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Smitfaraldur af völdum H5N8-veiru veldur vaxandi ugg hjá alifuglabændum á Norðurlöndunum og víðar í Evrópu:

Fuglaflensa breiðist út með villtum fuglum 
– Matvælastofnun telur litlar líkur á að pestin berist hingað til lands yfir vetrartímann
Staðfest hefur verið af Matvæla-
stofnun Danmerkur að nokkur 
tilfelli fuglaflensu af völdum 
H5N8 veirunnar hafi greinst 
í landinu. Smit hefur einnig 
greinst í fjölmörgum löndum í 
Evrópu. 

Undanfarnar vikur hafa nokkur 
tilfelli fuglaflensu greinst á villtum 
fuglum í Evrópu sem hefur meðal 
annars leitt til smits á hænsnabúum. 
Þetta hefur einnig uppgötvast hjá 
fiðurfé í Danmörku og Svíþjóð. Nú 
fylgjast norsk stjórnvöld vel með 
ástandinu og hafa nú sett bann á 
ákveðnum svæðum við útigöngu 
fiðurfénaðar. 

Matvælastofnunin á Íslandi 
(MAST) telur litlar líkur á að 
fuglaflensan berist hingað til lands. 
Þar ræður árstíminn og strangar 
reglur um innflutning á lifandi 
fuglum þyngst.

Fuglaflensan í Danmörku

Flensan er af A(H5N8)-stofni. 

Fyrstu tilfelli í Danmörku greindust 
í þrjátíu öndum á býli á Sjálandi. 
Sýkingin hafði áður greinst í 
villtum fuglum í Danmörku og 
í kjölfarið er búið að banna alla 
lausagöngu alifugla í landinu. Smit 
hefur einnig greinst í Þýskalandi, 
Sviss, Austurríki, Ungverjalandi, 
Póllandi, Hollandi og Króatíu svo 
dæmi séu nefnd.  

Hækka viðbúnaðarstig

Frá því að upp komst um sýk-
inguna í Danmörku hafa yfirvöld 
í Þýskalandi fyrirskipað að tæplega 
9.000 gæsum verði slátrað vegna 
smits á fuglaalibúi í Slésvík-
Holstein-héraði. 

Fyrir nokkrum vikum var slátr-
að um 30.000 hænsnum og þriggja 
ferkílómetra svæði einangrað í 
Slésvík-Holstein vegna hættu á 
smiti eftir að sýking greindist í 
mávum í nágrenni við alifuglabú. 
Um svipað leyti var 300.000 eggj-
um í Þýskalandi, sem ætluð voruð 

til áframeldis í Danmörku, fargað 
í varúðarskyni. 

Í Austurríki er búið að slátra rúm-
lega 4.000 hænsnum á búi skammt 
frá landamærum Þýskalands og 
Sviss. 

Fuglaflensusmit í Svíþjóð

Í lok nóvember tilkynntu sænsk 
yfirvöld að fundist hefði fuglaflens-
usmit í villtum fugli þar í landi. Á 
svipuðum tíma var einnig tilkynnt 
að uppgötvast hefði inflúensuvírus 
á varphænubúi. Bæði tilfellin voru 
á Skáni. Sænsk yfirvöld hafa nú 
hækkað viðbúnaðarstig í kjölfar 
frétta um smit í nágrannalöndum  
sínum og bannað lausagöngu ali-
fugla.

Hættusvæði lýst í
Austur-Noregi

Nú hafa svæði í Austur-Noregi verið 
skilgreind sem áhættusvæði þar 
sem bændum er gert skylt að gera 

ráðstafanir sem hindrar beint sam-
band milli hænsna sem geta farið 
á útisvæði og villtra fugla. Krafan 
á við um allar tegundir hænsna-
búa utandyra, einnig til þeirra sem 
hafa einungis nokkur dýr og stunda 
svokallaðan hobbíbúskap. Ástæðan 
fyrir því að Matvælastofnun í 
Noregi setur þessar tafarlausu reglur 
nú er að komið hefur upp „höyp-
atogen-fuglainflúensa“ í Åland í 
Finnlandi. 

Talin berast með fuglum frá Asíu

Sýkingin hefur aðallega fundist 
í villtum fuglum en hefur einnig 
borist í alifugla og þá einkum 
alifugla í opnum búum. Stofn 
fuglaflensuveirunnar A(H5N8) er 
útbreiddur í Asíu og talið er að veir-
an hafi borist með farfuglum frá 
Asíu til Evrópu í haust og er það 
í annað skipti sem það gerist svo 
vitað sé. Berst veiran aðallega með 
lifandi fuglum og fugladriti. 

Matvælastofnunin metur á 

hverjum tíma líkur á að smit geti 
borist í alifugla hér á landi. Matið 
er í meginatriðum tvíþætt, annars 
vegar hversu miklar líkur eru á að 
veirurnar berist til landsins og hins 
vegar á að þær berist í alifugla hér 
á landi. 

Að svo stöddu telur Matvæla-
stofnun litlar líkur á að þetta smit 
berist til landsins, þar sem lítið er 
um komur fugla á þessum árstíma, 
annarra en stöku flækinga. 

Ekki hægt að útiloka smit í fólk

Sýkingar í fólki af völdum þessa 
fuglaflensustofns, A(H5n1), eru 
ekki þekktar en skyldir stofnar, 
A(H5N1) og A(H5N6), hafa valdið 
alvarlegum veikindum í fólki í 
Kína. Því er ekki hægt að útiloka 
að smit geti borist úr fuglum í menn 
og fólki er því ávallt ráðlagt að gæta 
smitvarna. Fuglaflensa er ekki talin 
smitast við neyslu kjöts eða eggja.  
 /ehg/VH
 – Sjá nánar bls. 4

Viljum fyrst og 
fremst varðveita 
dans- og 
dægurlög

Opið hús var í fjósinu hjá ábúendum í Fellshlíð í Eyjafjarðarsveit laugardaginn 25. nóvember þar sem verið var að kynna GEA-mjaltaþjón. Hér eru ábúend-
urnir, Elín Margrét Stefánsdóttir og Ævar Hreinsson, ásamt börnum sínum, Erni, Þór og Evu Ævarsbörnum. Elsta soninn, Jóhann Jóhannesson, sem er 

Egg seld undir 
fölsku flaggi?
Kastljósþáttur Sjónvarpsins á 
mánudagskvöld, um vafasama 
framleiðsluhætti á brúneggj-
um um langa hríð, hefur vakið 
gríðarlega athygli. 

Í þættinum var rekið fram-
leiðsluferli hjá framleiðanda svo-
kallaðra Brúneggja sem seld hafa 
verið sem „vistvæn framleiðsla, 
frá frjálsum hænum“. Rakin voru 
margítrekuð alvarleg afskipti 
Matvælastofnunar af framleiðsl-
unni vegna slæms aðbúnaðar. Að 
því er fram kom mun þar einkum 
hafa verið um að ræða of mikinn 
þéttleika fugla í lausagöngu sem 
olli fuglunum skaða. Viðgekkst 
þetta um margra missera skeið og 
var þar vitnað í skýrslur MAST. 

Tekið var fram að í dag sé starf-
semin með allt öðrum hætti og búið 
sé að gera þar úrbætur. Enn mun þó 
vera fylgst með starfseminni sem 
stóð til að loka um tíma.

Umrætt fyrirtæki, Brúnegg 
ehf., var stofnað árið 2004 af 
bræðrunum Kristni Gylfa og 
Birni Jónssonum. Framleiðslan 
var lengst af að mestu á Teigi í 
Mosfellsbæ. Starfsemin var svo 
stóraukin 2015 með nýrri aðstöðu 
á bænum Stafholtsveggjum  II í 
Borgarfirði. 

Athygli vekur að alvarleg  brota-
löm virðist hafa verið í fjölda ára á 
samskiptum stofnana og ráðuneyta 
sem fjalla eiga um dýravelferð og 
matvælaöryggi. 

 − Sjá nánar á bls 2, 4 og 6
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Í síðasta Bændablaði kom fram 
í viðtali við Lenu J. Reiher, 
ráðunaut í lífrænni ræktun 
hjá Ráðgjafarmiðstöð land-
búnaðarins, að hún hefði 
setið dagnámskeið hjá VOR 
og Vottunarstofunni Túni um 
aðlögun að lífrænum búskap 
árið 2014. 

Ólafur Dýrmundsson, frá-
farandi ráðunautur, bendir á að 
Bændasamtök Íslands hafi einnig 
átt þátt í þessu námskeiðahaldi.

Kastljós afhjúpar slæman aðbúnað 
á eggjabúum Brúneggja
– Sambærilegar aðstæður ekki sést á öðrum búum, segir dýralæknir alifuglasjúkdóma hjá Matvælastofnun

Leiðrétting: 
Námskeiðahald í 
lífrænum búskap

Fréttir

SS lækkar verð á óerfðabreyttu 
fóðri, kúafóðri um 2,5–3% kálfa 
og nautaeldisfóðri um 3%. 

Lækkunin tekur gildi  frá og með 
1. desember 2016. SS lækkaði síðast 
fóðurverð 1. október síðastliðinn og 
er þetta 4. verðlækkunin á einu ári.

Lækkunin nemur allt að 15,5%  
á óerfðabreyttu kúafóðri á þessu 
tímabili.

Lækkunin, að þessu sinni, stafar 
af styrkingu krónunnar. 

Verðlækkun á 
fóðri frá SS

Bændasamtökin fordæma illa meðferð á dýrum
Bændasamtök Íslands sendu á 
þriðjudag  frá sér yfirlýsingu 
vegna umfjöllunar Kastljóss 
mánudagskvöldið 28. nóvember  
um málefni eggjaframleiðandans 
Brúneggja ehf.

„Í yfirlýsingunni, sem undirrituð 
er af Sindra Sigurgeirssyni, formanni 
Bænda samtakanna, segir:

Í Kastljósi Ríkissjónvarpsins 
í gærkvöldi [mánudag] var fjall-
að um málefni eggjaframleið-
andans Brúneggja ehf. Þar kom 
meðal annars fram að fyrirtæk-
ið hefur ekki sinnt aðfinnslum 
Matvælastofnunar með fullnægj-
andi hætti vegna athugasemda 
um aðbúnað dýra. Skort hefur 
á viðeigandi ráðstafanir til að 
mæta kröfum sem gerðar eru til 
eggjaframleiðenda. Auk þess hafa 
Brúnegg ehf. notað merki vistvæns 
landbúnaðar þrátt fyrir að reglu-
gerð um merkið hafi verið numin 
úr gildi fyrir rúmu ári síðan.

Fordæma illa meðferð á dýrum 

Bændasamtök Íslands fordæma illa 
meðferð á dýrum enda hafa samtök-
in ávallt lagt áherslu á að íslenskur 
landbúnaður sé til fyrirmyndar hvað 
varðar dýravelferð og góðan aðbún-

að. Það veldur vonbrigðum að heyra 
af slæmum aðbúnaði varphænsna hjá 
eggjaframleiðandanum Brúneggjum 
ehf. á síðustu árum. Undir yfirskini 
vistvænnar framleiðslu, þar sem 
fólki er talin trú um að velferð 
varphænsnanna sé tryggð, virðast 
neytendur hafa verið blekktir um 
árabil. Þetta er óafsakanlegt og er 
harmað.

Ríkari aðbúnaðarkröfur í nýjum 
lögum sem tóku gildi 2014

Ný lög um velferð dýra tóku gildi 
í ársbyrjun 2014. Í þeim eru mjög 
framsæknar reglur um velferð dýra 

og fylgja innleiðingu þeirra mikl-
ar áskoranir fyrir landbúnaðinn. 
Lögin og reglugerðir sem á þeim 
byggja gera ríkari kröfur til aðbún-
aðar búfjár en áður hefur tíðkast. 
Markmiðið er að tryggja velferð og 
heilbrigði dýra með góðri meðferð, 
umsjá og aðbúnaði.

Bændasamtökin hafa áður lýst 
yfir mikilvægi þess að eftirlit sé 
gott með þeim sem stunda landbún-
að og matvælaframleiðslu og farið 
sé eftir lögum og reglum í hvívetna. 

Matvælastofnun hefur á síðustu 
árum þróað eftirlitskerfi og hefur 
fleiri úrræði en áður til þess að 
bregðast við slæmri meðhöndlun 

dýra. Hlutverk stofnunarinnar er að 
gæta þess að mál líkt og fjallað var 
um í Kastljósinu komi ekki upp. 
Það vekur spurningar af hverju 
mál geta velkst um í kerfinu jafn-
vel um árabil og lítið sé aðhafst. 
Mikilvægt er að tryggja að mál sem 
þetta endurtaki sig ekki.

Hugtakið „vistvæn framleiðsla“ 
ekki lengur stutt af reglugerð

Reglugerð um vistvæna framleiðslu 
var felld brott 1. nóvember 2015. 
Var það gert að tillögu starfs-
hóps á vegum ráðuneytisins, sem 
Bændasamtökin áttu m.a. fulltrúa 
í. Þetta starf og niðurstaða þess var 
kynnt aðildarfélögum BÍ á sínum 
tíma.

Fordæmalaust tilvik

Þær myndir sem birtust lands-
mönnum í Kastljósþættinum í 
gærkvöldi [mánudag] voru slá-
andi og bera búskapnum á við-
komandi eggjabúum slæmt vitni. 
Bændasamtökin telja að málið sé 
fordæmalaust og hér sé um einstakt 
tilvik að ræða eins og fram kom í við-
tali við forstjóra Matvælastofnunar 
í Kastljósþættinum.“

Í Kastljósi Ríkisútvarpsins síð-
astliðið mánudagskvöld var 
fjallað um slæman aðbúnað og 
óviðunandi ástand varphæna á 
eggjabúum Brúneggja að Teigi í 
Mosfellsbæ og á Stafholtsveggjum 
2 í Borgarfirði. 

Grundvöllur umfjöllunarinnar er 
hátt í þúsund blaðsíður úr eftirlits-
skýrslum Matvælastofnunar á undan-
förnum níu árum, sem Kastljós fékk 
aðgang að í krafti upplýsingalaga.

Í Kastljósinu kom fram að 
Matvælastofnum hefði á þessum 
árum ítrekað gert athugasemdir um 
aðbúnað á búunum, að hann stæðist 
ekki lágmarkskröfur reglugerða. Á 
árunum frá 2007 til 2014 voru í gildi 
aðrar aðbúnaðarreglur og önnur lög 
giltu um velferð dýra í landinu og í 
raun voru heimildir Matvælastofnunar 
á þessum árum afar takmarkaðar til 
að knýja fram úrbætur á búum. Það 
var ekki fyrr en með nýjum lögum frá 
janúar 2014 og reglugerð frá febrúar 
2015 að stofnunin fékk raunverulegar 
heimildir til að þvinga fram aðgerðir 
til úrbóta. Til stóð að vörslusvipta búið 
í nóvember 2015, en vegna þess að á 
síðustu stundu hafði verið sýnt fram á 
úrbætur var fyrirtækið þess í stað beitt 
dagsektum, sem hafa alls numið um 
2,6 milljónum króna.

Matvælastofnun hefði átt 
að upplýsa um stöðu mála

Í úttektum Matvælastofnunar varð 
einnig ljóst að merkingarnar sem 
skartað var á umbúðum Brúneggja, 
um að varan væri vistvænt vottuð, gæfi 
í raun ranga mynd af raunverulegum 
aðbúnaði á búunum. Í Kastljósinu kom 
fram að þar sem Matvælastofnun var 
ekki eftirlitsaðili með vistvænni vott-
un, hafi stofnuninni verið viss vandi 
á höndum að búa yfir þessum upplýs-
ingum. Dýralæknir alifuglasjúkdóma 
hjá Matvælastofnun hafi þó sent ráðu-
neytinu upplýsingar um stöðu mála, en 
málið dagaði þar uppi. 

Jón Gíslason, forstjóri 
Matvælastofnunar, sagði þó í þættin-
um að rík ástæða hefði verið til að 

upplýsa neytendur um athugasemdir 
stofnunarinnar. Eftir að þátturinn var 
sýndur bætti hann um betur í viðtali 
við Ríkisútvarpið og sagði að hann 
teldi að stofnunin hefði hreinlega átt 
að ganga fram og veita meiri upplýs-
ingar, jafnvel þótt þarna væri um að 
ræða löggjöf sem væri ekki á hennar 
verksviði. 

Reglugerð um vistvæna 
landbúnaðarframleiðslu

Í reglugerðinni um vistvæna landbún-
aðarframleiðslu frá 1998 kemur fram 
í 4. grein hennar að „Eftirlitsaðilar 
með gæðastjórnun samkvæmt reglu-
gerð þessari eru búnaðarráðunautar 
og dýralæknar, sem sótt hafa sérstök 
námskeið eins og krafist er hverju 
sinni og hlotið hafa viðurkenningu 
landbúnaðarráðuneytisins til að starfa 
við eftirlitið. Hver framleiðandi og 
afurðastöð sem óskar eftir viðurkenn-
ingu skal sækja um hana til viðkom-
andi búnaðarsambands sem felur 

eftirlitsaðila að framkvæma úttekt 
á framleiðsluaðstöðu umsækjanda. 
Eftirlitsaðilar skulu eigi sjaldnar en 
einu sinni á ári gera úttekt hjá fram-
leiðendum og afurðastöðvum sem 
hafa hlotið viðurkenningu á aðstöðu 
þar með talið landgæðum og búnaði 
til framleiðslu og vinnslu.“

Svo virðist sem lítið eftirlit hafi 
verið með vistvænni landbúnað-
arframleiðslu á gildistíma reglu-
gerðarinnar, en hún var felld úr 
gildi 1. nóvember 2015. Merki vist-
vænnar vottunar hefur þó víða verið 
notað, ekki síst í garðyrkju. Sveinn 
Sigurmundsson, framkvæmdastjóri 
Búnaðarsambands Suðurlands, segir 
að það sé vissulega tiltekið í reglu-
gerð að búnaðarsamböndin eigi að 
hafa aðkomu að veitingu leyfa til að 
nota merkið um vistvæna vottun – og 
hafa eftirlit með því að búskapur sé 
í samræmi við vottunina undir eft-
irliti ráðuneytisins. Hann bendir þó 
á að námskeið hafi ekki verið haldin 
fyrir þá sem áttu að sinna eftirlitinu. 

„Leyfin fyrir okkar fólk runnu út árið 
1999 og eftir það hafa þau ekki haft 
leyfi til að votta vistvæna framleiðslu. 
Engin námskeið voru haldin og auk 
þess bárust ekki óskir um slíka vottun 
eftir þennan tíma. Hins vegar hefðum 
við alveg mátt vera virkari og ganga 
eftir endurnýjuðu starfsleyfi hjá ráðu-
neytinu,“ segir Sveinn.

Búnaðarþing Kjalarnesþings 
veitti Brúneggjum vottun

Það var Búnaðarsamband 
Kjalarnesþings sem veitti Brún eggjum 
vistvæna vottun fyrir níu árum, þegar 
fyrirtækið hóf starfsemi og átti sam-
kvæmt reglugerð að hafa eftirlit með 
framleiðslunni. Það var hins vegar 
aldrei gert og segir Guðmundur 
Davíðsson, formaður sambandsins, að 
dagleg starfsemi Búnaðarsambands 
Kjalarnesþings hafi í raun lagst af, en 
notið þjónustu hjá Búnaðarsambandi 
Vesturlands í staðinn. 

Notkun á merkinu áfram heimil

Ástæður þess að reglugerðin um vist-
væna landbúnaðarframleiðslu 
var felld brott, voru meðal 
annars þær að ekki hafði 
verið reglubundið eft-
irliti með þeim aðilum 
sem höfðu fengið vist-
væna vottun. Í umfjöllun 
Bændablaðsins í sept-
ember 2015, um brottfall 
reglugerðarinnar, var haft 
eftir Ólafi Friðrikssyni, skrif-
stofustjóra í sjávarútvegs- og land-
búnaðarráðuneytinu, að ráðuneytið 
myndi ekki banna áframhaldandi 
notkun á merkinu „vistvæn landbún-
aðarafurð“. Það eigi við um alla þá 
sem muni nota merkið og gildi þá 
einu hvort þeir hafi einhvern tím-
ann uppfyllt skilyrði vottunarinnar 
eða ekki. 

Dæmin einstök frá Brúneggjum

Í kjölfar umfjöllunarinnar í 
Kastljósinu sendi Félag eggja-

framleiðenda frá sér yfirlýsingu. 
Þar kemur fram að á undanförn-
um árum hafi átt sér stað miklar 
umbætur í íslenskum eggjabúum 
sem hafa miðað að því að bæta 
aðbúnað varphæna, meðal annars 
með nýjum húsum sem uppfylla 
ýtrustu kröfur. „Félagið mun leggja 
sig fram, í samstarfi við opinberar 
eftirlitsstofnanir og neytendur, við 
að uppræta starfshætti í líkingu við 
þá sem fjallað var um í Kastljósi því 
þeir eru með öllu óboðlegir,“ segir 
meðal annars í yfirlýsingunni.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Brigitte Brugger, dýralækni ali-
fuglasjúkdóma hjá Matvælastofnun, 
eru dæmin frá Brúneggjum einstök 
hvað varðar slæma meðferð á varp-
hænum – og sambærilegar aðstæð-
ur við meðferð á fuglum hafa ekki 
sést annars staðar. Hún segir að 
Matvælastofnun hafi farið í úttekt 
í 11 af 13 eggjabúum eftir að lögin 
tóku gildi 1. janúar 2014. „Það hafa 
komið fram frávik vegna dýravel-
ferðar á öðrum eggjabúum þar sem 
fimm hænur hafa fundist í búrum 
þar sem mega vera að hámarki fjór-

ar. Alla jafna eru þó fjórar 
hænur í mesta lagi í búrum. 

Í heildinni má segja að 
frávik vegna of mikils 
þéttleika hafi verið 
minni háttar og ekk-
ert í líkingu við þann 
þéttleika sem hefur sést 

í varphúsum Brúneggja. 
Þess má þó geta að ef 

fimm hænur eru í búri sem 
er fyrir fjórar að hámarki, þá eru 

í því búri 25 prósent fleiri fuglar en 
leyfilegt er. Misjafnlega hefur geng-
ið að fá fram úrbætur hjá fyrirtækj-
um hvað þetta varðar.

Önnur frávik sem hafa komið 
fram hafa verið um daglegar skrán-
ingar og smitvarnir á búum – og hafa 
ekki haft áhrif á velferð hæna.

Í lausagönguhúsum hjá öðrum en 
Brúneggjum hafa aðallega komið 
upp einhver tilvik um vandamál með 
loftræstingu og ammoníaksmeng-
un,“ segir Brigitte.  /smh

Frá búi Brúneggja á Stafholtsveggjum 2.  Mynd / smh
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FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

ORMSSON
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

PENNINN
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI

SÍMI 480 1160

GEISLI
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

BLÓMSTURVRR ELLIR
HELLISSANDI
SÍMI 436 6655

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Gæðavörur frá traustum framleiðanda

RS7567THCSR
Tvööffallddur KKælliiskkáápur

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

Klakavél. Mál B-H-D í mm: 912 x 1789 x 754.
Verð nú: 209.900,-

Kæliskápur 202cm
RB36J8035SRRB36J8035SR

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

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

Tvöfaldur Kæliskápur
RH56J6917SL

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

kælikerfi. Mál B-H-D í mm: 912 x 1794 x 732.
Verð nú: 319.900,-

fr
um

le
ik
i

fe
gu

rð

sty
rk
ur

Verð nú: 169.900,-

Uppþvottavél í sérflokki
með Waterwall tækni

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

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

ecobubble þvottavélar
Við seljum eingöngu 

með kolalausum mótor

með 10 ára ábyrgð

7 KG. 1400 SN.
Verð nú: 79.900,-

8 KG. 1600 SN.
Verð nú: 99.900,-

8 kg Þurrkari
Verð nú: 139.900,-

SASASAMSMSMSUNUNUNGGG DVDVDV8080SASASAMMSMSUNUNGG WWWW808080SASASAMSMSMSUNUNUNGGG WWWWWW7070

AddWash
TM TM

Einnig fáanleg 
til innbyggingar

 32“ kr. 79.900.- / 40“ kr. 99.900.- 
/ 49“ kr. 119.900,- / 55“ kr. 159.900.-

43“ kr. 119.900.- / 49“ kr. 149.900.-
/ 55“ kr. 179.900.- /  / 65“ kr. 309.900.-

43“ kr. 129.900.- / 49“ kr. 159.900.-
/ 55“ kr. 189.900.- /  / 65“ kr. 309.900.-

KU6655/6505KU6405/6475K5505
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Yfirlýsing frá Sambandi 
garðyrkjumanna
Að gefnu tilefni skal það áréttað 
að merki um vistvæna vottun er 
Sambandi garðyrkjubænda óvið-
komandi.

Samband garðyrkjubænda hefur 
hins vegar einkaleyfi á vörumerk-
inu ,,Íslensku fánaröndinni“ en hún 
stendur fyrst og fremst fyrir íslensk-
an uppruna vörunnar.  

Þeir sem nota það vörumerki 
þurfa til þess leyfi frá Sambandi 
garðyrkjubænda.  

Um þessar mundir stendur yfir 
innleiðing á gæðakerfi og endur-
skoðun á reglum um fánaröndina. Í 
framtíðinni mun Íslenska fánaröndin 
vera tákn um íslenskan uppruna og 
að þeir sem merkið nota fylgi fyrir-
fram mörkuðum gæðaferlum sem 

teknir eru út af þriðja aðila. Þegar 
er hafið reynsluverkefni í samvinnu 
við Heilbrigðiseftirlit Suðurlands 
vegna þess.

Samband garðyrkjubænda hvet-
ur og styður félaga sína og aðra til 
að vanda til verka við merkingar og 
þiggur gjarnan ábendingar um það 
sem betur mætti fara í þeim efnum. 
Jafnframt væri ánægjulegt að fá 
upplýsingar um þá sem eru til fyrir-
myndar varðandi nákvæmni og gæði 
í merkingum.

Það er sameiginlegt verkefni 
framleiðenda, seljenda og kaupenda 
að standa vel að merkingum og veita 
nauðsynlegt aðhald til að svo megi 
verða.  Sambandi garðyrkjubænda er 
bæði ljúft og skylt að taka  þátt í því.

Fréttir

Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála:

MS lýsir yfir ánægju 
Í yfirlýsingu á heimasíðu MS 
vegna úrskurðar áfrýjunarnefnd-
ar samkeppnismála er lýst yfir 
ánægju með úrskurð nefndarinn-
ar. MS viðurkennir að hafa láðst 
að leggja fram tiltekinn samn-
ing, sem margoft var þó vísað til 
á fyrri stigum málsins en neita 
að hafa lagt fram rangar upplýs-
ingar.

Í yfirlýsingunni segir að MS lýsi 
ánægju yfir því að áfrýjunarnefnd 
hafi farið vel í saumana á ákvörðun 
Samkeppniseftirlitsins.

„Þá er það sérstakt ánægjuefni 
að nefndin skuli hafa staðfest að 
samstarf MS við tengda aðila hafi 
verið að fullu í samræmi við lög og 
að Samkeppniseftirlitið hafi ekki 
gefið samspili samkeppnislaga og 
búvörulaga nægilegan gaum í rann-
sókn sinni.

Samkvæmt lögum er hluti af 
starfsemi mjólkuriðnaðarins undan-
þeginn afmörkuðum ákvæðum 
samkeppnislaga. Markmið þessa er 
að lækka kostnað við framleiðslu 
mjólkurafurða, til ábata fyrir neyt-
endur. Skipulag starfsemi MS og 

tengdra aðila hefur grundvallast á 
þessu.

Sú heimild til samstarfs sem aðil-
ar í mjólkuriðnaði hafa á grundvelli 
búvörulaga, hefur skilað sér í veru-
legri hagræðingu og þar af leiðandi 
umtalsvert lægra vöruverði til neyt-
enda. Þetta fyrirkomulag hefur skilað 
sér í töluvert lægra verði á mjólk-
urvörum til neytenda, samkvæmt 
óháðum úttektum aðila á borð við 
Hagfræðistofnun Háskóla Íslands.

Varðandi staðfestingu á úrskurði 
Samkeppniseftirlitsins um að MS 
hafi láðst að leggja fram tiltekið 
gagn þá skal það tekið fram að MS 
hafði engan hag af því, heldur þvert 
á móti, enda studdi það málstað MS. 
Þá skal það áréttað að MS veitti ekki 
á nokkru stigi rangar upplýsingar 
heldur láðist að leggja fram tiltekinn 
samning, sem margoft var þó vísað 
til á fyrri stigum málsins.

Það eru hagsmunir kúabænda, 
eigenda MS, að sem flestir aðilar 
starfi að nýsköpun í greininni, að 
vöruframboð sé fjölbreytt og smærri 
fyrirtæki skili árangri í nýtingu 
mjólkurafurða.“  /VH

Matvælastofnun telur litlar líkur 
á að fuglaflensan berist hingað 
til lands. Þar ræður árstíminn og 
strangar reglur um innflutning á 
lifandi fuglum þyngst. Málið er 
samt áhugavert í öðru samhengi.

Í ljósi þess að hugsanlega megi 
eiga von á fuglaflensufaraldri í 
nágrannalöndum okkar er áhuga-
vert að Héraðsdómur Reykjavíkur 
hafi fyrir skömmu dæmt íslenska 
ríkið til að greiða fyrirtæki skaða-
bætur vegna hindrana á innflutningi 
á fersku kjöti. 

Fagna dómsniðurstöðu

Samtök verslunar og þjónustu hafa 
í tilkynningu fagnað niðurstöðu 
dómsins enda sé það staðföst trú 
þeirra að núverandi innflutnings-
bann á fersku kjöti frá aðildarríkj-
um EES-samningsins gangi gegn 
ákvæðum samningsins og samnings-
skuldbindingum íslenska ríkisins 
líkt og ESA og EFTA-dómstóllinn. 

Þess er krafist að innflutning-
ur á fersku kjöti, sem unninn er í 
samræmi við samevrópskar kröfur 
og undir eftirliti annarra EES-ríkja, 
verði heimilaður hér á landi í sam-
ræmi við EES-löggjöf.

EFTA-dómstóllinn hafði áður 
dæmt að þessar hindranir samræmd-
ust ekki EES-samningnum.

Björt Ólafsdóttir, þingmaður 
Bjartrar framtíðar, hefur lýst því yfir 
að Alþingi eigi að koma tafarlaust 
saman og aflétta öllum höftum á 
innflutningi á hráu kjöti til landsins. 

Hræsni í rökum talsmanna um 
óheftan innflutning

Úrskurður héraðsdóms kom 
sama dag og helgaður var auk-
inni vitund heilbrigðisstarfs-
manna um sýklalyfjaónæði  af 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni.

Vilhjálmur Ari Arason, sér-
fræðingur í sýklalyfjanotkun barna 

og útbreiðslusýklaónæmra baktería, 
sagði í samtalið við Bændablaðið 
fyrr á þessu ári:

„Að mínu mati felst mikil hræsni 
í því þegar menn tala á móti þeim 
aðferðum sem við höfum til að halda 
hættu á sýkingum vegna sýklalyfja-
ónæmra baktería niðri og vísa í máli 
sínu til hags neytenda. 

Talsmenn óhefts innflutnings á 
kjöti tala vísindin óhikað niður og 
tala einnig niður til heilbrigðisstafs-

fólks sem glöggt þekkja til máls-
ins. Sumir nefna að við komumst 
auðveldlega í snertingu við þessar 
bakteríur erlendis, sem er satt. En 
þar borðum við yfirleitt bakteríurnar 
og drepum þær þannig eða þvoum 
þær af okkur jafnóðum. Þótt vissu-
lega sé hætta í einhverjum tilvikum 
á að bakteríurnar berist með okkur 
eða erlendu ferðafólki til landsins.

 Hrátt kjöt getur hins vegar borið 
mikið magn baktería á yfirborði sínu 
sem auðveldlega getur borist í lík-
amsflóruna okkar úr því.“

Erum að taka rosalega áhættu

„Samkvæmt lýðheilsu sjónar miðum 
erum við að minnsta kosti að taka 
rosalega áhættu með því að flytja 
kjöt óhindrað til landsins. Kjöti 
sem gæti verið í allt að þriðjungi 
tilfella smitað af algengum sýkla-
lyfjaónæmum bakteríustofnum eins 
og svokölluðum klasakokkum sem 
varla finnast ennþá hér á landi,“ 
sagði Vilhjálmur Ari Arason. /VH

Fuglaflensa í Evrópu vekur ýmsar spurningar um öryggi matvæla:

„Hræsni“ í rökum talsmanna 
um óheftan innflutning

Félag eggjaframleiðenda:

Fordæmir starfshætti sem 
fjallað var um í Kastljósi
Félag eggjaframleiðenda er slegið 
yfir þeim aðbúnaði sem umfjöll-
un Kastljóss leiddi í ljós að varp-
hænur byggju við í einu eggjabúi 
á Íslandi.

Félagið telur aðbúnaðinn og 
blekkingar gagnvart neytendum um 
að þar fari fram vistvænn búskapur  
til skammar. Félagið biður íslenska 
neytendur afsökunar á þessu og for-
dæmir þessa starfshætti.

