati 
en það sem einkum háir dætrum hans 
eru veikbyggð júgur auk þess sem 
þær eru ekki júgurhraustar. Seinni 
hluti árgangsins, sem telur einkum 
syni Glæðis 02001 og Flóa 02029, er 
mikið til óskrifað blað ennþá.

Besta naut 2007-árgangsins

Fagráð valdi á síðasta fundi 
sínum besta naut 2007 árgangsins. 
Fyrir valinu varð Sandur 07014 
frá Skeiðháholti 1 á Skeiðum. 
Ræktandi Sands fær afhenta 
viðurkenningu fyrir nautið á fagþingi 
nautgriparæktarinnar sem haldið 
verður í mars á næsta ári en segja 
má að þetta séu æðstu verðlaun 
nautgriparæktarinnar hérlendis.

Sandur var fæddur 9. mars 
2007 í Skeiðháholti 1 á Skeiðum, 
sonur Glanna 98026 og Jónu 654 

Sprotadóttir 95036 og eru ræktendur 
hans þau Jón Vilmundarson og 
Guðrún Helga Þórisdóttir.

Dómsorð Sands eru: „Dætur Sands 
eru ágætlega afurðasamar varðandi 
mjólkurmagn og próteinhlutfall en 
fituhlutfall er undir meðallagi. Þær 
eru fremur útlögumiklar með fremur 
grannar og þaklaga malir en ágæta 
fótstöðu. Yfirlína er einnig fremur 
sterk. Júgurgerð dætra Sands er mjög 
góð, mikil festa og júgrin vel borin en 
júgurband ekki áberandi. Spenar eru 
langir og grannir en ágætlega settir. 
Mjaltir eru úrvalsgóðar og skap um 
meðallag.

Sandur 07014 hlýtur nafnbótina 
besta naut 2007 árgangs nauta frá 
nautastöð BÍ."

Sandur 07014 stendur nú með 113 
í heildareinkunn í kynbótamati eins 
og þegar hefur komið fram.

Texti með töflu: Kynbótamat 
reyndra nauta í dreifingu 2014-15. 

Bolti 09021 er frá Birtingaholti 4 í Hrunamannahreppi.

Gylfaflöt 32  112 Reykjavík  Sími 580 8200 www.velfang.is 

Frostagötu 2a  603 Akureyri  velfang@velfang.is 

– VERKIN TALA

Hátíð út í heim 2015
Bændaferð Vélfangs til Evrópu 15.-23. febrúar 2015

Vélfang ehf., CLAAS, FENDT 

og KUHN taka nú höndum saman 

og efna til  „Hátíðar út í heim 2015“. Stefnan er 

tekin á eina stærstu landbúnaðarsýningu í heimi, SIMA 2015 í París 

þar sem að allir geta fundið eitthvað áhuga vert við sitt hæfi.

22>26 FEBRÚAR 2015

LANDBÚNAÐARSÝNINGIN

Óhætt er að segja að 
síð ustu „hátíðir“ sem 

farnar voru á árunum 1995-
2011 hafi staðið undir nafni, allir skemmt sér konunglega og 
margt skemmti legt gerst.  En nú ætlum við að halda af stað 
aftur og eins og áður er markmiðið að blanda saman vinnu, 
skemmtun og fríi.  Allir eru velkomnir með okkur í þessa 
ferð en hafa ber í huga að um takmarkað sætaframboð er 
að ræða en „fyrstir koma fyrstir fá“ og viljum við hvetja fólk 
ein  dregið til að hafa samband sem fyrst.

Glaður hópur úr síðustu ferð  
fyrir utan CLAAS verksmiðjurnar.

Kvöld í París.

Eiffelturninn í París.Hotel Le Cardinal rétt hjá Rauðu myllunni  
og Sacré Coeur dómkirkjunni í París.

Lagt verður af stað frá Keflavík til Munchen 15. febrúar og flog-
ið heim frá París 23. febrúar. Á leiðinni frá Munchen til Parísar 
munum við heimsækja verksmiðjur Fendt, CLAAS og Kuhn. 
Inni falið í verði er: Flug, gisting í 8 nætur (þar af 4 nætur í 
París á Hotel Le Cardinal í París, morgunverður allan tímann, 
fullt fæði í 4 daga, flugvallaskattar og bókunargjald.

Verð á mann í tvíbýli aðeins 154.500 kr. 

Verð á mann í einbýli aðeins 184.500 kr.

Allar upplýsingar um bókanir hjá starfsmönnum Vélfangs  

í síma 580 8200 eða með tölvupósti á velfang@velfang.is
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– VERKIN TALA
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Gróa og Sigurður keyptu 
Brúsastaði árið 1994 af foreldrum 
Gróu, en þá var þar blandað bú. 
Þau breyttu í kúabú og stækkuðu 
það upp úr 2000 í það sem það er 
í dag.

Býli:  Brúsastaðir, Vatnsdal.

Staðsett í sveit: Húnavatnshrepppi, 
A-Hún.

Ábúendur: Gróa Lárusdóttir, 
Sigurður Ólafsson.

Fjölskyldustærð (og gæludýra): 
Hokrum ein í kotinu.

Stærð jarðar? Jörðin er 500 ha, öll 
grasi gróin.

Gerð bús? Mjólkur- og 
nautakjötsframleiðsla.

Fjöldi búfjár og tegundir? 140 gripir, 
þar af 50 mjólkurkýr og 10 hross.

Hvernig gengur hefðbundinn 
vinnudagur fyrir sig á bænum? 
Allir dagar hefjast í fjósinu og enda 
þar líka. Svo fer það eftir árstíðum 
hvað gert er þar á milli.

Skemmtilegustu/leiðinlegustu 
bústörfin? Heyskapur og allt 
ræktunarstarf er mjög skemmtilegt. 
Leiðinlegast er stöðugur ágangur álfta 
og gæsa í túnum.

Hvernig sjáið þið búskapinn fyrir 
ykkur á jörðinni eftir fimm ár? 
Eftir fimm ár vonumst við til að allt 
verði hér í blóma.

Hvaða skoðun hafið þið á 
félagsmálum bænda? Teljum þau 
vera í þokkalegu lagi.

Hvernig mun íslenskum 
landbúnaði vegna í framtíðinni? 
Vonandi sem allra best.

Hvar teljið þið að helstu 
tækifærin séu í útflutningi 
íslenskra búvara? Það er í skyri 
og lambakjöti. 

Hvað er alltaf til í ísskápnum? 
Ostur, skyr og mjólk (aldrei coke).

Hver er vinsælasti maturinn á 
heimilinu? Kjöt og kjötsúpa.

Eftirminnilegasta atvikið við 
bústörfin? Eftirminnilegast er 
þegar við fluttum í nýtt fjós haustið 
2002.

Líf og lyst
BÆRINN OKKAR

Nautaveisla og reyktur lax á kartöfluköku
Það er auðvelt að gera bragðgóða 
nautasteik og um að gera að elda 
ríflega því nautakjöt er fullkomið 
á kalda borðið til hátíðabrigða eða 
bara á samlokur daginn eftir. 

Kartöflur eru herramannsmatur 
og er hægt að gera meira en að 
borða þær soðnar. Hér á eftir er 
uppskrift að jólalegu kartöflusalati 
og kartöflukökum þar sem lax kemur 
við sögu. Verði ykkur að góðu!

Nautahryggur

Fyrir 4–6

Hráefni:

 › 1 stk. nautahryggur 

 › 20 g einiber

 › 20 g pipar

 › 20 g salt

 › 2 rif hvítlaukur

 › 1 chili

 › 100 g smjör eða olía 

 › mangó chutney (eftir smekk)

Aðferð
Nuddið kjötið með kryddblöndunni 
og brúnið á háum hita í nokkrar 
mínútur. Bætið í skornum hvítlauk 
og gróft söxuðum chili og setjið 
á álpappír eða í álbakka ásamt 
smjörklípu eða ögn af olíu. Látið 
kjötið malla við vægan hita í um 30 
mín. eða eftir stærð steikarinnar og 
smekk. Gott er að nota kjöthitamæli 
en þegar kjötið er miðlungssteikt er 
það um 60° C í kjarna. Smyrjið með 
mangó chutney og ausið hvítlauknum 
yfir sem er búinn að eldast með í 

pönnu eða ofnföstu fati. Framreitt 
með meðlæti að eigin vali eða fersku 
kartöflusalati.

Kartöflusalat með mandarínum 
og sellerí

Hráefni:

 › 300 g litlar kartöflur

 › 3 msk. Dijon-sinnep

 › 100 ml majónes

 › 2 stk. mandarínur

 › 2 stönglar blaðsellerí

 › 3 sneiðar beikon 

 › 2 stk. vorlaukur 

 › Salt og ferskur malaður svartur pipar 

Aðferð
Sjóðið kartöflur, látið malla í 10 til 15 
mínútur, þar til soðnar að fullu. Setjið 
kartöflur í skál og látið þær kólna.
Blandið saman dijon-sinnepi, 
majónesi, beikoni og vorlauk. 
Kryddið til með salti og pipar eftir 
smekk, skreytið með mandarínum 
og blaðsellerí (sem gott er að skera 
með grænmetisflysjara).