Í yfirlýsingu frá Félagi eggja-
framleiðenda segir að félagið 
leggi áherslu á að samkvæmt 
úttektum Matvælastofnunar er 
um einstakt tilvik að ræða. Á 
undanförnum árum hafa átt sér 
stað miklar umbætur í íslenskum 

eggjabúum sem hafa miðað að 
því að bæta aðbúnað varphæna, 
meðal annars með nýjum húsum 
sem uppfylla ýtrustu kröfur. Auk 
þess hefur eitt eggjabú verið vott-
að af Vottunarstofunni Túni sem 
lífræn framleiðsla þar sem gerðar 
eru auknar kröfur um velferð og 
aðbúnað.

Félag eggjaframleiðenda leggur 
ríka áherslu á að eggjabú lands-
ins gæti að velferð og aðbúnaði 
varphæna. Félagið mun leggja sig 
fram, í samstarfi við opinberar eft-
irlitsstofnanir og neytendur, við að 
uppræta starfshætti í líkingu við þá 
sem fjallað var um í Kastljósi því 
þeir eru með öllu óboðlegir. Stærstu verslanakeðjur lands-

ins og fleiri verslanir hafa tekið 
egg frá Brúneggjum úr sölu eftir 
umfjöllun Kastljóss fyrr í vik-
unni. Þar sem markaðshlutdeild 
Brúneggja er nokkuð stór hefur 
komið upp kvittur um hugsan-
legan skort á eggjum fyrir jólin.

Samkvæmt því sem kom fram í 
Kastljósi hefur Brúnegg verið með 
um 20% markaðshlutdeild á eggja-
markaði þrátt fyrir að fyrirtækið 
hafi selt egg á 40% hærra verði en 
aðrir framleiðendur. Það var gert í 
skjóli þess að eggin voru merkt sem 
vistvæn. Samkvæmt upplýsingum 
Bændablaðsins mun markaðshlut-
deild fyrirtækisins nær því að vera 
tæp 15%. 

Hlutfall fugla eftir 
framleiðendum

Samkvæmt upplýsingum frá 
Matvælastofnun yfir leyfilegan 
hámarksfjölda fugla hjá eggja-
framleiðendum með leyfi til 
frumframleiðslu, er hlutfall hænsna 
hjá framleiðendum sem hlutfall 
af heildarfjölda hænsna á landinu 
sem hér segir. Stjörnuegg er með 

40% hæna, Nesbúegg er með 35%, 
Brúnegg er með 8% og önnur fyr-
irtæki, Högnastaðabúið, Hvammur, 
Grænegg, Grænahraun, Klaufi, 
Efri-Mýrarbúið, Hamraegg og 
Grýlusteinn, eru með undir 5% 
hæna.

Í framhaldi af því að stærstu 
verslanakeðjur landsins og fleiri 
verslanir hafa hætt að selja egg frá 
Brúneggjum í framhaldi af umfjöll-
un Kastljóss hafa heyrst raddir sem 
telja að skortur verði á eggjum á 
næstunni. 

Framleiðendur munu anna 
eftirspurn

Þorsteinn Sigmundsson, eggja-
framleiðandi á Elliðahvammi og 
formaður Félags eggjabænda, telur 
litlar líkur á að framleiðendur nái 
ekki að anna eftirspurn eftir eggj-
um fyrir jólin þrátt fyrir að egg frá 
Brúneggjum séu tekin af markaði. 
„Eggjaframleiðendur hafa keyrt 
framleiðslu sína á fullu frá því í vor 
til að framleiða egg fyrir erlenda 
ferðamenn og ekki enn farnir að 
draga hana saman þannig að ég held 
að þetta eigi að sleppa. 

Sala á eggjum er mest frá og með 
júní til september og svo um jólin 
þannig að fólk þarf ekkert að óttast 
skort eða fara að hamstra eggjum.“

Ítrekaðar athugasemdir MAST

Í umfjöllun Kastljóss um illa meðferð 
Brúneggja á varphænum kom fram 
að Matvælastofnun gerði ítrekaðar 
athugasemdir við aðbúnað dýranna 
og að fyrirtækið hafi brugðist seint 
og illa við athugasemdum stofnunar-
innar um að bæta aðbúnað dýranna. 

Í umfjöllun Kastljóss kom einnig 
fram að Brúnegg hefur merkt fram-
leiðslu sína sem vistvæna framleiðslu 
í mörg ár án þess að hafa til þess 
vottun og þannig blekkt neytendur 
til fjölda ára.

Hætta að selja egg frá 
Brúneggjum

Bæði þessi atriði hafa vakið upp 
gríðarlega hörð viðbrögð neyt-
enda. Verslanir Krónunnar, Bónus 
Hagkaup og Melabúðin hafa allar 
lýst því yfir að þær séu hættar að selja 
egg frá Brúneggjum eftir umfjöllun 
Kastljóss.  /VH

Ólíklegt að skortur verði á eggjum fyrir jól
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HEIÐA EFTIR STEINUNNI SIGURÐARDÓTTUR

Mögnuð ævisaga fyrirsætunnar Heiðu Guðnýjar Ásgeirsdóttur  
á Ljótarstöðum í Skaftártungu sem gerðist sauðfjárbóndi 
á afskekktum bæ og baráttukona fyrir náttúru Íslands.

Í þessari stórmerkilegu bók njóta sín allir helstu kostir 
Steinunnar sem höfundar; ísmeygileg kímni, leiftrandi 
stílgáfa, djúpt innsæi – og ást á landinu.

FYRIRSÆTA OG
FJALLDALABÓNDI!

ur  

„... kvenlýsing og samfélagsmynd
í víddum sem maður sér ekki

oft svo vel gerða …
eiginlega bara fullkomið.“
Stefán Jón Hafstein, Kjarninn.is

STEINUNNSIGURÐARDÓTTIRFER Á
KOSTUM



6 Bændablaðið | Fimmtudagur 1. desember 2016

Bændablaðið kemur út 24 sinnum á ári. Því er dreift ókeypis á yfir 400 stöðum 
á landinu og á öll lögbýli landsins.
Lesendur geta einnig gerst áskrifendur að blaðinu og fengið það sent heim í pósti 
gegn greiðslu. Árgangurinn kostar þá kr. 9.900 með vsk. (innheimt í tvennu lagi). 
Ársáskrift fyrir eldri borgarar kostar 4.950 með vsk. 

Heimilisfang: Bændablaðið, Bændahöll við Hagatorg, 107 Reykjavík.
Sími: 563 0300 – Fax: 562 3058 – Kt: 631294–2279
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SKOÐUN

Stóra brúneggjamálið hefur skekið fjöl-
miðla landsins síðustu daga í kjölfar ítar-
legrar umfjöllunar Kastljóss um afleita 
meðferð á varphænum. 

Þótt eflaust sé búið að koma öllu í gott 
stand á búinu í dag, þá er skaðinn orðinn 
mikill. Sá skaði lendir ekki bara á eigendum 
búsins heldur verða allir aðrir alifuglabænd-
ur á Íslandi líka fyrir miklum álitshnekki.

Bændasamtök Íslands hafa fordæmt illa 
meðferð á dýrum á búinu og það sama hafa 
bæði alifuglabændur og aðrir bændur um 
land allt gert. Það vekur þó furðu í allri 
þessari umræðu að þrátt fyrir dýrar eft-
irlitsstofnanir skuli svona vandamál hafa 
fengið að grassera á búinu í hartnær áratug. 
Matvælastofnun, sem hefur farið með eft-
irlitshlutverkið, kvartaði lengst af yfir ónóg-
um heimildum. Þar er við hið háa Alþingi 
að sakast sem greinilega hefur verið ansi 
lengi að smíða löggjöfina á þann máta að 
hægt væri að fara eftir henni. Síðan er það 
reglugerðarsmíðin sem nauðsynleg er til að 
hægt sé að framfylgja lögunum. Sú smíða-
vinna tók líka drjúgan tíma. Vandræðin eru 
því allt í gegnum stjórnkerfið sem hlýtur 
að teljast algjörlega óviðunandi. Það er 
því afar eðlilegt eftir svona uppákomu að 
almenningur velti því fyrir sér til hvers sé 
verið að setja peninga í rándýrt eftirlitskerfi 
sem virkar greinilega ekki betur en þetta. 

Sektin liggur eðlilega hjá þeim sem held-
ur dýr en sinnir því ekki að aðbúnaðurinn sé 
með þeim hætti að þeim geti liðið sem best.  
Eigendur viðkomandi fyrirtækis hafa með 
framferði sínu eyðilagt alla möguleika á að 
nokkurn tíma verði framar notað hugtakið 
„vistvænn landbúnaður“, nema þá helst sem 
skammaryrði.

Þetta hugtak og merki sem búið var til 
á sínum tíma var virðingarverð tilraun til 
að hífa þá sem það notuðu upp úr meðal-
mennskunni. Það átti að gefa neytendum 
vísbendingu um að framleiðsla frá við-
komandi búum væri rekin með sérlega 
vistvænum hætti. Alla tíð skorti þó á að 
nógu góðar skilgreiningar og regluverk 
væri sett til að notkun á merkinu stæð-
ist væntingar. Öll eftirfylgni með notkun 
merkisins var síðan í skötulíki. Í stað þess 
að reyna að smíða haldbærar reglur var 
ákveðið að fella reglugerð frá 1998 um 
vistvænan landbúnað úr gildi. Var það 
gert 1. nóvember 2015. Þrátt fyrir það 
var hverjum sem var í sjálfu sér heimilt 
að skreyta framleiðslu sína með þessu 
merki þótt menn hafi í raun aldrei uppfyllt 
nokkur skilyrði um það sem kalla mætti 
vistvænan landbúnað.   

Í heilan mánuð hafa kjörnir alþingis-
menn verið að reyna að hnoða saman nýrri 
ríkisstjórn. Það er vissulega nauðsynlegt 
að hafa hér starfhæfa ríkisstjórn, en 
alþingismenn verða líka að hafa í huga 
að þeir eru kosnir á þing til að smíða lög 
til hagsbóta fyrir land og þjóð. Þá hlýtur 
það að vera krafan að fólk sem þar situr 
geti sett saman lagatexta sem er það skýr 
og auðlesanlegur að ekki sé hægt að snúa 
út úr honum og túlka á mismunandi vegu. 
Sú stofnanamállýska sem tröllriðið hefur 
lagasetningu hér á landi er ekki síður 
ámælisverð en klúður allra þeirra sem eiga 
síðan að framfylgja og fara eftir lögunum.

Í Njálssögu voru þessi fleygu orð sett 
á prent; „með lögum skal land byggja en 
með ólögum eyða“. Þetta orðatiltæki er 
enn í fullu gildi og öruggt má telja að það 
sé ekki vanþörf á góðri tiltekt í lagasöfnum 
Íslendinga til að henda þaðan út öllum 
ólögum sem samin hafa verið í gegnum 
tíðina. Þingmenn ættu því að hafa það 
í huga, að ef þeir geta ekki samið skil-
merkileg lög og látið fylgja því eftir með 
vandaðri reglugerðarsmíð, þá er betra að 
þeir sleppi öllu fikti við lagasmíðar.  

    /HKr.

Eftirlitsvandi

Ísland er land þitt

Vitinn á Fonti á Langanesi stendur á norðaustasta tanga Íslands á um 50 til 70 metra háu bjargi. Viti var fyrst reistur á bjarginu árið 1910, en 
núverandi viti er frá 1950. Við Font hafa orðið meiri    háttar sjóslys, hið síðasta að hausti 1907. Þá fórst þar norskt skip,sem var að koma frá Jan 
Mayen með 17 manna áhöfn. Að skipinu hafði komið leki nokkru eftir að það fór frá Jan Mayen svo ákveðið var að leita hafnar á Íslandi. Ekki 
tókst betur til en svo að skipið strandaði yst við Langanes. Allir mennirnir fórust nema einn. Hann komst upp undir bjargið, hélst þar við í skúta 
um nóttina en gat klifrað upp á bjargbrún daginn eftir. Þótti það einstakt þrekvirki. Flest líkin fundust rekin undir bjarginu og voru þau dregin í 

Mynd / HKr. 

Fyrr í þessari viku fjallaði Kastljós um 
málefni eggjaframleiðandans Brúneggja 
ehf. Þar kom meðal annars fram að fyr-
irtækið hefur ekki sinnt aðfinnslum 
Matvælastofnunar með fullnægjandi hætti 
vegna athugasemda um aðbúnað dýra. Auk 
þess var gert að umtalsefni notkun á merki 
vistvæns landbúnaðar þrátt fyrir að reglu-
gerð um merkið hafi verið numin úr gildi 
fyrir rúmu ári síðan.

Það voru mikil vonbrigði að sjá þær 
sláandi myndir sem báru vott um slæman 
aðbúnað dýranna og sinnuleysi eigendanna 
við að bregðast við athugasemdum sem gerðar 
voru. Afstaða Bændasamtaka Íslands hefur 
alltaf verið skýr í svona málum. Samtökin 
fordæma illa meðferð á dýrum og hafa ávallt 
lagt áherslu á að íslenskur landbúnaður sé til 
fyrirmyndar hvað varðar dýravelferð og góðan 
aðbúnað. Ljóst er að í þessu tilfelli var farið á 
svig við lög og allmennt siðferði í dýrahaldi. 
Þetta er óafsakanlegt og mjög fjarri þeirri 
fyrirmynd sem íslenskur landbúnaður getur 
svo sannarlega verið.

Ný lög um velferð dýra tóku gildi í ársbyrj-
un 2014, en reglugerðir um einstakar dýra-
tegundir sumar hverjar ekki fyrr en undir lok 
þess árs. Í þeim eru mjög framsæknar reglur 
um velferð dýra og fylgja innleiðingu þeirra 
miklar áskoranir fyrir landbúnaðinn. Lögin 
og reglugerðir sem á þeim byggja gera rík-
ari kröfur til aðbúnaðar búfjár en áður hefur 
tíðkast. Markmiðið er að tryggja velferð og 
heilbrigði dýra með góðri meðferð, umsjá 
og aðbúnaði. Þó svo að ljóst sé að innleiðing 
nýrra aðbúnaðarreglugerða verði kostnaðar-
söm fyrir íslenska bændur er mikill vilji til 
að velferð dýra hér á landi verði eins og best 
gerist í heiminum.

Með nýjum lögum um velferð dýra fær 
Matvælastofnun auknar heimildir til að bregð-
ast við málum sem þessum frá því sem var í 
eldri lögum. MAST og BÍ hafa samráðsnefnd 
sem hittist reglulega til að fara yfir sameigin-
leg mál og ræða hvað betur megi fara í eftirliti 
og matvælaframleiðslu. Ljóst er að sú nefnd 
verður að setjast niður án tafar til að ræða hvað 

betur hefði mátt fara í þessu máli og tryggja 
að slíkt geti ekki endurtekið sig.

Bændasamtökin hafa áður lýst yfir mik-
ilvægi þess að eftirlit sé gott með þeim sem 
stunda landbúnað og matvælaframleiðslu og 
farið sé eftir lögum og reglum í hvívetna. 
Matvælastofnun hefur á síðustu árum þróað 
eftirlitskerfi og hefur fleiri úrræði en áður til 
þess að bregðast við slæmri meðhöndlun dýra. 
Hlutverk stofnunarinnar er að gæta þess að 
mál líkt og fjallað var um í Kastljósinu komi 
ekki upp. Það vekur spurningar af hverju mál 
geta velkst um í kerfinu jafnvel um árabil og 
lítið sé aðhafst. 

Markaðssetning undir merkjum
vistvænnar framleiðslu

Kastljósþátturinn fjallaði einnig um mark-
aðssetningu eggja undir merkjum vistvænnar 
framleiðslu. Ljóst er að framleiðsluhættirnir 
uppfylltu ekki kröfur til að standa undir slíkri 
nafnbót, meðal annars vegna fjölda hæna á 
hvern fermetra. Hægt er að taka undir það 
að með slíku háttarlagi sé verið að blekkja 
neytendur.

Bændasamtökin áttu ásamt fleirum aðild 
að starfshóp um endurskoðun reglugerðar 
nr. 504/1998 um vistvæna landbúnaðarfram-
leiðslu sem skipaður var í september 2014. 
Hópnum var ætlað að fara yfir reglugerðina, 
skilgreiningar á henni og reglur um eftirlit. 
Jafnframt var hópnum falið að leggja mat á 
nauðsyn reglugerðar um vistvæna landbún-
aðarframleiðslu. Í niðurstöðum hópsins sagði 
m.a.:

„Hópurinn fór yfir reglugerð nr. 504/1998 
um vistvæna landbúnaðarframleiðslu og 
ræddi ítarlega hvaða hlutverki vistvæn vott-
un ætti að gegna og hvaða aðilar ættu að vera 
ábyrgir fyrir henni. Hópurinn var sammála 
um að núverandi fyrirkomulag, þar sem ekki 
er reglubundið eftirlit með þeim aðilum sem 
hafa fengið vistvæna vottun, sé óviðunandi. 
Jafnframt hefur hópurinn verulegar efasemdir 
um að það sé heppilegt að stjórnvöld setji 
reglur um vistvæna framleiðslu og standi fyrir 
vottuninni með þeim hætti sem reglugerð nr. 
504/1998 mælir fyrir um.“

Í þessu ferli var leitað samráðs við aðildar-
félög Bændasamtaka Íslands og þeim gefinn 
kostur á að koma sjónarmiðum sínum á fram-

færi. Niðurstaðan var sú að Bændasamtökin 
töldu rétt að fara þá leið sem að ofan er lýst 
þar sem ekkert eftirlit var með framkvæmd 
reglugerðarinnar. Starfshópurinn lagði því til 
að reglugerð um vistvæna landbúnaðarfram-
leiðslu yrði felld úr gildi og var það tilkynnt 
af hálfu atvinnuvega- og nýsköpunarráðu-
neytisins í september 2015. Bændasamtökin 
komu þessum niðurstöðum á framfæri við 
aðildarfélög sín.

Merkingar matvæla verða að vera í lagi

Samtök bænda hafa ávallt lagt áherslu á mik-
ilvægi þess að merkingar matvæla séu skýrar 
og upplýsandi. Árið 2013 höfðum við for-
göngu um samstarf um upprunamerkingar 
við Neytendasamtökin og Samtök atvinnu-
lífsins. Það samstarf var með miklum ágætum 
og afurð þess var upplýsingaritið „Frá hvaða 
landi kemur maturinn?“ sem er aðgengilegt 
á vefslóðinni www.upprunamerkingar.is. 
Bæklingurinn inniheldur leiðbeiningar til 
matvælaframleiðenda um hvernig verði sem 
best staðið að upplýsingagjöf um uppruna til 
neytenda á umbúðum matvæla. 

Eftir fund með formanni Neytenda-
samtakanna nú fyrr í vikunni eru forsvarsmenn 
bænda og neytenda sammála um að hagsmunir 
neytenda og bænda fari saman þegar kemur að 
merkingum matvæla og upplýsingum til neyt-
enda. Því er áhugi af beggja hálfu til að halda 
áfram á sömu braut og vinna í sameiningu betri 
merkingum og útrýma öllum blekkingum í 
sölu matvæla hér á landi, hvort sem um er að 
ræða innlend eða innflutt matvæli.

Þær myndir sem birtust landsmönn-
um í Kastljósþættinum fyrr í vikunni voru 
sláandi og bera búskapnum á viðkomandi 
eggjabúum slæmt vitni. Ástæða er til að 
þakka aðstandendum þáttarins fyrir faglega 
umfjöllun. Öll umfjöllun var byggð á stað-
reyndum og forsvarsmönnum fyrirtækisins 
og Matvælastofnunar gafst kostur á að svara 
fyrir sig.

Það var mikilvægt að fá það staðfest að 
almennt sé aðbúnaður og velferð varphænsna 
í góðu lagi á landinu. Þetta einstaka tilvik er 
fordæmalaust eins og fram kom í viðtali við 
forstjóra Matvælastofnunar í þættinum. Við 
þurfum hins vegar öll að leggjast á eitt um að 
slíkt endurtaki sig aldrei aftur.

Sindri Sigurgeirsson
formaður Bændasamtaka Íslands
sindri@bondi.is

Mál sem má ekki endurtaka sig
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„Við erum afskaplega ánægð, aðbúnaður 
fyrir skepnurnar er mjög góður og mjalta-
þjónninn hefur reynst sérlega vel,“ segir 
Elín Margrét Stefánsdóttir, sem býr ásamt 
Ævari Hreinssyni, manni sínum, og börnum  
í Fellshlíð í Eyjafjarðarsveit. 

Yfir 120 manns komu í heimsókn í Fellshlíð 
nýverið í tilefni af því að eitt ár var liðið frá 
uppsetningu fyrsta GEA-mjaltaþjónsins á 
Íslandi, en hann er frá Líflandi. Annar slíkur 
hefur síðan verið tekinn í notkun og verið að 
setja þann þriðja upp um þessar mundir.

Elín Margrét segir að samhliða því að 
nýi mjaltaþjónninn var tekinn í notkun hafi 
breytingar verið gerðar á fjósi og hlöðu á 
bænum. „Við breyttum gömlu fjósi og hlöðu 
í lausagöngufjós og þar eru nú básar fyrir 68 
mjólkandi kýr, auk þess sem geldkýr hafa sér-
pláss í húsunum og þar er einnig aðstaða fyrir 
geldneyti. Alls höfum við pláss fyrir rúmlega 
150 gripi og erum að fullnýta húsin,“ segir hún. 

Getur tekið frá mjólk frá tilteknum 
spenum

Mjaltaþjónninn í Fellshlíð er af gerðinni 
Mlone og segir Elín Margrét að hann hafi 
staðið undir væntingum. Mjaltaþjónninn 
er útfærður á þann hátt að einn þjónn eða 
þjarki færist á milli mjaltaklefa og getur 
hann sinnt allt að fimm klefum, eða á þriðja 
hundrað kúa. Jafnframt þessu fara þvottur 
spena, þurrkun, formjaltir og mjaltir fram í 
spenahylkjum eftir ásetningu og styttir sú 
tækni viðveru hverrar kýr í mjaltaklefa. 

Ásetning spenahylkja þykir jafnframt 
mjög skilvirk hjá MIone-þjóninum og þjónn-
inn lærir að þekkja og muna stöðu spena hjá 
hverri kú. Til viðbótar getur þjónninn tekið 

mjólk frá tilteknum spenum og leitt í affall 
eða frátökumjólk. Ekki er því þörf á að hella 
allri mjólk frá kú sem mælist með hækkandi 
leiðnitölu í ákveðnum spenum.  „Það er mikill 
kostur að þessi möguleiki er fyrir hendi, að 
hægt sé að taka mjólk úr einum spena frá ef 
eitthvað er athugavert, en halda engu að síður 
áfram að mjólka úr hinum þremur,“ segir hún.

Bændur sammála um að gera enn betur

Elín Margrét segir að þær breytingar sem gerð-
ar voru á þeim húsakosti sem fyrir var kosti 
um helmingi minna fé en ef ráðist hefði verið 
í að byggja nýtt fjós. 

„Við erum ánægð með hvernig til tókst hjá 
okkur, hér er allt nýuppgert og fínt en útgjöldin 
eru mun minni en ef við hefðum farið út í 
nýbyggingar,“ segir Elín. Hún kveðst frekar 
bjartsýn til framtíðar litið og hún finni fyrir 
auknum áhuga kúabænda varðandi það að 
byggja ný fjós eða endurbæta sinn húsakost. 

„Menn eru ekki neitt að gefast upp, það 
er langur vegur frá, ég held að almennt séu 
bændur sammála um að gera enn betur,“ segir 
hún og nefnir t.d. í því sambandi að Auðhumla/
MS muni nú um áramót hrinda af stað nýju 

verkefni sem ber nafnið Fyrirmyndarbú. Elín 
Margrét á sæti í stjórn Auðhumlu og MS og 
hefur tekið þátt í undirbúningi þess.

Dýralæknir á vegum Auðhumlu mun fara 
heim á þau bú sem þess óska og taka þau út, 
m.a. skoða dýravelferð og aðbúnað, aðkomu 
og umgengni. Þau bú sem standast úttektina fá 
greitt 2% hærra verð fyrir sínar afurðir. Ekki 
er skylda að taka þátt í verkefninu en það er 
að sögn Elínar Margrétar hugsað sem hvatning 
fyrir bændur að gera eins vel og framast er 
kostur.  /MÞÞ

Opið fjós í Fellshlíð í Eyjafjarðarsveit:

Fyrsti GEA-mjaltaþjónninn 
hér á landi í notkun í eitt ár
− Hefur reynst einstaklega vel, segja ábúendur

Líf og starf MÆLT AF
MUNNI FRAM

Stundum geta glöp reynst gróðavegur. 
Svo fór fyrir mér þá ég fyrir skömmu 
misfór með höfund að vísunni „Þú 

mátt eiga vísu vísa“ en fékk blessunarlega 
leiðréttingu frá hollvini þessa vísnaþáttar, 
Halldóri Ólafssyni, sem gjörþekkti höfund-
inn, Sigurð Þórarinsson jarðfræðing. Með 
leiðréttingunni fylgdi nefnilega greinar-
korn sem Halldór reit um jarðfræðinginn 
Sigurð, og birti í tímaritinu Jökli. Í þessum 
vísnaþætti verða því tilfærðar vísur úr grein 
Halldórs. 

Sigurður var einhverju sinni staddur í 
tímamótateiti heima hjá Magnúsi Kjaran 
stórkaupmanni.Sigurður þakkaði húsráð-
anda með stöku í gestabókina:

Þulið er margt í þakkarræðum,
þykir mér jafnan klén sú varan.
En af hans konu og af hans skræðum
öfunda ég Magnús Kjaran.

Einhverju sinni á tímum Kröfluelda, eftir 
innilegu í húsi Norrænu eldfjallastöðvar-
innar í Mývatnssveit sakir stórhríðar, orti 
Sigurður:

Víst er þó að voni ég
að veðri sloti,
að öll var dvölin yndisleg
í Eldakoti.

Sigurði Thoroddsen verkfræðingi og 
jarðfræðingnum var vel til vina. Sextugur 
fékk verkfræðingurinn svofellda kveðju frá 
jarðfræðingnum:

Lífið hratt fram hleypur með jag sitt og stress,
hlaup þau jarðfræðingar láta sig engu varða,
er aldurinn hækkar hugsa þeir aðeins til þess
hve hann er enn lágur á jarðsögumælikvarða.

Á jólum 1963 fékk Halldór Ólafsson vísu 
frá Sigurði, sem þá velktist illa haldinn um 
borð í varðskipi að rannsaka Surtseyjargosið 
sem hófst í nóvember það ár:

Bráðum hef ég hlotið nóg
Herra allsvaldandi.
Gef mér ekki gos á sjó,
en gos á þurru landi.

Halldór fékk svo kveðju frá Sigurði á  
jólum 1968, en það ár sá fyrir endann á 
Surtseyjargosinu:

Fölna glóðir eyju elds,
allar slóðir huldar fönnum;
á þó sjóð til ævikvelds
enn frá góðum jöklamönnum.

Fjallabílstjórinn Guðmundur Jónasson 
var í vina hópi Sigurðar. Eitt sinn á ferða-
lagi um Skagafjörð bað Guðmundur 
Sigurð að stinga vísu að Jónasi Jónassyni, 
(Hofdala Jónasi) sem annaðist mæðiveikis-
girðingarvörslu við Grundarstokksbrú yfir 
Héraðsvötn:

Glöggt ber vitni getuleysi og fálmi
girðingin, því hennar eiginleiki
er, að vera illur farartálmi
öllu nema garna- og mæðuveiki

Sigurður ferðaðist talsvert með Ferðafélagi 
Íslands. Í einni Kjalferðinni var fararstjóri 
Hallgrímur Jónasson kunnur hagyrðingur. 
Hallgrímur orti stanslítið framan af ferðinni, 
en er á leið, tregaðist honum um tungu. Um 
þau umskipti orti Sigurður:

Mala kvarnir meistarans,
mjög þó harðnar stritið.
Eru farnir andar hans
í Þjóðvarnarritið?

Halldór Ólafsson gerðist félagi í 
Jöklarannsóknarfélagi Íslands og hafði 
mikið samneyti við Sigurð, og gerðist 
um hríð aðstoðarmaður hans. Eftir eina 
vel lukkaða rannsóknarferð á Vatnajökul, 
gerðu menn sér gleðistund í skálanum í 
Jökulheimum. Þeir félagar Sigurður og 
Halldór, sváfu andfætis í sömu koju. Um 
morguninn kvað Sigurður til Halldórs:

Er með þræl í aumu bæli
ei mér hæli sérlega.
Dauf er sæla‘ á drykkjuhæli
Dóri vælir ferlega.

167

Umsjón:
Árni Geirhjörtur Jónsson

kotabyggð1@gmail.com

Þær breytingar sem gerðar voru á húsakosti sem fyrir var í Fellshlíð kostuðu helmingi minna 
fé en ef ráðist hefði verið í að byggja nýtt fjós á staðnum.

Yfir 120 manns komu í heimsókn í Fellshlíð í tilefni af því að eitt ár var liðið frá uppsetningu fyrsta GEA-mjaltaþjónsins á Íslandi, en hann er frá 
Líflandi.

Ábúendur í Fellshlíð í Eyjafjarðarsveit, Elín 
Margrét Stefánsdóttir og Ævar Hreinsson, 
ásamt börnum sínum, Erni, Þór og Evu Ævars-
börnum. Elsta soninn, Jóhann Jóhannesson, 

myndina.
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Fréttir

Nýverið gaf Krónan það út að egg 
frá eggjabúum þar sem hænur 
eru aldar í búrum yrðu ekki í boði 
í verslunum Krónunnar frá og 
með 1. júní 2017.

Sigurður Gunnar Markússon, 
framkvæmdastjóri innkaupasviðs 
Krónunnar, segir að ástæðan fyrir 
þessari ákvörðun sé sú að Krónan 
hafi mótað sér stefnu um samfé-
lagslega ábyrgð og hluti af henni 
snýr að dýravelferð. „Það liggur 
fyrir að það verður bannað að hafa 
varphænur í búrum og gefinn rúmur 
aðlögunartími að því. Við vildum 
einfaldlega taka afstöðu í þessu máli 
og vera á undan reglugerðunum,“ 
segir Sigurður.  

Búrhænuegg eru um 38 prósent 
allra eggja í Krónunni

„Við höfum selt egg frá fjórum fram-
leiðendum; sumir eru eingöngu með 
lausagönguvarphænur, en aðrir eru 
með þetta blandað. 

Salan er nokkuð misjöfn milli 
verslana og í sumum verslunum fást 
eingöngu egg úr varphænum sem 
ekki eru í búrum. 

Sala á lífrænt vottuðum eggjum 
hefur tekið mikið stökk upp á við 
og er í sumum verslunum hjá okkur 
orðin 20 prósent af heildarmagni. 
Sölu dreif ingin hjá okkur er þannig, 

að 15 prósent eru lífrænt vottuð egg 
og um 47 prósent eru úr lausagöngu 
– saman lagt um 62 prósent. 

Sala frá búr   hænu eggjum er því 
um 38 prósent.

Eftir að hafa rætt þetta breytta 
fyrirkomulag við bændur, teljum við 
eðlilegt að gefa framleiðendum svo-
lítinn aðlögunartíma og þess vegna 
er þessi góði fyrirvari tilkominn,“ 
segir Sigurður.

Búrin bönnuð 
eftir 31. desember 2021

Brigitte Brugger, dýralæknir ali-
fuglasjúkdóma hjá Matvæla stofnun, 
segir að húsakosturinn á eggjabúum 
sé talsvert að breytast. „Það er víða 
unnið að því að taka ný hús í notk-

un fyrir lausa-
gönguhænur,“ 
segir Brigitte 
en hefðbundin 
óinnréttuð búr 
verða bönnuð 
eftir 31. des-
ember 2021. 
„Eggjabú eru 
13 talsins og 
nokkur þeirra 
eru bæði með 
lausagönguhús 
og hús með 

búrum. Mér sýnist skipting vera 
þannig að um 64 prósenta hæna séu 
haldnar í hefðbundnum búrum og 35 
prósent hæna vera í lausagönguhús-
um – og hluti þeirra með aðgang að 
útisvæði,“ segir Brigitte.  /smh

Egg frá búrhænum ekki í boði 
– Krónan ætlar að hætta að selja slík egg frá 1. júní næstkomandi

Heimavinnsla og -sala bænda í Breiðdal:

Vöruþróun í fullum gangi 
undir merkjum Breiðdalsbita 
Ábúendur á bæjunum Gilsár-
stekk og Hlíðarenda í Breiðdal 
hafa tekið höndum saman og 
stofnað félag sem ber heitið 
Breiðdalsbiti og hyggjast mark-
aðssetja sauðfjárafurðir sínar 
undir því.

Verkefnið hefur hlotið styrk frá 
Byggðastofnun, í gegnum verk-
efnið Brothættar byggðir og bænd-
urnir hafa einnig átt samstarf við 
Matís varðandi ráðgjöf og vöru-
þróun.

Aðalmarkmið þeirra er að 
framleiða lítið magn sem er unnið 
með mikilli alúð, virðingu og ást 
á kindunum sem þau fá afurðirnar 
af. Þá verður mikil áhersla lögð á 
hreinleika og heilnæmi varanna.

Búin eru ekki mjög stór og 
aðeins sauðfjárbúskapur á þeim 
og því þörf á meiri tekjum með 
búskapnum. Enda hafa allir ábú-
endur sótt vinnu utan þeirra. 

Stefnt er að því að fullvinna kjöt-
afurðir bændanna í vinnslu aðstöðu 
hjá Svavari Pétri Eysteinssyni og 
Berglindi Häsler, bændum og smá-
framleiðendunum á Karlsstöðum í 
Berufirði. Þau hafa innréttað gam-
alt fjós undir starfsemi sína. 

Vöruþróun í fullum gangi

„Það er vöruþróun í fullum gangi 
núna,“ segir Guðný Harðardóttir á 
Gilsárstekk. „Við höfum verið að 
prófa okkur áfram með rúllupylsur 
og kæfu hér heima á bænum og hér 
eru smakkfundir næstum vikulega, 
en við reiknum ekki með að fara á 
fullt með þetta fyrr en eftir áramót 
þegar ég verð búin að eiga barnið 
sem ég geng með núna. Þá förum 
við inn í vinnsluna á Karlsstöðum 
og  förum í kæfugerð og gerum 
tilraunir með meiri vöruþróun. Svo 
ætlum við að vera með grillsteikur í 
sumar. Gamla fjósið á Karlsstöðum 
er mjög stórt og rúmar okkur auð-
veldlega líka. Svo skiptumst við 

bara á um að nýta aðstöðuna þannig 
að þetta mun virka eins og matar-
smiðja.

Við ætlum með fyrstu vörurn-
ar á matarmarkaðinn í Hörpu um 
mánaðamótin febrúar – mars, til að 

kynna þær og okkur, en hugmyndin 
er að markaðssetja Breiðdalsbita 
sem handverk sem sé staðbundið 
úr Breiðdalnum. Við finnum hér að 
uppruninn skiptir miklu máli fyrir 
neytendur og ekki síst ferðamenn. 
Þetta er þriðji veturinn minn hérna 
og ég finn fyrir mikilli aukningu 
ferðamanna hérna um svæðið. Það 
hefur auðvitað verið einn aðalhvat-
inn fyrir því að við fórum af stað, 
en líka finnum við sterkt fyrir því 
frá ferðaþjónustuaðilum hér – og 
uppi á Héraði – að það er kallað 
mjög ákveðið eftir staðbundinni 
vöru, ferðamaðurinn vill upplifa 
svæðið í gegnum öll skynfærin,“ 
segir Guðný.     /smh

Sú meinlega villa slæddist í síðustu 
nautaskrá sem kom út núna í 
nóvember að Sólon 10069 er 
merktur sem nýr nautsfaðir. 

Hið rétta er að hann er ekki til 

notkunar sem nautsfaðir heldur sem 
kýrfaðir. Við biðjumst velvirðingar á 
þessum mistökum. Upplýsingar um 
nautsfeður eru réttar á nautaskra.net. 

 Nautastöð BÍ

Villa í nautaskránni

Aukabúnaðarþing ákvarðaði um félagsgjöld:

Félagsaðild að BÍ mun kosta 
42 þúsund krónur á ári
Aukabúnaðarþing var haldið 
í Bændahöllinni og á Akureyri 
fimmtudaginn 24. nóvember síð-
astliðinn. Aðeins eitt mál var á 
dagskrá, samþykktar breytingar 
vegna innheimtu félagsgjalda nú 
þegar búnaðargjaldið leggst af um 
áramót. 

Ákveðið var að almennt félags-
gjald verði 3.500 krónur á mánuði 
(samtals 42 þúsund krónur á 
ári) á hvert bú, en því fylgir full 
aðild fyrir tvo einstaklinga. Strax 
eftir áramót munu forsvarsmenn 
Bændasamtakanna fara í fundaferð 
um landið og kynna bændum nýtt 
fyrirkomulag félagsgjalda. Ástæða 
þess að kalla þurfti búnaðarþing 
saman var að í fyrri samþykktum 
var lagt upp með að leggja veltutengt 
gjald á félagsmenn. Sú leið reyndist 
ófær þegar til kastanna kom og var 
þess í stað ákveðið að styðjast við 
fast árgjald.

Fleiri geta gerst félagar í BÍ

Aðild að Bændasamtökum Íslands 
geta átt þeir einstaklingar og lögaðil-
ar sem þess óska og stunda búrekstur 
í atvinnuskyni eða vegna eigin nota, 
enda séu þeir félagar í a.m.k. einu 
aðildarfélagi samtakanna. Aðild veit-
ir full réttindi fyrir tvo einstaklinga 
eins og fyrr segir, en vilji fleiri á 
sama búi gerast félagar þarf að greiða 
viðbótargjald.

Aukaaðild að Bændasamtökum 
Íslands geta átt þeir einstaklingar, 
18 ára og eldri, sem búsettir eru á 
Íslandi og styðja markmið samtak-
anna. Sérstaka aukaaðild að samtök-
unum geta átt lögaðilar sem starfa 
við eða í tengslum við landbúnað. 
Aðild þessara félaga fylgir enginn 

atkvæðisréttur eða önnur félagsleg 
réttindi.

Kona fyrst þingforseti

Í tvennu tilliti var aukabúnaðarþingið 
sem haldið var í síðustu viku sér-
stakt. Í fyrsta sinn var kona þing-
forseti en það var Oddný Steina 
Valsdóttir, sauðfjárbóndi í Butru í 
Fljótshlíð. Það heyrði líka til tíðinda 
að í fyrsta sinn var búnaðarþing 
haldið á tveimur stöðum á landinu 
með aðstoð fjarfundarbúnaðar. Auk 
þess að sitja í Bændahöll voru 11 
þingfulltrúar norðan heiða á skrif-
stofum Búgarðs á Akureyri. Tókst 
það vel og gekk snurðulaust fyrir 
sig.  /TB

Rúllupylsugerðin á Gilsárstekk er í þróun.  Mynd / Gilsárstekkur

Guðný Harðardóttir á Gilsárstekk.

Brigitte Brugger.

Á aukabúnaðarþingi sem haldið var 24. nóvember var kona í fyrsta sinn 
þingforseti í langri sögu Bændasamtakanna. Það var Oddný Steina Vals-
dóttir, sauðfjárbóndi í Butru í Fljótshlíð.  Myndir /HKr.

Sindri Sigurgeirsson, formaður BÍ 
ræðir tillögu um félagsgjöld.

Ekki eru bara karlar í bændastétt. Talið frá vinstri; Vigdís M. Sveinbjörnsdóttir, 
 Ingibjörg Rósa Auðunsdóttir og Sif Matthíasdóttir.

Katrín María Andrésdóttir, 
fram kvæmda stjóri Sambands 
garðyrkjumanna, var ritari þingsins. 
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Valtra A93H
7.290.000

Verð meeð ámoksturstækjum og skóflu

101 hestöfl

111 hestöfl

Valtra N103Valtra N103
8.490.000

12125 hestöflöfl

Valtra N114e

A 9 3  &  N 1 0 3 N 1 1 4 e

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

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

Kr. 12.772.000 m. vsk.

Verð frá

Sigurvegari ársins 2016
Valtra N4 - Ný viðmið í hönnun dráttarvélaValtra N4 - Ný viðmið í hönnun dráttarvéla

Verð með ámoksturstækjum og skóflu

Verð með ámoksturstækjum og skóflu

Kr. 10.527.600 m. vsk.

Kr. 9.039.600 m. vsk.

Sala og ráðgjöf
Sími 540 1100

www.lifland.is
lifland@lifland.is

Reykjavík
Lyngháls

Akureyri
Óseyri

y Borgarnes
Borgarbraut

Blönduós
Efstubraut

Hvolsvöllur
Stórólfsvelli

Ærblanda með fiskimjöli
Orkuríkt kjarnfóður 
með 24% próteini. 
Kjarnfóðrið inniheldur 
15% fiskimjöl sem eykur
meltanleika próteina. 
Hentar þar sem þörf er
á sterku fengieldi.

Ærblanda LÍF
Hagkvæmur valkostur með 
15% próteininnihaldi sem 
byggir að öllu leyti á
jurtaafurðum. Hentar
velmeð miðlungsgóðum
heyjum.

Lífland býður frían flutning á Ærblöndum á næstu stöð Samskipa, hvert
á land sem er, miðað við 150 kg pöntun eða meira.
Tilboðið gildir til og með 16. desember næstkomandi.

Ærblöndur fást í öllum verslunum Líflands og hjá endursöluaðilum víða 
um land. 

Ærblöndurnar fást í 25 og 500 kg nettum fjögurra hanka sekkjum.

Ærblöndurnar frá Líflandi innihalda forblöndu sem sérstaklega er löguð að
steinefna- og vítamínþörfum sauðfjár.
Ærblöndurnar innihalda engin erfðabreytt hráefni.

Verð

25 kg

500 kg

25 kg
500 kg

3.290 kr.

4 .7 0 kr.

59.980 kr.

2.390 kr.

Verð með vsk.

Bættu fengieldið með fóðrinu frá Líflandi
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Fréttir

„Það þýðir ekkert annað en vera  
bjartsýnn. Það er vissulega fram-
tíð í íslenskum landbúnaði þó svo 
að nú um stundir sé nokkur óvissa 
ríkjandi. Það var farið af stað með 
þessar framkvæmdir hér þegar 
hvað mest bjartsýni var ríkjandi 
og markaðurinn kallaði á okkar 
afurðir. Svo skipast veður oft fljótt 
í lofti,“ segir Gísli Björn Gíslason 
á Vöglum í Skagafirði.

Gísli og María Hjaltadóttir, kona 
hans, buðu sveitungum að skoða nýtt 
fjós sem þau hafa reist við bæinn og 
taka senn í notkun. „Við erum að 
vinna hér við ýmiss konar frágang 
og erum á lokametrunum, ég geri ráð 
fyrir að kýrnar verði fluttar yfir í nýja 
fjósið á næstu dögum,“ segir hann.

Gísli og María búa að Vöglum 
ásamt börnum sínum tveimur, 
Hákoni Kolka, 10 ára og Iðunni 
Kolku, 7 ára auk þess sem móðir 
Gísla, Kristín Sigurmonsdóttir, býr 
þar og Þorsteinn Egilsson vinnu-
maður til fjölda ára. Þau búa með 
80 kýr, 120 geldneyti, nokkra ketti 
og tvo hunda svo öllu sé nú til haga 
haldið. Gísli er fæddur og uppalinn 
á Vöglum, er þar fjórði ættliður sem 
stundar þar búskap, þannig að ætt 
hans hefur verið þar tæp hundrað ár.

Núverandi fjós var byggt á árun-
um 1988 til 1989, var upphaflega 
básafjós og hlað sem breytt var 
í lausagöngu með mjaltabás árið 
2000. Árið 2007 keyptu þau hjón 
Delaval-mjólkurþjón.

„Við byrjuðum að byggja hér 
1100 fermetra stálgrindarhús með 
steinullarklæðningum vorið 2015 og 
er það samtengt eldra fjósi. Gluggar 
eru á hliðum og loftræsting með 
strompum. Það eru 97 básar í nýja 
fjósinu, tveir Delaval-mjólkurþjónar 
og Valmetal-fóðurkerfi,“ segir 
Gísli Björn. Kýrnar verða í tveimur 
hópum, nýbærur og kýr sem sinna 
þarf aukalega eru í svonefndu vel-
ferðarrými, en það og átsvæðið er 
klætt gúmmímottum.

Gúmmímottur ryðja sér til rúms

Gúmmímotturnar eru frá Animat 

í Kanada, þar sem slíkar mottur 
á steinbita eru boðnar til kaups 
eftir máli. Kaupfélag Skagfirðinga 
tók þátt í uppbyggingu fjóssins á 
Vöglum og fluttu gúmmímotturnar 
inn til landsins. Indriði Grétarsson, 
sölumaður hjá KS, segir að það fær-
ist í vöxt að gúmmímottur séu settar 
á steinbita og það sé ágætur kostur 
fyrir bændur að bæta slíkum mottum 
við hjá sér.

„Það eru margir spennandi kost-
ir við nýja fjósið,“ segir Indriði og 
nefnir auk gúmmímottanna, haug-
tankinn, sem fram til þessa hafa ekki 
verið algengir á bæjum hér á landi. 
Breyting gæti þó orðið þar á vegna 
reglugerðarbreytinga. Hann segir að 
KS hafi flutt haugtankinn sem stend-
ur við Vagla inn frá IBF í Danmörku, 
sem er eitt stærsta fyrirtækið þar í 
landi sem framleiðir forsteyptar ein-
ingar hvers konar sem og steinbita.

Öflugasta útfærslan fyrir 
norrænar slóðir

Tankurinn er  2020 m3 í heildar-
rúmmál og tekur 1620 rúmmetra 
af mykju, hann er settur saman úr 
forsteyptum einingum og er fjögurra 
metra hár. Sú hæð þótti hentugasti 
kosturinn bæði varðandi uppsetningu 
og einnig nýtingu. Sérfræðingur kom 
á staðinn til að kenna KS-mönnum 
réttu handtökin við uppsetningu og 
frágang

 „Ef við hefðum ætlað að vinna 
þetta eftir höfðinu hefði það tekið 
marga daga að klóra sig fram úr því 
verkefni,“ segir Indriði.

Starfsmenn Friðriks Jónssonar 
ehf. á Sauðárkróki voru fengnir í 
verkið og munu þeir eftirleiðis sjá 
um uppsetningu á tönkum frá KS, en 
þeir nutu leiðsagnar frá framleiðanda 
við að setja haugtankinn upp. „Við 
vildum vera vissir um að rétt væri 
að málum staðið frá fyrsta degi,“ 
segir Indriði. Sams konar tankur 
hefur verið í notkun á Kjalarnesi frá 
árinu 2007. „Sú útfærsla sem verður 
notuð á Vöglum er talin sú öflugasta 
fyrir norrænar slóðir, það er komin 
á hana áratuga góð reynsla á öðrum 
Norðurlöndum.“

Störfin verða léttari

Gísli Björn segir að störfin í nýju 
fjósi verði mun léttari en áður var, 
það verði til að mynda afskaplega 
gott að hafa nú tvo mjaltarþjóna í 
stað eins áður. „En ég geri líka ráð 
fyrir að því fylgi mikil þægindi að 
hafa valið þessa lausn með haug-
tankinn, það flýtir fyrir og sparar 
vinnu,“ segir hann. Indriði bætir við 
að þessi lausn að safna úrgangi í þar 
til gerðan tank utanhúss gæti einnig 
hentað annarri starfsemi eins og til 
dæmis fiskeldi.

„Þessi bygging er eingöngu ætluð 
mjólkandi kúm, eldra fjós verður 
notað fyrir geldstöðukýr, burðarstíur 
og uppeldi,“ segir hann.

Víðimelsbræður sáu um jarðverk-
töku, Örn Felixson í Reykjavík var 
yfirsmiður, stálgrind og klæðningar 
voru keyptar af Sindrason og félagið 
Stálbyggingar sá um að reisa nýja 
fjósið.  /MÞÞ

Nýtt og glæsilegt fjós tekið í 
notkun á Vöglum í Skagafirði

Mikilvægi vistheimtar er ört vax-
andi nauðsyn og alþjóðlegir samn-
ingar í umhverfismálum krefjast 
aðgerða við endurheimt vistkerfa. 
Þar má nefna aðgerðaráætlun við 
samning Sameinuðu þjóðanna um 
líffræðilega fjölbreytni sem stefnir 
að því að 15% raskaðra vistkerfa 
verði endurheimt fyrir 2020. 

Markmið af þessu tagi kalla á 
vinnu við stefnumörkun. Vegna 
takmarkaðs fjármagns til stjórnunar 
náttúruauðlinda og í náttúruvernd er 
mikilvægt að forgangsraða þannig 
að fé sé nýtt sem best í þágu nátt-
úrunnar. 

Landgræðslan í norrænu 
samstarfi

Á heimasíðu Landgræðslu ríkisins 
segir að stofnunin hafi tekið þátt í 
norrænu og eistlensku samstarfs-
verkefni undir forystu Svía um for-
gangsröðun og áætlanir í vistheimt. 

Verkefninu lauk nýlega með 
útgáfu rits sem kallast Restoration 
priorities and strategies; Restoration 
to protect biodiversity and enhance 
Green infrastructure: Nordic examp-
les of priorities and needs for stra-
tegic solutions.

Tilgangur verkefnisins var að 
deila reynslu þátttökuþjóðanna 
af forgangsröðun og vistheimt. 
Ekki var ætlunin að taka saman 
heildaryfirlit um forgangsröðun í 
löndunum heldur frekar að sýna 
með dæmum mögulegar leiðir, 

ræða þær út frá fræðum um for-
gangsröðun við nýtingu lands og 
að leggja grunn að áframhaldandi 
vinnu um forgangsröðun í vistheimt 
á Norðurlöndunum. 

Ólíkar leiðir hafa verið farnar í 
löndunum en helsta niðurstaðan var 
að engir staðlar eru til um forgangs-
röðun í vistheimt og jafnframt hefur 
mjög takmörkuð vinna farið fram 
um hvernig best sé að forgangsraða.

Slæmt ástand á Íslandi

Vegna slæms ástands vistkerfa á 
Íslandi eru mörg vistheimtarverk-
efni sem æskilegt er að fara í. Því 
er mikilvægt hér á landi sem annars 
staðar að forgangsraða verkefnum 
og sú vinna sem fram fór í sam-
starfsverkefninu ætti að nýtast 
umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, 
Landgræðslunni og öðrum aðilum 
sem koma að vistheimt við þá vinnu.

Samhliða vann sami hópur verk-
efni undir stjórn Norðmanna um það 
hvernig Norðurlöndin gætu skipulagt 
vinnu til að bregðast við markmið-
um sem tengjast vistheimt í aðgerð-
aráætlun samnings SÞ um líffræði-
lega fjölbreytni til 2020. Sérstaklega 
markmiðið um endurheimt 15% 
raskaðra vistkerfa. Þeirri vinnu 
lauk með útgáfu ritsins The Nordic 
Aichi restoration project; How can 
the Nordic countries implement the 
CBD-target on restoration of 15% of 
degraded ecosystems within 2020? 
 /VH 

Norðurlandasamstarf:

Forgangsröðun í vistheimt

Leiðrétting á staðsetningu kúabúa 

Myndir / IRG

-

Í frétt í síðasta blaði um mesta 
innlegg af mjólk frá einstökum 
búum á yfirstandandi ári slædd-
ust inn tvær hvimleiðar villur.

Þar er sagt að Þverholtsbúið, sem 
var í þriðja sæti yfir heildarmagn 
innleggjenda og með langflestar 
árskýr, eða um 250, sé í Dölum. 
Hið rétta er að Þverholtsbúið er 
og hefur alltaf verið á Mýrum þótt 

eignarhald Daða Einarssonar og 
fjölskyldu í landbúnaði teygi sig 
eflaust í Dalina.

Þá var sagt að Birtingaholt 1, 
sem var í fjórða sæti með innlegg, 
væri á Skeiðum. Þar búa Bogi Pétur 
Eiríksson og Svava Kristjánsdóttir 
með 118,7 árskýr og tilheyra 
Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Beðist 
er velvirðingar á þessu. 

Ný reglugerð um gæði eldsneytis
Umhverfis- og auðlindaráðu-
neytið hefur gefið út reglugerð 
um gæði eldsneytis, sem felur í 
sér breytingar á reglum um fljót-
andi eldsneyti.

Markmið reglugerðarinnar er 
að draga úr losun gróðurhúsaloft-
tegunda í tengslum við eldsneyti 
eða orku sem afhent er hér á landi 
og hugsanlegum skaðlegum áhrif-
um eldsneytis á heilsu fólks og 
umhverfi.

Í reglugerðinni eru gerðar 
ákveðnar kröfur til bensíns og 

dísileldsneytis sem er markaðssett 
hérlendis. Einnig kveður reglu-
gerðin á um skyldu birgja til að 
skila inn skýrslum um styrk gróð-
urhúsalofttegunda úr eldsneyti og 
orku sem afhent hefur verið hér 
á landi og að draga í áföngum úr 
losun gróðurhúsalofttegunda úr 
eldsneyti og orku, um allt að 10% 
fram til 2020.

Með reglugerðinni eru inn-
leidd ákvæði tilskipunar Evrópu-
sambandsins um gæði bensíns og 
dísileldsneytis. 
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Særindi í hálsi og 
 slæmur hósti? 

Krakkamixtúra
með appelsínubragði

Íslenskir 
brjóstdropar
með fjallagrösum Hóstamixtúra

með engifer og
sítrónu Hálsmixtúra

með hunangi og
piparmyntu Hálsmixtúra

með lakkrís

Krakkamixtúra
með súkkulaðibragði

Krakkamixtúra
með jarðaberjabragði

Íslenskir
brjóstdropar
Í l ki

HóstamixtúraHóstamixtúra
með engifer og

Hálsmixtúra
með hunangi og

KrakkamixtúraKrakkamixtúra
með súkkulaðibragði

KKraKrakkkkakkamimixmixtúrtúrtúraaa

NÝ BRAÐGTEGUND

NÝ BRAÐGTEGUND

Háls - og hóstamixtúrur  /  fást í öllum apótekum og heilsuvöruverslunum

ubragðiubragði

Hyrjarhöfði 8.  110 Reykjavík - sími: 577-1090

I
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Fréttir

Haraldur Kristjánsson, bóndi í Einholti:

Gaf Bláskógabyggð 
tíu milljónir króna 
− vegna endurbóta á íbúðum fyrir eldri borgara
Haraldur Kristjánsson, bóndi 
í Einholti í Biskupstungum, gaf 
Bláskógabyggð 10 milljónir króna. 
Er féð ætlað til endurbóta á íbúð-
um fyrir eldri borgara.

„Fjármagnið verður nýtt til að 
endurbæta og gera neðri hæðina í 
Kistuholti 3–5 í Reykholti betri fyrir 
eldri borgara, s.s. til margvíslegra 
samverustunda, tómstunda og 
aðstöðu til líkamsræktar. Hvað verð-
ur gert nákvæmlega á eftir að hanna 
og ákveða meira í smáatriðum.  

Þetta er því peningagjöf sem 
verður nýtt til að búa betur að eldri 
borgurum í því húsnæði sem sveitar-
félagið hefur byggt fyrir eldri borgara 
í Kistuholti,“ segir Valtýr Valtýsson, 
sveitarstjóri Bláskógabyggðar.

 „Sveitarstjórn Bláskógabyggðar 
þakkar Haraldi Kristjánssyni fyrir 
þann stórhug og rausnarskap sem 
hann sýnir samfélaginu með þessari 

peningagjöf,“ bætir Valtýr við.
    /MHH

Valtýr Valtýsson, sveitarstjóri 
Bláskóga byggðar.

Flóttamenn frá Sýrlandi flytja 
á Selfoss og í Hveragerði
Áætlað er að tvær fjölskyldur 
sýrlenskra flóttamanna flytji á 
Selfoss í janúar 2017, alls fjórtán 
einstaklingar. 

Sveitarfélagið er búið að taka á 
leigu húsnæði fyrir fólkið og unnið 
er að gerð samnings við velferð-
arráðuneytið um verkefnið. Þá 
flytur ein fjölskylda í Hveragerði, 
foreldrar og fimm börn þeirra. 

„Sveitarfélagið Árborg og 
Hveragerði hafa með sér samstarf 
um ákveðna þætti sem snúa að 

móttöku flóttamanna og verður 
auglýst eftir verkefnisstjóra sem 
mun leiða verkefnið og vinna að 
móttöku flóttamanna í báðum 
sveitarfélögunum. 

Ráðuneytið gerir líka samning 
við Rauða krossinn um aðkomu 
þeirra að málinu, en hún snýr 
m.a. að húsbúnaði í íbúðirnar og 
að útvega stuðningsfjölskyldur,“ 
segir Ásta Stefánsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Sveitarfélagsins 
Árborgar.  /MHH

Húnavatnshreppur:

Fimm félög fá styrki
Á fundi sveitarstjórnar 
Húnavatnshrepps í liðinni viku 
var samþykkt að styrkja ýmis 
félög vegna starfsemi þeirra á 
næsta ári. 

Textílsetur Íslands fær 
400.000 króna styrk vegna starf-
semi setursins á næsta ári og 
Björgunarfélagið Blanda fær 
350.000 króna styrk til kaupa 
á sérhæfðum sjúkrabörum. 
Ungmennasamband Austur-

Húnvetninga fær 350.000 krónur 
í styrk, Ungmennafélagið Geisli 
280.000 krónur og Karlakór 
Bólstaðarhlíðarhrepps 225.000 
krónur.

Þá fær mótanefnd Hesta-
mannafélagsins Neista 30.000 
krónur í styrk vegna Ísmótsins 
Svínavatn 2017 og einnig sam-
þykkti sveitarstjórn að greiða 
vildargjald 2017 að fjárhæð 79.000 
til Farskólans.  /MÞÞ

Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra:

Vilja iðnaðaruppbyggingu 
við Hafursstaði
Sveitarfélögin í Austur-
Húnavatnssýslu, ásamt Húnaþingi 
vestra og Sveitarfélaginu 
Skagafirði, hafa lýst vilja til 
samvinnu um iðnaðaruppbyggingu 
við Hafursstaði í Austur-
Húnavatnssýslu.

„Í ljósi mikillar og stöðugrar 
fækkunar íbúa landshlutans er þýð-
ingarmikið að sveitarfélögin fái 
stuðning hins opinbera til þess að 
kanna þá kosti sem uppi geta verið í 
stóriðjumálum og henta landshlutan-
um, m.a. með tilliti til náttúrugæða,“ 
segir í ályktun um iðnaðarupp-
byggingu við Hafursstaði sem sam-
þykkt var á ársþingi Sveitarfélags á 
Norðurlandi vestra, en það fór fram 
nýlega.

Fram kemur í ályktuninni að 

þakka beri framlag til málsins á 
fjárlögum ársins 2016, en jafnframt 
verði að krefja stjórnvöld um áfram-
haldandi og aukinn beinan fjárstuðn-
ing við uppbyggingu iðnaðarkosta 
í landshlutanum. Gerð er skýlaus 
krafa um að öll orkuöflun í lands-
hlutanum verði nýtt til atvinnuefl-
ingar á svæðinu.

Á ársþinginu kom fram í ræðu 
framkvæmdastjóra þess að samþykkt 
hefði verið að gera íbúakönnun á 
starfssvæði samtakanna. Í könnun-
inni var spurt um ýmsa búsetuþætti 
á svæðinu. Einnig var spurt um 
viðhorf til iðnaðaruppbyggingar við 
Hafursstaði. Fram kom að verið væri 
að vinna úr svörum við könnuninni 
og niðurstöður hennar yrðu kynntar 
fljótlega.  /MÞÞ

Jólaskógarnir opnir  
almenningi á aðventunni
Eins og síðustu ár verða jóla-
skógar skógræktarfélag-
anna opnir á aðventunni. 
Ragnhildur Freysteinsdóttir hjá 
Skógræktarfélagi Íslands segir 
fyrirkomulag jólatrjáasölu hjá 
skógræktarfélögunum vera svipað 
frá ári til árs, en það sveiflist þó 
aðeins hvort sala sé hjá tilteknum 
félögum eður ei.  

Ég er þessa dagana að hnippa 
í félögin og biðja um upplýsingar 
– hvort þau verði með sölu og þá 
upplýsingar um söluna, ef svo er. Þau 
félög sem ég hef fengið upplýsingar 
frá eru öll inni á jólatrjáavefnum 
okkar (www.skog.is/jolatre) – þar 
set ég upplýsingar inn um leið og 
þær berast,“ segir Ragnhildur. 

Að fella sitt eigið tré

Að sögn Ragnhildar eru flest félögin 
með þannig sölu að fólk getur komið, 
valið sér tré í skóginum og fellt. 
„Sum félög, eins og Skógræktarfélag 
Akraness, Skógræktarfélag 
Mosfellsbæjar, Skógræktarfélag 
Árnesinga, Skógræktarfélag 
Reykjavíkur og Skógræktarfélag 
Eyfirðinga, eru einnig með felld tré 
eða annan varning til sölu samhliða. 
Skógræktarfélag Hafnarfjarðar er 
eina undantekningin, þar eru bara 
seld felld tré.“

Stafafuran langalgengust

Á jólatrjáavef Skógræktarfélags 
Íslands eru upplýsingar um algeng-
ustu jólatrjáategundirnar. Stafafuran 

er langalgengust – en meira en helm-
ingur selst af henni. Á eftir henni 
fylgja svo rauðgreni, með um 20 
prósent sölu, blágreni með um 15 
prósent og sitkagreni um 10 prósent. 
Restin skiptist á margar tegundir – 
mest af fjallaþin og svo stöku tré 
af síberíuþin, lindifuru, bergfuru 
og einhverjar fleiri tegundir seljast 
líka.

Ragnhildur segir fjallaþin vera 
vonarstjörnuna, að því leyti að hann 
er fyllilega samkeppnishæfur við 
innflutta nordmannsþininn útlits-
lega séð. „En það er enn mikið 
verk eftir til að finna betri kvæmi 
af honum fyrir ræktun til jólatrjáa 
hérlendis. Það er það stutt síðan 
farið var að gróðursetja hann í ein-
hverju magni að það er töluvert í 

að hann fari að vega eitthvað að 
ráði sem jólatré, sérstaklega þar 
sem hann þarf lengri tíma til þess 
að verða jólatré en til dæmis stafa-
furan. Það eru engir sérstakir skógar 
með fjallaþin þannig séð – það er 
smá af honum á víð og dreif í hinum 
og þessum skógum félaganna.“

Jólamarkaður við Elliðavatn

Mikil jólastemning er jafn-
an á aðventunni á jólamarkaði 
Skógræktarfélags Reykjavíkur 
við Elliðavatn. Hann var opnaður 
laugardaginn 26. nóvember og verð-
ur opinn allar helgar fram að jólum 
frá 11–16.30.

Á hlaðinu eru til sölu nýhöggvin 
íslensk jólatré og þar að auki mikið 
úrval af tröpputrjánum vinsælu, 
eldiviði, viðarkyndlum auk annarra 
afurða úr Heiðmörk. Í boði er stafa-
fura, rauðgreni, blágreni, sitkagreni 
og fjallaþinur.

Það er orðin sterk hefð í mörg-
um fjölskyldum að koma í Jólaskóg 
Skógræktarfélags Reykjavíkur á 
aðventunni og höggva sitt eigið jóla-
tré. Í ár verður Jólaskógurinn opinn 
helgarnar 3–4. desember 10.–11. 
desember og 17.–18 desember, kl. 
11–16.

Alla daga verður líf og fjör, jóla-
sveinarnir verða á staðnum og það 
verður logandi varðeldur. Hægt verð-
ur að kaupa heitt kakó og smákökur 
og jólalögin sungin.

Íslensk jólatré eru vistvæn. Þau 
eru ræktuð án eiturefna og eru ekki 
flutt á milli landa. Í staðinn fyrir 
hvert tré sem höggvið er gróðurset-
ur Skógræktarfélag Reykjavíkur að 
minnsta kosti þrjátíu tré.  /smh

Frá jólamarkaði Skógræktarfélags Reykjavíkur við Elliðavatn.  Myndir / smh

Á hlaðinu við gamla bæinn eru til sölu nýhöggvin íslensk jólatré.  

Góð stemning er jafnan á jólamarkaðinum við Elliðavatn.  
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ÍSLENSK HÚS - SÉRHÖNNUÐ FYRIR 
ÍSLENSKA FERÐAÞJÓNUSTUJÖKLAR

Upplifun á Íslandi

Forsniðin einingahús       

Fljótleg í uppsetningu

Byggingarstig afhendingar:
Húsin koma ósamsett m.v. skilalýsinguna „Tilbúin að 

 utan, fokheld að innan“
 Afgreiðslufrestur 6-8 vikur frá staðfestingu pantana

Parhús (48 fm): Verð kr. 3.980.000,- m/vsk

Raðhús: Hægt að raða mörgum saman
Verð á eitt hús (24,3 fm) kr. 1.990.000,- m/vsk

Sumarhús (54 fm): Verð kr. 4.695.000,- m/vsk

LANDSHÚS
Landshús - Sími 553 1550 - landshus@landshus.is - www.landshus.is

Styrkur - Hagkvæmni - Hönnun

Mótorhjóla- og fjórhjóladekk

590 2045 |  BENNI.IS

Fáðu aðstoð við val á mótorhjóla - og fjórhjóladekkjum 
hjá söluaðilum okkar um land allt 
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Fréttir

Skagafjörður:

Óviðunandi niðurstaða við 
úthlutun byggðakvóta
Atvinnu-, menningar- og kynn-
ingarnefnd Sveitarfélagsins 
Skagafjarðar mótmælir harð-
lega niðurstöðum úthlutunar 
byggðakvóta fyrir fiskveiðiárið 
2016–2017. 

Niðurstaða atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytis hvað 
Skagafjörð varðar er að úthluta 
aðeins 19 þorskígildistonnum til 
Hofsóss og Sauðárkrókur fær engan 
byggðakvóta. Nefndinni hefur borist 
rökstuðningur ráðuneytisins fyrir 
úthlutuninni.