Kartöfluröstí með reyktum laxi

Hráefni:

 › 3 miðlungs skrældar kartöflur, rifnar  
 fínt með rifjárni

 › 1 létt þeytt egg

 › 2 matskeiðar hveiti

 › 20 g brætt smjör

 › 1 msk ólífuolía

 › Salt og pipar  

 › Sýrður rjómi

 › Sneiddur reyktur lax 

 › Ferskt dill 

 › Lárpera til skrauts

Aðferð
Setjið  kartöflur í sigti og kreistið 
út alla safa. Sett í skál, bætið í eggi, 
hveiti og bræddu smjöri. Kryddið 

með salti og pipar. Hitið olíu á pönnu 
yfir miðlungsháum hita. Setjið svo 
kartöflublöndu og fletjið örlítið með 
spaða, hér kemur teflon-panna sterk 
inn svo festist ekki við pönnuna. 
Eldið í 1–2 mínútur á hvorri hlið 
eða þar til gullinn brúnn litur er 
kominn á kökuna. Endurtakið með 
restina af kartöflublöndunni og látið 
kólna örlítið. Toppið hverja kartöflu 
röstí með doppu af sýrðum rjóma, 
sneiddum reyktum laxi. Ferskt dill 
og lárpera til skrauts. Kryddið með 
svörtum pipar.

MATARKRÓKURINN – BJARNI GUNNAR KRISTINSSON MATREIÐSLUMEISTARI

Brúsastaðir

Kýrnar á beit. Sekkjað og sýrt bygg.
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Monster high-kjóllinn
PRJÓNAHORNIÐ  garn@garn.is

Hrafnhildur ömmustelpa tilkynnti 
mér að það væru ekki allar litlar 
stelpur Frozen-aðdáendur, henni 
og systur hennar þættu Monster 
high-stelpurnar miklu flottari.

Enn var leitað á náðir Google og 
ekki brást hann frekar en fyrri daginn 
en viti menn, þær voru þá 4 talsins. 
Nú var úr vöndu að ráða en Dragon-
daman sem virðist heita ýmsum 
nöfnum í Google-heimum, en hún á 
víst að vera „vampíra“, þótti flottust 
og eftir því varð þessi kjóll til.

Stærðir: 4-5, 6-7, 8- 9 ára .

Efni: Kartopu kar sim no 550 blágrænt

         Kartopu kar sim no 733 bleikt

         Kartopu Basak no 940 svart

1-2 dokkur af hvorum lit  eftir stærð kjólsins.

Hringprjónar og sokkaprjónar nr 4,5.

Prjónfesta 10x10 sm =19 l og 26 umferðir. 

Aðferð: Byrjað að neðan. 

Prjónuð er ein svört og ein bleik pífa með 
munsturprjóni og þær síðan prjónaðar saman 1 
L bleik og 1 l svört þannig að þær verða tvöfaldar. 
Pífan prjónuð áfram með bleiku. Það sem eftir er af 
pífunni prjónað með bleiku. Tekið úr.

Kjóllinn prjónaður upp með úrtökum með blágrænu.

Síðan kemur randabekkur upp undir höndum 3 l 
bleikar 1 l svört 3 l blágrænar 1 l svört.

Ermar prjónaða með munsturbekk fremst með 
svörtu og síðan slétt með bleiku.

Bolur og ermar sameinaðar og prjónað í hring með 
bleiku.

Úrtökurnar eru í svörtu munsturröndunum.

Kjóll:

Fitjað upp með svörtu á hringprjóninn 350- 385-
413 L.

Prjónað eftir munstri fyrst svarta pífan hún geymd 
og síðan bleika pífan.

Munstrið:  

1. umferð  Brugðið.

2. Slegið uppá, 2 lykkjur prjónaðar  
 saman, endurtekið allan hringinn.

3. Slétt allan hringinn.

4. Brugðið allan hringinn.

5. Slétt allan hringinn.

6. Slétt allan hringinn.

7. Brugðið allan hringinn.

8. Slegið uppá 2 l prjónaðar saman  
 endurtekið allan hringinn.

9. Slétt allan hringinn.

10. Slétt allan hringinn.

11. Brugðið allan hringinn.

12. Slétt allan hringinn.

Í síðustu sléttu umferðinni í bleiku pífunni eru 
báðar pífurnar  lagðar saman þannig að réttan 
snúi fram á báðum og prjónuð slétt saman 1 l 
svört og ein 1 bleik sú svarta undir.

Það er mikilvægt að telja lykkjurnar aftur í báðum 
pífunum áður en byrjað er að prjóna þær saman. 
Ef einhverju smá skeikar má jafna það á neðri 
pífunni þeirri svörtu . 

Nú eru prjónaðar 6-8-10 umferðir slétt með 
bleiku .

Í síðustu bleiku umferðinni er tekið úr þannig:

1 L slétt , 2 L sléttar saman, 1 L slétt , takið 1 l 
óprjónaða, 2 l sl saman og steypið óprjónuðu l 
yfir. Endurtakið út umferðina. Þá eiga að vera 
200-220-236 L á prjónunum.

Nú er prjónað slétt í hring með blágræna litnum 
þangað til pilsið mælist 6-8-8 sm frá bleiku 
pífunni. 

Þá eru sett prjónamerki á fjórum stöðum.

Prjónið 24-26-28 merkið 52-58-62 merkið 48-52-
56 merkið 52-58-62 merkið

24-26-28.

Takið nú 2 l úr við hvert merki þannig :

Þegar 3 L eru eftir að merkinu er 1 L tekin óprjónuð 
– 1 L prjónuð slétt – óprjónuðu lykkjunni steypt 
yfir, prjónið síðustu lykkjuna fyrir merkið og fyrstu 
eftir merkið slétt,  prjónið 2 L sléttar saman.

Endurtakið þessa úrtöku í 8. hverri umferð 7-9-10 
sinnum upp pilsið.

Nú ættu að vera 144-148-156 l á prjónunum. 
Athugið að öll börn eru ekki eins í laginu þannig 
að úrtökurnar þurfa aðeins að taka mið af því.

Prjónið nú þar til pilsið mælist 39 – 46 – 51 
sm eða eins og þið viljið hafa kjólinn síðan en 
munsturbekkurinn upp að ermaopi  er ca 4 cm.

Nú er komið að munsturbekknum en hann er 

prjónaður sléttur:

3 L bleikt 1 L svört 3 L blágrænt og 1 L svart.

Prjónið þannig 4-5-6 sm .

Setjið 9 l á hjálparprjóna sitt á hvorri hlið með jafn 
margar lykkjur á milli (fram og bakstykki) hafið 
þar sem breiðara er á milli úrtakanna að framan 
og aftan. Geymið

Ermar: 

Fitjið upp á sokkaprjónana með svörtu 42-44-46 
L. Tengið í hring.

Prjónið nú 1 umferð brugðið.

Næstu umferð slá uppá taka 2 la saman endurtaka 
allan hringinn.

Prjóna 1 br umferð.

Prjóna 1 sl umferð.

Prjóna 1 br umferð.

Slá uppá taka 2 saman allan hringinn.

Prjóna 1 sl umferð.

Næst er prjónað með bleiku og aukið út jafnt yfir um 
14 lykkjur þá verða samtals á prjóninum 56-58-60 L.

Prjónaðar áfram slétt með bleiku 14-18-18 umferðir.

Settar 9 L á hjálparprjón fyrir miðri undirermi og hin 
ermin prjónuð eins. Geymið.

Axlarstykki:

Setjið nú upp á hringprjóninn aðra ermina, 
framstykkið, hina ermina og bakstykkið.

Prjónið nú 11-13-15 umferðir slétt í hring með 
bleika garninu. 

Þá er prjónað munstur með úrtöku með svörtu.

Prjóna 1 umferð slétt með svörtu.

Slá uppá, prjóna 2 l saman, taka 1 l óprjónaða, prjóna 
næstu l og streypa óprjónuðu l yfir , endurtaka þetta 
allan hringinn.

Prjóna næstu umferð slétt.

Nú er prjónað með bleiku 4-6-6 umferðir.

Í næstu umferð eru teknar 2 l saman 6 sinnum í röð 
ofan á miðjum ermunum  til að mynda púffermi.

Prjónað áfram með bleiku 7-8-9 umferðir.

Þá er prjónuð úrtökuumferð með svörtu .

Prjónuð 1 umferð slétt .

Slá uppá , prjóna 2 l saman, taka næstu l óprjónaða, 
prjóna næstu l og steypa óprjónuðu l yfir, endurtaka 
allan hringinn.

Prjóna 1 umferð slétt með svörtu.

Prjóna með bleiku slétt 6-7-8 umferðir.

Prjóna næst með svörtu 1 umferð slétt.

Slá uppá, prjóna 2 sl saman taka 1 l óprjónaða, 
prjóna 2 sl saman og steypa óprjónuðu l yfir. 

Næsta umferð slétt og síðan er fellt af mátulega fast 
svo hálsmálið passi fyrir barnið.

Gengið frá endum, lykkjað saman undir höndum.

 

Góða skemmtun. 
Inga Þyri Kjartansdóttir           

FÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐ

Ætlar að dansa í gegnum lífið

Þórey er 10 ára hnáta sem finnst 
gott að borða tacoskeljar,  gaman 
að yrkja ljóð í skólanum og ætlar 
að dansa í gegnum lífið. 

Nafn: Þórey Ingvarsdóttir.

Aldur: Ég varð 10 ára 14. nóvember.

Stjörnumerki: Sporðdreki.

Búseta: Árnesi 1.

Skóli: Finnbogastaðaskóli.

Hvað finnst þér skemmtilegast í 
skólanum? Skrifa ljóð.

Hvert er uppáhaldsdýrið þitt? 
Hundarnir mínir, Korka og Guðni.

Uppáhaldsmatur: Tacoskeljar.

Uppáhaldshljómsveit: One 
Direction.

Uppáhaldskvikmynd: Mamma Mia.

Fyrsta minning þín? Spánarferðin 
með fjölskyldunni.

Æfir þú íþróttir eða spilarðu á 
hljóðfæri? Nei.