Fram kemur í bókun nefndarinn-
ar að þessi niðurstaða sé með öllu 
óviðunandi og ljóst að reglur um 
úthlutun byggðakvóta mæti engan 

veginn tilgangi þess að úthluta 
byggðakvóta til byggðarlaga sem 
standa höllum fæti, s.s. eins og til 
Hofsóss. „Þá er með engu móti 
hægt að sjá hvernig aukin veiði á 
rækju hefur með veiðar smábáta frá 
Sauðárkróki að gera,“ segir í bókun 
nefndarinnar.

Atvinnu-, menningar- og 
kynningar nefnd skorar á sjávarút-
vegs- og landbúnaðar ráðherra að 
breyta nú þegar reglum um úthlutun 
byggðakvóta og úthluta kvótanum 
að því loknu á grundvelli nýrra 
reglna um byggðakvóta sem raun-
verulega ná því markmiði að styðja 
við veikari byggðir landsins.  

    /MÞÞ

Hagvaxtarvél sem kemst 
ekki yfir Holtavörðuheiði
„Nú þurfa stjórnmálamenn að 
sýna fram á að þeir hafi vilja til 
þess að aðstoða íbúa Norðurlands 
vestra við að efla landshlutann 
og fjölga atvinnutækifærum, 
auk þess að gera það á annan 
hátt ákjósanlegt fyrir ungt og vel 
menntað fólk að lifa og starfa á 
Norðurlandi vestra. 

Reynsla fyrri ára sýnir að vilji er 
allt sem þarf, þ.e. vilji stjórnvalda, 
heimamenn eru tilbúnir.“ 

Þetta eru lokaorð ályktana 
sem samþykktar voru á 24. árs-
þingi Samtaka sveitarfélaga á 
Norðurlandi vestra. 

Á ársþinginu voru fjölmargar 
ályktanir samþykktar sem allar 
miða að eflingu byggða og bætt-
um búsetuskilyrðum á Norðurlandi 
vestra en þær snúa m.a. að atvinnu- 
og byggðamálum, iðnaðar-

uppbyggingu, ferðaþjónustu, vega-
samgöngum, netsamgöngum, íbúa-
þróun og málefnum sveitarfélaga.

Fram kemur að nú virðist ára vel 
í þjóðarbúskapnum, góður gangur 
sé í flestum greinum atvinnulífs-
ins, sjávarútvegur blómstri, stóriðju 
vegni vel, ferðaþjónusta sé nánast 
á ólöglegum hraða í sínum vexti 
og svipaða sögu megi segja af  
hugbúnaðar- og hátæknifyrirtæki 
séu daglega á síðum dagblaðanna 
í tengslum við stækkun. „Og spurt 
er: Er þá ekki allt í sóma?“ spyrja 
sveitarstjórnarmenn í fjórðungn-
um.  Þeir svara sjálfir á þessa leið:  
„Nei, því miður er það ekki svo 
því að það virðist vera að hag-
vaxtarvélin hafi ekki komist yfir 
Holtavörðuheiðina, hvorki í þessari 
hagsveiflu eða í mörgum hinum 
fyrri.“  /MÞÞ

Sveinbjörn og Hulda á Búvöllum hlutu viðurkenningu Búnaðarsambands Suður-Þingeyinga, nafnbótina „Þingeyski 
bóndinn“.  Mynd / Hermann Aðalsteinsson

Búnaðarsamband Suður-Þingeyinga
Búvallahjónin hlutu viðurkenningu
Búnaðarsamband Suður-Þing-
eyinga stóð fyrir Bænda gleði fyrir 
skömmu, þetta er í fimmta sinn 
sem sambandið efnir til gleðinnar 
og var hún haldin á Sel-hóteli í 
Mývatnssveit.

Veislustjórar voru þeir félagar 
í Hundi í óskilum, Hjörleifur og 
Eiríkur. Búnaðarsambandið veitti 
hin árlegu verðlaun, „Þingeyski 
bóndinn“, og komu þau verðlaun 
að þessu sinni í hlut Sveinbjörns 

Þórs Sigurðssonar og Huldu 
Kristjánsdóttur á Búvöllum í 
Aðaldal.

Með afurðamestu kúabúum 
sýslunnar

Hulda og Sveinbjörn á Búvöllum 
hafa áratugum saman rekið kúa- og 
sauðfjárbú af miklum myndarskap 
og hefur það verið í hópi 
afurðamestu búa í sýslunni sem og 

á landsvísu. Snyrtimennska og góðir 
búskaparhættir eru í hávegum höfð 
á Búvöllum og eru þau Hulda og 
Sveinbjörn því vel að verðlaununum 
komin.

Guðrún Tryggvadóttir, for-
maður Búnaðarsambands Suður-
Þingeyinga, afhenti þeim hjónum 
verðlaunin, sem var innrammað 
viðurkenningarskjal og málverk 
eftir Hólmfríði Bjartmarsdóttur á 
Sandi í Aðaldal.  /MÞÞ

Mynd / HKr.

Byggðasamlagið 
haldi vöku sinni
Hljótt er um störf Byggðasamlags 
um atvinnu- og menningarmál 
að mati fulltrúa E-listans í 
sveitarstjórn Húnavatnshrepps. 
Skora ful l trúarnir á 
byggðasamlagið að halda vöku 
sinni með hagsmuni héraðsins í 
huga.

Bókun fulltrúa E-listans var 
samþykkt samhljóða á fundi 
sveitarstjórnar í liðinni viku. Óskað 
var eftir að bókunin yrði send til 
þeirra sveitarfélaga sem eiga aðild 
að byggðasamlaginu. Á sama fundi 

var einnig lögð fram tillaga um að 
Húnavatnshreppur gerði þá kröfu að 
þegar farið verði í viðbótarvirkjanir á 
veituleið Blöndu verði orkan  nýtt til 
atvinnuuppbyggingar í heimahéraði.

„Frá árinu 1991 hefur Blanda 
verið virkjuð og raforkan flutt til 
atvinnuuppbyggingar annars staðar 
á landinu. Mikill samdráttur hefur 
orðið í atvinnulífinu síðastliðna 
áratugi og viðvarandi fólksfækkun 
á svæðinu um langt skeið,“ segir 
í tillögunni sem samþykkt var 
samhljóða.  /MÞÞ

Enginn árangur af borun við Hrafnagil
Borun eftir heitu vatni er sýnd 
veiði en ekki gefin. Sú hefur 
orðið raunin með holu HN 13 
á Hrafnagili í Eyjafjarðarsveit, 
en þar var fyrr í haust hætt að 
bora þegar komið var niður á 
1.905 metra dýpi. Borun gekk 
erfiðlega og gaf holan nánast 
ekkert vatn. Bor og bormenn 
yfirgáfu því svæðið. 

 Á tímabili stóðu vonir til þess 
að borinn væri að komast í lek 
jarðlög þar sem svonefnt skolvatn 
sem notað er í boruninni virtist eiga 
leið út úr holunni en ekki upp úr 
henni.  Við prófanir og svonefndar 
örvunaraðgerðir kom í ljós að leki 
er ekki fyrir hendi og jarðhitavatn 
því ekki að streyma inn í holuna.

Því liggur fyrir að holan 
verður ekki virkjuð og mun verða 
minnisvarði um að í orkuöflun fyrir 
hitaveitu er ekkert sjálfgefið og það 
þrátt fyrir að borað sé í svæði sem 
gefið hefur vatn í holum í nokkurra 
metra fjarlægð. Norðurorka, sem 

stóð fyrir borun á svæðinu, mun 
því á næstu vikum fara í frágang í 
og við borsvæðið. 

Lögðu grunninn að hitaveitunni

Jarðhitasvæðin í Eyjafjarðarsveit 
voru grunnurinn að stofnun 
Hitaveitu Akureyrar árið 1977 
og þaðan kom stærsti hluti 
hitaveituvatnsins alveg fram á 
þessa öld. 

Á ýmsu hefur gengið við 
jarðhitavinnslu í Eyjafirði gegnum 
árin og margar holur verið boraðar 
sem litlum eða engum árangri hafa 
skilað, en sem betur fer einnig 
gjöfular og góðar borholur. 

Í upphafi hitaveitunnar ríkti mikil 
bjartsýni um vatnsöflun á svæðinu 
og tók uppbygging innviða mið af 
því. Síðar kom í ljós að vatnsöflunin 
varð ekki eins mikil og vonir stóðu 
til og því eru innviðirnir töluvert 
við vöxt, segir í frétt á vefsíðu 
Norðurorku.

NASI á svæðinu síðan í vor

Jarðhitasvæðin í Eyjafjarðarsveit 
hafa töluvert verið rannsökuð á 
undangengnum árum með það 
í huga að finna þar meira vatn 
og skapa þar með tækifæri til að 
nýta betur þá innviði sem til eru á 
svæðinu. Borun nýrrar holu (HN-
13) á mörkum jarðanna Hrafnagils 
og Botns á liðnu sumri er hluti af 
þessum áætlunum en eins og íbúar 
og gestir Eyjafjarðarsveitar hafa 
sjálfsagt tekið eftir hefur jarðborinn 
NASI frá Ræktunarsambandi Flóa 
og Skeiða verið að störfum þar frá 
því í maí sl. Inn í þessa ákvörðun 
spilaði einnig sú staðreynd að önnur 
holan af tveimur á svæðinu hefur ekki 
gefið jafn mikið vatn og skyldi, þar 
sem rennsli úr henni hefur minnkað 
vegna tjóns á dælum o.fl., sem leiddi 
til þess að hluti búnaðar hrundi ofan í 
holuna. Því var ákveðið að bora nýja 
holu á svæðinu til að skapa nýja leið 
fyrir jarðhitavatnið.  /MÞÞ

nánast ekkert vatn og mun Norðurorka, sem stóð fyrir framkvæmdum á svæðinu, nú taka saman og fara í frágang. 
á svæðinu. 

Bændablaðið 
Næsta blað kemur út 15. desember
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FROSTFRÍAR LAUSNIR

Polarflex Pirit Pro
frostfríar slöngur

Slöngur með innbyggðan
sjálfvirkan hitastilli sem hitnar 

þegar þörf er á.

Tilvalin lausn þegar færa þarf 
vatn og frárennsli frá A til B á 

kuldaslóðum!

Polarflex
snjóbræðslumottur

Bræða klaka og snjó við 
snertingu þannig að svæði 

haldist snjólaus og klakalaus.

Enginn snjómokstur, klaki
eða salt!

KJARAN ehf. | Síðumúla 12-14 | 108 Reykjavík | Sími 510 5500 | kjaran@kjaran.is | kjaran.is

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

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

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

IBF/Sund-Alfa tankar og steinbitar

SAUÐÁRKRÓKUR

VELKOMIN AÐ SJÁ ÞAÐ HELSTA SEM KS VERSLUNIN EYRI HEFUR UPPÁ AÐ BJÓÐA

N
ÝP

RE
N

T 
eh

f.

Haugtankar
Henta fyrir fjós, fiskeldi o.fl.
Ein öflugasta lausnin 
fyrir íslenskar aðstæður 
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Tannburstar eru sjálfsagður 
hlutur í okkar lífi og vonandi 
lífi allra. Colgate-hárin renna 
um munn okkar daglega, stökk 
hár, mjúk hár, græn hár, gul 
hár, barnaburstar, burstar með 
gúmmígómbursta á annarri 
hliðinni, keyptir í kippum á 
heimilið og allir hafa sinn lit til 
aðgreiningar frá hinum. 

Tannburstinn er einfalt 
verkfæri. Notandinn áttar sig á 
hvernig hann er notaður um leið 
og hann sér fyrirbærið. Kannski 
vegna þess að hann er bara prik, 
sem forfeður okkar notuðu eflaust 
til að sækja maura sér til matar í 
trjástofna. Virknin svipuð líka, 
við skiptum bara maurunum út 
fyrir Karíusi og Baktusi. Hvernig 
byrjaði þessi vegferð sem varð að 
svo sjálfsögðum hlut?

Fundist hafa leifar af forvera 
tannburstans frá því um 3500 f. 
Krist. Þetta var einfaldlega trjá-
sprek sem Babýlonar tuggðu á, 
útleggst líklega á íslensku sem 
tuggusproti. Sprotinn hefur einnig 
fundist í egypskum grafhýsum frá 
um 3000 f. Krist og eru ritaðar 
heimildir til frá Kínverjum frá 
því árið 1600 f. Krist. Grikkir 
og Rómverjar til forna eru taldir 
hafa notað tannstöngla við sína 
tannhirðu. 

Eftir því sem við komum 
nær okkur í tíma fer að færast 
fjör í leikinn. Elsti burstinn 
með hárum sem fundist hefur er 
kínverskur og er frá tíma Tang-
keisaraveldisins (690–907). 
Burstinn var framleiddur úr 
bambus og svínshárum frá kaldari 
svæðum Kína og Síberíu, þar 
sem svínum vaxa stífari burstir. 
Tannburstinn barst svo með 
ferðalöngum á 16. öld frá Asíu 
til Evrópu þar sem aðferðin við 
tannhirðuna var að nudda sótuga 
og salt tusku við tennurnar.

Bretinn William Addis er 
talinn eiga heiðurinn af fyrsta 
fjöldaframleidda burstanum í 
Evrópu í kringum 1770. Honum 
leiddist fangelsisvist sem hann sat 
af sér og ákvað að tuskuaðferðin 
væri léleg og hannaði því bursta úr 
beini og fangavarðahárum. Þessi 
frumgerð varð síðar fyrirmynd 
að fjöldaframleiddri vöru eftir að 
tukthúsvist hans lauk.

Fyrsti Ford T-bíllinn skreið af 
færibandinu árið 1908, um svipað 
leyti voru menn að átta sig á því 
að plastburstar væru sniðugri 
en dýrahársburstar sem héldu 
lengi í sér vatni og bakteríum. Á 
þessum tíma var fjöldaframleiðsla 
á burstum komin á í Evrópu og 
Ameríku og eftirspurnin að aukast 
þrátt fyrir að tannburstun hafi 
ekki orðið almenn á bandarískum 
heimilum fyrr en eftir seinna stríð 
þar sem hermönnum var skylt að 
bursta daglega.

Burstinn hefur síðan eftir 
plastbyltinguna fengið alls 
konar upplyftingu. Nefna má 
straumlínulagaðri handföng, 
löng hár á köntunum og styttri 
fyrir miðju til að ná að hjúpa 
tönnina betur, fjaðrandi framenda, 
gúmmí til að kitla tannholdið og 
svo mætti lengi telja. Til marks 
um mikilvægi burstans var 
hann valinn sú uppfinning sem 
Bandaríkjamenn mættu minnst 
við að missa árið 2003. 

Tannburstinn á sér sem sagt 
langa sögu þrátt fyrir að láta lítið 
fyrir sér fara og hér var bara stikl-
að á stóru. Við eigum forfeðrum 
okkar mikið að þakka að við 
getum í dag vaknað með Colgate-
bros á vör og farið með hreinar og 
fínar tennur út í daginn.

Halldór Laxness segir í 
Alþýðubókinni að hefði hann 
efni á að gefa öllum Íslendingum 
tannbursta, mundi hann gera 
þjóðinni meira gagn en þótt hann 
skrifaði handa henni ódauðleg 
ljóð.   /Jóhannes F. Halldórsson

Saga tannburstans
STEKKUR 

Ástæðan fyrir því að vinna 
skipulag og tilgangurinn með því 
virðist oft gleymast og umræða 
um skipulasmál  þróast því miður 
gjarnan þannig að þátttakend-
ur skipast í lið – með eða á móti 
skipulagsframkvæmdunum. 

Þeir sem vinna við skipulag 
forðast svo oft að tjá sig um málið 
að líkja mætti því við þöggun, sem 
stafar kannski af hræðslu við að fá 
ekki fleiri verkefni.

 Richard E. Klosterman fjallaði 
um rök með og á móti skipulagi í 
nútíma lýðræðislegu samfélagi með 
frjálsa markaði í grein sem kom út 
1985. Rökunum skiptir hann upp í 
fjóra eftirfarandi flokka:  

 
Hagræn rök

Hægræn öfl þrýsta á að einfalda 
skipulagsferlið og fækka reglu-
gerðum. Hugmyndafræðin gengur 
út á að frjálsir markaðir leiði til 
þeirra ákvarðana sem eru bestar 
og best sé að lágmarka opinber 
afskipti.  Það byggist á þeirri 
forsendu að markaðir séu full-
komnir og enginn aðili hafi mark-
aðsráðandi stöðu. 

Það á þó alls ekki alltaf við og 
sér í lagi ekki þar sem teknar eru 
ákvarðanir sem skipta máli fyrir 
aðra en þá sem koma beint að 
ákvarðanatökunni. Þegar einhver af 
forsendum fyrir fullkomnum mörk-
uðum heldur ekki er talað um mark-
aðsbresti og þá er hugsanlegt að 
íhlutun opinberra aðila geti leitt til 
betri niðurstöðu fyrir samfélagið.  
Það á til dæmis við um almanna-
gæði svo sem almenningsgarða þar 
sem notkun eins aðila takmarkar 
ekki notkun annars. Annað dæmi 
þar sem markaðir bresta er þegar 
kostnaður vegna starfsemi fellur á 
aðra, til dæmis sem mengun. 

Skipulag leikur mikilvægt hlut-
verk í aðskilnaði ósam rýmanlegrar 
starfsemi. Enn eitt dæmi þar sem 
íhlutun hins opinbera getur haft 
áhrif er þegar ákvarðanir einkaað-
ila leita í óhagstætt jafnvægi vegna 

væntinga um hegðun annarra. Slík 
dæmi geta til að mynda komið upp 
í sambandi við viðhald á fjölbýl-
ishúsum. Svona vandi er þekktur 
sem prisoners‘ dilemma. 

Enn fremur eru ákveðnir aðilar 
sem geta orðið undir í samkeppni 
á frjálsum markaði. Hið opinbera 
getur haft áhrif á skiptingu gæða 
og gætt hagsmuna barna og eldri 
borgara. 

Inngrip stjórnvalda í markaðs-
bresti felst því ekki aðeins í 
opinberri mótun skipulags. 
Markaðsaðferðir eru skilvirkari 

en miðstýring. Markmið samfé-
lagsins þurfa að vera skýr svo að 
niðurstaða skipulags skili sínu 
hlutverki.

 
Fjölbreytileiki

Ákvarðanir stjórnvalda eiga að 
styðja við markaðssamkeppni. Því 
miður er samkeppni á stjórmála-
vettvangi ekki fullkomin frekar en 
markaðssamkeppnin. Munur er á 
hugmyndafræði og raunveruleika. 
Tilteknir hópar eru með ráðandi 
stöðu á ákveðnum sviðum stjórn-

mála. Stjórnvöld þurfa að tryggja 
að tekið sé viðeigandi tillit til sjón-
armiða minnihlutahópa og einstak-
linga sem eiga sér ekki málsvara. 

 
Hefðbundin sjónarmið

Það er hlutverk hins opinbera 
að útvega almannagæði. Þröngt 
skorðaðar áætlanir hins opinbera 
ná iðulega hvorki utan um vanda-
málið né koma með fullnægjandi 
lausn. 

 
Marxísk rök

Marxistar líta svo á að hið opin-
bera sé hlutlaust verkfæri sem sér 
um að uppfylla þarfir samfélags-
ins. Til að ná framförum þarf sam-
félagið að umbylta vinnuaflinu og 
fela hinu opinbera þær ákvarðanir 
sem teknar eru á mörkuðum og á 
vettvangi stjórnmála. 

Þótt það samræmist fyrirkomu-
lagi skipulagsmála nú á tímum 
býður marxíska kerfið ekki upp 
á annan farveg breytinga en 
byltingu. Slík athöfn dregur úr 
mikilvægi skipulags og er ólíkleg 
í vextrænum lýðræðisríkjum. 

 
Samantekt

Þessi sjónarmið gefa til kynna 
ferns konar hlutverk skipulags. Í 
fyrsta lagi er því ætlað að styðja  
við sameiginlegar þarfir samfé-
lagsins. Í annan stað að taka tillit 
til ytri áhrifa athafna einstaklinga 
og hópa. Í þriðja lagi að bæta 
upplýsingar fyrir ákvarðanatöku 
opinberra aðila og einstaklinga og 
að lokum að vernda þarfir þeirra 
sem minnst mega sín. 

Skipulag má samt ekki falla í 
farveg endurtekningar og strangra 
verndunarreglna. Til að fá aukinn 
stuðning frá samfélaginu þyrfti hið 
opinbera að bæta skilning sinn á 
almannahagsmunum, upplýsing-
um og stjórnmálaathöfnum. Þá 
gæti skipulag uppfyllt betur grunn-
þarfir samfélagsins.

SKIPULAGSMÁL

Af hverju skipulag?
Sigríður Kristjánsdóttir

lektor − auðlinda- og
umhverfisdeild LbhÍ
sigridur@lbhi.is

Nýja fjósið sómir sér vel við bæinn Hvamm í Ölfusi, alls um 830 fermetrar að stærð.  Myndir / Magnús Hlynur Hreiðarsson.

Nýtt og glæsilegt fjós á Hvammi í Ölfusi
„Byggingin gjörbreytir allri 
aðstöðu hjá okkur, við erum í skýj-
unum með nýja fjósið og ekki síður 
kýrnar og nautgripirnir sem eru 
komnir inn í það, þetta er draum-
ur sem er orðinn að veruleika,“ 
segir Pétur Guðmundsson, bóndi 
á Hvammi Í Ölfusi. 

Nýja fjósið sem hann var að 
taka í notkun er 830 fermetrar að 
stærð, legubásafjós með geldneyta-
aðstöðu, sambyggt eldra fjósi. 

Pláss er fyrir 67 kýr en nýja 
fjósið er hannað með aðstöðu fyrir 
mjaltaþjón þótt hann sé ekki kom-
inn. Haughús er undir öllu húsinu. 
„Við munum nota eldra fjósið fyrir 
sjúkra- og kálfastíur. Tilgangurinn 
með nýja fjósinu er að bæta alla 
aðstöðu fyrir kýrnar og framleiðsl-
una, bæta vinnuaðstöðuna og mæta 
auknum kröfum sem nýjar reglu-
gerðir kveða á um,“ bætir Pétur við.
  /MHH

Charlotte Clausen 
og Pétur á Hvammi 

eru hæstánægð 
með nýja fjósið 

sem Stefán 
Helgason og hans 

starfs menn hjá 
verktakafyrirtækinu 

Kríutanga byggðu 
á sjö mánuðum. 

Húsið kostar eins 
og gott einbýlishús 

á höfuðborgar-
svæðinu.
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Njarðarnesi 1 sími 460 4350 

Hjólbarðaþjónusta - Smurþjónusta - 

Þrif á bílum - vönduð handverkfæri og fl.

Úrval hjólbarða á betra verði

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

jeppa,- og vörubíladekk í úrvali.

Beinn innflutningur til Akureyrar
Smurþjónusta

(Jason ehf.)

eppa,  og vörubíladekk í ú

einn innflutningur til Akureyra

% 
afsláttur af öllum dekkjum 

til .  201

Handverkfæri

Ármann sími 896 8462 og Tryggvi 896 412

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

RÝMINGARSALA 
20% aukaafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM 
á meðan byrgðir endast

GARÐHÚS 4,7m²

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 

GESTAHÚSUM 
á allar þjónustu-

stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 

GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

· Allt á að seljast
· Fyrstur kemur fyrstur fær
· Ekki missa af þessu

Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu 
okkar volundarhus.is 
og í síma 864-2400.

FROZEN

FJÖLDI ÞEMA Í BOÐI OG
SENDUM UM ALLT LAND

HVOLPASVEIT

STAR WARS

MIKKI MÚSMÍNA MÚS

SPIDERMAN

BATMAN

ÞYRNIRÓS

KÚLUGÚBBAR SKÓSVEINAR

SVAMPUR
SVEINSSON

MONSTER
HIGH

fyrirtækjafánar hátíðarfánar
þjóðfána borðfána bannerar

Almanak 
Háskóla Íslands 2017

H Á S K Ó L A Ú T G Á F A N
haskolautgafan.hi.is – hu@hi.is – s. 525 4003

Almanak 
Þjóðvinafélagsins 2017

ALMANAKHins íslenskaþjóðvinafélags

2017

Árbók Íslands
2015

143. árgangur

ALMANAK  ÞJÓÐVINAFÉLAGSINS  2017  - ÁRBÓK  2015

Fást í helstu bókaverslunum um land allt

Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að senda 
ferilskrá ásamt mynd á Bjorn Csaba Erdei, rekstrarstjóra, 

á netfangið bjorn@thrastalundur.is
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10 ára afmæli hestabrautar Fjölbrautaskóla Suðurlands:

Boðið upp á flotta og skemmtileg sýningu

 HROSS&HESTAMENNSKA

Hestabraut Fjölbrautaskóla 
Suðurlands á Selfossi fagnaði 
nýlega 10 ára afmæli og var af því 
tilefni boðið til glæsilegrar sýn-
ingar í reiðhöll Sleipnis á Selfossi. 

„Við stefnum áfram með brautina 
og fylgjumst með þróuninni innan 
greinarinnar. Við erum komin í sam-
band við skóla í Svíþjóð sem við 
bindum vonir við að þróist áfram 
og skemmtilega. Jafnvel að við 
náum að tengja við fleiri lönd eins 
og t.d. Þýskaland en þar er mikill 
Íslandshesta áhugi,“ segir Olga 
Lísa Garðarsdóttir, skólameistari 
Fjölbrautaskóla Suðurlands.

 Á sýningunni sýndu núverandi 
og fyrrverandi nemendur æfingar 
og leikni sína á hestum. Í dag eru 35 
nemendur skráðir á hestabrautina, 
þar af eru 5 nemendur af starfsbraut í 
verklegum hestaáföngum. Þá hafa 35 
nemendur lokið námi af tveggja ára 
hestabraut og 5 síðasta vor af þriggja 
ára hestalínu og stúdentsprófi.  

Á vori komandi munu líklega 
7 ljúka þriggja ára línunni og 
stúdentsprófi og 10 af tveggja ára 
brautinni. 

Kennarar brautarinnar eru 

Arnar Bjarki Sigurðsson, Freyja 
Hilmarsdóttir, Sigurður Torfi 
Sigurðsson og Sisel Tveten. Að auki 
fá þau gestakennara í stöku tíma og 

áfanga þegar það á við. 78% nem-
enda á brautinni eru stelpur. 
  /MHH

Myndir / Magnús Hlynur Hreiðarsson

Hann var með skemmtilega sýnikennslu á hestinum sínum og skýrði út á 

Hulduheimar á Selfossi 10 ára
Leikskólinn Hulduheimar á Selfossi 
fagnaði nýlega 10 ára afmæli sínu. 
Í skólanum eru um 130 börn og 
38 starfsmenn. Haldið var upp á 
daginn með fánahyllingu, afmælis-
söng og afmæliskaffi fyrir fjölskyld-

ur barnanna. 
Magnús Hlynur 
H r e i ð a r s  s o n 
mætti í afmælið 
og tók meðfylgj-
andi myndir.

 MENNING&LISTIR

Konan í 
myrkrinu í 
sviðsljósinu
eftir Marion Pauw
Á glæpasagnahátíðinni Iceland 
Noir var á 
dögunum veitt 
verðlaun fyrir 
bestu þýddu 
glæpasöguna 
á Íslandi árið 
2016, Ísnálin, og 
hlaut hollenska 
g læpasagan 
Konan í 
myrkrinu eftir 
Marion Pauw 
í þýðingu Rögnu Sigurðardóttur 
verðlaunin.

Konan í myrkrinu fjallar um Írisi 
og Ray. Íris er ungur lögfræðingur og 
einstæð móðir sem reynir að fóta sig 
á framabrautinni samhliða því að sjá 
um erfiðan son sinn. Ray, sem er ekki 
eins og fólk er flest, er lokaður inni 
á stofnun eftir að hafa verið dæmdur 
fyrir hrottalegt morð á ungri konu og 
dóttur hennar. Leiðir Írisar og Rays 
liggja óvænt saman sem verður til 
þess að af stað fer atburðarás sem 
gjörbreytir lífi þeirra.

Marion Pauw er drottning holl-
enskra spennusagna.

Si ð dó
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Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300 

DALEN snjóblásarar

Snjóblásararnir frá DALEN hafa slegið í gegn á undanförnum árum 
enda gífurlega öflugir og vel smíðaðir blásarar.

Alla DALEN snjóblásara er hægt að nota á þrjá vegu: Að framan, að aftan og dreginn.
Nú er rétti tíminn til þess að leita tilboða í alvöru snjóblásara.

Við bjóðum DALEN snjóblásarana í þremur stærðum:

DALEN 2014
Vinnslubreidd: 270

Aflþörf: 160 hö.

DALEN 2013
Vinnslubreidd: 255 cm

Aflþörf: 130 hö.

DALEN 2011 
Vinnslubreidd: 233 cm

Aflþörf: 100 hö.

ÞÓR F
H

REYKJAVÍK:
Krókháls 16
Sími 568-1500

AKUREYRI:
Lónsbakka
Sími 568-1555

Vefsíða:
www.thor.is

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

Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur

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

Vantar 

Hurðapumpur

 MENNING&LISTIR

Hvað mælti 
Óðinn? 
Hvað mælti Óðinn? er titill á 
spánnýrri myndasögu eftir Bjarna 
Hinriksson og Jón Karl Helgason. 
Af því tilefni efna myndasögufor-
lögin Gisp! og Froskur til útgáfu-
fagnaðar á Kaffi Laugalæk/Gallerí 
Laugalæk (í gamla Verðlistahúsinu 
við Laugalæk) föstudaginn kl. 
17.00. Myndasagan verður seld á 
sérstöku kynningarverði við þetta 
tækifæri, auk þess sem sýnishorn 
og hljóðdæmi úr bókinni verða 
borin á borð, ásamt nýnorrænum 
guðaveigum.

Myndasagan Hvað mælti Óðinn? 
er frjálsleg endursköpun á eddukvæð-
inu Vafþrúðnismálum, einu elsta og 
vanmetnasta snilldarverki íslenskr-
ar bókmenntasögu. Kvæðið lýsir 
háskalegri fróðleikskeppni Óðins og 
jötunsins Vafþrúðnis en birtir um leið 

heimsmynd 
h e i ð i n n a 
manna með 
eftirminni-
legum hætti. 
Samkvæmt 
Vafþrúðni 
var jörðin 
upphaflega 
smíðuð úr 
s k r o k k i 
j ö t u n s i n s 

Ýmis en hann spáir jafnframt fyrir 
um endalok Óðins og fleiri guða í 
Ragnarökum. Kvæðið er túlkað í lit-
ríkum teikningum Bjarna en jafnframt 
ort upp á nútímamáli af þeim Jóni 
Karli og Jóni Halli Stefánssyni.

Um höfundana

Bjarni Hinriksson  er grafískur 
hönnuður og myndlistarmaður. Hann 
lærði myndasögugerð í Angoulême í 
Frakklandi á árunum 1985-1989. Eftir 
að námi lauk hefur Bjarni unnið sem 
fréttagrafíker hjá RÚV og kennt við 
Myndlistaskólann í Reykjavík auk 
þess að sinna myndasögugerð. Hann 
er einn af stofnendum Gisp!-hópsins 
sem gefið hefur út samnefnt mynda-
sögublað síðan 1990. Bjarni hefur á 
liðnum árum sent frá sér fjölmargar 
styttri og lengri myndasögur, nú 
síðast Skugginn af sjálfum mér árið 
2013. 

Jón Karl Helgason er prófessor 
við Íslensku- og menningardeild 
Háskóla Íslands. Hann lauk dokt-
orsnámi í samanburðarbókmennt-
um frá Massachusetts-háskóla í 
Bandaríkjunum 1995 og hefur lengi 
fengist við fræðiskrif og þýðingar. 
Í rannsóknum sínum hefur hann 
fjallað sérstaklega um endurritanir 
íslenskra fornbókmennta og aðlögun 
þeirra í ólíkum tjáningarmiðlum. 
Nýjasta verk hans á þeim vettvangi, 
Echoes of Valhalla: The Afterlife 
of the Eddas and Sagas, kemur út í 
Bretlandi vorið 2017

Úr eftirmála: 

Myndasagan Hvað mælti Óðinn? 
hefur verið tæpan aldarfjórð-
ung í vinnslu. Sköpun hennar má 
rekja til eldri myndasagna Bjarna 
Hinrikssonar þar sem íslensk tröll 
leika stórt hlutverk og leikgerðum 
Jóns Karls Helgasonar á Þrymskviðu, 
Skírnismálum og Vafþrúðnismálum 
sem frumfluttar voru í Ríkisútvarpinu 
1992. Þessi þrjú eddukvæði eiga það 
sameiginlegt að gerast að drjúgum 
hluta meðal jötna í Jötunheimum 
og þótti þeim Bjarna og Jón Karli 
áhugavert að endurskapa eitt þeirra 
sem myndasögu. Varð Vafþrúðnismál 
fyrir valinu enda hafði það, fyllilega 
óverðskuldað, staðið í skugga þekkt-
ari eddukvæða sem fást við svipað 
efni, ekki síst Völuspár. Teikning 
myndasögunnar hófst 1994. Bjarni 
vann myndirnar með bleki á pappír 
og skyggði með blýanti og þannig 
var sagan sýnd á sýningu Bjarna á 
Kjarvalsstöðum 1995 undir titlinum 
Vafamál.

j þ

j
Ý

j
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Donald Trump, nýkjörinn forseti 
Bandaríkjanna, hyggst á fyrstu 
dögum eftir embættistöku í byrjun 
næsta árs draga Bandaríkin út 
úr TPP-fríverslunarsamningi 
12 ríkja við Kyrrahaf. Þessi 
samningur er afar umdeildur 
og hefur Barac Obama lagt 
ofuráherslu á að bandaríska 
þingið samþykki samninginn. 