Hvað ætlar þú að verða þegar þú 
verður stór? Mig langar að dansa.

Hvað er það klikkaðasta sem þú 
hefur gert? Að gera magaskelli í 
sundi.

Hvað er það leiðinlegasta sem þú 
hefur gert? Vera veik heima.

Gerðir þú eitthvað skemmtilegt í 
sumar?  Já ég fór t.d. í Vindáshlíð 
og svo var ég hérna heima að leika 
við vini mína og gestina sem komu 
í heimsókn.

MINNI
UTANHÚSS

GOÐSAGNA-
VERA

ERLENDIS

SKYLDI
DANS NEÐAN 

VIÐ SÖNGLA

ILFLATUR

FYRIR-
GANGUR

DÚKUR

FUGL

TVEIR EINS

SKARÐ

TREGLEIKA

NEÐAN

ÖGN

KÖTTUR

SAMSTÆÐA
UTAN HJARA

FLEKKÓTT 
SKEPNA

DÝR

SAMSULL

NAGDÝR

HYLLI
NOKKRIR

FARFI
SKOKK EYRIR ÓNEFNDUR

BÆTA

HLJÓÐFÆRI

SPÍRUN

RÁÐGERA

LOFT-
TEGUND

PÍLA

RÁKIR

SNÁÐA

STORKUN

RUNNI

TVEIR 
EINS

FRÆND-
BÁLKUR

HNAPPA

ÁVARPAR

AFFERMING
STARAGUMS

SIGAÐ

FÆÐA
Á KIND

UM-
HVERFIS

STRIT
MERGÐ

GUNGA

UPPHAF

MÆLI-
EINING

TAUMUR
AFSPURN

EIGNAR-
FORNAFN

SKÓLI

GOLF 
ÁHALD

Í RÖÐ
ÍLÁT

AÐ BAKI

HLJÓMUR

GRETTA

NIÐUR
ÁN

HEIÐUR

4

Krossgáta
Lausn krossgátunnar verður birt í næsta blaði og þá verða sömuleiðis fjórar Sudoku-þrautir.  

Þórey Ingvarsdóttir.
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Vélabásinn

liklegur@internet.is

Hjörtur L. Jónsson

et.is

Næstum hljóðlaus eins 
og rafmagnsbíll
Fyrir rúmum tveim árum prófaði 
ég Kia Sportage (Bændablaðið 18. 
október 2012) og lét vel af bílnum 
og fyrir skemmstu datt mér í hug 
að skoða hvaða breytingar hefðu 
orðið á bílnum á þessum tveim 
árum sem liðin eru frá þeirri 
prófun. 

Strax og ég kom inn í bílinn sá 
ég að mælaborðið var alveg nýtt, 
en við fyrstu sýn virtist ekki mikið 
annað hafa breyst. Um leið og ég 
setti bílinn í gang var greinilegt 
að búið var að betrumbæta 
hljóðeinangrun á milli vélar og 
farþegarýmis. Ég þori að fullyrða 
að þessi bíll er með einhverja 
albestu hljóðeinangrun á milli 
vélar og farþegarýmis (næstum 
eins og að keyra rafmagnsbíl), það 
eina sem heyrðist í var hvinurinn í 
grófum vetrardekkjunum á malbiki.

Góður á möl, en smásteinahljóð 
aftan til undir bíl

Á malarvegi nýtur fjöðrunin sín 
vel og er bíllinn stöðugur. Gróf 
vetrardekkin hentu aðeins frá 
framdekkjunum upp undir bílinn 
fyrir framan afturhjólin ef maður 
fór í lausamöl svo að heyrðist 
aðeins steinkast undir bílnum. Það 
sem er nýtt í bílnum er hiti í stýri, 
GPS-leiðsögukerfi með snertiskjá 
og loftnemar í dekkjum sem segja 
til um loftþrýsting. Í flestum bílum 
sem eru með skynjara í dekkjum 
kviknar viðvörunarljós í mælaborði 
ef loftþrýstingur fer undir 26–27 
psi. í einhverju dekki. Vélin er sú 
sama, dísilvél sem á að skila 134 
hestöflum, snerpa þokkaleg og tog 

mjög gott. Nú er Askja með tilboð 
á Kia Sportage fram að áramótum 
á veglegum aukabúnaði sem er 
vetrardekk og dráttarkrókur, en 
verðmæti tilboðspakkans er nálægt 
400.000.  

Kia eina umboðið sem er með 
sjö ára ábyrgð á nýjum bílum

Í prufuakstrinum bauð ég konunni 
og syninum með, konan gerir mikið 
af því að prjóna í framsætinu við 
hlið mér þegar við ferðumst. 
Þegar skyggja tók setti hún niður 

sólskyggnið og sá ljósið í loftinu 
sem henni þótti gott og sagði þá 
þessa gullsetningu: „Frábært þetta 
ljós fyrir aftan píkuspegilinn“. 
Sonurinn var mjög ánægður með 
að í aftursætunum er hitari, en fyrir 
mína parta mætti vera sætishitari 
í aftursætum í fleiri bílum. Eftir 
prufuaksturinn verð ég að segja að 
það er ástæðulaust að breyta því sem 
gott er en verðið á bílnum er næstum 
það sama og fyrir tveim árum, en það 
er frá 4.890.777 og upp í 6.590.777. 

Þyngd 1.490  kg

Hæð 1.635 mm

Breidd 1.855 mm

Lengd 4.440 mm

Helstu mál og upplýsingar

Kia Sportage.

Flestir jepplingar eru þannig hannaðir að drulla safnast fyrir á stuðaranum, 
ekki Kia Sportage, fín hönnun og lítill sóði á afturendann.

Bíllinn er bæði með bakkskynjara og 
bakkmyndavél sem ekki er algengt, 
en veitir meira öryggi.

Vetrarlíf í Kauptúni
Um síðustu helgi var sýning í 
Kauptúni í Garðabæ sem nefndist 
Vetrarlíf. Sem mikill áhugamaður 
um dótakassa skellti ég mér á 
sýninguna sem var vel heppnuð 
í alla staði

Þarna var dót fyrir alla allt frá 
barnasnjósleðum og fjórhjólum upp 
í sexhjól á beltum fyrir þá sem vilja 
komast nánast allt. Það var þrennt 
sem vakti mesta athygli hjá mér. 
Það fyrsta sem vakti athygli mína 
var búnaður sem hentar á næstum 
allar gerðir fjórhjóla til að auka 
flot í snjó og votlendi. Sniðugur 
búnaður sem kostar ekki nema um 
150.000 samkvæmt upplýsingum frá 
innflytjandanum sem er Snæfell ehf.

Garmin Búðin ekki bara með 
GPS leiðsögutæki

Í sýningarbás Garmin Búðarinnar var 
tvennt sem vakti mikla athygli mína. 
Annars vegar var það bakpoki með 
uppblásanlegum belgjum fyrir þá 
sem eru í vetrarferðum þar sem 
hætta er á snjóflóðum. Útbúnaður 
sem samkvæmt myndbandi á að 
halda manni efst í snjóflóði verði 
maður svo óheppinn að lenda í 
flóði. Sniðugur öryggisbúnaður sem 
kostar ekki nema 129.000.

Undirfatnaður frá Svíþjóð var 
hitt sem vakti athygli mína í Garmin 
Búðinni. Buxur og bolur sem bera 
nafnið „Thermotic float undirwear“ 

og er algjör nýjung í útivistarfatnaði. 
Undirföt þessi eru líka flotbúningur 
og eru ótrúlega létt (150–350 
grömm). Fyrir utan að vera hlýr þá 
hefur þessi fatnaður gífurlega mikið 
flot og heldur manni fljótandi lendi 
maður í vatni (flotbúningur). Buxur 
og bolur kostar um 60.000, en helsti 
markaðshópur mundi væntanlega 
að mínu mati vera hestamenn, 
veiðimenn, siglingafólk á seglskútum 
og fl. Persónulega væri ég allavega 
til í svona undirföt.

Fjórhjól, sexhjól, mótorhjól og 
vélsleðar í ýmsum útfærslum

Margt fleira forvitnilegt var á 

sýningunni sem gladdi augað og 
þarna mátti sjá vélsleða sem er 
heimsmeistari í grasspyrnu. 

Allir helstu innflytjendur 
vélsleða, fjórhjóla og mótorhjóla 
voru með kynningarbása á 
sýningunni. Einnig var þarna m.a. 
verið að kynna útivistarparadísina 
Kerlingarfjöll, olíuvörur, fatnað, 
spelkur fyrir íþróttamenn, Gopro-
myndavélar, björgunarsveita- og 
breytta jeppa ásamt fleiru. 

Af nógu var að taka, en miðað 
við rigninguna og rokið sem hefur 
auðkennt það sem er af vetri 
hefði mátt kynna stígvél og góða 
pollagalla sem vetrarfatnað fyrir 
Suðurland.

Breikkunarbúnaður fyrir hjólbarða á 

og mýrlendi.
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Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300

Fyrir um 40 árum var þjóðarátak 
um að ljúka uppbyggingu á síma 
á öllu landinu, í mínum uppvexti 
kallaður „sjálfvirki síminn“. 
Áður hafði verið lagður sími um 
landið – fyrst með tengingum 
við miðlæga talsímaþjónustu 
– seinna með útbreiðslu til 
almennings. 

Lagning símans var talsvert 
afrek fyrir okkar fámennu þjóð 
í strjálbýlu landi.  Er það kerfi í 
raun og veru enn þá grunnkerfi 
okkar fjarskipta. Nýjungar í 
búnaði sem byggður er ofan 
á koparkerfið er enn að koma 
fram, samt er fullkomlega 
ljóst að kerfið getur ekki verið 
framtíðargrunnkerfi fjarskipta.  
Koparkerfið getur um sinn verið 
góður kostur til dreifingar innan 
þéttbýlisstaða, með tækni sem 
kölluð er ljósnetstækni, en er 
tæknilega takmörkuð í dreifðari 
byggð.