Trump leggur áherslu á tvíhliða 
samninga við einstök lönd og 
telur þá heppilegri en fjölþjóðlega 
samninga. Ýmis öfl á Vesturlöndum 
hafa gagnrýnt þessar áætlanir 
Trump á þeim forsendum að um 
afleita einangrunarhyggju verðandi 
forseta sé að ræða. Með slíkri stefnu 
sé hann að koma í veg fyrir aukið 
frelsi í viðskiptum. Segja má að 
nokkuð sé til í slíkri gagnrýni, en 
þá ef horft er á hana frá sjónarhóli 
og út frá hagsmunum alþjóðlegra 
risafyrirtækja. 

TPP-samningurinn, eða 
„Trans-Pacific Partnership“ eins 
og hann heitir á ensku, hefur 
einmitt verið harðlega gagnrýndur 
víða um heim, fyrir að afhenda 
ákvörðunarvald þjóðríkja í 
hendur stórfyrirtækja. Hann sé 
hluti af vaxandi alþjóðavæðingu 
í viðskiptaheiminum. Talað er 
um fullkomnar valdhremmingar 
stórfyrirtækjanna í ríkjum heims. 
Í raun eins konar fjárhagslegt 
valdarán. Bent hefur verið á að 
slík viðskipti í fjármálaheiminum 
hafi m.a. leitt til efnahagshrunsins 
2008. Mikil leynd hefur umlukið alla 
samningagerð af þessum toga. 

Eykur ójöfnuð og samþjöppun 
fjármagns

Fríverslunarsamningar af svipuðum 
toga og TPP eru orðnir fjölmargir 
og eiga það sammerkt að eyða 
út svæðisbundnum réttindum í 
viðskiptum einstakra þjóðríkja og 
auðvelda stórfyrirtækjum að athafna 
sig þvert á landamæri. 

Þótt fríverslunarsamningum sé 
ætlað að auðvelda viðskipti, þá fela 
þeir oftast í sér miklar flækjur. Þær eru 
oftar en ekki þvert á lög aðildarríkja 
sem verður þá að breyta (aðlaga). 
Þeir geta líka torveldað mjög 
hagsmunabaráttu minnihlutahópa 
og raunar allra launþega líka ef 
marka má það sem fram kom við 
smíði TPP-samningsins. Virðist 
aukin hnattvæðing í viðskiptum 
í fljótu bragði hafa orðið til þess 
að auka ójafnvægi í heiminum og 
streymi fjármagns til þeirra ofurríku. 
Átökin í forsetakosningunum í 
Bandaríkjunum og í pólitíkinni í 
Evrópu hafa öðru fremur snúist um 
þessa togstreitu. 

Athyglisvert er í þessu ljósi 
að skoða þann stuðning sem 
forsetaframboð Hillary Clinton 
fékk víða um heim, en hún barðist 
hart fyrir áformum Baracks Obama 
Bandaríkjaforseta fyrir samþykkt 
TPP-samningsins. Var hún einnig 
studd dyggilega af fjármálaöflunum 
á Wall Street. Virðist sem hér á landi 
og víðar um heim hafi fólk, sem 
gefur sig út fyrir að vera félagslega 
sinnað, eitthvað verið að misskilja 
hlutina svo ekki sé dýpra í árinni 
tekið. 

Sem dæmi þá sagði sjónvarps-
stöðin CNN frá því að Hillary 

Clinton hafi þegið stórfé, eða 3,15 
milljónir dollara, á einu ári fyrir það 
eitt að halda ræður á Wall Street 
hjá öllum helstu bönkum heims. 
Þar eru nefndir Morgan Stanley, 
Goldmann Sachs, Deutsche Bank 
og UBS bankinn. Fundir Clinton á 
Wall Street í upphaf kosningabaráttu 
hennar voru síst til að slá á þessar 
tengingar. 

Þvert á væntingar þess hóps sem 
taldi sig finna pólitískan samherja í 
frú Clinton og allar spár fjölmiðla, 
verður það svo Donald Trump 
sem tekur við forsetaembættinu af 
Barack Obama þann 20. janúar 2017 
en ekki Hillary Clinton. 

Barátta um fjármagn og áhrif

Bent hefur verið á að TPP-
samningurinn sé ekki síst gerður 

til að vinna gegn vaxandi áhrifum 
Kínverja og Indverja í viðskiptum 
við Kyrrahaf, enda eru þessar 
þjóðir ekki aðilar að þessum 
samningi. Þær eru aftur á móti 
aðilar að svæðisbundnu alhliða 

efnahagssamstarfi „Regional 
Comprehensive Economic 
Partnership“ eða RCEP, sem öðlaðist 
gildi í nóvember 2012. Sá samningur  
er á milli 16 ríkja í Suðaustur-Asíu. 
Þetta eru Kína, Japan, Suður-Kórea, 
Indland, Ástralía og Nýja-Sjáland, 
sem einnig eru aðilar að ASEAN-
samningnum. Að auki eru Taíland, 
Kambódía, Malasía, Singapúr, 
Indland, Víetnam, Indónesía, 
Filippseyjar, Laos (Lao PDR) 
og Brúnei aðilar að RCEP. Sjö 
aðildarríki RCEP hafa síðan tekið 
þátt í gerð TTP-samningsins. 

TPP – versta martröð
sjálfstæðra ríkja 

Hefur TPP-samningurinn m.a. verið 
sagður versta martröð sjálfstæðra 
ríkja. Í þeirri gagnrýni sem greint var 
frá í Bændablaðinu 22. október 2015 
var m.a. fullyrt að samningurinn 
veiti m.a. stórfyrirtækjum aukinn 
rétt til að verja sína heimild til 
að yfirkeyra lög í aðildarríkjum 
samningsins. 

Mörg hundruð sérfræðingar 
(lobbyists), sumir segja um 600, 
eru sagðir hafa verið á vegum 
stórfyrirtækja inni á fundum við 
samningagerðina. Þar hafi þeir 
unnið hart við að koma sjónarmiðum 
sinna fyrirtækja inn í samningana. 
Fyrirtæki geti m.a. farið í mál við 
samningsríki ef regluverk þess eða 
aðgerðir hindra mögulegan hagnað. 
Fjöldi félagasamtaka hefur mótmælt 
þessum áformum. Nick Dearden 
hjá Global Justice Now var líka 
ómyrkur í gagnrýni sinni í fyrra. 
Þar sagði hann m.a.:  

„Í málum er varðar allt frá hlýnun 
jarðar, fæðuöryggi, Internetið til 
lyfja, þá er TPP algjör hörmung.“ 

Óörugg matvæli munu flæða inn 
í landið 

Charles Chamberlain, yfirmaður 
samtakanna Lýðræði fyrir Ameríku  
(Democracy for America), talaði í 
fyrra á svipuðum nótum og Nick 
Dearden: 

„Nú þegar við höfum séð allan 
texta samningsins kemur í ljós að 
hann mun eyðileggja störf og er verri 
en við hefðum nokkurn tíma getað 
ímyndað okkur. Þessi samningur 
mun keyra niður laun, óörugg 
matvæli munu flæða inn í landið, 
hann mun valda verðhækkunum 
lífsnauðsynlegra lyfja með óheftum 
viðskiptum við lönd þar sem 
samkynhneigt fólk og einstæðar 
mæður eru grýttar til dauða,“ sagði 
Dearden.

Veitir stórfyrirtækjunum 
yfirþjóðlegt vald

Einn texti samningamanna í TPP-
málinu lak t.d. út árið 2013, en 
reynt hefur verið að snúa út úr 
umræðu um málið. Þar kom m.a. 

fram að takmörk yrðu sett á með 
hvaða hætti bandarísk yfirvöld 
gætu sett reglur sem hindruðu 
umsvif erlendra fyrirtækja í 
landinu. Einnig að Bandaríkin 
fengju heimild til að koma upp 
starfsemi í láglaunalöndum án 
þess að um það giltu bandarísk 

lög um lágmarkslaun. Líka að 
erlend fyrirtæki gætu lögsótt 

bandarísk stjórnvöld ef lög um 
heilsufar, umhverfismál, landnýtingu 
og annað stönguðust á við rétt þeirra 
samkvæmt TPP-samningnum. Þá 
var ákvæði um að erlend fyrirtæki 
gætu krafið ríki um að greiða kostnað 
sem hlytist af því að undirgangast 
fjármálalegt eða umhverfislegt 
regluverk í Bandaríkjunum. Sem 
sagt fjölþjóðafyrirtækin áttu að fá 
viðurkenndan rétt sem yfirkeyrði 
lög viðkomandi landa. 

Um 100 lögfræðingar víða um 
heim skrifuðu opið bréf þar sem 
þessi áform voru fordæmd. Hvað 
nákvæmlega hefur síðan hafnað 
í samningnum hefur ekki verið 
upplýst. 

Ljóst er að þau ákvæði sem koma 
í veg fyrir að bandarísk stjórnvöld 
geti hindrað umsvif erlendra 
fyrirtækja í landinu hljóta að fara 
fyrir brjóstið á Donald Trump. 
Allavega ef marka má orð hans í 
kosningabaráttunni. Ekki er ólíklegt 
að honum takist í það minnsta að 
tefja samþykkt TPP-samningsins 
ef hann heldur þeim málflutningi 
til streitu. 

Snýst um niðurfellingu eða 
lækkun á 18 þúsund tollflokkum 

TPP-samningurinn er í 30 köflum 
og inniheldur afnám og lækkun 
tolla á um 18 þúsund tollflokkum 
í iðnaði og landbúnaði, þar á 
meðal á textílvörum og fatnaði. 
Nákvæm útlistun samningsins 
hefur enn ekki verið gefin út en 
hann tekur m.a. á þjónustu og 
afurðum fjármálastofnana. Þá eru 
einnig ákvæði um frjálst flæði 
netupplýsinga og stafrænna gagna. 
Sömuleiðis er gert samkomulag 
um vörumerki, einkaleyfi og aðrar 
huglægar eignir á samningssvæðinu. 
Þar fellur líka undir sérstakar 
leyfisveitingar í lyfjaiðnaði og 
skilgreiningar varðandi vinnuafl og 
aðbúnaðarreglur. Ágreiningur var þó 

Kjör Donalds Trump í stól Bandaríkjaforseta er þegar farið að hrista upp í viðskiptalífinu:

Kastljósið sett á samninga sem veita 
stórfyrirtækjum yfirþjóðlegt vald 
− Fríverslunarsamningar TPP, TTIP, CAFTA CETA og NAFTA eru allir afar umdeildir

Hörður Kristjánsson
hk@bondi.is
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Fréttaskýring

Mjög svo umdeildur fríverslunarsamningur tólf Kyrrahafsríkja virðist vera í 

um að draga ríkið út úr þeim samningum. Nú heyrist því hótað að hin ríkin 

gegn þeira viðskiptaáhrifum. 

sínum í stjórnmálaelítunni á Vesturlöndum. 
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uppi um viðskipti með mjólkurvörur, 
bíla og lyf allt fram á síðasta dag 
samningaviðræðnanna.

TTIP-samningagerðin í frosti

Af svipuðum toga hefur á liðnum 
misserum verið reynt að hnoða 
saman öðrum fríverslunarsamningi 
á milli Bandaríkjanna og 
Evrópusambandsins. 

Gengur hann undir nafninu 
„Transatlantic Trade and Investment 
Partnership,“ skamm stafað TTIP, í 
talmáli gjarnan nefnt „Tí-tip“. Þeim 
áformum hefur m.a. verið harðlega 
mótmælt í Þýskalandi, ekki síst 
af umhverfisverndarsinnum sem 
óttast m.a. ítök efnarisa á borð við 
Monsanto í evrópskum landbúnaði.

Eftir að Donald Trump náði kjöri 
sem forseti Bandaríkjanna hafa 
viðræður um TTIP verið í frosti. 
Barack Obama reyndi þó að halda 
uppi voninni um þá samningsgerð 
á fundi  hans með Angelu Merkel í 
Þýskalandi fyrir skömmu. Í umfjöllun 
um fund þessara leiðtoga í þýska 
vikublaðinu Wirtschaftswoche, 
var sagt að Þjóðverjar og 
Bandaríkjamenn eygðu með TTIP-
samningnum möguleika á að móta 
alþjóðavæðinguna samkvæmt sínu 
gildismati og hugmyndum.

„Við skuldum okkar fyrirtækjum, 
okkar þegnum og jafnvel 
heimsbyggðinni allri, það að breikka 
og dýpka okkar samvinnu,“ sagði í 
mjög svo gildishlaðinni umfjöllun 
Wirtschaftswoche um ágæti 
samningsins. Þar sagði einnig: 

„Þetta er í takt við virðingu fyrir 
mannlegri reisn og skyldur okkar 
í mannúðarmálum og að veita 
milljónum flóttamanna um allan 
heim aðstoð.“ Þá var í greininni sagt 
að TTIP-samningurinn „muni án 
nokkurs vafa“ gagnast bandarískum 
og þýskum atvinnurekendum, 
launamönnum, neytendum sem og 
bændum. Virðist þessi málflutningur 
vera á nákvæmlega sömu nótum 
og tal hagsmunaaðila varðandi 
stóraukið frelsi í innflutningi á 
vörum til Íslands. 

Það eru samt greinilega ekki allir 
sammála fagurgalanum um aukið 
frelsi í alþjóðaviðskiptum. Þannig 
mótmælti aðgerðarhópur neytenda 
nýverið TTIP-samningagerðinni og 
aukinni alþjóðavæðingu í Berlín. 
Hundruð þúsunda tóku þátt í þeim 
mótmælum.

Hnattvæðingin sögð komin að 
endamörkum

Í umfjöllun breska blaðsins 
Guardian er spurt hvort sú viðleitni 
að auka stöðugt hnattvæðinguna 
í viðskiptaheiminum sé komin 
að endamörkum. Sem dæmi um 
það er bent á að dregið hafi úr 
milliríkjaviðskiptum í hlutfalli við 
verga þjóðarframleiðslu á heimsvísu. 
Einnig er bent á að Bretland sé á leið 
út úr stærsta fríverslunarsvæðinu, 
þ.e. ESB.

„Það eru teikn á lofti um að 
hægur dauðdagi sé fram undan hjá 
alþjóðavæðingunni sem innleidd 
var af  ríku þjóðunum eftir seinni 
heimsstyrjöldina,“ sagði í grein 

Guardian. 
Þýska blaðið Wirtschaftswoche 

segir aftur á móti af mikilli  
kokhreysti að það sé engin leið til 
baka í það ástand sem ríkti fyrir daga 
hnattvæðingarinnar. 

Samningur Mið-Ameríkuríkja 
CAFTA

Margvísleg deilumál hafa komið 
upp út af framkvæmd fríverslunar-
samninga. Eitt slíkt kom m.a. upp í 
El Salvador, í tengslum við „Central 
American Free Trade Agreement 
(CAFTA)“. Þessi samningur er 
á milli Gvatemala, El Salvador, 
Hondúras, Kosta Ríka og Dóminíska 
lýðveldisins. Hann var undirritaður 
28. maí 2004 og er sagður hafa 
verið að hluta fyrirmynd við TPP-
samningagerðina, sér í lagi er varðar 
yfirþjóðlegan rétt fyrirtækja. 

Í El Salvador spratt m.a. upp eitt 
mál þar sem almenningur krafðist 
þess að hætt yrði við námusamning 
við stórfyrirtæki vegna mengunar á 
grunnvatni. Í kjölfarið fór fyrirtækið 
í mál við ríkið og krafðist bóta um 
á 315 milljónir dollara samkvæmt 
ákvæðum frí-verslunarsamningsins. 

Annað dæmi hefur verið nefnt af 
stórfyrirtækinu Bechtel sem stefndi 
Bólivíu vegna áætlaðs 50 milljóna 
dollara taps á framtíðarhagnaði. 
Þá var fyrirtækið aðeins búið að 
fjárfesta fyrir 1 milljón dollara 
þegar einkavæða átti vatnsveitur í 
landinu. Tugir mála af svipuðum 
toga hafa sprottið upp út af þessum 
fríverslunarsamningi og hafa 
fréttaveitur á borð við Bloomberg 
m.a. fjallað um slík mál. 

Fríverslunarsamningur CETA á 
milli Kanada og ESB

Enn einn samningurinn er svo 
„Comprehensive Economic and 
Trade Agreement“ (CETA), sem 
hefur verið í smíðum á milli Evrópu-
sambandsins og Kanada. Gert 
er ráð fyrir að hann öðlist gildi á 
næsta ári og að innleiðingin taki 7 
ár. Það varðar m.a. niðurfellingu 
tolla af hveiti, nautakjöti og öðrum 

landbúnaðarvörum. Hefur þessum 
samningi verið líkt við TTIP-
samninginn og verið harðlega 
mótmælt víða um Evrópu. Talað er 
um ólýðræðisleg vinnubrögð við 
samningagerðina sem hafi farið fram 
á bak við luktar dyr. 

Lá við að samningurinn yrði 
endanlega jarðaður er Vallónar 
í Belgíu lögðust gegn honum. 
Haldinn var neyðarfundur á 
Evrópuþinginu vegna þess með 
aðkomu Kanadamanna og Paul 
Magnette, fulltrúa Vallóna. Belgía 
samþykkti í kjölfarið samninginn, 
síðust 28 ESB-þjóða. Hann var svo 
undirritaður formlega 30. október 
sl. í Brussel af hálfu fulltrúa ESB 
og Justin Trudeau, forsætisráðherra 
Kanada. 

Gagnrýnendur samningsins hafa 
bent á að hann muni veikja rétt 
neytenda í Evrópu, sér í lagi þeirra 
sem annt er um matvælaöryggi. 
Þá er einnig gagnrýnt að 
samningurinn sé að mestu hugsaður 
út frá hagsmunum fjölþjóðlegra 
stórfyrirtækja. Áhættan fyrir 
almenning sé líka  mikil í formi 
mögulegs atvinnuleysis vegna 
tilflutnings á atvinnutækifærum. 
Auk þess sem hann muni leiða 
til skemmda á náttúrunni vegna 
ofnýtingar. 

Norður- Ameríkusamningurinn 
NAFTA

NAFTA, eða „North American 
Free Trade Agreement“, er síðan 
fríverslunarsamningur sem gerður 

var á milli Kanada, Bandaríkjanna 
og Mexíkó og tók gildi 1. janúar 
1994. Þessi samningur nær til rúm-
lega 487 milljóna manna. Hann 
hefur m.a. leitt til þess að banda-
ríski bílaiðnaðurinn hefur að stórum 
hluta flust til Kanada og Mexíkó. Þá 
afnam hann m.a. margvísleg einka-
réttarákvæði á milli samningsland-
anna. Hefur Donald Trump, verð-
andi Bandaríkjaforseti, gagnrýnt 

þennan samning harðlega og telur 
að hann hafi stórskaðað bandarískt 
atvinnulíf. Hvort hann stendur við 
stóru orðin eða ekki, fær fólk svo 
væntanlega að kynnast á komandi 
mánuðum og misserum.

Fríverslunarsamningar Íslands

Ísland hefur líka gert sína 
fríverslunarsamninga þótt í smærri 
skala sé. Þar má fyrst nefna EFTA-
samninginn (European Free 
Trade Association) milli Íslands, 
Liechtenstein, Noregs og Sviss. 
Síðan er samningurinn um Evrópska 
efnahagssvæðið, EES, sem er 
sameiginlegt markaðssvæði 31 ríkis 
í Evrópu, þar af 28 ESB-ríkja. Sá 
samningur hefur bæði verið talinn 
til mikilla hagsbóta fyrir Ísland, 
en af sumum líka til bölvunar. 
Vegna hans hefur Ísland t.d. þurft 
að breyta lögum og regluverki til 
samræmis við Evrópusambandið. 
Önnur ríki EFTA-samningsins eru 
líka aðilar að EES, nema Sviss, 
sem hafnaði aðild að samningnum 
í þjóðaratkvæðagreiðslu. Auk 
þessa er Ísland með ýmsa tvíhliða 
viðskiptasamninga við önnur lönd, 
þar á meðal við Kanada, Kína 
og Færeyjar, eða svokallaðan 
Hoyvíkur-samning. 

Ísland þátttakandi í TiSA-
viðræðum bak við luktar dyr

TiSA, eða „Trade in Services 
Agreement“, er enn einn samn-
ingurinn sem sagður er eiga að 
auðvelda milliríkjaviðskipti með 
þjónustu og auka gegnsæi í slíkum 
viðskiptum. 

Ísland, ásamt fimmtíu öðrum 
ríkjum, tekur þátt í samninga-
viðræðunum en þar á meðal eru 
aðildarríki ESB, Bandaríkin, 
Kanada, Noregur, Sviss, Japan o.fl. 
Samningurinn mun byggja á gildandi 
samningum (GATS-reglum) og 
fjalla m.a. um fjármálaþjónustu, 
fjarskipta- og upplýsingatækni, 
för þjónustuveitenda og rafræn 
viðskipti. Virðist þar vera um sömu 
grunnáherslur að ræða og í TPP-
samningnum. 

Viðræðurnar eru formlega utan 
WTO (World Trade Organization) 
þótt 23 aðildarríki taki þátt í 
samningagerðinni. Vonast er til að 
fleiri aðildarríki WTO gerist aðilar 
að TiSA-samningnum þegar fram 
í sækir. 

Eins og viðræður um aðra 
viðskiptasamninga af þessum toga, 
er almenningur ekki upplýstur mikið 
um gang mála. Leyndin er því mikil 
og hafa ESB ríkin t.d. einungis leyft 
almenningi að kíkja á einstakar 
tillögur. Samningafundir voru í 
síðasta mánuði um TiSA, en engin 
formleg dagsetning hefur verið 
sett á hvenær samningaviðræðum 
á að ljúka samkvæmt vefsíðu 
framkvæmdastjórnar ESB. 

Ísland er meðal fjölmargra þjóða sem eiga aðild að viðræðum um nýjan fríverslunarsamning, sem nefndur hefur 
verið „Trade in Services Agreement“ skammstafað TiSA. Viðræðurnar fara fram með mikilli leynd samkvæmt 
upplýsingum á vefsíðu framkvæmdastjórnar ESB.

Aðildarríki EES-samningsins. Öll ríki ESB auk EFTA-landanna að Sviss 
undanskildu. 

Áhrifasvæði CETA-samningsins milli Kanada og Evrópusambandsins. 

Mótmæli í Mexíkó gegn TPP-samningnum. Þar á Donald Trump greinilega 
einhverja samherja þrátt fyrir allt tal hans um að reisa múr á landamærunum. 

Sprettur
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Snjóinn burt með 
Stiga snjóblásara

Askalind 4, Kópavogi 
Sími 564 1864
www.vetrarsol.is

1131 E snjóblásari
1100 W rafmagnsmótor

31 cm vinnslubreidd
Léttur og meðfærilegur 
Góður við þröngar aðstæður

ST 4851 snjóblásari

51 cm vinnslubreidd
Með Led ljósabúnaði
Í léttari snjómokstur 

Snow Blizzard snjóblásari

Með ljósum og á grófum dekkjum 

Dagna 16.–17. nóvember  sl. var 
haldin í Mässan í Málmey við 
Eyrarsund norræna kaupstefnan 
Nordic Organic Food Fair. Þar 
voru sýndar margvíslegar lífrænt 
vottaðar vörur og náttúruafurð-
ir frá öllum Norðurlöndunum, 
nema Íslandi. 

Einnig frá fjölmörgum öðrum 
svo sem frá Frakklandi, Eistlandi, 
Bretlandi, Hollandi, Þýskalandi, 
Grikklandi,  Spáni og Ítalíu.

Mikil fjölbreytni

Þetta var í fimmta skiptið sem 
slík kaupstefna er haldin og hefur 
henni vaxið mjög fiskur um hrygg.  
Hún er sú eina sinnar tegundar á 
Norðurlöndum. 

Þótt mest væri sýnt af mat- og 
drykkjarvörum af ýmsu tagi var 
þarna mikið úrval snyrtivara og 
í samræmi við auknar kröfur til 
umhverfisverndar var sérstök deild 
sem fjallaði um umbúðir og pökkun 
með sem vistvænstum hætti. 

Auk deilda frá einstökum fyrir-
tækjum, stórum sem smáum, voru 
öll framangreind lönd með veg-
lega bása og fólk fékk að smakka 
og prófa margvíslegar girnilegar 
vörur. Þá voru matreiðslumenn 
með samkeppni sem nemendur í 
matreiðsluskólum tóku þátt í og 
gestir fengu að bragða á ljúffengum 
réttum þeirra. Öllu var smekklega 
fyrir komið í sýningarhöllinni sem 
er skammt frá Eyrarsundsbrúnni.

Fræðsluerindi í þrem málstofum

Á þrem stöðum í salnum var hægt 
að setjast inn á málstofur á ákveðn-
um tímum samkvæmt vandaðri 
dagskrá og hlýða á erindi um fjöl-
mörg efni tengd lífrænum landbún-
aði og annarri sjálfbærri þróun.

Það sem ég heyrði þar var mjög 
athyglisvert, svo sem um fæðuör-
yggi, staðbundna framleiðslu og 
ýmsar nýjungar í lífrænum og 
vistvænum framleiðsluháttum. 
Sannkölluð veisla í anda alþjóð-
legra samtaka á borð við Slow 
Food og lífrænu hreyfinguna 
IFOAM enda minnti kaupstefnan 
mjög á viðburði á vegum þeirra 
þótt smærri væri í sniðum. Þarna á 
Ísland vissulega heima með gæða-
afurðir sínar af ýmsu tagi.  Þá er 
alltaf  upplífgandi að taka þátt í 
málþingum af því fjölbreytilega 
tagi sem boðið var upp á þarna í 
sýningarhöllinni.

Matvælaframleiðsla í borgum

Eitt hinna athyglisverðu erinda 
flutti Sepehr Mousavi frá 

Plantagon-fyrirtækinu sem vinn-
ur að hönnun og byggingu margra 
hæða gróðurhúsa sem taka lítið 

landrými, nýta sólarorku og tengj-
ast endurvinnslustöðvum er leggja 
til orku til lýsingar og hitunar, eink-
um að vetrinum. 

Til að byrja með er miðað við 
grænmetis- og ávaxtaframleiðslu.  
Ekki yrði hægt að vera nær stærsta 
hluta markaðarins. Sepehr tók það 
skýrt fram að enn yrði þó þörf á 
fjölbreyttum landbúnaði á venju-
legum sveitabýlum, bæði vegna 
búfjárræktar og akuryrkju, til þess 
að hægt væri að sjá stækkandi borg-
um fyrir matvælum með sjálfbær-
um hætti. Fæðuöryggi væri ekki 
sjálfgefið nú á dögum og ýmsar 
blikur á lofti. Stórlega þurfi að 
draga úr kolefnissótsporinu til að 
vinna gegn loftslagsbreytingum og 

því ætti matvælaframleiðslan að 
vera sem mest staðbundin og sem 
minnst byggð á innflutningi. Hefðu 
sumir íslenskir stjórnmálamenn og 
flokkar gott af því að kynna sér 
slíkar uppbyggjandi hugmyndir í 
stað þess að gagnrýna stöðugt inn-
lendan landbúnað án tillits til fæðu- 
og matvælaöryggis þjóðarinnar.

 Skortur á lífrænum 
búsafurðum

Eins og ég og fleiri hafa margoft 
vakið athygli á hér í Bændablaðinu 
um langt árabil fer markaður fyrir 
lífrænt vottaðar vörur stöðugt vax-
andi. Þetta kom m.a. skýrt fram í 
markaðsskýrslu sænsku vottun-

arstofunnar KRAV fyrir 2016 
og einnig í öðrum gögnum sem 
lágu frammi á sýningunni, t.d. frá 
Bretlandi.

Svipað er að gerast í Asíu og 
er Japan með stærstu markaðs-
hlutdeildina þar í lífrænum vöru-
flokkum. Á Norðurlöndunum eru 
Danmörk og Svíþjóð í fararbroddi. 
Í Svíþjóð er staðan þannig að fram-
boð er nú mun minna en eftirspurn 
í flestum greinum, lífrænu vörurnar 
seljast eins og heitar lummur og 
bændur eru hvattir til að laga bú 
sín að lífrænum búskaparháttum. 

Arla mjólkurbúin vilja meiri 
lífræna mjólk

Áberandi er hve mjög skortir líf-
ræna mjólk í Svíþjóð, nautakjöt sem 
framleitt er á beit selst vel, sumar 
korntegundir skortir og svipaða 
sögu er að segja um grænmeti og 
ávexti. KRAV mælir með auknum 
aðlögunarstuðningi til bænda, góð 
sala og hærra verð nægi ekki alltaf 
til að réttlæta umskipti yfir í lífræn-
an búskap. Með þetta til hliðsjón-
ar tekst vonandi að nýta stóraukið 
framlag til lífræns búskapar í hinum 
nýja búnaðarsamningi til að efla 
lífræna framleiðslu hér á landi. Það 
væri í góðu samræmi við t.d. mark-
miðin í Svíþjóð.

Þess má geta í lokin að í smekk-
legum bæklingi frá Arla mjólkurbú-
unum, sem dreift var á sýningunni, 
kemur fram að nú séu 375 sænskir 
kúabændur með lífrænt vottaða 
mjólkurframleiðslu og fyrirtækið 
býst við 62 nýjum slíkum framleið-
endum þar í landi á næsta ári.

Dr. Ólafur R. Dýrmundsson 
Höfundur er fyrrverandi lands-
ráðunautur Bændasamtaka 
Íslands í lífrænum búskap,
nú sjálfstætt starfandi ráðgjafi
í landbúnaði.

Mikill fjöldi vörutegunda var kynntur í sýningarbásum Malmö Mässan og voru lífrænar afurðir mest áberandi. 

Málþing um tiltekin efni voru vel sótt og þar urðu m.a. góðar umræður um 

Utan úr heimi

Glæsileg kaupstefna með lífrænar afurðir í Málmey 
– Aukin fjölbreytni og vaxandi eftirspurn

Mjólkurfyrirtækið Arla leggur nú 
mikla áherslu á sölu á lífrænt vott-
aðri mjólk og eru bændur hvattir til 
að fara út í þá framleiðslu. 

 MENNING&LISTIR

Matreiðslubókin Ómótstæðileg 
Ella, sem hefur slegið í gegn 
alþjóðlega, er komin út hjá 
Angústúru forlagi. Bókin er eftir 
Ellu Mills í þýðingu Maríu Ránar 
Guðjónsdóttur.

Aldrei fyrr hefur fyrsta 
matreiðslubók höfundar selst eins 
vel í Bretlandi, hún hefur verið gefin 
út í 20 löndum og selst í meira en 
400.000 eintökum. Ella Mills skaust 
upp á stjörnuhimininn þegar hún gaf 
út þessa fyrstu mateiðslubók sína 
aðeins 23 ára gömul og rekur hún nú 
veitingastaði í London og framleiðir 
hollustuvörur. Hún hóf feril sinn 
sem matarbloggari árið 2011 þegar 
hún ákvað að skipta alveg yfir í 
glúten- og mjólkurlaust jurtafæði 
eftir að hafa skyndilega fengið 
stöðubundna hjartsláttartruflun 

(POTS) sem lýsir sér með 
ógleði, svima, orkuleysi og 
sjóntruflunum. Tveimur árum 
síðar var hún einkennalaus 
og hefur hún síðan þá 
leiðbeint öðrum varðandi 
mataræði í gegnum bloggið 
sitt og matreiðslubækurnar 
sem hún hefur skrifað. 
Bloggið fær yfir 5 milljón 
heimsóknir á mánuði og 
tæplega milljón manns 
fylgja henni á Instagram. 

Bókin hefur að 
geyma yfir 100 
jurtafæðisuppskriftir, 
glúten- og mjólkurlausar. 
Uppskriftirnar hennar Ellu eru 
einfaldar og snjallar og réttirnir 
dásamlega ljúffengir. Mataræði Ellu 
er fyrir alla fjölskylduna, líka þau 

sem eru vegan eða 
á glúten- og mjólkurlausu fæði og 
síðast en ekki síst fyrir þau sem vilja 
góða orku og jafnan blóðsykur.
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llu eru sem eru vegan eða

Ómótstæðileg Ella
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Vertu viðbúinn vetrinum
LÉTTAR – STERKAR – TRAUSTAR

SNJÓKEÐJUR

Hafðu samband og kynntu þér
vöruúrvalið og þjónustuna 

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

IÐNAÐARHURÐIR  
BÍLSKÚRSHURÐIR

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

Gleðilegan bakstur!

ÞESSAR GÖMLU GÓÐU

NÝJAR OG SPENNANDI

LÍKA ÁN SYKURS OG / EÐA

EIGULEG BÓK FYRIR ALLAR KYNSLÓÐIR

A HVEITIS

Skoðaðu sýnishorn  á facebook.com/
drapaforlag

„Hér er á ferðinni uppskriftarbók sem öll heimili verða að eignast. 
Stóra smákökubókin fær fullt hús stiga.“  tiga.   – FréttanetiðFréttanetið

Hér err áá feferðrðininnini uuppppskskririftftararbóbókk sesemm ölölll heheimimililii veverðrðaa aðað eeiignast

smákökubókinStóra
F A N N E Y  R U T  E L Í N A R D Ó T T I R
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Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300 
Næsta blað kemur út 15. desember
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Norrænir og aðrir evrópskir bændur bera saman bækur sínar:

Heilbrigði og velferð 
búfjár í brennidepli
Heilbrigði og velferð búfjár er 
meðal mikilvægra mála sem 
varða landbúnaðinn. Þetta við-
fangsefni eiga bændur sameigin-
legt, ekki hvað síst með kollegum 
sínum á Norðurlöndunum og 
annars staðar í Evrópu. 

Margir þættir löggjafar ESB 
um þessi mál eru lögleiddir hér 
á landi í gegnum aðild að EES-
samningnum auk annars sem sam-
einar bændur í þessum löndum. 
Ævinlega er það líka þannig að 
þegar skæðir sjúkdómar breiðast 
út eiga bændur í einu landi mikla 
hagsmuni af viðbrögðum bænda 
og yfirvalda í nágrannalöndum. 
Á fundum sem ég hef sótt í haust 
hefur margt áhugavert komið fram 
og verður hér tiplað á nokkrum 
punktum. 

Sýklalyfjaþolnar bakteríur

Alls staðar er umræða um vaxandi 
sýklalyfjaþol baktería á dagskrá 
en hægt gengur að draga úr notk-
un þeirra. Til stendur að banna 
íblöndun þeirra í fóður innan 
ESB en að áfram verði heimilt að 
blanda sýklalyfjum í drykkjarvatn 
og nota þau í forvarnarskyni, þ.e að 
gefa heilbrigðum dýrum sýklalyf, 
dýrum sem ekki hefur verið greind 
hjá þörf fyrir slíka meðhöndlun.

Notkun sýklalyfja án undan-
genginnar sjúkdómsgreiningar er 
ekki leyfileg á Norðurlöndunum 
og er litið á það sem nauðsynlegan 
þátt í að tryggja ábyrga notkun 
 sýklalyfja. Þetta skýrir margfalda 
notkun þeirra á við Norðurlöndin, 
víða annars staðar í Evrópu. Þær 
tillögur sem unnið er með innan 
ESB til breytinga á reglum um 
lyfja notkun fela einnig í sér að 
bæta aðgengi að lyfjum. 

Síðastliðinn vetur sendu 
formenn bændasamtaka á 
Norðurlöndunum, Norrænu ráð-
herranefndinni bréf þar sem þau 
ítrekuðu þá afstöðu sína að banna 
ætti notkun sýklalyfja í forvarnar-
skyni innan ESB og hvöttu þau 
landanna sem eru aðilar að ESB 
til að koma þessari afstöðu á 
framfæri við setningu reglugerða 
um þessi mál. Þessi afstaða hefur 
vakið athygli út á við og mun full-
trúi frá dönsku bændasamtökunum 
fylgja þessari afstöðu eftir á mál-
þingi sem haldið verður á vegum 

Norrænu ráðherranefndarinnar 6. 
desember nk.

Mikil umræða meðal bænda um 
dýravelferð 

Velferð búfjár var einnig til 
umræðu á þessum fundum. Á fundi 
í Brussel kom fram að aðeins 3 lönd 
í ESB fylgja í reynd eftir banni við 
halaklippingum á grísum. Mikil 
umræða er einnig um geldingar 
grísa en óvíst að takist að fram-
fylgja þeim áformum að banna þær 
frá og með 2018. Afhornun á kálf-
um er annað vandamál af svipuðum 
toga. Þá má nefna að ótti er meðal 
bænda við vaxandi þol fyrir lyfjum 
gegn sníkjudýrum (ormalyfjum). 

Svínapest veldur áhyggjum

Nokkrir skæðir búfjársjúkdómar 
herja nú á bústofna bænda í Evrópu. 
Á fundi í samráðshópi bændasam-
taka í Evrópu um heilbrigði og vel-
ferð dýra var farið yfir það sem þar 
ber hæst um þessar mundir. Miklar 
áhyggjur eru af útbreiðslu afrískrar 
svínapestar. 

Sjúkdómurinn hefur greinst á 
svínabúum í Eystrasaltslöndunum 
þremur og Póllandi og hefur þegar 
mikil áhrif á viðskipti með svín 
og flutninga á þeim. Hann virð-
ist vera orðin nánast landlægur í 
villisvínum á þessu svæði sem og 
nærliggjandi héruðum í Rússlandi 
og Hvíta-Rússlandi. Reynt er að 
sporna við útbreiðslu hans með 
veiðum á villisvínum, fyrst og 
fremst gyltum, en áhersla er lögð 
á að auka þekkingu veiðimanna og 
bænda á smitleiðum til að verjast 
því að smit berist í alisvín. Mikill 
ótti er við að sjúkdómurinn berist 
til nærliggjandi landa, þ.á m. hafa 
Finnar og Svíar miklar áhyggjur. 
Stór villisvínastofn er t.d. í Svíþjóð 
og eitt af því sem reynt er að gera 
til að sporna við fjölgun þeirra er 
að fá fólk til að bera ekki út fóður 
fyrir þau.

 
Húðsjúkdómar í nautgripum

Annar sjúkdómur sem breiðist 
hratt í í SA-Evrópu kallast á 
ensku Lump skin disease, og lýsir 
sér sem hnjúskar eða bólgur á húð 
nautgripa. Sjúkdómurinn greindist 
fyrst í Grikklandi 2015 og barst 

til fleiri landa á Balkanskaga og 
SA-Evrópu sl. sumar en hann berst 
með skordýrum. Breiðist hann mun 
hraðar út en búist hafði verið við. 
Bólusetningu er beitt til að stöðva 
útbreiðslu hans og var sérstaklega 
nefnt að vel heppnaðar aðgerðir í 
Króatíu hafi skipt miklu máli sl. 
sumar til að koma í veg fyrir að 
hann bærist norðar í Evrópu. Eina 
bóluefnið sem fáanlegt er, er fram-
leitt í S-Afríku og ekki framleitt í 
samræmi við staðla ESB, evrópski 
iðnaðurinn hefur ekki komið með 
bóluefni en mikil þörf er á betra 
bóluefni. 

Blátunga útbreidd í Suður-
Evrópu

Blátunga (bluetounge) er þriðji 
alvarlegi sjúkdómurinn sem herj-
ar á búfé í Evrópu og greindist þar 
fyrir um 15 árum. Sjúkdómurinn er 
nú útbreiddur  í löndum í sunnan-
verðri Evrópu, þ.á m. Frakklandi, 
Spáni og Portúgal, og herjar fyrst 
og fremst á jórturdýr. Öll dýr ESB 
eiga á hættu að fá sjúkdóminn til 
sín þó reynt sé að sporna við því. 

Bráðsmitandi fuglaflensa

Bráðsmitandi fuglaflensa (H5N8) 
breiðist nú út um Evrópu og kom 
fram hjá fulltrúum frá fram-
kvæmdastjórn ESB á fundinum í 
Brussel um miðjan nóvember að 
Evrópa stendur nú frammi fyrir 
upphafi bráðsmitandi fuglaflensu-
faraldurs. Flensan hefur fundist í 
villtum fuglum í Danmörku og 
nú hefur verið staðfest að hún 
hefur borist inn á bú þar í landi. 
Stjórnvöld þar í landi hafa þegar 
bannað að hafa alifugla utan dyra 
og reiknað er með að slíkt bann 
verði sett víðar. Flensan er t.d. 
þegar komin inn á alifuglabú í 
Ungverjalandi og alifuglaafurðir 
þaðan, sem flytja átti til Asíu, hafa 
verið endursendar. Sjúkdómurinn 
veldur því þegar miklu fjár-
hagslegu tjóni hjá bændum, auk 
kostnaðar við aðgerðir til að hefta 
útbreiðslu hans.

ESB ver árlega háum fjárhæðum 
í varnir gegn útbreiðslu sjúkdóma, 
bæði þessa sem hér eru nefndir og 
fleiri. Heilbrigðir búfjárstofnar 
eru því ómetanleg auðlind okkar 
Íslendinga.  /EB

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

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

Við mat á umsóknum er ennfremur tekið tillit til þess hvort 

Styrkur til einstakra verkefna getur að hámarki numið 

verkefna sem sjóðurinn styrkir og hefur jafnframt eftirlit 

Umsóknareyðublöð og úthlutunarreglur sjóðsins eru 

Smellið svo á Umsóknareyðublöð.

Umsóknarfrestur er til 13. janúar  nk. og umsóknir skal 
land@land.is eða til Landgræðslu 

ríkisins, Gunnarsholti, 851 Hella.

Auglýsing um styrki úr Landbóta- 
sjóði Landgræðslunnar árið 2017 

Landgræðsla ríkisins
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Til sölu
Eitt virtasta parketþjónustufyrirtæki 
landsins frá 1984, er til sölu. 

Upplýsingar gefur 
Þorsteinn Geirsson í síma 898 1107.

Bændablaðið 
Næsta blað kemur út 15. desember

FANNBERG FASTEIGNASALA EHF.  
sími 487-5028
Guðmundur Einarsson lögg. fasteignasali

Til sölu er jörðin Helluvað 3 á Rangárvöllum ásamt kúabúi sem rekið 
er á henni. Jörðin er staðsett við þéttbýlið á Hellu og er stærð hennar 
um 600 hektarar, þar af er ræktað land 85 hektarar.  Landið liggur að 
Ytri Rangá og fylgir veiðiréttur í ánni.  Á jörðinni er 171 fm íbúðar-
hús byggt 1985.  Lausagöngufjós fyrir 48 gripi með haugkjallara og 
mjaltagryfju, stærð 411 fm byggt 1980.  Áföst fjósinu er 300fm hlaða 
byggð 1973 og 133 fm flatgryfja byggð 1983.  Auk þessa eru á jörðinni 
nokkur eldri útihús í þokkalegu ástandi, heildarstærð þeirra nemur 
um 810 fm. Greiðslumark í mjólk er 255.000 lítrar.  Bústofninn telur 
45 mjólkandi kýr og 50-60 kálfa og geldneyti.   Nánari upplýsingar og 
myndir á www.fannberg.is og á skrifstofu.

KÚAJÖRÐ Á SUÐURLANDI
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Reykjavík GG Sjósport / Örninn reiðhjólaverslun / Lífland / Icewear / Arctic Trucks Sauðárkrókur Kaupfélag Skagfirðinga  Neskaupsstaður Multitask Vík í Mýrdal Icewear Selfoss Jötunn

Bláskógabyggð Gullfosskaffi Akureyri Lífland / Jötunn / Veiðiríkið / Icewear Egilsstaðir Jötunn Húsavík Skóbúð Húsavíkur Blönduós Lífland Siglufjörður SR Byggingavörur Ísafjörður Bílaverkstæði SB

VATNSHELT

ANDAR

VINDHELT

TEYGJANLEGT

SVEIGJANLEGT

SLITSTERKT

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

Sealskinz er breskt fyrirtæki sem framleiðir einstaka línu af vatnsheldum 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.

Samstarf Hafró og 

Selaseturs Íslands
Hafrannsóknastofnun, rann-
sókna- og ráðgjafarstofnun hafs 
og vatna og Selasetur Íslands á 
Hvammstanga hafa gert með sér 
samstarfssamning.  

Hafrannsóknastofnun verður með 
starfstöð í húsnæði Selasetursins og 
er meginverkefni starfsstöðvarinnar 
rannsóknir á selum og öðrum sjáv-
arspendýrum. Á starfsstöðinni sem 
er miðstöð selarannsókna á Íslandi 
munu starfa 3 líffræðingar.

Norðurland vestra:

Vilja uppbyggingu 
við Hafursstaði
Sveitarfélögin í Austur-
Húnavatnssýslu, ásamt Húnaþingi 
vestra og Sveitarfélaginu 
Skagafirði, hafa lýst vilja til sam-
vinnu um iðnaðaruppbyggingu 
við Hafursstaði í Austur-
Húnavatnssýslu.

„Í ljósi  mikillar og stöðugr-
ar fækkunar íbúa landshlutans er 
þýðingarmikið að sveitarfélögin fái 
stuðning hins opinbera til þess að 
kanna þá kosti sem uppi geta verið í 
stóriðjumálum og henta landshlutan-
um, m.a. með tilliti til náttúrugæða,“ 
segir í ályktun um iðnaðarupp-
byggingu við Hafursstaðir sem sam-
þykkt var á ársþingi Sveitarfélags á 
Norðurlandi vestra, en það fór fram 
nýlega.

Fram kemur í ályktuninni að 
þakka bera framlag til málsins á 
fjárlögum ársins 2016, en jafnframt 
verði að krefja stjórnvöld um áfram-
haldandi og aukinn beinan fjárstuðn-
ing við uppbyggingu iðnaðarkosta í 
landshlutanum. Gerð er skýlaus krafa 
um að öll orkuöflun í landshlutan-
um verði nýtt til atvinnueflingar á 
svæðinu.

Á ársþinginu kom fram í ræðu 
framkvæmdastjóra þess að samþykkt 
hefði verið að gera íbúakönnun á 
starfssvæði samtakanna. Í könnun-
inni var spurt um ýmsa búsetuþætti 
á svæðinu. Einnig var spurt um 
viðhorf til iðnaðaruppbyggingar við 
Hafursstaði. Fram kom að verið væri 
að vinna úr svörum við könnunni 
og niðurstöður hennar yrðu kynntar 
fljótlega.  /MÞÞ
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Umræður um forsetakosningarnar 
í Bandaríkjunum (USA). líkt og 
mat á því sem verið hefur að ger-
ast í íslenskri og evrópskri pólitík, 
virðist byggðar á miklu skilnings-
leysi ráðandi þjóðfélagshópa, eða 
svokallaðrar „elítu“.

Kosning Donalds Trump hefur 
aldrei snúist um sérstakan áhuga 
landsbyggðarbúa á þessari sérkenni-
legu persónu sem var tilbúin til að 
standa uppi í hárinu á ráðandi öflum í 
stærstu stjórnmálaflokkum landsins. 
Þess í stað snerist málið um óánægju 
með ríkjandi kerfi og þá elítu sem 
stýrt hefur kerfinu. Þetta kemur vel 
fram í fréttaskýringum fjölmiðla eins 
og politico.com, New York Post og 
fleiri.

Í svipaðan streng tók Financial 
Times í vikubyrjun varðandi alhæf-
ingar hagfræðingaelítunnar um 
ástæður og afleiðingar af Brexit-
kosningunum í Bretlandi. Bendir 
FT líka á að raunveruleg ástæða 
þess sem er að gerast í Bretlandi, 
Bandaríkjunum og einnig varðandi 
uppgang hægri öfgaafla í Frakklandi, 
sé óánægja almennings með stjórn 
þess kerfis sem er undirstaða að 
rekstri þessara þjóðfélaga. 

Sigur Donalds Trump er afleiðing 
af tilraun millistéttar sem missti 
mikið í efnahagshruninu, þ.e. fag-
menntaðra iðnaðarmanna, verka-
fólks og bænda til að láta hlusta á 
sín sjónarmið. Þar var einfaldlega 
enginn til staðar og í framboði sem 
gat skipt sköpum nema Donald 
Trump. Þetta endurspeglaðist vel í 
ræðum frambjóðenda strax í sept-
ember 2015. Allra síst var Hillary 
Clinton vænlegur kostur, en í upphafi 
kosningabaráttu sinnar stillti hún 
sér upp við hlið verðbréfaguttanna 
á Wall Street.

Ráðandi öfl sem fylktu sér að 
baki Clinton, þ.e. sjálfskipuð elíta 
í menntun, pólitík og í fjármála-
geiranum, talaði allan tímann niður 
til andstæðinga sinna og sakaði þá 
um kynþáttafordóma,  þröngsýni og 
heimsku. Þeir tóku þessu greinilega 
sem persónulegum árásum og dylgj-
um um þeirra kunnáttu og andlegu 
hæfni frá fólki sem var uppfullt af 
menntahroka. Þetta varð trúlega öðru 
fremur til að beina andstæðingunum 
beint í faðm Donalds Trump.   

Það sem elítan skilur ekki enn

New York Post fjallaði m.a. um þetta 
fyrir skömmu undir fyrirsögninni 
„Það sem elítan skilur ekki enn varð-
andi bandaríska pólitík“ (What the 
elites still don’t get about American 
politics).

„Firring Demókrataflokksins 
varðandi málefni verkafólks kann að 
vera ný af nálinni. Tilvera kjósenda 
úr verkalýðsstétt og spennan milli 
borgarbúa og íbúa í dreifbýlinu er 
það hins vegar ekki. Kosningarnar 
nú snerust því ekki um endur-
skipulagningu flokksins heldur 
endurfullyrðingu.

Erfiðisfólk gegn
„gáfaða“ fólkinu

Dreifbýliskjósendur í Pennsylvaníu, 
Michigan, Ohio, Wisconsin, Iowa 
og fleiri ríkjum hafa alltaf verið til 
staðar. Þeir létu heyra í sér núna 
með því að kjósa Donald Trump. 
Þannig sýndu þeir innmúraðri elít-
unni hvað þeim finnst um að vera 
stjórnað úr fjarlægð og hundsuð á 
sama tíma. Pólitíska elítan er samt 
ekki að skilja sneiðina og fullyrðir að 
Trump sé aðeins afurð af sögulegri 
ókyrrð og nýrra tilburða í banda-
rískri pólitík eða svæðisbundinnar 

sérhagsmunahyggju. Hún stilli erfið-
isfólkinu (backwoods rednecks) upp 
á móti heimsvana, gáfaða, háþróaða, 
menntaða og fágaða fólkinu í borg-
unum.“  

Síðan spyr greinarhöfundur  New 
York Post, „hefur þetta fólk aldrei 
lesið sögubækur?“ Þá fer hann  í smá 
upprifjun á sögu Bandaríkjanna og 
tilurð ríkjaskipunarinnar. Hvernig 
sundruð ríki með svæðisbundna sér-
hagsmuni sameinuðust gegn bresku 
valdi. Þrátt fyrir sameininguna 
hafi alltaf verið til staðar andstæð 
öfl með mismunandi hagsmuni. 
Ríkjandi elítan hafi bara ekki skil-
ið almenning og geri ekki enn. Það 
hafi m.a. verið grunnurinn að hinni 
illa skipulögðu Whiskey uppreisn 
í Vestur-Pennsylvaníu 1791 í tíð 
Georg Washington forseta. Ætlunin 
hafi verið að neyða elítuöflin í borg-
unum við ströndina til að skilja þarfir 
fólkisn sem þá var að ryðja braut 
landnem anna. Það snerist að miklu 
leyti um viðskiptahagsmuni og eins 
var það ákall um vernd gegn bresk-
um agentum og árásum indíána. Á 
móti var elítan óánægð með að þurfa 
að greiða skatta til að leggja vegi 
inn í landið, til að koma upp nýjum 
skólum og til að halda úti her. Ráð 
elítunnar var að skella á sérstökum 
Whiskey-skatti sem bitnaði illa á 
framleiðendunum í innríkjunum. 

Bendir greinarhöfundur einnig 
á að þegar Andrew Jackson var 
kosinn forseti og nefndur „forseti 
fólksins“ þá hafi elítan litið á hann 
sem popúlista. Kosning hans hafi þó 
fyrst og fremst verið uppreisn fólks-
ins í landinu gegn ráðandi öflum við 
ströndina. Hann heldur síðan áfram:

„Í landi sem er jafn stórt og fjöl-
breytt og Bandaríkin ætti engan að 
undra að sérhagsmunahyggja sé 
þar til staðar. Það sem vekur hins 
vegar undrun er hvað þetta kemur 
elítunni á óvart. Svo mjög, að hún 
flokkar þetta sem kynþáttafordóma 
(racism),  þröngsýni og eða heimsku 
og reynir ekki að skilja hvað um er 
að vera.  

Íbúar í dreifðum byggðum 
Bandaríkjanna vilja ekki að svæð-
isbundinn ágreiningur valdi klofn-
ingi. Þvert á móti líta þeir á slíkan 
ágreining sem styrkleika. Þeir vilja 
að ríkin standi saman. Viðbrögð 
borgarbúaelítunnar við sigri Trump 
mun síðan leiða í ljós hvort hún vilji 
það sama.“

Kolrangar og villandi spár 
sérfræðinga

Wolfgang Münchau, dálka höfundur 
Financial Times, skrifaði einmitt 
um skilningsleysi eltítunnar á því 

hvað sé að gerast beggja vegna 
Atlantsála. Þar hafi spunameistarar 
úr stétt hagfræðinga og skriffinnar 
hins opinbera, m.a. innan veggja 
Evrópusambandsins, hvað eftir 
annað komið fram með spár sem 
voru hreinn uppspuni. Það var gert 
til að reyna að hafa áhrif á afstöðu 
almennings.

Kosningar í Bretlandi og 
Bandaríkjunum hafi svo staðfest 
hversu óáreiðanleg spálíkön þeirra 
eru. Þar hafi verið settar fram full-
yrðingar um niðurstöðu sem reynd-
ust svo kolrangar. Þetta var sett 
fram þrátt fyrir augljósa óvissu í 
aðdraganda kosninga þar sem eina 
tæknilega rétta svarið var „ég veit 
það ekki“.

Fyrir Brexit-kosningarnar var 
alið á ótta (Project Fear) við úrsögn 
úr ESB. Einnig að fólk ætti að 
hlusta á orð sérfræðinganna, 
sem voru reyndar dregnir fram 
hver af öðrum, meira að segja for-
seti Bandaríkjanna. Það hafi reynst 
kolröng nálgun og hrein heimska. 
Staðan er einfaldlega sú að fólkið 
sem vantreystir kerfinu var fyrir 
löngu farið að vantreysta öllum sér-
fræðingum kerfisins.

Vantraustið er líka á Íslandi

Þetta ættu menn líka að þekkja vel 
hér á Íslandi. Ríkisstjórnir hafa t.d. 
verið kolfelldar og flokkar nán-
ast þurrkaðir út vegna vantrausts 
almennings. Traust almennings á 
sérfræðingum bankanna og annarra 
stofnana ríkisins er heldur vart til að 
hrópa húrra fyrir. Nýjasta dæmið 
um vantraust á stofnanasérfræðing-
um er brúneggjafárið sem upplýst 
var um í Kastljósi sl. mánudag. 
Það er kannski helst að lögreglan 
á Íslandi haldi enn haus gagnvart 
trausti almennings á kerfið. Lagning 
rafstrengs til Bretlands, sem enn 
og aftur hefur poppað upp í frétt-
um, er líka gott dæmi um hvernig 
slíkt stórmál er keyrt áfram á sömu 
blindu forsjárhyggju „stofnanasér-
fræðinga“.

Vantraust á 
fríverslunarsamninga

Dálkahöfundur Financial Times 
heldur áfram og bendir á það sem 
verið hefur að gerast varðandi frí-
verslunarsamninga landa á milli. Þar 
sé mikil andstaða meðal almennings 
sem treystir því ekki hvað embættis-
menn og pólitíkusar séu þar að gera. 
Það eigi við nýgerðan fríverslun-
arsamning ESB við Kanada og ófull-

gerðan TTIP-
samning við 
Banda ríkin. 
Fólk óttist 
að verið sé 
að ganga 
á snið við 

n e y t e n d a -
vernd í þágu hremminga 

(grabbing) alþjóðlegra valdamikilla 
stór fyrir tækja á valdi þjóðríkja. 

Spinna upp pólitískar lagaflækjur 

„Hagfræðisérfræðingarnir héldu að 
enginn dirfðist að skora yfirvöld á 
hólm. Enda hafa ítalskir pólitíkusar 
leikið svona valdatafl alla tíð. Það er 
síðan hlutverk embættismanna ESB 
að finna snjallar leiðir til að spinna 
upp pólitískar lagaflækjur og samn-
inga sem yfirtaka lög þjóð ríkjanna 
sem aðild eiga að ESB. Kerfið held-
ur áfram þessum spuna þrátt fyrir að 
menn horfi 
á afleið-
i n g a r n a r 
með upp-
gangi afla 
á borð við 
frú Marine 
Le Pen í 
Frakklandi, 

herra Beppe 
Grillo á Ítalíu 
og Geert Wilder 
í Þýskalandi.“ 

D á l k a -
höf und ur inn 
heldur áfram 
og segir kerfið óhæft 
til að taka á þessum vanda.

Rétt viðbrögð hefðu verið að 
hætta að móðga kjósendur, og það 
sem meira er,  að komast undan 
áhrifum fjármálageirans. Taka á 
ójöfnuði í tekjum og stjórnlausu 
flæði fólks.

Á evrusvæðinu hafa pólitískir 
leiðtogar helst fundið sér það verk-
efni að reyna að böðlast í gegnum 
bankakreppuna og dýpka um leið 
skuldakreppuna. Bara til að komast 
að því að skuld-
ir Grykkja 
eru ekki 
sjálfbær-
ar og að 
í t a l ska 
b a n k a -
kerfið er 
í alvarleg-
um vanda. 
Eftir átta ára 
baráttu eru fjárfestar enn að veðja 

sínum pen-
ingum á hrun 
evrusvæðisins 
eins og við 
þekkjum það. 

H e r r a 
Matteo Renzi 
(forsætisráð-
herra Ítalíu) 
hefði getað 
notað sinn 
pólitíska tíma 

til að endur-
skipuleggja 
peningakerfi 
Ítalíu í stað 
þess að leggja 
allt í að styrkja 
sín pólitísku 
völd. Ímyndið 
ykkur svo 
hvað Angela 
Merkel, kansl-
ari Þýskalands, 
hefði getað 
í mun stærra hagkerfi til að finna 
lausn á fjölþættum vanda evrusvæð-
isins eða draga úr óhóflegri offram-
leiðslu. 

Ef þú vilt berj ast við öfga öflin, 
leystu þá vandamálið sem að baki 
liggur.“ 

Síðan klykkir dálka höf undur 
Financial Times út með því að segja: 

„Varðhundar vestræns kapítal-
isma  hafa, eins og forverar þeirra, 
greinilega ekkert lært og engu 
gleymt.“

„Það sem elítan skilur ekki enn“
− Hún stillir „sveitalubbum“ í dreifbýlinu upp sem andstæðingum „heimsvana gáfaða fólksins“ í borgunum, segir í New York Post

Andrew Jackson, sem var forseti 
Bandaríkjanna 1829 til 1837, er ef-

-

Fréttaskýring

Hörður Kristjánsson
hk@bondi.is
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Fyrir rúmum sex árum hófu 
Guðbjörg Gissurardóttir og Jón 
Árnason útgáfu á tímariti sem kall-
ast Í boði náttúrunnar og kemur 
það út þrisvar á ári. Nýlega sendu 
þau frá sér sérrit sem kallast Fæða 
/ Food og er bæði á íslensku og 
ensku.

Guðbjörg segir að Fæða sé sér-
rit um íslenskan mat og matarhefð. 
„Ólíkt flestum blöðum um mat er 
Fæða ekki uppfull af uppskriftum 
því við erum meira að fjalla um 
matarmenningu og hefðir, sköpunar-
kraftinn í kringum mat, smáfram-
leiðendur, sprota og frumkvöðla í 
matargerð og hvað má búa til úr 
íslensku hráefni.“

Matur og myndlist

Blað, ef blað skyldi kalla því það lík-
ist meira bók enda prentað á þykkan 
pappír, er allt hið glæsilegasta. Meðal 
efnis er að finna áhugaverða umfjöll-
un um Áslaugu Snorradóttur, sem er 
brautryðjandi í sjónrænni matargerð 
þar sem matur og myndlist mætast.

„Íslenska lambið fær sinn sess 
í ritinu og tekið alla leið,“ segir 
Guðbjörg. „Það er úrbeinað og sagt 
frá margs konar réttum sem hægt er 
að búa til úr því. Sjálf er ég svo inn-
blásin af umfjölluninni að ég hef haft 
læri á sunnudögum með brúnuðum 
kartöflum, rauðkáli og grænum baun-
um síðan ég las hana.“

Pönnukökur og vínartertur

„Í ritinu er fjallað um íslenskar 
pönnukökur sem eru einstakt fyrir-
bæri. Fáir vita líklega að pönnukök-
ur með rabarbarasultu slógu í gegn 
á Bessastöðum sem desert eftir að 
Gorbatsjov smakkaði þær og var yfir 
sig hrifinn. 

Annað skemmtilegt og fróðlegt 
efni sem mig langar að nefna er 
umfjöllun um vínartertuna. Þessar 
tertur voru í eina tíð feikilega vin-
sælar hér á landi en svo er eins og 
þær detti úr tísku. Vínartertan lifir 
aftur á móti góðu lífi meðal Vestur-
Íslendinga í Kanada og er aðalkakan 
í Íslendingaboðum þar. Í ritinu er við-
tal við níræða vínartertudrottninguna 
í Kanada sem bakar vínartertur þegar 

mikið stendur til 
eftir uppskrift 
sem amma henn-
ar hafði með sér 
frá Íslandi undir 
lok þarsíðustu 
aldar. 

Svipbrigði 
bragðs

Í myndasyrpu 
sem kallast 
Ungir bragðlaukar voru nokkur ung-
menni fengin til að smakka gamlan 
íslenskan mat með ólíku bragði, 

meðal annars 
hákarl, söl og 
fjallagrös, og 
teknar myndir 
af svipbrigð-
um þeirra. 

Auk þessa 
alls er umfjöll-
un um osta 
og sjálfbærar 
veiðar og ýmis-
legt fleira í nýja 
ritinu sem Í boði 
náttúrunnar var 

að senda frá sér. 
  /VH

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

Sæti og varahlutir í
- Lyftara
- Vinnuvélar
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Rannsóknir og þróun:

Útgjöld hækka
Frá árinu 2013 til ársins 2015 hafa 
útgjöld til rannsókna og þróunar 
á Íslandi hækkað sem hlutfall af 
vergri landsframleiðslu úr 1,76% 
í 2,19%. 

Á heimasíðu Hagstofu Íslands 
segir að á sama tíma hafi útgjöld til 
rannsókna og þróunar staðið í stað í 
Evrópusambandinu, í 2,03–2,04% 
af vergri landsframleiðslu. R&Þ-
útgjöld sem hlutfall af landsfram-
leiðslu eru nú sambærileg á Íslandi 
og í Frakklandi og Slóveníu. Árið 
2015 er Svíþjóð með hæsta hlutfallið, 
3,26%, en Austurríki eru með 3,07% 
og Danmörk 3,03%. Útgjöld til R&Þ 
í Finnlandi lækka úr 3,29% í 2,90% 
á tímabilinu. Hagstofa Íslands tók 
við tölfræði rannsókna og þróunar 
árið 2013 og er það ár því upphafið 
að tímalínu Hagstofunnar.  /VH

KOMDU MEÐ TIL 

PARÍSAR
fyrir starfandi bændur til Frakklands í febrúar næstkomandi með heimsóknum í 

verksmiðju Massey Ferguson í Beuavais og á landbúnaðarsýninguna Sima (www.simaonline.com) sem haldin er annað hvert ár í París.

Bókanir og upplýsingar um ferðina veita vélasölumenn í síma 480 0400

Áætlaður kostnaður á þátttakanda í tvíbýli er kr.

98.000,-

Fimmtudagur 23. febrúar
07:45 Borttför með Icelandair til París Orly FI 548.
11:55 Lending á Paris Orly
14:00 Heimsókn til bónda
16:00 Komið á hótel í Beauvais.
19:00 Kvöldverður á hóteli

Föstudagur 24. febrúar
08:00 Brottför frá hóteli í verksmiðju Massey Ferguson.
08:30 Komið í verksmiðjuna – verksmiðjuheimsókn.

Fræðsluerindi um mikilvægi rétts loftþrýstings
í dekkjum og val á dekkjum

13:00 Hádegisverður hjá Massey Ferguson
14:00 Brottför frá Massey Ferguson til Parísar.
16:00 Komið á hótel í París.
19:00 Brottför með rútu í kvöldverð í París.

Drög að dagskrá ferðarinnar eru eftirfarandi:

Laugardagur 25. febrúar
Frjáls dagur í París

Sunnudagur 26. febrúar
08:00 Brottför frá hóteli til sýningar með rútu.
09:00 Komið á sýninguna
18:00 Brottför af sýningu á hótel.
20:00 Brottför með rútu á veitingarstað

Mánudagur 27. febrúar
09:30 Brottför frá hóteli til París Orly með rútu
13:00 Flug FI 549 til Keflavíkur
15:35 Lending í Keflavík

Þar sem aðeins 50 sæti eru í boð er miðað við að hámarki
2 miða á hvert lögbýli og fyrstur kemur fyrstur fær.
Innifalið: Flug, rútuferðir, gisting og fæði í 3 daga auk 
aðgangseyris á sýninguna.
Fararstjóri er: Finnbogi Magnússon

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

k iðj Massey Ferguson í B
Jötunn og Massey Ferguson efna til fræðsluferðar

rksmiðju Massey Ferguson í Beuavais og á landbú
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Sauðfjárrækt í „alvörugamni” á Ósabakka 1
Hér verður mjög stuttlega sagt frá 
sauðfjárrækt í alvörugamni. Og 
hvað er nú átt við með því? Jú, 
hér er um að ræða ræktun sem 
tekin er í fullri alvöru og rekin 
sem slík en þó stunduð meira 
til gamans og af forvitni en til 
aukinnar framlegðar á ákveðinni 
markaðsvöru svo sem ull eða keti. 