Farsímavæðing er mikil 
bylting og í dag eru símtæki í raun 
smátölvur.  Því er farsímakerfið 
orðið farnetskerfi.  En grundvöllur 
ljósnetstækni og farnetstækni 
er öflugt ljósleiðarakerfi.  Á 
suðvesturhorni landsins, 
höfuðborgarsvæðinu, er gríðarleg 
offjárfesting í ljósleiðarkerfum.  
Víða á landsbyggðinni hins vegar 
byggir á áratuga grunnkerfi.  
Byggja þarf grunnkerfi fjarskipta 
upp og til þess verður að koma 
samstillt átak. Sveitarfélög 
hafa á undanförnum misserum 
staðið fyrir framkvæmdum í 
ljósleiðaravæðingu.

Umhverfi  f jarskipta-
markaðarins er flókið og mjög 
vandasamt að leiða fram öfluga 
sókn. Því er undir forustu 
innanríkisráðherra verið að vinna 
að framgangi stefnuyfirlýsingu 
ríkisstjórnarinnar um fjarskipti.  
Fyrsta verk ráðherra var að láta 
vinna greiningu á regluverki og 
gera leiðbeiningar um hvernig 
vinna má að framgangi, öflugri 
uppbyggingu á grunnkerfi 
fjarskipta.  Það verk liggur núna 
fyrir og hefur verið birt á heimasíðu 
Póst- og fjarskiptamiðstöðvar 
(PFS).

Ályktun Alþingis um 
byggðaáætlun sl. vor lagði áherslu 
á fjarskipti.  Í samræmi við hana 
er byggðamálaráðherra nú að 
hrinda af stað starfi sem byggir á 
leiðbeiningum PFS.   

Annar hluti af vinnu 
innanríkisráðherra um eflingu 
fjarskipta er að láta endurskoða 
svokallaða alþjónustukvöð. 
Starfshópur um alþjónustu var 
skipaður sl vor, með fulltrúum 
Sambands sveitarfélaga, 
Samtaka verslunar og 
þjónustu ásamt innaríkis- og 
a t v i n n u v e g a r á ð u n e y t i n u .  
Haraldur Benediktsson er  
formaður hópsins og Páll 
Jóhann Pálsson alþingismaður er 
varaformaður. 

Það hefur verið hlutverk okkar 
að vinna með sérfræðingum hjá 
PFS og innanríkisráðuneytinu að 
breytingartillögum á alþjónustu.  
Þá er það einnig hlutverk okkar 
að móta tillögur um leiðir til átaks 
í ljósleiðaravæðingu á landinu.  
Starfshópurinn mun fljótlega á 
nýju ári skila tillögum til úrbóta.  
Verið er að vinna greiningu á 
umfangi og kostnaði. Til hliðar við 
þessa vinnu eru margir aðrir þættir 
sem horfa til eflingar grunnkerfis 
fjarskipta,  í farvegi.  Það er 
vaxandi áhugi á nýrri nálgun 

á fjarskiptagrunnkerfisrekstri í 
landinu. 

Í febrúar eða mars er síðan 
áætlað að lögð verði fyrir 
Alþingi þingsályktunartillaga um 
fjarskiptaáætlun. 

Í breytingartillögu meirihluta 
fjárlaganefndar er gerð tillaga 
um að 300 milljónir verði 
lagðar til Fjarskiptasjóðs. Gert 
til að stuðla að átaki í að ljúka 
tengingu byggðakjarna sem ekki 
hafa ljósleiðaratengingu nú þegar.  
Sem aftur er forsenda þess að 
nýta koparkerfi til uppbyggingar 
á ljósneti.  Ljúka hringtengingu 
ljósleiðarakerfisins – til að auka 
rekstraröryggi. 

Ekki þarf að fjölyrða um 
hve mikið og stórt byggðamál 
öflug fjarskipti eru. Þau eru 
mikið atvinnu- og efnhagsmál, 
að ógleymdu öryggis- og 
almannavarnahlutverki fjarskipta.  
Ríkið mun ekki vera að leggja 
ljósleiðara  en það er hlutverk 
þess að skapa aðstæður fyrir 
slíkt og jafna aðstöðu á milli íbúa 
að góðum háhraðatengingum.   
Ekki síst að stuðla að heilbrigðri 
samkeppni á fjarskiptamarkaði.  

Það er lærdómsríkt að 
skoða þróun fjarskiptamála í 
nágrannalöndum okkar. Í stuttu 
máli má segja að Ísland sé á sömu 
tímamótum og flest þau ríki.  Það 
er tími stórra stefnumarkandi 
ákvarðana.  Ný hugsun í byggingu 
grunnkerfis fjarskipta er að 
ryðja sér til rúms.  Meginlína 
hennar er að gera sameiginlegt 
átak í „hlutlausa“ hluta 
dreifikerfisins – þannig að íbúar 
hvar sem er á landinu hafi úrval 
þjónustuveitenda til að velja um.  
Þá eru gríðarleg samlegðaráhrif  
með lagningu á raflínum í jörð 
og lagningu ljósleiðara, sem ekki 
má láta framhjá sér fara, verði af 
stórtækri sókn í eflingu fjarskipta.

Haraldur Benediktsson og 
Páll Jóhann Pálsson.

Fjarskipti eru á dagskrá

Ég finn mig 
knúinn til að biðja 
Bændablaðið fyrir 
grein um feldfé, 
ræktunarmarkmið 
og áherslur.

Fyrir 35 árum 
lenti íslensk sauð-
fjárrækt í alvar-
legum hremmingum 
þegar markaðir 
fyrir kjöt lokuðust, en sauðfjárfjöldi 
hafði náð hámarki, tæp 890 þúsund 
vetrarfóðraðar kindur 1978–´79. 
Þáverandi formaður Stéttarsambands 
bænda, Gunnar Guðbjartsson, kom 
að máli við okkur sem störfuðum 
sem ráðunautar í sauðfjárrækt hjá 
Búnaðarfélagi Íslands. Við vorum 
beðnir að koma með tillögur um 
nýbreytni í sauðfjárrækt. Gera 
framleiðsluna fjölbreyttari, skjóta 
fleiri stoðum undir framleiðsluna 
og verðmætasköpun í greininni.  Ég 
skilaði stjórn Stéttarsambandsins 
tillögum um 6 atriði sem skoða mætti.

• Feldfjárrækt.

• Sérstaka ullarframleiðslu.

• Unglambaskinn.

• Sauðamjólk og sauðaostar.

• Slátrun utan hefðbundins 
s lá tur t íma,  jólalömb, 
páskalömb, sumarslátrun.  Allt 
miðaðist þetta við að auka 
framboð á fersku kjöti, auka 
neysluna.

• Útflutningur á lifandi fé.

Stjórn stéttarsambandsins hvatti mig 
til að hrinda þessum hugmyndum 
í framkvæmd og styrkti mig til að 
kynna mér feldfjárrækt í Svíþjóð. 
Var ég sendur þangað og kynntist þar 
dómum á feldfé og feldræktun Svía. 
Þar var einkum um að ræða ræktun 
á gráa Gotlandsfénu.

Næsta haust fengum við hingað 
sænskan feldfjárdómara. Hann 
taldi góðar líkur á að unnt væri 
að bæta feldeiginleika fjárins á 
ákveðnum svæðum. Fljótt kom 
í ljós að feldeiginleikar voru 
einkum á tveimur svæðum. Á 
ákveðnum bæjum í Strandasýslu og 
í Meðallandi og víðar. Strandamenn 
voru ekki áhugasamir um að taka 

þátt í feldræktinni, en stofnað var til 
félags um ræktunina í Meðallandi, 
Feldfjárræktarfélag Leiðvallahrepps. 
Þar hefur starfsemin verið síðan en 
félögum hefur fækkað. Nú í haust 
fjölgaði verulega í félagsskapnum.

Markmið feldfjárræktar eru 
eftirfarandi:

• Að auka gæði feldgærunnar; 
hærra hlutfall togs og það sé 
fínt, hrokkið og gljáandi en 
þelið sé sem minnst. Litur skal 
vera jafn um allan bolinn.

• Að auka frjósemi, mjólkurlagni 
og bæta byggingarlag, eins og í 
öðru íslensku fé.

Markmiðin eru því þau sömu og 
í öðru fé, en sérstök áhersla er á 
feldgæðum, meðan verið er að ná 
þeim eiginleika upp í þau gæði sem 
teljast viðunandi.  Við höfum þegar 
náð þessum gæðum í Meðallandi, en  
allt of fáir einstaklingar eru í þeim 
gæðaflokki. Þeim þarf að fjölga.   
Byggingarlag er hins vegar lakara 
en æskilegt væri. 

Ég bind miklar vonir við nýja 
einstaklinga sem hafa komið inn í 
ræktunina á síðustu árum. Ég vil í 
þessu sambandi vekja athygli á því 
að fyrir fimmtíu árum var rifist um 
það hvort hægt væri að sameina 
mjólkurlagni áa og góða byggingu, 
en Stefán Aðalsteinsson hélt því 
fram að lágfættar og holdþéttar ær 
væru ekki eins mjólkurlagnar. Ég 
benti á í grein í Búnaðarblaðinu 
1968 að meðan valið væri sterkt fyrir 
byggingu, gæti það leitt til minni 
mjólkurlagni. Ekki vegna þess að 
ekki væri hægt að sameina þessa 
eiginleika, heldur vegna þess að 
meðan valið er sterkt fyrir ákveðnum 
eiginleika, hann settur í 1. sæti, eins 
og gert var með byggingarlagið á 

tímum Halldórs Pálssonar, verða 
aðrir eiginleikar útundan. Úrvalið 
fyrir þeim verður ekki eins sterkt.

Fyrir 45 árum kom ég á 
hrútasýningu í Reykjahverfi. Þar var 
mættur flekkóttur hrútur. Sá merki 
maður, Jón H. Þorbergsson, var 
mættur á sýninguna. Hann kom til 
mín og tjáði mér að þessum flekkótta 
hrút myndi hann vísa frá dómi. Jón 
var þarna að tjá mér þá stefnu sem 
hafði verið ríkjandi þegar hann lærði 
í Skotlandi. Það átti að rækta hrein 
kyn. Allar kindur hvítar og hafa 
svipað útlit.

Hrein kyn! - Sem betur fer vildi 
ég viðhalda öllum litum hjá íslenska 
fénu. Ég held að við hefðum ekki 
verið ánægð með að hafa útrýmt 
mislita fénu.

Það er afar bagalegt að sumir 
ráðunautar líta á feldræktina sömu 
augum og viðhald ferhyrnds fjár 
og forystufjár. Við erum að rækta 
alhliða stofn, þar sem kjötið er 
aðalatriðið, en ullin og gæran 
verðmæt aukaafurð. 

Ég ætla svo að láta það koma hér 
fram að lokum, að fyrir 60 árum 
fengu íslenskir bændur jafn mikið 
fyrir gráu gæruna eins og Svíar. 
Tuttugu árum seinna fengu sænskir 
bændur 4 sinnum hærra verð fyrir 
gráa gæru en íslensku bændurnir. 
Ástæðan; feldgæði voru vitlaust 
skilgreind í ræktun gráa fjárins. 

Meðan feldgæðin bötnuðu hjá 
Svíum hnignaði þeim hjá okkur. 
Feldgæði voru vitlaust skilgreind 
hjá okkur. Mér þykir slæmt að horfa 
upp á að mislita féð hefur ekki verið 
ræktað með tilliti til ullargæða, eða 
til að bæta liti t.d. svarta og mórauða 
fjárins. Gæði mórauða og svarta 
litarins hefur hnignað mikið síðustu 
áratugina, eins og feldgæðum gráa 
fjárins!

 Sveinn Hallgrímsson

Sveinn 
Hallgrímsson.

Feldfjárrækt – skilgreiningar 
og áherslur

Haraldur Benediktsson.

Páll Jóhann Pálsson.

 Lynghálsi, Reykjavík
lifland@lifland.is

 Lónsbakka, Akureyri Efstubraut, Blönduósi
www.lifland.isSími 540 1100

Lífland söluráðgjöf
  

Fóðraðu til fangs

Ærblöndurnar frá Líflandi henta vel þar sem þörf er á kraftmeira fengieldi.
Þær innihalda steinefni og vítamín sem eru sniðin að þörfum sauðfjár.

Ærblanda Líf með 15% próteini                                Ærblanda með 24% próteini
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Til sölu New Holland TS110A. 
Árg 2004. Vst 6.985. Hö 134. 
Ámoksturstæki Trima +4.0p. Verð 
4.190.000 án vsk. Kraftvélar ehf. 
Sími 535-3500 og á www.kraftvelar.is

Til sölu New Holland TM150. Árg 
2004. Vst 7100. Hö 150 + intercooler. 
Frambúnaður og aflúttak. Verð 
4.100.000 án vsk. Kraftvélar ehf. 
Sími 535-3500 og á www.kraftvelar.is

Til sölu Weckmann sturtuvagn. 
16 tonn. Föst skjólborð. Hardox 
botn. Tandem öxull. Nýleg dekk. 
Vökvastjórnun á afturhlera. Árg 2007. 
Verð 1.900.000 án vsk. Kraftvélar ehf. 
Sími 535-3500 og á www.kraftvelar.is

Cemtec sænskar skeifur. Frábærar 
skeifur framleiddar skv.reglum FEIF. 
Leitun að betri verðum. Afsláttur ef 
keypt er í magni. Sendum um land 
allt. Brimco ehf. Flugumýri 8, Mos. 
Sími 894-5111. Opið frá kl.13.00-
16.30. www.brimco.is

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.

Taarup BIO. Árgerð: 2008. 7500 
rúllur. Verð án vsk: 5.400.000.000 kr. 

Claas Uniwrap 375 RC. Árgerð 2012. 
11850 rúllur. Verð án vsk. 6,700.000 
kr. 

Claas Uniwrap 455 RC.  Árgerð 2012. 
11000 rúllur. Verð án vsk. 7.800.000 
kr. 

Claas Uniwrap 255 RC. árgerð 2006. 
10500 rúllur. Verð án vsk. 3.900.000 
kr. 

Claas Uniwrap 355 RC. Árgerð 2008. 
29000 rúllur. Verð án vsk. 3.400.000 
kr. 

McHale Fusion. Árgerð 2007. 20000 
rúllur. Verð án vsk. 6,100.000 kr.

Vélfang, Gylfaflöt 32, sími 580-8200 
og velfang.is 

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

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

Til sölu Snjóblásari. Westbjörn 
S-2450. Snjóblásari bæði á fram- og 
afturbúnað. Verð 690.000 án vsk. 
Kraftvélar ehf. Sími 535-3500 og á 
www.kraftvelar.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

Vökvunarbúnaður fyrir ræktunarsvæði 
í mörgum útfærslum. Sjálfvirk 
slöngukefli eða lausar slöngur 
með kúplingum. Sjálfsogandi 
traktorsdrifnar dælur. Bensínknúnar 
dælur með Honda mótorum, allt að 4" 
díseldrifnar dælur í mörgum stærðum. 
Hákonarson ehf. Uppl. í  síma 892-
4163, hak@hak.is, www.hak.is

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

Border Collie hvolpar til sölu. Ættbók 
frá SFÍ. M: Ýta frá Daðastöðum, F: 
Killiebrae Jim. Frekari uppl. hjá Lísu 
í síma 863-1679 eða á elisabetg@
ru.is.

Til Sölu Mercedes Benz Vario, 
árg.´00, ekinn 123 þús. Glussakerfi, 
snjótönn, 4x4, driflæsingar, hátt og 
lágt drif, góð dekk. Verð 2,5 m. Uppl. 
í síma 695-1210.
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Hægt er að skrá auglýsingar og greiða með auðveldum hætti á bbl.is 
Verð: Textaauglýsing kr. 1.900 m. vsk (innan við 140 slög) og kr. 4.900 texti + mynd. 
Skilafrestur: Fyrir kl. 12:00 á þriðjudegi fyrir útgáfu. 

Sími: 563 0300  |  Netfang: augl@bondi.is  |  Veffang: www.bbl.is

Liebherr 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.

Weber jarðvegsþjöppur 

og hopparar til á lager

Tsurumi-dælur í miklu 

úrvali

merkur.is

Uppl. í síma 660-6051.
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Til sölu sturtupallur. Kemur af sex 
hjóla Man. Tjakkur og sturtugrind 
fylgir. 4.5 m langur. Uppl. í síma 
892-2973. 

Fjölskyldubíll. Nissan Xtrail, árg. 
'01. Keyrður 215 þús. Leðuráklæði, 
topplúga og ssk. Nýir bremsuklossar 
og demparar allan hringinn. Verð 700 
þús. Uppl. í síma 867-0799.  

Útistöður eftir Margréti Tryggvadóttur 
er læsileg og efnismikil bók um 
merka tíma. Pantaðu eintak á www.
hansenogsynir.is

Til Sölu fornbifreiðin Chevrolet 1942. 
Verð 1.000.000 kr. Uppl. í síma 867-
9159 eða á ot@nyhofn.is

V-Plógur fyrir dráttarvél. 3,2 m. 
breiður. Verð; 872.000 kr. m/vsk. 
Uppl. á Verkfæri ehf. í síma 544-4210 
eða á olafur@verkfaeriehf.is og www.
verkfaeriehf.is

Salt/Sandkassar fyrir pallbíla. Verð á 
SHPE; 977.000 kr. m/vsk. Uppl. hjá 
Verkfæri ehf. í síma 544-4210 eða 
á olafur@verkfeariehf.is og á www.
verkfaeriehf.is

Topcon Laser RL-H4C M/stöng og 
heavyduty þrífæti. Verð: 249.800 kr. 
m/vsk. Verkfæri ehf. Sími 544-4210 
eða á olafur@verkfaeriehf.is og á 
www.verkfaeriehf.is

Bændur, búal ið,  gist i -  og 
hóteleigendur. Líttu á fallegt.com, 
skreyttu heimilið, hótelið með fallegum 
kristal frá fallegt.com - Einnig jólagjafir 
við allra hæfi.

Þriðji DVD-diskurinn um eldri 
dráttarvélar á Íslandi er kominn út. 
Móttaka pantana hjá tokataekni@
gmail.com og í síma 471-3898. HS 
Tókatækni.

Varn i r  gegn gasmengun. 
Viðurkenndar gas- og rykgrímur 
fyrirliggjandi. Fullkomnar einnota 
rykgrímur á lager ásamt fleiri 
öryggisvörum. Ísmar, Síðumúla 28, 
sími 510-5100, www.ismar.is

Varn i r  gegn gasmengun. 
Loftgæðamælar frá viðurkenndum 
framleiðanda í úrvali, hvort heldur 
er fyrir eina eða fleiri gastegundir. 
Útvegum gasmæla eftir óskum 
notandans. Ísmar, Síðumúla 28, sími 
510-5100, www.ismar.is

Taðklær. Breidd 150 cm kr. 239.900.- 
án vsk. Breidd 180 cm kr 269.000.- án 
vsk. Búvís ehf. Sími 465-1332.