Þó víkur hún ekki frá því markmiði 
að vera ræktun á úrvalsgóðu fé. 
Þessi alvörugamansræktun er 
stunduð í góðum fjárstofni og er 
knúin af forvitni um möguleikana 
sem búa í stofninum og þeirri 
ánægju sem hafa má af því að ná 
árangri í aukinni vitneskju um bæði 
fjárstofninn og einstaka gripi innan 
hans, ánægjunni af því að uppgötva 
og finna nýtt, rækta og sjá það sem 
maður hefur ekki séð áður og veit 
fyrirfram kannski ekki einu sinni 
hvort er mögulegt.

Í íslenska sauðfjárstofninum 
búa eiginleikar sem eru óvenjulegir 
eða sjaldgæfir ef við tökum mið 
af hinu algenga og sjálfsagða. 
Margir ræktendur sauðfjár og 
framleiðendur sauðfjárafurða hafa 
litla vitneskju um ýmsa þessa þætti 
stofnsins, hafa ekki séð þá eða átt, 
ekki veitt þeim athygli eða haft á 
þeim áhuga.

Hér verður tæpt á tveim 
sjaldgæfum svona þáttum í 
fjárstofninum okkar og sýndar 
myndir til nánari útskýringa. Um er 
að ræða fyrirbærin golsubotnótt fé 
annars vegar og brúskfé hins vegar.

Í allmörg ár höfum við Jökull 
Helgason á Ósabakka af og til átt 
spjall um sauðfé, og þá yfirleitt um 
eitthvað skemmtilegt og óvenjulegt 
í fari þess. Jökull er mikill og góður 
sauðfjárræktandi. Hann lætur heldur 
ekki langt líða frá hugmynd til 
framkvæmdar og því líður ekki á 
löngu áður en hann er með gripinn 
sprelllifandi sem við höfðum verið 
að bollaleggja og velta vöngum 
yfir einhvejum misserum fyrr, 
langað að sjá og þreifa á, og vissum 
ekki endilega hvernig myndi líta 
út í smáatriðum ef hann þá væri 
ræktanlegur. 

Þeir gripir sem hér verður sagt 
frá og sýndar myndir af eru sem 
sagt orðnir til í fjárhúsum Jökuls 
og fyrir hans glöggskyggni og 
röggsemi í ræktun, stundum vegna 
forvitnispurninga minna.

Golsubotnótt

Fyrir nokkrum árum fór ég að leita 
að golsubotnóttu fé. Af því virtist 
vera afar lítið í stofninum og sumir 
sem ég spurði vissu ekki einu sinni 

um hvað spurningar mínar snerust. 
Þegar mynstur þetta er gaumgæft, 
kemur líka í ljós að einkenni þess 
eru slík að auðvelt er að láta sér 
yfirsjást, þótt slíkir gripir beri manni 
fyrir augu. Ég ræddi golsubotnótt 
við Jökul og þar sem hann átti bæði 
botnótt og golsótt fé áttaði hann sig 
strax og leið ekki nema árið áður 
en hann var með nokkur slík lömb 
í hjörðinni.

Hvað er þá golsubotnótt og 

hvernig lítur það út? Eins og felst 
í heitinu er golsubotnótt blanda 
af mynstrunum sem við köllum 
golsótt annars vegar og botnótt 
hins vegar. Liturinn sem mynstrið 
kemur fram í getur verið hvort sem 
er svartur eða mórauður. Einnig er 
flekkótt golsubotnótt möguleiki, 
og hvítt getur hulið golsubotnótt. 
Til að þetta verði skiljanlegt er 
líklega nauðsynlegt að lýsa bæði 
golsóttu og botnóttu mynstri áður 

en golsubotnótta mynstrinu sjálfu 
er lýst.

Golsótt einkennist af því að 
kindin er ljós að ofan og niður eftir 
hliðunum en dökk undir kvið og 
hefur dökka fætur og dökkan haus. 
Dökki liturinn teygir sig upp eftir 
lærum innan- og aftanverðum allt 
upp með dindli og gjarna líka upp 
eftir hálsi að framan og upp undir 
kverk. Liturinn á haus og leggjum 
er ekki eintóna heldur tekur á sig 

mismunandi litblæ, mjög gjarnan 
svokallaðan saffranóttan litblæ, 
dökkan írauðan eða gulan lit. Þá sést 
stundum að dauf lituð mön teygir sig 
frá hnakka og mislangt aftur eftir 
baki. Ofan og framan augna og 
aðeins niður eftir nefbeini utanverðu 
er mjög gjarnan dökk rönd. Litaskil 
ljóss og dökks eru skörp á mörkum 
kviðar og síðu.

 Botnótt einkennist af því að 
kindin er ljós á kviðinn en dökk að 
ofan og niður eftir hliðunum. Ljóst 
teygir sig, aðeins mismikið þó, upp 
eftir brjósti og hálsi og þá gjarnan 
alveg fram undir kverkina og um 
neðri vör. Ljóst teygir sig upp eftir 
fótunum innan- og aftanverðum 
og upp meðfram dindlinum hvort 
sínum megin megin, en hann er þó 
dökkur sjálfur. Haus og fætur eru 
dökk en taka ekki á sig sambærileg 
litbrigði og gerist hjá golsóttu. Ljós 
rönd er þó stundum á hausnum 
ofan augna, sambærileg við dökku 
röndina á golsóttu en yfirleitt minni 
og óskýrari. Litaskilin eru skörp á 
mörkum kviðar og síðu eins og í 
fyrra tilvikinu.

Hvernig er þá hægt að búa til nýtt 
mynstur úr þessu tvennu, þar sem 
þessi tvö mynstur virðast í grund-
vallaratriðum vera andstæður hvað 
varðar dreifingu ljóss og dökks? Því 
skal nú lýst.

Golsubotnótt lýsir sér í því að 
mest öllum lit úr hinum tveim 
mynstrunum er eytt, þó ekki alveg. 
Golsubotnótt hefur ljósan kvið og 
líka ljósan efri hluta. En þar sem 
litaskilin eru hjá botnóttu og gols-
óttu verður eftir mjó dökk rönd. Þessi 
rönd er á mörkum síðu og kviðar og 
sést líka í mörgum tilvikum þvert 
yfir kvið framan við júgrið. Upp 
eftir hálsinum framanverðum teygir 
sig gjarnan veik litrönd og eins upp 
eftir lærunum aftanverðum. Þessar 
rendur eru ekki útlínuskarpar og eru 
fljótar að hverfa í ullina þegar féð 
gerist loðið. Þær sjást hins vegar vel 
á nýrúnum kindum, eins og með-
fylgjandi myndir sýna. Á nýrúnu má 
sjá að það er eins og liturinn á efri 
hluta kindarinnar hverfi ekki algjör-
lega. Aðeins eimir eftir af honum, en 
þetta er ósýnilegt með öllu á fénu 
loðnu. Botnóttu eða öllu heldur gols-
óttu einkennin á höfði og fótum eru 
til staðar en eru stundum ekki eins 
sterk eða glögg og hjá hreingolsótt-
um kindum. Í stuttu máli má segja 
að ljósu einkennin hjá botnóttu og 
golsóttu mynstrunum séu lögð saman 
í golsubotnóttu.

Á myndunum sem sýna þetta og 
teknar eru á Ósabakka er þremur 
gimbrum, botnóttri (A), golsóttri (B) 
og golsubotnóttri (C) stillt upp hlið 
við hlið og þær sýndar bæði undir 
kvið og svo aftan frá. Þær eru allar 
nýrúnar og einkennin eru því skýr. 
Þar má m.a. sjá að aðeins vottar fyrir 
meiri lit á síðum þeirrar golsubotn-
óttu en á kviðnum. Einnig er áberandi 
litur á hálsi hennar og aftan á lærum. 
Hins vegar er línan þvert yfir kviðinn 
framan júgurs ekki heil alla leið yfir.

Þessar þrjár gimbrar eru allar 
fæddar síðastliðið vor, 2016, og er 
ekki beinn og náinn skyldleiki með 
þeim. Sú sem kölluð er A á mynd-
unum er nefnd Strípa og kemur við 
sögu í frásögninni hér á eftir líka. 
Strípa er undan Töffa, sem er svart-
golsubotnóttur á lit og Stungu, sem 
er hvít. Gimbur B á myndunum er 
Jóna, undan sæðingarhrúti, sem heit-
ir Jónas og er svartgolsóttur flekk-
óttur og Botnu, sem er svartbotnótt. 
Gimbur C á myndunum er Dúfa 
undan Hafri, sem var svartgolsóttur 
og Örnu, sem er svartbotnótt arn-
höfðótt.

Brúskfé

Það munu vera um tvö ár síðan ég 
nefndi það við Jökul að mig lang-
aði mikið að sjá stóran mislitan og 
ábúðarmikinn ferukollóttan hrút. Sá 
hrútur er ekki enn vaxinn úr grasi 
en til hans hefur verið stofnað og í 
þeirri viðleitni hafa komið fram afar 
athyglisverðar gimbrar. 

Nýrúin svartgolsubotnótt kind séð á hlið. Litröndin sem eftir verður á golsubotnóttu fé þar sem litaskilin eru á bæði 

Litmynstrin borin saman eins og þau eru á kindunum 

svartgolsótt. C er Dúfa svartgolsubotnótt.

Litmynstrin borin saman eins og þau sjást aftan frá. 
Kindurnar eru merktar eins og á fyrri myndinni.
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Kletthálsi 3 |110 Reykjavík | sími 540 4900 

www.yamaha.is

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

TRAKTOR 
SEM LÉTTIR ÞÉR STÖRFIN

GRZZLY 700 EPS FJÓRHJÓL MEÐ TRAKTORSSKRÁNINGU

Ný útgáfa með dráttarspili, LED ljósum og 26“ dekkjum. 
Aukin burðargeta og lækkaður þyngdarpunktur gerir gott  
hjól enn betra.  Verð frá kr. 1.121.000,- án vsk.

Bjóðum einnig vandaðar fjórhjólakerrur  
í öllum stærðum. 
Verð frá kr. 121.000,- án vsk.

VERKSTÆÐISÞJÓNUSTA!

Tímapantanir í síma 540 4900

Hafðu samband við sölumenn 

okkar í síma 540 4900 til að 

kynna þér lánamöguleika. 

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

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

hágæða  

þýskt hótellín

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

eða á netfangið bjorgvin@eignatorg.is

Skipholt 50b, 105 Reykjavík

Vegna aukinnar eftirspurnar óskum 
við eftir bújörðum á söluskrá

Ferukollótt er kollótt fé með 
erfðavísi fyrir ferhyrndu. Það hefur 
kannski aðeins annað höfuðlag en 
hefðbundið kollótt fé sem ekki hefur 
ferhyrndar erfðir. Það sem einkennir 
ferukollótt um leið og litið er á það 
er hárbrúskur á hausnum. Stundum 
er þessi brúskur rýr en stundum 
afar mikill og vel krullaður, líkist 
helst slöngulokkuðu hári. Í viðleitni 
Jökuls, sem að ofan greinir, til að 
rækta ferukollótta hrútinn væna, eru 
þegar komnar fram nokkrar gimbr-
ar með einkennin. Tvær þeirra eru 
alveg sérlega vel hærðar til höf-
uðsins og bera brúsk sem sérhver 
tískudama gæti verið hreykin af.

En hvernig er auðveldast að ná 
fram svona brúski, langhærðum, vel 
krulluðum og stórum? Gimbrarnar 
sem að ofan greinir eru báðar 
af ferhyrndu kyni, systur undan 
ferhyrndum hrúti, en hornagerð 
mæðranna er ólík. Önnur ærin er 
ferhyrnd en hin ferukollótt. Báðar 
þessar ær hafa dálítinn brúsk en 
mun minni en dæturnar hafa og 
sömuleiðis er dálítill brúskur í 
hrútnum, þó ekki sé mikið pláss 
fyrir hann vegna umfangsmikils 
hornastæðis.

Báðar eru þessar gimbrar 
svartbotnóttar að lit og vel gerðar 
til líkamans, einkum önnur, 
báðar þó góðar ásetningsgimbrar. 
Önnur þeirra, Strípa, er ekki bara 
með mikinn brúsk á höfði heldur 
eru í honum hvítar strípur og eru 
þær sannkallað krúnuskraut. Hin, 
Brúska, er með hreinan svartan 
brúsk vel krullaðan.

Í þessum ættum er lítill brúskur 
á bak við föðurinn, Töffa, en 
hornalag hans er hins vegar stór-
kostlegt. Öll hornin fjögur eru stór. 

Framhornin teygjast upp og svigna 
í hreinum boga fram og niður á 
við. Hliðarhornin er dálítið minni 
en sterkleg og svigna í vægum boga 
niður og inn á við án þess að fara 
í hálsinn. Öll eru hornin aðeins 
rúnnuð fremur en köntuð. Ferhyrnda 
móðirin, Stunga, er brúsklítil með 
sæmileg upp- og framstæð fram-
horn, ekki mjög löng, en veikari 
hliðarhorn. Ferukollótta móðirin, 
Robba, er sömuleiðis ekki með 
mikinn brúsk. Í ættunum að báðum 

gimbrunum er brúskur alltaf minni 
en hann er á þeim sjálfum. Þær má 
því kalla sanna foreldrabetrunga í 
þessu samhengi.

Eitthvað lengur og meir þarf þó 
að gera tilraunir með þessa ræktun 
til þess að staðfesta af öryggi hvern-
ig hornalag og brúsklag er best að 
hafa í gripunum til þess að framleiða 
undan þeim brúskfé með tignarlegan 
brúsk, eins og þessar tvær glæsilegu 
Ósabakkagimbrar hafa.    
 /Páll Imsland

Strípa eftir rúning.

Strípa og Brúska eru báðar svartbotnóttar.

Strípa og Brúska  skoða umheiminn.
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Á Suður-Grænlandi hafa ferða-
þjónustubændur tekið fyrstu 
skrefin í að koma upp gæðakerfi 
fyrir gistingu, markvissri upp-
byggingu og markaðssetningu til 
framtíðar. 

Um er að ræða samstarfsverkefni 
tíu sauðfjárbænda á Suður-Græn-
landi, Destination South Greenland, 
Visit Greenland (Ferðamálastofa 
Grænlands) og ferðaskrifstofunnar 
Hey Iceland, áður þekkt undir nafn-
inu Ferðaþjónusta bænda.

Gisting fyrir ferðamenn hjá sauð-
fjárbændum á Suður-Grænlandi er 
ekki nýlunda, en það sem hefur lengi 
vantað upp á er betra aðgengi að 
upplýsingum um staðina, s.s. tegund 
og gæði gistingar, verð og í sumum 
tilfellum hvar og hvernig eigi að 
bóka. Það var síðan fyrir tilstuðlan 
Ellen Frederiksen, sem ásamt manni 
sínum rekur bændagistingu á bænum 
Qassiarsuk að þetta samstarfsverk-
efni varð til. 

„Ég vildi kanna hvort við gætum 
skapað samstarfsvettvang á milli 
íslenskra og grænlenskra ferða-
þjónustubæja til að stuðla að betri 
markaðssetningu og sölu – og það 
var jákvætt að heyra að það var 
áhugi fyrir þessari hugmynd, bæði 
hér heima á Grænlandi sem og á 
Íslandi,“ sagði Ellen þegar hún var 
spurð út í þessa hugmynd sína.

Vilji til samstarfs

Verkefnið var síðan skilgreint og 
útfært hjá Visit Greenland í sam-
vinnu við ferðaskrifstofuna Hey 
Iceland. Verkefnið er einnig styrkt 

af Grönlandsbankens Erhvervsfond 
og NATA.

„Verkefnið samanstendur af 
nokkrum skrefum,“ útskýrir Anders 
la Cour Vahl frá Visit Greenland. 
„Fyrst þurfti að kanna hvaða staðl-
ar eru í notkun á Grænlandi og 
í framhaldi af því að koma upp 
gæðastöðlum fyrir grænlenska 
bændagistingu. Þegar það er komið 
getum við útskýrt betur fyrir ferða-
skrifstofum hvaða vörur eru í boði 
sem jafnframt skapar góðan grunn 
að frekara samstarfi á sviði sölu og 
markaðssetningar.“

Úttektir á Grænlandi  í sumar

Í júlímánuði síðastliðnum heimsóttu 
tveir starfsmenn frá Hey Iceland þátt-
takendur í verkefninu og tóku gisti-
staðina út samkvæmt gististöðlum 
Félags ferðaþjónustubænda. „Hér 
á Íslandi höfum við stuðst við eigið 
flokkunarkerfi á gistingu til margra 
ára þar sem gerðar eru grunnkröfur 
varðandi staðalbúnað í mismunandi 
tegundum af herbergjum eða sum-
arhúsum. Á þennan hátt höfum við 
getað tryggt gæði á sama tíma og hver 
og einn er hvattur til að halda í sín 
sérkenni og það er einmitt það sem 
viðskiptavinir okkar kunna vel að 
meta,“ segir Berglind Viktorsdóttir, 
gæðastjóri Hey Iceland.

Í framhaldi af úttektum fengu 
þátttakendur hver sína skýrslu þar 
sem tegund gistingar var skilgreind 
auk þess sem hrós og tillögur að 
betrumbótum voru lagðar fram til 
frekari úrvinnslu fyrir viðkomandi 
stað.

Íslandsheimsókn í haust

Í byrjun september síðastliðinn komu 
þátttakendur verkefnisins til Íslands 
og heimsóttu ferðaþjónustubændur 
til að fá innblástur og til að spyrja 
íslenska ferðaþjónustubændur um 
ýmis raunveruleg viðfangsefni. 
Meðan á ferðinni stóð voru haldn-
ir nokkrir snarpir vinnufundir og á 
einum þeirra voru fyrstu grænlensku 
gististaðlarnir fyrir bændagistingu 
samþykktir af þátttakendum verk-
efnisins.  

Grunnurinn lagður

„Verkefnið er upphaf lengri ferils hjá 
þátttakendum, en það er alveg ljóst 
að verkefnið hefur farið vel af stað. 
Í vetur mun eiga sér stað samtal við 
þátttakendur um að hver og einn vinni 
áfram að því að setja sér markmið og 
framkvæmdaáætlun. Markmiðið er 
að hver staður vinni að því að upp-
fylla viðmið fyrir þann flokk sem 

viðkomandi vill standa fyrir. Þegar 
því er náð opnast fleiri möguleikar á 
erlendum mörkuðum sem aftur skap-
ar fleiri tækifæri fyrir bændagistingu 
á Suður-Grænlandi,“ segir Anders.

Tengslin við Ísland

„Það hefur verið virkilega ánægjuleg 
reynsla að taka þátt í þessu og ljóst 
að ferðaþjónustubændur á Suður-
Grænlandi eiga mikið inni er varðar 
áhugaverða viðkomustaði í framtíð-
inni,“ segir Berglind. „Náttúran á 
Suður-Grænlandi er einstök og ekki 
síður heimafólkið sem við höfum 
kynnst í þessu verkefni. Það kom líka 
skemmtilega á óvart hversu margir 
bændur höfðu tengsl við Ísland vegna 
sauðfjárbúskaparins. Þá voru menn 
alveg með á nótunum varðandi vel-
gengni íslenska karlalandsliðsins á 
EM og horfðum við einmitt á lokaleik 
Íslendinga á móti Frökkum í góðu 
yfirlæti hjá þátttakendum í verkefn-
inu.“  /VH

Ferðaþjónustubændur á Suður-Grænlandi 
í samstarf við Hey Iceland

Jóhanna og Berglind frá Hey Iceland með Anders frá Visit Greenland á milli sín.

Ellen frá Illunnguujuk hafði frumkvæði að þessu verkefni.

Báturinn er mikilvægasta farartæki bænda á Suður-Grænlandi. Hér er það 
Lars frá Kangerluarsorujuk að ræða málin við Kattie frá Destination South 
Greenland.

Ferðalagið á milli þátttakenda á Suður-Grænlandi.
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VÉLFANG – Notaðar vélar
Vegna styrkingar íslensku krónunnar leiðréttum við verð á notuðum vélum

   Allar vélar á tilboði til áramóta eða á meðan birgðir endast

CLAAS Arion 430 dráttarvél 
m/tækjum
Árgerð 2011 Notkun: 4.600
Án VSK 7.700.000 
TILBOÐSVERÐ: 6.800.000

Kubota M108S dráttarvél
m/tækjum
Árgerð 2012 Notkun 2.200
Án VSK 6.200.000 
TILBOÐSVERÐ: 5.800.000

Lely sláttuvélasett, 
3 vélar
Árgerð 2008
Án VSK 1.950.000 
TILBOÐSVERÐ: 1.600.000

Vökvaknúin Kornvals 
Vélsmiðja Suðurlands

Án VSK 460.000 
TILBOÐSVERÐ: 250.000

Vicon RF 135 Opticut 
rúllusamstæða
Árgerð 2007 Notkun 12.000
Án VSK 3.400.000 
TILBOÐSVERÐ: 2.900.000

Welger RP Profi 220 
rúllusamstæða
Árgerð 2004 Notkun 22.000
Án VSK 3.500.000 
TILBOÐSVERÐ: 2.800.000

McHale 991 C 
pökkunarvél
Árgerð 1999
Án VSK 840.000 
TILBOÐSVERÐ: 540.000

McHale 
rúlluhnífur 

Án VSK 140.000 
TILBOÐSVERÐ: 120.000

New Holland TL 100
dráttarvél m/tækjum 
Árgerð 2007 Notkun 7.700
Án VSK 4.490.000 
TILBOÐSVERÐ: 3.800.000

Kuhn Primor 3570 
rúllusaxari
Árgerð 2007 Notkun lítil
Án VSK 1.200.000 
TILBOÐSVERÐ: 800.000

Claas Uniwrap 455 
rúllusamstæða
Árgerð 2011 Notkun: 24.200
Án VSK 5.950.000 
TILBOÐSVERÐ: 4.800.000

Claas Disco 3450 
diskasláttuvél
Árgerð 2015
Án VSK 1.190.000 
TILBOÐSVERÐ: 990.000

CLAAS CELTIS 456 dráttarvél 
m/tækjum
Árgerð 2005 Notkun: 5.600
Án VSK 4.500.000 
TILBOÐSVERÐ: 3.800.000

Kverneland 7515 
pökkunarvél

Án VSK 450.000 
TILBOÐSVERÐ: 390.000

Kverneland AD 5 
skera plógur
Ágerð 2013
Án VSK 1.900.000 
TILBOÐSVERÐ: 1.490.000

Verð miðast við staðgreiðslu 
og gildir til 31. desember.
Tæki afhendast þar sem 
þau eru staðsett á landinu.
Miðað er við núverandi 
ástand tækja.

Ný bók að vestan:

Þorp verður 
til á Flateyri
– 1. hefti af þremur væntanlegum
Bókin Þorp verður til eftir 
Jóhönnu Guðrúnu Kristjánsdóttur 
er komin út. 

Flateyri við Önundarfjörð varð 
til sem þorp á síðari hluta 19. aldar. 
Eins og önnur 
þorp við sjáv-
arsíðuna allt í 
kringum landið 
voru fiskveiðar 
og vinnsla afl-
ans sá atvinnu-
grunnur sem 
gerði búsetu 
á mölinni eft-
irsóknarverða 
fyrir þá sem 
voru að koma undir sig fótunum. Í 
þessu verki er grundvöllurinn frétta-
efni úr sendibréfum sem rituð voru á 
Flateyri um aldamótin 1900 og eru 
þau hluti tveggja bréfasafna sem hafa 
nú um 100 ára skeið legið þar í ferða-
kofforti og kommóðuskúffu. Í verkinu 
kennir ýmissa grasa úr sögu þorpsins 
sem mörgum mun þykja forvitnilegt 
að skoða. Þetta er fyrsta heftið af 
þremur væntanlegum.

Teikningar eru eftir Freydísi 
Kristjánsdóttur.

Jólaplata Hildu Örvars:

Kalla fram minningar um angurværð liðinna jóla
Hilda Örvars hefur gefið  út 
geisladisk með jólalögum frá 
Íslandi og Norðurlöndunum. 

Upptökur fóru fram í 
Akureyrarkirkju, Stúdíó Sýrlandi 
og Hofi í ágúst og september.

Að geisladisknum koma 
margir listamenn ásamt Hildu; 
Atli Örvarsson sér um að útsetja 
tónlistina á töfrandi hátt, Eyþór 
Ingi Jónsson leikur á orgel, Einar 
Scheving á slagverk, Greta Salóme 

Kristján Edelstein á gítar. 
Upptökur og hljóðblöndun eru í 

höndum Steve McLaughlin.

Lögin á geisladiskn-
um eru bæði vel 
þekkt jólalög og 
önnur minna þekkt 
frá Norðurlöndunum 
með nýjum íslenskum 
textum eftir Sigurð 
Ingólfsson, Kristján 
Hreinsson og Gretu 
Salóme. Það aldin út 
er sprungið, Nú árið er 
liðið, Hátíð fer að hönd-
um ein, Jól og Betlehemsstjarnan 
kalla fram minningar um angurværð 

liðinna jóla. Nú 
finn ég frið í hjarta, 
Bæn, Vetrarsálmur, 
Þá jólin koma og 
Kæra jólakvöld 
kveikja notalega 
S k a n d i n a v í s k a 
stemmingu. 

Hei ldarmynd 
plötunnar er  frið-
sæl og fáguð þar 
sem hlustandanum 

er boðið í ferðalag um jól við heim-
skautsbaug.

Hljóðheimur jólalaganna á þess-
um geisladiski sameinar heillandi 
heim kvikmyndatónlistarinnar

og þjóðlagatónlistar og niðurstað-
an er einlæg og töfrandi með skín-
andi gleði, rétt eins og jólin sjálf.

Haldnir verða tvennir tónleikar 
í tilefni af útgáfunni, þeir fyrri í 
Fríkirkjunni í Reykjavík. 1. desem-
ber og þeir seinni í Akureyrarkirkju 
4. desember og hefjast báðir kl. 20.

Forsala miða er á tix.is. 
Geisladiskurinn verður til sölu í 
öllum helstu hljómplötuverslunum.

 MENNING&LISTIR

Mynd / Daníel Starrason

Norður yfir Vatnajökul eða Um 
ókunna stigu á Íslandi er með 
bestu ferðabókum sem hafa verið 
skrifaðar um landið.  

Höfundurinn, Englendingurinn 
William Lord Watts, kom fyrst  til 
Íslands árið 
1871. Hann 
var að eðlisfari 
ævintýragjarn 
landkönnuður 
og metnað-
arfullur vís-
indamaður. 
M a r k m i ð 
hans var 
að kom-
ast fyrstur 
manna yfir 
Vatnajökul. Það tókst honum ásamt 
fimm Íslendingum árið 1875 og er 
sú saga sögð í bókinni. 

Jón Eyþórsson, fyrsti formað-
ur Jöklarannsóknafélags Íslands, 
sneri bókinni á íslensku og kom 
hún út árið 1962. Í formála segir 
Jón að höfundurinn hafi látist 
tveimur árum eftir ferðina, þá 26 
ára að aldri. Athugun hefur leitt 
annað í ljós. Hér er þýðing Jóns 
endurprentuð en í nýjum formála 
Gerðar Steinþórsdóttur er fjallað um 
bókina, leitina að höfundinum og 
Wattsfell í Dyngjufjöllum. 

Vinir Vatnajökuls styrktu útgáf-
una. Útgefandi er Eldjökull.

di i fó Í

Norður yfir

Vatna jökul eða 
Um ókunna stigu
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„Það eru margir sem skilja ekki 
neitt í því hvernig við nennum 
að standa í þessu. Að þeytast á 
milli félagsheimila vítt og breitt 
um landið, standa upp á sviði og 
spila og syngja í fjóra tíma og 
hendast svo á einhvern annan 
stað jafnvel í órafjarlægð,“ segir 
Friðjón Ingi Jóhannsson, sem fer 
fyrir Danshljómsveit Friðjóns 
Jóhannssonar. 

Hljómsveitin var stofnuð árið 
1995 og hefur verið að óslitið síðan. 
Nýr diskur frá sveitinni var að koma 
á markað; Austfirskir staksteinar 3 
heitir sá og er, eins og heitið ber 
með sér, sá þriðji í röð staksteina 
austfirskra. Hinir fyrri komu út árið 
1996 og 2003. 

Friðjón svarar þeim sem skilja 
ekki þrautseigju hljómsveitarmeð-
lima við þeyting og spilamennsku 
á dansleikjum á þennan veg: Það er 
adrenalínið.  Þetta er svo ofboðslega 
skemmtilegt. Og gefandi. Við fáum 
mikið út úr þessu. Sumir fara út að 
hlaupa, ganga á fjöll eða hvaðeina, 
þetta er okkar áhugamál og okkur 
þykir þetta langt í frá þreytandi eða 
slítandi. Þá værum við auðvitað 
ekki að þessu, auk þess sem gestir 
á dansleikjum myndu fljótt finna ef 
spilamennskan væri ekki af heilum 
hug. Við gefum allt í þetta, reynum 
eftir bestu getu að lesa salinn, hvað 
fólk vill heyra og dansa við, þannig 
að prógrammið hjá okkur getur verið 
breytilegt eftir aldurssamsetningu og 
stuðinu hverju sinni.“

Í mjólkuriðnaði í 40 ár

Friðjón Ingi er að austan, 
Héraðsmaður í húð og hár og hefur 
starfaði í mjólkuriðnaði í fjóra 
áratugi. Hann er búfræðingur frá 
Hvanneyri, var þar við nám á árunum 
1974 og 1975 og á góðar minningar 
frá árum sínum þar.

„Ég fór beint að námi loknu aftur 
austur og til starfa hjá Mjólkursamlagi 
K.H.B. á Egilsstöðum þar sem ég fór 
á samning hjá öðlingnum Svavari 
Stefánssyni og hélt síðan í mjólk-
urfræðinám til Danmerkur, þar sem 
ég var árin 1978 til 1979,“ segir 
Friðjón. Hann hóf að nýju störf að 
námi loknu hjá Mjólkursamlaginu á 
Egilsstöðum sem á þeim tíma var að 
flytja í nýtt hús. 

„Það var nóg að gera í því starfi, 
fjölbreytt framleiðsla, árið 1975 voru 
alls 146 kúabú á félagssvæðinu,“ 
segir hann og nefnir sem dæmi um 
þá þróun sem orðið hefur í mjólk-
urframleiðslunni að kúabúin séu 
nú innan við 30 talsins á svæðinu, 
en þau séu vissulega mun stærri en 
áður var.

„Mér fannst einhverjar blikur á 
lofti þegar kom fram að aldamót-
um og taldi verulegar líkur á að 
samlagið yrði lagt af. Ég fór því að 
hugsa mér til hreyfings,“ segir hann 
en tilfinning hans reyndist á rökum 
reist, samlagið á Egilsstöðum var 
selt Mjólkurbúi Flóamanna og eftir 
stóru MS-sameininguna var tekin 
ákvörðun um að leggja samlagið á 
Egilsstöðum niður. Eftir dramatískt 
ferli var þeirri ákvörðun þó snúið, en 
framleiðslan eystra einfölduð og sér-
hæfð, þar var eftir breytingar einung-
is framleiddur Mozzarella-ostur.

Mikið til af minnisblöðum

Friðjón flutti ásamt fjölskyldu sinni 
til Akureyrar árið 2000 og réð sig 
til Mjólkurbús Flóamanna, eins 
undarlega og það nú hljómar. Þar 
tók hann við starfi mjólkureftirlits-

manns á svæði Mjólkursamsölunnar 
í Reykjavík, með starfsaðstöðu 
á Akureyri og í Borgarnesi, en 
Mjólkurbú Flóamanna hafði þá 
tekið að sér að sjá um mjólkureftirlit 
á því svæði. Það náði allt norður í 
Húnavatnssýslur, vestur í Dali og 
Vestfirði og niður í Borgarfjörð 
og Kjós. Þá var hann einnig aftur 

kominn inn á sitt gamla svæði 
Mjólkurbús K.H.B. á Egilsstöðum, 
þar sem samlagið var nú komið í 
eigu Mjólkurbús Flóamanna. Þessu 
starfi gegndi Friðjón í sjö ár.

„Þetta var mjög skemmtilegt 
tímabil og ómetanlegt að kynnast 
bændum á mismunandi svæðum 
landsins, en svakaleg vinna og svæð-

ið stórt. það voru miklir umbrotatímar 
í iðnaðinum á þessum árum, bæði 
umdeildar sameiningar og eins mjög 
hertar kröfur til gæða framleiðslunnar 
frá bændum. Ég lagði alltaf mikið upp 
úr góðri þjónustu við bændur, enda af 
bændum kominn, og ekki má gleyma 
því að bændur eiga fyrirtækið. Það 
voru því mikil viðbrigði að komast 
undir þak þegar ég réð mig til starfa 
hjá MS Akureyri árið 2008, eftir 
allan þvælinginn sem fylgir mjólk-
ureftirlitsstarfinu.“

Friðjón kveðst oft og tíðum hafa 
verið gagnrýninn á þær ákvarðanir 
sem teknar hafa verið á umliðnum 
árum í mjólkuriðnaðinum, telur 
margar þeirra orka tvímælis, en telur 
ekki rétt að tíunda þær skoðanir nánar, 
slíkt geti haft afdrifaríkar afleiðingar. 
„Það má þó koma fram að á 40 ára 
ferli mínum í mjólkuriðnaðinum 
hefur mikið orðið til af minnisblöð-
um, góðum og slæmum, og vinna 
hafin við að opinbera þau á einn eða 
annan hátt í fyllingu tímans.“

Í hljómsveitarbransanum frá 1972

Friðjón hefur meðfram sínum dag-
legu störfum stundað spilamennsku 
af miklu kappi.