Lemigo Stígvél. Létt, stöðug 
og slitsterk. Tilvalin í göngur og 
haustverkin. kr. 7.990.- með vsk. 
Verslunin Skógar Egilsstöðum og 
Búval Kirkjubæjarklaustri. Búvís ehf. 
Sími 465-1332.

Haughrærur galvaníseraðar með 
eikarlegum. Búvís ehf. Sími 465-
1332.

Kranzle þýskar háþrýstidælur í úrvali. 
Búvís. Uppl. í síma 465-1332.

Palmse malarvagn, fjaðrandi hásingar 
og beisli, burðargeta 18 tonn. Búvís 
ehf. Sími 465-1332.

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.

Spónaplötur til sölu. Eigum til 
nokkur búnt af útlitsgölluðum 12 mm 
spónaplötum í stærðum 60x252 og 
60x275, ásamt 22 mm gólfplötum í 
stærð 60x240. Plöturnar eru einnig 
til rakavarðar. Selst með mjög góðum 
afslætti. Uppl. í síma 864-1501 milli kl. 
8-17 virka daga og laugardaga milli 
kl. 10-14.

Flutningskerra. Burðargeta rúm 2 
t. B240 cm, L550 cm með spili og 
bremsum. Nýleg og lítið notuð. Verð 
870 þús., (nýr 1390 þús.). Uppl. í 
síma 898-8577.

Rýmingarsala á hálmkögglum til 
undirburðs. Kögglarnir eru 8 mm að 
þykkt og hafa mikla rakadrægni. Stór 
sekkur sem vegur 1.100 kg. fæst nú 
á aðeins 49.900 kr. með vsk. Frekari 
uppl. veitir Gúmmívinnslan á Akureyri 
í síma 464-7902 eða á gv@gv.is

Metar-Fact taðdreifari, 6 tonna. Búvís 
ehf. Sími 465-1332.

Til sölu Subaru Forrester, árg ́ 03, ek. 
135.000 km. Bensínbíll, ssk., með 
dráttarkrók. Ásett verð er 890.000. 
Uppl. veitir Gulli í síma 866-1000.

Til sölu Case jx1100, árg. '05, vinnust. 
3300, hestöfl 100. Verð 4.200.000 
án vsk. Uppl. í síma 894-2554 eða 
á fitjar@simnet.is

Til sölu Kia Sorento, 4x4, dísel, 170 
hp, ssk. Vel með farinn og í góðu 
standi, góð dekk. Dráttarkúla. 3500 
kg dráttargeta. Ekinn 201.000 km. 
Uppl. í síma 898-6226.

Til sölu sementskúla í ágætu 
ásigkomulagi, hentar ágætlega sem 
vatnstankur eða fyrir kornflutninga. 
Verð tilboð. Til sýnis og sölu hjá Bíla- 
og Vélasölunni Borgarnesi. Uppl. í 
síma 437-1200.

Til sölu skófla b: 1.50 m og h 80 cm, 
ágætt ástand. Verð kr. 90 þús. Einnig 
blað/tönn, beint, ónotað b: 2.00 m og 
h 60 cm. Verð 90 þús. + vsk. Uppl. í 
síma 892-3042, Björn.

Á hagstæðu áramótatilboði: Reck 
mykjuhrærur með 50-60cm. turbo 
skrúfuspaða fyrir 60-200 hö. Maschio 
hnífatætarar 235-260-285 cm. Einnig 
pinnatætarar 300 cm. Orkutækni, 
uppl. í síma 587-6065.

Á hagstæðu verði: Kanadískir 
snjóblásarar 2,29-2,59 m. Snjótennur 
2,65 m á ámoksturstæki, Snjókeðjur 
fyrir vörubíla og vinnuvélar. Uppl. í 
símum 587-6065 og 892-0016.

Ford Transit T300 L3 Trend Langur/
Hár 09/2012, ek 59 þ.km., dísel, 5 g. 
Tilboðsverð 3.180.000 + vsk. (3.990þ. 
kr). Raðnr.252886 á www.bilo.is

Til sölu Dodge Ram 2500, árg. ´96. 
Ekinn 235.000 km. Einn eigandi, 
skoðaður 2015. Fylgir með Cummins 
diesel 5.9L, árg. 1993. Ek 140.000 
km. Uppl. í síma 893-4242.

Ford Econoline 350.7.300, dísel, 
fjórtán manna, árg. ´90. Uppl. í síma 
616-1440.

Skoda Fabia 1,4, árg.´07, til sölu. 
Ekinn 167 þús. Er á nagladekkjum. 
Nýsmurður og skoðaður '15. Ásett 
verð 990 þús. Uppl. í síma 867-3565.

Tveir sleðar til sölu vegna endurnýjunar 
á skíðasvæði Siglufjarðar, Skidoo 
2005 kr. 400.000.- og Viking 2005 
kr. 100.000.- Uppl. í síma 893-5059.

Allar stærðir 5- 3000 kw af Varaafls 
- Rafstöðvum, vertu klár þegar 
rafmagnið fer. Á lager Dek 30 kw 
góðar ódýrar varaflsstöðvar. www.
holt1.is. Uppl. í síma 435-6662.

Sigti til sölu, stærð 1,10 x 2,50 m., 
sigtar 50 mess og 20 mess eins og 
það er núna, verð 1 m. eða tilboð. 
Uppl. í síma 893-2312, Jón eða á 
jon@gullsteinn.is

Til sölu vönduð, lítið notuð, 
traktorsdrifin vatnsdæla m.a. fyrir 
úðunarkerfi. Afköst allt að 100 m3 á 
klst. og dælir í 84 metra hæð. Dælan 
er af hinni þekktu austurrísku gerð, 
Rudolf Bauer. Söluverð: 190 þús. 
kr. Á sama stað er gömul Krone 130 
bindivél til sölu, í þokkalegu ástandi. 
Uppl. í síma 864-2730.
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Saltsprauta. CFS saltsprauta til sölu. Í 
mjög góðu standi. Uppl. gefur Sveinn 
í síma 899-2572.

Til sölu eru hvítir vel meðfarnir 
rafmagnsþilofnar frá 2008. 4 stk. 
1000w og 3 stk. 750w. Einnig 300 l 
hitakútur, árg.´98. Uppl. í síma 864-
7444, Skagaströnd.

Can Am Outlander, árg.´11, til sölu. 
Er á Bighorndekkjum og ekið 4806 
km. Beltagangur og möguleiki á að 
selja hann með. Tilboð óskast. Uppl. 
í síma 867-7565.

Isuzu Tooper, dísel, árg. '99. Ekinn 
244 þ. Bíll í góðu standi, skoðaður 
15". Verð 650 þ. Má greiðast að hluta 
með búvörum. Uppl. í síma 820-5181.

Til sölu Schaffer 221S. Árg. '06. 650 
vinnust. 24 hö. Þyngd 1.500 kg. Með 
skóflu og heygreip. Verð kr. 1.950.000 
án vsk. Kraftvélar ehf. Sími 535-3500 
og á www.kraftvelar.is

Til sölu MAN krókheysisbíll T31, árg. 
'00, ekinn 265 þús. Ástand mjög 
gott, dekk lítið slitin, heildarþ. 19t. 
burður 10t. krókheysi, vélapallur 6m, 
loftknúin rampur og efnispallur. Uppl. 
gefur Tobbi í síma 862-4991 eða á 
tobbi57@simnet.is

Til sölu McCauley vélavagn þriggja 
öxla, árg. '08, 15 þús.km, heildagþ. 
25t, burður 18,9t, ABS,  loftpúðar, 
loft brautir, breikkanlegur. Uppl. 
gefur Tobbi í síma 862-4991 eða á 
tobbi57@simnet.is

Súper flugeldar 10 ára. Forsala á 
frábærum tilboðum á netinu. Sendum 
út á land 29. desember. www.
superflugeldar.is

Kruz sturtuvagn, árgerð 12/ 2005, 
ekinn um 180-200 þús. Uppl. í síma 
660-3637.

Miele kæli- og frystiskápur, H,2,m. 
B,0,75, D,0,67, notaður í 5, ár hentar 
vel á sveitaheimili með ferðaþjónustu, 
kostar nýr, 600.000, mitt verð 200.000 
+vsk. Uppl. í síma 896-2348.

DVD-diskapakkinn frá Landsmóti 
SÍHU er kominn út. Uppl. hjá 
tokataekni@gmail.com og í síma 
471-3898.

Boss rafmagnslyftari, Hefur verið 
notaður í fjósi við gjafir í 4-5 ár. 
Verðhugmynd 500.000 + vsk. eða 
tilboð. Uppl. í síma 898-9085, 
Skarphéðinn.

Pallhús á Ford 250, Verðhugmynd 
200.000 + vsk. Óska einnig eftir 
mjólkurtanki 3500 lítra, m/sjálfvirkri 
þvottavél. Uppl. í síma 898-9085, 
Skarphéðinn.

Hef til sölu nokkrar gerðir af Led 
vinnuvélaljósum þar á meðal þetta 
45W DC10-30v 3200lum, verð; 
12.000 kr. m. vsk. Uppl. í síma 893-
0331 og á umrot@vortex.is

Bændur og búalið, verslanir, 
f é l agasamtök ,  mö tuney t i , 
veitingahús og allir sem elska vel 
kæsta vestfirska stórskötu, Höfum 
til sölu úrvals vel kæsta stórskötu, 
ósalta og salta. Sendum hvert á land 
sem er. Uppl. í síma 666-9363 og 
freshfish@simnet.is

Tveggja sleða/-fjórhjóla kerra. 
Galvanhúðuð grind. Klædd riffluðu 
áli og krossviður í botni. Allt nýtt 
undir henni. Innanmál 2,44x3,05m. 
Tek mögulega góða minni kerru upp 
í. Verðhugmynd 650 þús. Uppl. í síma 
844-2757.

Fjórhjóladrifinn, árg.'06, Mercedes 
Benz E500 4matic til sölu. Keyrður 
aðeins 93 þús. Glæsilegur bíll, verð 
3,9 m. Öll skipti skoðuð. Uppl. í síma 
860-7900.

Til sölu
Til sölu 200 lítra hitakútur og 12 kw 
miðstöð í góðu standi. Uppl. í síma 
863-2689.

Til sölu Honda Rinco 680, ekin 1200, 
rauð, árg.´13. Verð 1.800 þús. Uppl. 
í símum 862-2601 og 895-6712.

Sauðfjárkvóti -124 ærgildi, er til sölu, 
selst að hluta eða í heild. Tilboð 
sendist á sveitakot66@ gmail.com, 
fyrir 12. des. Seljandi áskilur sér rétt 
til að taka hvaða tilboði sem er eða 
hafna öllum.

Hlýjar mjúkar gjafir fyrir þig og 
þína færðu hjá Hrauna Æðardúnn, 
facebook. Sendi um allt land, 300 kr. 
pakkinn. Kveðja, Björk í síma 847-
4485. Er á Akureyri.

Toyota Rav4, árg ´03, ssk., 
skoðaður '15, ekinn 206 þús. Nýir 
framdemparar, ný dekk, dráttarbeisli. 
Litur gár. Verð 850 þús. Uppl. í síma 
898-2128.

Til sölu notaðir steyptir rimlar úr 
svínahúsum 675 stk., klæðir um 
500 fm. Stærð 190x40 cm. 10 cm. 
þykkir og tveggja cm. rauf. Ástand 
gott. Gæti hentað ágætlega, t.d. í 
fjárhús. Staðsetn. Borgarfjörður. 
Uppl. í síma 892-3042.

Sauðfjárkvóti 157,5 ærgildi er til 
sölu, selst að hluta eða í heild. Tilboð 
óskast send á kvoti@simnet.is fyrir 
15. desember. Réttur áskilinn til að 
taka hvaða tilboði sem er eða hafna 
öllum.

Volkswagen Transporter, árg. 
07, ssk. Skoðaður 15. Vél 2,5. 
Dráttarbeisli, 8 manna, ekinn 164 
þús. Verðtilboð; 2,8 m. Skipti koma 
til greina. Uppl. í síma 898-2128.

Volkswagen Golf, árg. ´03, ssk., 
1600 vél, ekinn 135 þús. Skoðaður 
2015. Uppl. í síma 898-2128.

Til sölu 4 negld vetrardekk 205/55/16. 
Einnig ónotuð vörubíladekk 
1300x22,5. Einnig malarvagn, eldri 
gerð. Uppl. í síma 891-7300.

Til sölu Subaru Legacy, árg.´97, 
ekinn 293 þús. km. Verð kr. 250.000. 
Uppl. í síma 896-7930.

Isuzu Trooper, árg.´99, bsk., sjö 
manna. Skoðaður sept. 2015. Í góðu 
ástandi. Uppl. í síma 778-0060.

Til sölu fóðursíló, 12-14 tonna Big 
Dutchman. Komið til ára sinna, 
þarfnast smá lagfæringar. Gæti 
hentað undir korn. Verð kr. 80 þús. 
Uppl. í síma 892-3042, Björn.

Til sölu pallettu rafmagnstjakkur 
Jungheinrich 1200 kg. Batterí 
sennilega ónýt. Verð kr. 45 þús. 
Uppl. í síma 892-3042, Björn.

Erum með ekta leðurbelti og gott 
úrval af axlaböndum. Sendum frítt 
hvert á land sem er. Skóvinnustofa 
Sigga, erum á Facebook. Uppl. í síma 
421-2045. Geymið auglýsinguna .

Lagersala á rússnesku postulíni. 
Matarstell fyrir 6, aðeins 10 þús. kr. 
Einnig kaffistell fyrir 6 á 9 þús. Ýmsar 
skálar o.fl. í bláu gleri frá 100 kr. Er í 
Víkurhvarfi 2 í Kóp. Opið fimt. og lau. 
frá 14-19. Uppl. í síma 864-9164.

Til sölu 17" jeppanagladekk 265/70, 
verð 65 þús. og LC120 álfelgur, 
75 þús. Einnig 5 m harðbotna 
slöngubátur (RIB) með 70 hö mótor, 
og vélsleði fjórg. Yamaha RX 1, árg. 
´03, ekinn, aðeins 1500 km. Skoða 
skipti á ódýrara. Uppl. í síma 662-
6818.

Til sölu Nissan Navara, árg. ́ 06, ekinn 
49 þ.km. Ódýr þurrkublaðagúmmí 
fyrir flestar gerðir ökutækja. SAME 
dráttavél 87 hö. m. tækjum. Uppl. í 
símum 587-6065 og 892-0016.

Erum flutt í nýtt húsnæði: Orkutækni 
ehf. flutti 1. des. 2014 í Völuteig 3, 
270 Mosfellsbæ. Sími og tölvupóstur 
óbreytt. Orkutækni.

Greiðslumark í sauðfé. Tilboð óskast 
í 50 ærgildi greiðslumarks í sauðfé á 
netfangið katsjs@simnet.is fyrir 15. 
desember næstkomandi.

TYM traktor með skóflu,lyftaragöfflu
m,jarðvegstætara og tveggja tonna 
kerru. Lister rafstöð í góðu standi 6 
kw. Dísel rafstöð/rafsuðuvél 1,4 kW 
3ja fasa rafsuðuvél 400 Amp. Lítill 
krani með rafmagnsspili, lyftigeta 
um 150 kg. Kerra, innanmál 245 x 
133 cm., Garðsláttuvél sjálfkeyrandi. 
Uppl. í síma 663-2234, Jón.

Gufuketill með fylgihlutum, danskur 
frá Termo Trading A/s árg.´99. 
Stærð 1,5 rúmmetrar, 680 kw. Ekki 
verið notaður í nokkur ár og er á 
Skagaströnd. Uppl. í síma 864-7444.

Til sölu 275 fm. bogaskemma í mjög 
góðu ástandi. Tilbúin til uppsetningar. 
Er staðsett á Suðurlandi. Uppl. í 
síma 898-0929, Reynir.

Nissan Patrol, árg. ´oo, ekinn 186 
þ.Góður bíll, 35" breyting, allt nýtt í 
bremsum, legur og fleira. Sjö manna 
ssk., með leðri. Verð 1.150.000. 
Uppl. í síma 869-3242.

Skoda Oktavia Station, árg.´02, 
ekinn 177 þús. km., 4x4, 2.0l bensín. 
Er vel dekkjaður, ljósgrár að lit. ´15 
skoðaður. Verð: 550.000. Öll skipti 
skoðuð. Arnar eða á addibjoss@
gmail.com og í síma 849-9341.

Toyota Land Cruiser 90 GX 
35", árg´97, nýuppt. ssk. nýleg 
stýrismaskína, nýlegur vatnskassi. 
Ekinn 210 þ. Verð. 860 þ. Uppl. í 
síma 663-5006.

Bændur, hestamenn. Nú er vetur 
og þá er besti tíminn til að lagfæra 
verkfærin. Til sölu kerra sem rúmar 
3-4 hesta. Þarf á lagfæringu að 
halda. Verð kr. 250 þús. + vsk. Uppl. 
í síma 842-5518.

Til sölu Deutz dráttarvél, árg.´72. Vel 
með farin vél. Tilboð óskast. Uppl. í 
síma 841-6904.

Til sölu lítið notaður þriggja fasa 
rafmótor, 11kw 1450 snúninga, með 
mjúkræsibúnaði. Verð 100 þús. utan 
vsk. Uppl. í síma 856-4955.

Óska eftir
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 

Óska eftir notuðum traktor. Uppl. í 
síma 866-0471.

Óska eftir að kaupa Massey 
Ferguson MF 135, MF 165, MF 185, 
MF 362, MF 365, MF 375, MF 390 
og MF 399. Uppl. í síma 864-2484.

Óska eftir prjónavél í góðu standi. 
Uppl. í síma 867-6631.

Óska eftir stórum steðja. Sími 860-
7907.

Óska eftir 40 feta einangruðum 
gámi. Uppl.í símum 486-1888 og 
892-3397 eða á tolli_s@yahoo.com

Vantar verkfæri fyrir gull, silfur og 
málmsmíðaverkstæði. Vals, steðja, 
kúlu sett, rennibekk og ýmislegt í 
þeim dúr. Get borgað sanngjarnt 
verð. Uppl. í síma 865-5994 eða á 
kruxehf@gmail.com

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.

Bílstjóri með öll meiraprófsréttindi, 
ADR og vinnuvélaréttindi óskar eftir 
vinnu. Á ferilskrá. Uppl. í síma 611-
2294 eða á omarw@talnet.is

Adam, 21 árs frá Slóvakíu, langar 
í vinnu á Íslandi í júl-ág. Hefur 
unnið við nautgripi í USA og kann 
öll helstu sveitastörf. Talar góða 
ensku. uppl. á adam.brezani@
gmail.com

Tveir bræður frá Tékklandi, Pavel, 
32 ára og Tomas, 23 ára óska 
eftir vinnu á sveitabæ á Íslandi. 
Þeir eru duglegir, áreiðanlegir og 
sveigjanlegir og hafa reynslu af 
störfum á sveitabæ. Þeir hafa báðir 
ökuréttindi og tala ensku. Nánari 
uppl. á Hermiiik1991@gmail.com

Par frá Litháen, Greta, 23 ára og 
Edvinas, 26 ára leita að starfi á 
Íslandi, helst á sveitabæ. Þau hafa 
ökuréttindi og góða enskukunnáttu, 
tala einnig dönsku og eru áhugasöm 
að læra íslensku. Geta hafið störf 
strax. Uppl. í síma 852-0991 og á 
dnsedvinas@gmail.com

Hestaflutningar. Fyrirtæki í fullum 
rekstri til sölu, nóg vinna fyrir 
áhugasaman einstakling. Uppl. á 
gov@internet.is eða í símum 846-
9196 og 650-9196. Jakob.

Ég er 17 ára gamall strákur 
og langar að forvitnast hvort 
einhverjum vanti fjósamann á 
Suðurlandi í um 20 km. radíus frá 
Selfossi. Hef nokkra reynslu af 
mjöltum og öllu vanur, get tekið 
bæði morgun- og kvöldmjaltir og 
meira en það ef óskað er eftir. 
Endilega hafið samband ef áhugi 
er í síma 868-3389.

Jarðir
Til sölu smájörð á Vatnsleysuströnd, 
u. þ.b. 25 mín. akstur frá miðbæ 
Reykjavíkur og 10 mín. til Keflavíkur. 
Stórt íbúðarhús. Hentar vel sem 
gistiheimili. Uppl. í síma 869-5212.

Til leigu
Sjarmerandi eldra hús á Hellu byggt 
'47. Óska eftir íbúð í skipum á Kanarí 
eða Færeyjum. Uppl. í síma 431-
2216.

Þjónusta
Tek að mér alla garðavinnu, 
svo sem grjóthleðslur, torflögn, 
trjáklippingar, garðahreinsun, 
slátt, gróðursetningu á trjám 
og öðrum plöntum, trjáfellingar, 
hellulögn, viðgerð á öldruðum 
hellulögnum, stéttahreinsun. Tek 
að mér lagfæringu á grindverkum 
og uppsetningu grindverka og 
pallasmíði, fúaverjun palla og 
grindverka og allt sem tengist 
garðavinnu. Bókið fyrir vorið/
sumarið í síma 772-1233, Esra eða 
á esrapabbi@gmail.com og ég kem 
og skoða og gef tilboð.

Vír og lykkjur auglýsa. Kambstál 
niðurklippt og beygt að þínum 
óskum. Stungujárn, lykkjur, baulur, 
allar stærðir. Gerum tilboð. Sendum 
um land allt. Sími 772-3200 eða á 
www.facebook/viroglykkjur og á 
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.

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

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.

GAMLAR LJÓSMYNDIR – Tek að 
mér að setja ljósmyndir á tölvutækt 
form og prenta út og innramma. 
Skanna myndir úr myndaalbúmum 
og lagfæri laskaðar ljósmyndir. 
Snögg og góð þjónusta. Gömul 
mynd í fallegum ramma er tilvalin 
jólagjöf. Uppl. í síma 891-7464 og 
á netfangið petur1964@gmail.com
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Húsnæði óskast til 
leigu í Borgarfirði

Stofnunga ehf. vantar húsnæði til leigu í Borgarfirði eða 
nágrenni fyrir einangrun alifugla. Stofnungi er í eigu Félags 
kjúklinga- og eggjabænda og rekur einangrunarstöðvar fyrir 
innflutning á erfðaefni til eggja- og kjúklingaframleiðslu. 
Húsnæðið þarf að vera að lágmarki 300 fm2 .  Æskilegt er að 
hitaveita sé á staðnum. 
Áhugasamir hafi samband við Hildi Traustadóttur, fram-
kvæmda stjóra, í síma 893-2255 eða á netfangið stofnungi@
bondi.is

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300

Pantið tímanlega í jólablaðið

Bændablaðið 

Jólablaðið
kemur út 

18. desember

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI
SÍMI 568 6411 · WWW.RAFVORUR.IS

· Tekur heitt vatn > sparneytin
· Stórt op > auðvelt að hlaða
· Þvotta og orkuklassi A
· Engin kol í mótor

12 kg
Þvottavél

Amerísk
gæðavara

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

Abbey haugsugur og taðdreifarar

Est’d. 1947

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

www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is

Eigum tæki til afgreiðslu fyrir áramót Einangrunarstöð Stofnunga á Hvanneyri.

Hægt er að fullyrða að ekki 
sé hægt að fletta neinu blaði 
án þess að sjá umfjöllun um 
betri heilsu í formi auglýsinga 
frá drykkjarframleiðendum, 
líkamsræktarstöðvum og fleirum. 

Alltaf koma upp kenningar 
um nýjar aðferðir og skoðanir 
um heilsufar og vellíðan. 
Líkamsræktarstöðvar auglýsa 
námskeið, sjónvarp auglýsir þætti 
um keppni í hver getur grennst mest 
og viðtal við sérfræðinga um megrun 
og heilsufar.  Í þeim samtölum sem 
ég hef átt við lækna og mér fróðara 
fólk um bætt heilsufar er engin ein 
aðferð sem mælt er með fremur 
en aðrar í þessum samtölum. Hins 
vegar virðast allir vera sammála um 
að til að halda heilsu sé fernt sem 
eigi stærstan þátt í góðri heilsu: 
Hreyfing, svefn, hollt fæði og gleði. 
Persónulega hef ég mesta trú á að 
hreyfa sig meira og efst á lista mínum 
eru göngutúrar sem eru að lágmarki 
í 30 mín. daglega. Haft eftir læknum 
og fræðingum:

„Heilsufar þjóðarinnar myndi 
stórbatna ef allir fengju sér 
sítrónuvatn á morgnana og hægt 
væri að spara mikið af magalyfjum,“ 
sagði Hallgrímur Magnússon læknir 
í útvarpsviðtali fyrir nokkru. Ekki 

ætla ég að draga orð Hallgríms í efa 
enda fróðari um líkamann en ég. Hins 
vegar vil ég halda fram að meira 
mætti hygla góðum göngutúrum 
daglega þar sem greinilegt er að vor 
þjóð þjáist mest af hreyfingarleysi 
á síðustu árum og yfir helmingur 
þjóðarinnar sé yfir kjörþyngd. Þá 
er komið að spurningu sem ég hef 
velt fyrir mér undanfarna daga eftir 
lestur síðasta Bændablaðs vegna 

mengunar frá eldgosinu í Holuhrauni. 
Spurningin er hvort ekki þurfi að 
rannsaka mengunarþáttinn frá gosinu 
með hliðsjón af frétt frá Kína og 
sagði orðrétt: „Krabbameinstilfellum 
fjölgar jafnt og þétt í Kína, 
fjölmennasta ríki heims. Í Kína býr 
um fimmtungur jarðarbúa, – tuttugu 
prósent, en nú er svo komið að 22 
prósent nýrra krabbameinstilfella 
greinast í Asíuríkinu og 27 prósent 

allra dauðsfalla af völdum þessa 
illvíga sjúkdóms verða í Kína.“

Gæti maður þurft að skipuleggja 
göngutúra út frá mengun í lofti?

Í ljósi fjölgunar krabbamein stilfella 
í Kína sem að hluta til má rekja 
til mikillar mengunar er spurning 
um hvort ekki þurfi að skoða 
með meiri þunga áhrif mengunar 
frá Holuhrauni á menn og dýr til 
frambúðar. Ekki er hugsun mín að 
draga úr fólki að hreyfa sig með 
þessum hugleiðingum, en fólki 
er gjarnt að nota afsakanir fyrir 
því að hreyfa sig ekki. Frekar 
vil ég benda fólki á að lengja 
frekar göngutúr dagsins í dag ef 
loftgæði eru góð í dag þar sem að 
mengunarspá morgundagsins gæti 
verið óhagstæð og því væri ráð að 
stytta göngutúr morgundagsins 
fyrir vikið. Þeim fáu dögum sem 
mengun frá gosstöðvunum hefur 
mælst á höfuðborgarsvæðinu hefur 
fylgt aukning á kvörtunum um 
höfuðverk, svefnleysi og vanlíðan 
samkvæmt fréttum. 

Það er því full ástæða að hafa 
varann á og fylgjast vel með spám 
um mengun gagnvart útiveru fyrir 
menn og dýr.

Dagleg hreyfing nauðsynleg til að viðhalda góðri heilsu:

Hverjum á að trúa?

ÖRYGGI – HEILSA – UMHVERFI
liklegur@internet.isnet.is

Hjörtur L. Jónsson

Súr er hún, en holl.
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Einkorna áburður:

Hin fullkomna pakkalausn

Sláturfélag Suðurlands svf. • Fosshálsi 1 • 1 10 Reykjavík • Sími 575 6000 • yara@yara.is • www.yara.is

Yara áburður er einkorna gæða áburður þar sem öll næringarefnin eru í hverju korni. Með 

notkun á einkorna áburði er tryggð jöfn og góða þekja áburðarefnanna og fullkomin nýting 

þeirra. Ekki er hætta á aðskilnaði áburðarefna þar sem öll áburðarefnin eru í hverju korni.  

SS var stofnað árið 1907 og er samvinnufélag búvöruframleiðenda. Það er markmið SS að selja bændum 
hágæða einkorna áburð á eins hagstæðu verði og mögulegt er. Með því stuðlum við að samkeppnishæfi 
innlendrar búvöruframleiðslu og úrvals afurðum neytendum til hagsbóta.

Notaðu minni áburð með Yara