„Ég hóf ferilinn í Alþýðuskólanum 
á Eiðum árið 1972 í hljómsveit sem 
bar nafnið Thule 2,5. Þaðan lá leiðin 
í hljómsveitina Völund og ég kom 
svo víða við, þar má nefna hljóm-
sveitirnar  Bigg-Fí-band, Skruggu, 
Panik, Mánatríó og Slagbrandi. Það 
er svo árið 1986 sem hljómsveitin 
Bergmál var stofnuð og starfaði hún 
allt til ársins 1995, að vísu á tímabili 
undir nafninu Tríó Eyþórs. 

Þá var stofnuð Danshljómsveit 
Friðjóns Jóhannssonar. Sú hljóm-
sveit var stofnuð í því skyni að spila 
á einu balli. Það vatt heldur betur 
upp á sig, samkomustaðirnir sem 
sveitin hefur leikið fyrir dansi á eru 
orðnir 110 talsins í öllum lands-
hlutum „og við erum enn að,“ segir 
Friðjón. 

Með honum í sveitinni eru þeir 
Árni Jóhann Óðinsson, sem leik-
ur á gítar og syngur, og Daníel 
Friðjónsson, sonur Friðjóns, er á 
trommum, en sjálfur er Friðjón á 
bassanum auk þess að syngja.

Milli þess sem strákarnir þeytast 
þvers og kruss um landið og spila á 
böllum hér og hvar hafa þeir gefið 
út fjölda diska. Sá nýjasti var að 
koma á markaðinn og er sá þriðji í 
röðinni með lögum eftir austfirska 

Danshljómsveit Friðjóns Jóhannssonar − sendir frá sér þriðja diskinn í röðinni Austfirskir staksteinar:

Viljum fyrst og fremst varðveita
dans- og dægurlög
− og forða þeim frá glötun

Friðjón Ingi Jóhannsson, tónlistarmaður, búfræðingur og mjólkureftirlitsmaður, starfar nú hjá MS-Akureyri og er þar á fullu í að framleiða smjör.   / MÞÞ
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lagahöfunda. Hann heitir sem áður 
segir Austfirskir staksteinar 3 og 
kemur í kjölfar tveggja samnefndra 
diska sem einnig innhalda lög eftir 
lagahöfunda að austan. Einnig 
kom út árið 1997 nítján laga diskur 
sem inniheldur 19 lög eftir Óðin 
G. Þórarinsson frá Fáskrúðsfirði. 
Fyrstu þrír diskarnir eru nú algerlega 
ófáanlegir, en þá var brugðið á það 
ráð árið 2006 að gefa út 44 laga tvö-
faldan safndisk, en þeir félagar voru 
að fá þriðju útgáfu af þeim diskum í 
hendurnar, jafnhliða þeim nýja. 

Varðveislugildið skiptir mestu

„Það sem fyrir okkur vakir með 
þessari útgáfu er að varðveita 
dans- og dægurlög eftir hina ýmsu 
höfunda sem tengjast Austurlandi 
á einhvern hátt. Það er fyrst og 
fremst sú hugsjón sem rekur okkur 
áfram í þessu, að forða verkum sem 
í flestum tilvikum eru eftir minna 
þekkta höfunda, frá glötun. Má því 
segja að það sé aðalmarkmið okkar 
með útgáfunni og höfum við fengið 
mikið þakklæti fyrir sem við kunn-
um auðvitað vel að meta. 

Lögin hafa komið til okkar með 
ýmsu móti, fyrir utan það að þekkja 
svæðið býsna vel tónlistarlega, þá 
gaukar fólk þeim að okkur hér og 
hvar, sum hef ég fengið í hendur á 
ferðum mínum um svæðið, en nú 
veit fólk líka af okkar hugsjón og 
hefur samband,“ segir Friðjón og 
bætir við, að hann og félagar lúri enn 
á mörgum lögum á lager. Þau bíði 
þess að tækifæri gefist til að gefa út. 

„Það er minn draumur að gefa út 
fleiri diska, það væri mjög gaman 
að geta gefið út diska með laga- og 
textahöfundum frá fleiri landshlut-
um. Staksteinum að norðan, vestan 
og sunnan. Við finnum vonandi einn 
góðan veðurdag tíma og grundvöll 
til að sá draumur rætist.“ 

Útgáfustarfsemin er alfar-
ið í höndum félaganna í 
Danshljómveitinni, þeir sjá um allar 
hliðar málsins og gera það til hliðar 
við hefðbundinn hljómsveitarrekstur 
og önnur störf. Friðjón segir marga 
hafa  lagt þeim lið, leikið með þeim 
á hin ýmsu hljóðfæri og kunni hann 
þeim bestu þakkir fyrir, en þeirra 
stoð og stytta í þessari vinnu frá 
árinu 2000  hefur verið Brynleifur 
Hallsson, mjólkurfræðingur og tón-
listarmaður á Akureyri. Á meðan 
allir meðlimir hljómsveitarinn-
ar bjuggu á Egilsstöðum var það 
hins vegar Einar Bragi Bragason, 

þá skólastjóri Tónlistarskólans á 
Seyðisfirði, sem sá um upptökur 
og útsetningar. 

Góðar viðtökur

„Viðtökur almennings við okkar 
diskum hafa verið afar góðar, fólk 
tekur þeim fagnandi og hefur greini-
lega ánægju af. Við segjum stundum 
bæði í gamni og alvöru að mark-
hópurinn sé 50+ til 100 + og skömm-
umst okkar síður en svo fyrir það. 
Þetta eru að mestu alveg óþekkt lög 
eftir höfunda sem í flestum tilfellum 
hafa ekki skapað sér nafn í hinum 
viðurkennda poppiðnaðarheimi. 

Við höfum þetta sem áhugamál, 

stöndum í þessu öllu alveg sjálfir, 
sjáum um útgáfu og dreifingu frá 
A til Ö, án allra styrkja. Við lítum á 
þetta sem okkar framlag til alþýðu-
menningar hér á landi og erum 

stoltir af því. Þessi tónlist virðist þó 
ekki hátt skrifuð hjá Svæðisútvarpi 
Reykjavíkur og nágrennis (RÚV), 
sem er rekið undir slagorðinu útvarp 
allra landsmanna, en það er bara í 

góðu lagi, við þurfum ekkert á því 
að halda,“ segir Friðjón og ekki laust 
við að greina megi góðlátlegt glott 
á vörum hans.

  /MÞÞ

Bílabúð Benna
Sími: 590 2045
www.benni.is

RÉTTU DEKKIN KOMA ÞÉR ALLA LEIÐ!

Fáðu aðstoð við val á réttu dekkjunum fyrir
þig hjá söluaðilum okkar um land allt

Hér er Kristján við tæki hjá MS-Akureyri sem nýlega var tekið í notkun og í daglegu tali er nefnt Smjörbyssan.

Danshljómsveit Friðjóns Jóhannssonar. Árni Jóhann Óðinsson, sem leikur 
á gítar og syngur, og Daníel Friðjónsson, sonur Friðjóns, er á trommum, en 
sjálfur er Friðjón á bassanum auk þess að syngja.
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Fuglafár er nýtt spil sem vinkon-
urnar Birgitta Stein grímsdóttir 
og Heiðdís Inga Hilmarsdóttir 
hönnuðu og hafa nú gefið út. 
Spilið er að koma í verslanir nú 
um þessi mánaðamót. Birgitta og 
Heiðdís sáu um hönnun spilsins 
og umbrot, en þær sjá einnig um 
útgáfu þess og dreifingu.

„Hugmyndin kviknaði þegar við 
áttuðum okkur á því hve lítið við 
vissum um fugla þrátt fyrir að þeir 
séu mjög áberandi í okkar daglega 
umhverfi og svo til einu villtu dýrin 
sem við sjáum hér á Íslandi. Málin 
þróuðust á þann veg að nú erum við 
forfallnar fuglaáhugamanneskjur og 
með þessu spili, Fuglafári, viljum 
við endilega smita aðra út frá þess-
um áhuga okkar,“ segir Birgitta.

Í spilinu kynnast leikmenn 
30 fuglum sem allir eru ein-
kennandi fyrir íslenska náttúru. 
Vatnslitamyndir eru eftir Jón 
Baldur Hlíðberg, einn færasta nátt-

úruteiknara landsins og þótt víðar 
væri leitað. 

Tveir leikir í einu spili

Fuglafár er heldur óhefðbundið í 
útliti. Það inniheldur tvo leiki; Gettu 
hver fuglinn er og Fuglatromp og 
eru þeir byggðir á hinum sívinsælu 
spilum Guess Who og Top Trumps. 

Markmið þess fyrrnefnda, Gettu 
hver fuglinn er, er að komast að 
því hvaða fugl andstæðingurinn er 
með áður hann kemst að þínum. 
Markmið Fuglatromps er að ná 
öllum spilunum til sín með því að 
vera klók/klókur og spila upp á þá 
eiginleika sem fuglinn skorar hátt í. 

Fuglafár inniheldur eitt spilaborð, 
poka með 60 flipum, spilastokk með 
30 spilum og 12 blaðsíðna bækling 
þar sem er að finna leiðbeiningar og 
ýmsan fróðleik. Spilið er miðað við 
7 ára aldur og eldri og geta leikmenn 
verið 2 til 4.

Nýtist í kennslu

„Spilið er væntanlegt í verslanir 
núna um mánaðamótin nóvember 
desember. Það er alveg kjörið fyrir 
fjölskyldur og vini að koma saman, 
skapa góðar minningar og kynnast 
um leið fuglum í íslenskri náttúru,“ 
segir Birgitta. Hún bendir einnig á 
að spilið nýtist vel sem námsgagn 
í náttúrufræðikennslu í grunnskól-
um landsins og muni þær stöllur 
eftir jól einbeita sér að því að bjóða 
skólum að kaupa það.  „Við höfum 
aðeins verið að setja okkur í sam-
band við grunnskólana og bjóða 
spilið í forsölu. Skemmst er frá því 
að segja að viðtökur hafa verið afar 
góðar.“

Í fyrstu var Fuglafár hugsað sem 
námsgagn í náttúrufræði í grunn-
skólum, „en við tókum ákvörðun 
um að gefa það út á almennum 
markaði, okkur fannst það eiga 
þangað full erindi auk þess sem 
það reyndist mun hagkvæmara upp 
á framleiðsluna,“ segir Birgitta en 
þær Heiðrún efndu til hópfjármögn-
unar vegna útgáfunnar á Karolina 
Fund og gekk hún vonum fram-
ar. „Við vonumst til þess að spilið 
stuðli að bættri þekkingu grunn-
skólabarna á íslenskum fuglum 
með því að bjóða upp á nýstárlegar 
kennsluaðferðir sem auka fræðslu 
í gegnum leik. Samhliða því að 
kveikja áhuga barnanna á fuglum 
vonum við að Fuglafár stuðli að 
enn frekari áhuga þeirra á náttúru 
Íslands og auki skilning á mikilvægi 
hennar.“

Könnuðu  þekkingu 
grunnskólabarna á íslenskum 

fuglum

Birgitta er meistaranemi í umhverfis- 
og auðlindafræði við Háskóla Íslands 
og Heiðdís nemi í vöruhönnun við 
Listaháskóla Íslands. Báðar ólust 
upp í Árbæ í Reykjavík og hafa 
verið vinkonur frá 12 ára aldri.  „Við 
fengum styrk frá Nýsköpunarsjóði 
námsmanna hjá Rannís til að hefja 
vinnu við gerð spilsins vorið 2015. 

Áður en við hófum hönnunarferli 
spilsins vildum við samt athuga hver 
staða þekkingar íslenskra barna á 
fuglunum okkar væri. Þess vegna 
fórum við í 9 grunnskóla á höfuð-
borgarsvæðinu og lögðum könnun 
fyrir 370 börn í 4. bekk þar sem 
við athuguðum hvort þau þekktu 
30 algengustu og mest einkennandi 
fugla í íslenskri náttúru. Þegar spilið 
var tilbúið og fyrsta frumgerð hafði 
verið prentuð fórum við svo aftur 
í skólana og fengum börnin til að 

prófa spilið og gefa því umsögn. Það 
gekk vonum framar og voru bæði 
börn og kennarar ákaflega ánægð 
með spilið,“ segir Birgitta. Hún 
segir að áhugavert væri í framhaldi 
af heimsóknum í grunnskóla í höfuð-
borginni að leggja sömu könnun fyrir 
grunnskólanema á landsbyggðinni 
og bera niðurstöðurnar saman. 

Fyrr á þessu ári, eða í janúar 
síðastliðnum, fengu þær Birgitta og 
Heiðdís Nýsköpunarverðlaun forseta 
Íslands fyrir þetta verkefni.  /MÞÞ

Fuglafár er nýtt spil um fugla í íslenskri náttúru

Varahlutir í flestar tegundir dráttarvéla
New Holland - Fiat - Ford - Case - Steyr - Zetor - Fendt

Austurvegur 69 - 800 Selfoss Lónsbakki - 601 Akureyri Sólvangi 5 - 700 Egilsstaðir

Sími 480 0400 jotunn@jotunn.is www.jotunn.is

Eigum fyrirliggjandi síur í flestar gerðirn þessara vélaþ
og mikið úrval varahluta. Einnig séral pantanir.rp
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Sláturfélag Suðurlands svf.   •    www.ss.is   •   Fosshálsi 1   •   110 Reykjavík   •   Simi 575 6000

Nánari upplýsingar fást hjá sölumönnum um allt land og á skrifstofu SS
SS - Fossháls
Búvörudeild
Sími: 575-6000

SS - Selfossi
Afgreiðsla
Sími: 575-6000

Suðurland
Bergur Pálsson
Sími: 894-0491

Suðurland
Ingi Már Björnsson
Sími: 894-9422

Borgarfjörður
Sigfús Helgi Guðjónsson
Sími: 892-9757

Snæfellsnes
Brynjar Hildibrandsson
Sími: 893-1582

Dalasýsla
Unnsteinn Hermannsson
Sími: 864-1416

Reykhólar
Hafliði Viðar Ólafsson

y

Sími: 892-5022

Flateyri
Ásvaldur Magnússon

y

Sími: 868-8456

Strandasýsla
Sigrún Magnúsdóttir
Sími: 893-9964

Húnavatnssýslur
Pétur Daníelsson
Sími: 891-8626

Skagafjörður, Eyjafjörður og
Þingeyjarsýsla
Þorgils Sævarsson
Sími: 860-9898

N-Austurland
Eyþór Margeirsson
Sími: 893-1277

Austurland
Helgi Rúnar Elísson
Sími: 860-2729

Höfn
Bjarni Hákonarson
Sími: 894-0666

Vitfoss

Vitlick Soft Sheep - Bætiefnafata

• Steinefna- og snefilefnaríkt og hentugt með
vetrarfóðrun

• Inniheldur A-vítamín, D-vítamín og E-vítamí
• Án kopars
• Hátt seleninnihald
• Inniheldur hvítlauk 

- 15 kg fata

Salto får - Saltsteinn fyrir sauðfé 

• Inniheldur stein- og snefilefni
• Án kopars
• Inniheldur selen
• Inniheldur náttúrulegt bergsalt
• Má notast við lífræna ræktun

-10 kg steinn

ata

ð

ín

ð é

Ærblanda SS - Óerfðabreytt kjarnfóður
framleitt af DLG fyrir íslenska sauðféð

• Orkurík kjarnfóðurblanda með 17,2% hrápróteini
• Inniheldur fjölbreytt hráefni með góðan lystugleika
• Inniheldur tormelt prótein fyrir hámarks ullarvöxt
• Gott jafnvægi í steinefnum og snefilefnum
• Rík af kalsíum, fosfór og magnesíum

- 15 kg pokar / 750 kg sekkir

Gott fengieldi er grunnur að góðri frjósemi
Fóður og bætiefni fyrir sauðfé

ÓBRENNANLEG ÁLKLÆDD EINANGRUN FYRIR 
GRIPAHÚS, HLÖÐUR OG VÉLASKEMMUR

PLÖTUR 75 MEÐ ÁLI
StSteieie nunununulllllll hhhh.f. bbb‡›‡›‡‡ urur nnúú upuppp áá afafarar hhenentutugaga 
laussnnn vvvvi›i›i›  eieieinangrun þessarra bygginga. 
Um er a› ræ›a stífar steinullarplötur  me›  
álímmdri óbóbrerennn ananlegrri netstyrktri álfilmu, 
sesem m bæbæ›i›i nn‡t‡tisistt sesemm enenndadanlnlegegtt ininnrnraa 
yfirbor››  ogog  rarakakakaspsperre raa.

PlPlötötununa a erer aau›u veveltt aa› fefests aa upupp ogog úttfæræ a a  
memme›› ‡‡msmsm u u mmmótóóti.i ÓÓÓd‡‡d‡r ogogog ffljljótó leg g laususn
seem m uppppfpff lylllir ffylllili ege a væntntiningag r umm úútlitt
og endingu.

Nánari uppl‡singar fær›u á heimasí›u
okokkakarr wwwww.w ststeieinunull.iiss.
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Verkstjóri og  
starfsfólk óskast 
Skipaafgreiðsla  á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir úr-
ræðagóðum og samskiptaliprum verkstjóra til starfa. 
Um er að ræða skemmtilegt, krefjandi og fjölbreytt starf 
þar sem öryggi, gæði og afköst skipta meginmáli. Unnið 
er að miklu leyti við losun og lestun skipa. 
Hæfniskröfur: Viðkomandi þarf að hafa frumkvæði, metn-
að og geta unnið sjálfstætt.
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af verkstjórn, hafi 
góða færni í samskiptum og drifkraft. Meirapróf og/eða 
vinnuvélaréttindi er æskilegt. 
Einnig vantar starfsmenn við ýmis störf. Minna lyftarapróf 
æskilegt en ekki skilyrði. 
Umsóknir berist til verkstjori@outlook.com 

 - Reykjavík  |  Sími 533 3500
 - Akureyri  |  Sími 462 3504

Vogue 
fyrir heimil ið 

bíður uppá alhl iðalausn fyr i r 
hótelherbergið eða gist iheimi l ið.
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Andlit norðursins eftir Ragnar 
Axelsson fjallar um líf fólks í 
þremur löndum í norðri, Íslandi, 
Færeyjum og Grænlandi. Bókin 
kom fyrst út árið 2004 en er nú 
endurútgefin í algerlega breyttri 
mynd og aukin um meira en 
helming. 

Ragnar hefur sótt áður óbirtar 
myndir í safn sitt og segir sögur 
myndefnanna svo úr verður yfirlit 
yfir ferðir hans um norðurslóðir til 
30 ára. Fólkið sem hann ljósmyndaði 
á Íslandi frá því um miðjan níunda 
áratuginn og fram um aldamótin 
2000 átti það sameiginlegt að lifa 
af landi og sjó og meginhugsun 
Ragnars var að gera því skil í 
myndum áður en tíminn feykti 
minningunni um líf þeirra í burtu. 
Þannig eru fjölmargir á myndunum 
nú látnir, margir bæir sem þá voru í 
byggð nú komnir í eyði og ýmislegt 
breytt á öðrum stöðum. Eftir sitja 
hins vegar myndir Ragnars og 
sögurnar af fólki um allt land. Hér 
eru nokkrar sögur af fólki til sveita 
sem Ragnar hitti og ljósmyndaði. 

Jónmundur Ólafsson
í Kambakoti – 1999

Jónmundur Ólafsson, bóndi í 
Kambakoti, hafði marga hildi háð 
í lífinu og sögðu fróðir menn að 
hann hefði í það minnsta níu líf eins 
og kötturinn. Eitt sinn lenti hann í 
árekstri við rútu á dráttarvélinni 
sinni sem fór í tvennt við ákeyrsl-
una. Jónmundur var fluttur á spítala, 
illa brotinn, og lá í dái í þrjár vikur. 
Hann hlaut varanlega áverka og var 
í marga mánuði að jafna sig.

Nokkrum árum síðar lenti hann 
í annars konar árekstri. Stríðni geit-
hafurinn hans átti það til að hnubba 
í hann við mjaltir og í eitt skiptið 
náði hafurinn að stanga Jónmund svo 
hann féll harkalega og steinrotaðist. 

„Þannig var að ég var á ferðinni í 
útihúsunum. Geithafurinn var inni í 
hlöðu og ég varð ekki var við að hann 
kæmi á eftir mér. Ég var á leið niður 
nokkur þrep, sem liggja inn í fjós, 
þegar geithafurinn kom aftan að mér 
og stangaði mig. Ég þeyttist inn og 
rann á rassinum eftir sleipu gólfinu 
og rotaðist. Ég hafði ekki fengið því-
líkt högg síðan rútan keyrði á mig.“ 
Þrátt fyrir þetta voru þeir enn vinir, 
Jónmundur og geithafurinn.

Eitt sinn þurfti hann að fella 
kvígu. Hann batt hana við Toyota- 
jeppann sinn svo hún færi ekkert í 
burtu þegar hann mundaði byssuna. 
En vart hafði hann hleypt af skot-
inu þegar Bogga konan hans kom 
askvaðandi út í dyr og kallaði á 
bónda sinn í símann. Á línunni var 
Jakob á Árbakka vinur hans sem 

þurfti að biðja hann um smágreiða. 
Þar sem Jónmundur var greiðvikinn 
og hjálpsamur maður rauk hann af 
stað eins og skot, stökk upp í bíl-
inn og ók í hendingskasti af stað. Í 
flýtinum steingleymdi Jónmundur 
að steindauð kvígan var enn bund-
in við jeppann. Þegar hann kom 
niður að aðalveginum, sem liggur 
þó nokkuð langt frá afleggjaranum 
að Kambakoti, beygði hann á fullri 
ferð svo að rammsterkur kaðallinn 
sem kvígan var bundin í flæktist um 
biðskyldumerkið og kýrin hentist 
hinum megin við það. Jónmundur 
snarhemlaði svo bíllinn var þvers-
um á veginum og horfði hvumsa á 
kvíguna vafða utan um stöngina. 
Þá loksins fékk hann skýringu á 
af hverju bíllinn hafði verið svona 
kraftlaus.

Sagan af Jónmundi og kvígunni 
var á allra vörum í sveitinni en menn 
greindi nokkuð á um hversu langt 
hann hefði ekið með kusu í eftir-
dragi, sumir sögðu að hann hefði 
ekki komist upp allan afleggjarann. 
Jónmundur hafði líka orðið undir 
rútu en lifað það af. Þá hafði naut 
hann undir svo hann slapp naumlega 
með skrámur. Það féll á hann margra 
tonna húsklæðning en hann komst 
frá því lítt skaddaður. Einu sinni ók 
svo á hann dráttarvél og er þá fátt eitt 
nefnt. En alltaf reis hann upp aftur.

Lokinhamradalur 1992

Sigríður Ragnarsdóttir bjó ein 
á bænum Hrafnabjörgum í 
Lokinhamradal þar sem hún var 
fædd og uppalin. Mér fannst hún 

einna líkust Gretu Garbo. Á sínum 
tíma var faðir hennar stærsti fjárbóndi 
Vestfjarða og Hrafnabjörg stórbú. 
Sigríður varð snemma atkvæðamikil 
við bústörfin og hafði frábært auga 
fyrir sauðfé. Þegar faðir hennar lést 
um 1960 tók hún við búinu ásamt 
bróður sínum og móður. Sigríður 
lifði þau bæði og bjó ein með fé í 
nærri tvo áratugi, þar til hún fluttist 
til Reykjavíkur þar sem hún lést árið 
1998. Lokinhamradalur er svipmikill 
staður. Yfir öllu gnæfir fjallið Skeggi 
en Sigríði var ekki alls kostar vel við 
það. Þar hafði hún misst marga ána. 
„Ég lít Skeggjafjandann oft horn-
auga, hann hefur tekið fé frá mér,“ 
sagði hún.

Fjallið er gróið upp í efstu brúnir 
vegna þess að ríkulegur áburður er 
úr fuglinum. Féð sækir í gróðurinn 
og kemst við það iðulega í sjálfheldu. 
Þá er því miður oft ekkert hægt að 
gera. Einu sinni festist ær frá Sigríði 
í sjálfheldu á syllu sem sást vel frá 
bænum. Það var ekki viðlit að komast 
að henni svo Sigríður mátti horfa upp 
á hana þarna mánuðum saman. Það 
var í októberbyrjun að kindin komst í 
hann krappan en síðast sást til hennar 
í febrúar sama vetur. Þá gerði óveður 
og þegar rofaði til var hún horfin. 

Á meðan samgöngur voru 
einkum á sjó voru Hrafnabjörg og 
Lokinhamradalur ekki meira úr leið 
en gekk og gerðist á Vestfjörðum, 
en þegar bílar tóku við af bátum og 
nútíminn hlykkjaðist um sveitirnar 
með rafmagnið sitt og símann urðu 
fáir staðir á Íslandi jafn afskekkt-
ir. Símasamband var til að mynda 
aldrei þolanlegt við Lokinhamradal 
og ómögulegt að komast þangað á 
vetrum á vélsleðum, eins og sann-
reynt var með tilraunum. En ekki 
síst var talið algerlega ómögulegt 
að leggja þangað veg. Dýrfirðingur 
að nafni Elís Kjaran Friðfinnsson 
var hins vegar ekki alveg sammála 
þeirri fullyrðingu og hófst handa við Anna Guðjónsdóttir á Dröngum á Ströndum.

Sigurjón Jónasson, bóndi á Hrafnabjörgum í Lokinhamradal.  Myndir / Ragnar Axelsson
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að sanna mál sitt, vopnaður lítilli 
jarðýtu sem kölluð var „Teskeiðin“. 
Um miðjan áttunda áratug tuttug-
ustu aldar lauk hann við að sarga 
veg inn í björgin milli Dýrafjarðar 
og Lokinhamradals og kom þar með 
Hrafnabjörgum í vegasamband við 
umheiminn. Og af því að vegalagn-
ing var hans helsta áhugamál þá hélt 
hann áfram að leggja Kjaransbraut, 
eins og þessi vegur var svo kallaður, 
og bjó til veg úr Lokinhamradal í 
Arnarfjörð. Þar með var hægt að 
komast á bíl til Lokinhamradals 
bæði frá norðri og suðri en raunar 
bara á sumrin. Vegurinn var lok-
aður frá fyrstu snjóum að hausti 
þar til fannir leysti að vori. Því 
þurfti oft að koma með vistir og 
póst sjóleiðina eins og fyrr og sá 
Landhelgisgæslan stundum um að 
ferja jólapóstinn til Sigríðar. 

Sigríður Ragnarsdóttir tók 
aldrei bílpróf og átti aldrei bíl. Það 
sama gilti um nágranna hennar. 
Í Lokinhamradal eru tveir bæir, 
Hrafnabjörg og Lokinhamrar, og 
standa bæjarhúsin aðeins í um fimm 
hundruð metra fjarlægð hvort frá 
öðru. Á Lokinhömrum bjó einbúi 
á sama aldri og Sigríður, Sigurjón 
Jónasson. Aðspurður hvort ekki 
væri betra að sameina búin svaraði 
Sigurjón að af því gæti ekki orðið. 
Þeim Sigríði kæmi að vísu vel 
saman en hundunum þeirra ekki. 

Drangar á Ströndum

Kristinn Jónsson á Dröngum var 
sannkallað náttúrubarn. Hann 
fæddist og ólst upp í Trékyllisvík 
og undi sér best á Ströndum þar 
sem hann bjó við „matarkistuna 
miklu“, eins og hann kallaði 
hafið norður af. Því þótt fólkið 
á Ströndum væri með fé og kýr 
var það ekki bústofninn sem hélt 
fyrst og fremst í því lífi, heldur 
sjórinn og fuglinn. Kristinn hóf 
búskap á Seljanesi við Ófeigsfjörð 
með Önnu Guðjónsdóttur frá 
Skjaldabjarnarvík, sem þá var 
ekkja, og fimm börnum hennar. 
Þau eignuðust síðan níu börn til 
viðbótar. En Seljanesið var lítið 
kot og bar ekki mikinn búskap. 
Þegar fjölskyldan stækkaði varð 
Kristinn því að kaupa betri jörð og 
um það leyti sem byggð í fjörðun-
um var að leggjast af eignaðist hann 
hlunnindajörðina Dranga þangað 
sem aðeins er fært á sjó. Þau hjónin 
fluttu þangað árið 1953 og bjuggu á 
Dröngum til ársins 1966 en höfðu 
eftir það vetursetu í Bolungarvík. 
Sumarlangt dvöldu þau ásamt 
fjölskyldu sinni á Dröngum við 
æðarbúskap. „Að búa við fugla er 
skemmtilegasti búskapur sem til 
er,“ sagði Kristinn.

Strandirnar eru paradís á jörðu 
þegar vel viðrar. Vetrarveðrin geta 
hins vegar verið gífurlega hörð 
og á árunum í kringum 1970 lá 
hafís við land vikum saman ár 
hvert. Eitt af fyrstu vorverkum 
Kristins og Drangamanna var að 
eyða minknum, en strandlengjan er 
löng og vargurinn kemur víða að. 
Minkurinn kemst allra sinna ferða, 
jafnt á sjó og landi, og heggur skörð 
í æðarvarpið. Hann syndir út í sker 
og eyjar og strádrepur fuglinn ef 
hann er ekki stöðvaður. Eins og 
öðrum æðarbændum var Kristni 
það metnaðarmál að vernda sínar 
æðarkollur og gefa þeim næði til að 
liggja á. Þær þekktu hann og leyfðu 
honum að klappa sér á hreiðrinu.

Sumarið 1994 hafði verið með 
eindæmum gott og þegar mig bar 
að garði voru Kristinn og synir 
hans nýbúnir að slefa rúmlega 300 
rekaviðarbolum í Ófeigsfjörð til að 
saga niður í byggingarvið. Rekinn 
kom allur frá Síberíu og Kristinn 
sagði að á sínum yngri árum hefði 
verið meiri reki en síðar varð. Þá 
hefði rekið tré sem höfðu rifnað 
upp með rótum og borist til hafs, 
heila boli með krónum. Kristinn 
mundi eftir því að fyrir stríð höfðu 
oft fundist flöskuskeyti frá Rússum 
sem voru að rannsaka hafstrauma. 
Sendendurnir báðu um að skeytin 
yrðu send til baka í pósti ásamt upp-
lýsingum um hvar og hvenær þau 
hefðu fundist. Þau höfðu verið um 
tvö til þrjú ár á leiðinni.

Degi var tekið að halla og reyk-
ur liðaðist upp úr strompinum á 
íbúðarhúsinu á Dröngum þar sem 

hjónin voru að ganga frá fyrir 
veturinn og undirbúa heimferð til 
Bolungarvíkur. Heimilishundurinn 

lá í grasinu og fylgdist með fuglun-
um í fjörunni og húsbónda sínum 
gera bátinn kláran. Svo var siglt 
af stað. Drangaskörðin trónuðu 
tignarleg á leiðinni yfir á Seljanes. 
Kristinn horfði á þau fullur lotn-
ingar, líkt og hann greypti staðinn 

í huga sér fyrir veturinn. Hann 
gekk frá grásleppunetunum, sem 
hann geymdi í hjallinum sínum á 
Seljanesi, og dró svo bátinn í hús. 
Sumarið var á enda runnið. Kristinn 
lést aldamótaárið 2000. Anna dó 
árið 2006.

Jónmundur Ólafsson í Kambakoti.

Hluti af vetrarverkunum
Akureyri s. 440 1420 • Grindavík s. 426 8290 • Höfn s. 478 1940 • Ísafjörður s. 456 3574

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

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

www.n1.is facebook.com/enneinn

Vatteraður með cordura efni á álagsflötum.  
Rennilásar á skálmum. Hettu má renna af. 
Stærðir: XS-5XL 
Litir: gulur/appelsínugulur 

Vnr. 9616 K2 2009

K2 Kuldagalli

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

Vnr. 9616 K2 2006K

K2 Kuldabuxur

Lambhúshetta úr flísefni, fóðruð með bómull.
Ein stærð.

Vnr. A421 2

Lambhúshetta

Showa hanskar, latexdýfður, fóðraður 
vetrarhanski.

Vnr. A414 691777*

SHOWA hanskar thermo grip

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

Vinnuvettlingar
Vnr A108 VV101

Vinnuvettlingar

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

Vnr. 9616 K2 2005

K2 Kuldajakki

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

Vnr. 9616 K2 BX6023

K2 Kuldabuxur með smekk

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

Vnr. 9616 K2 2001

Kuldagalli

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

Vnr. 9616 K2 2005

K2 Kuldajakki

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

K2 Kuldajakki

Vertu klár í kuldann!

Bændablaðið
Næsta blað kemur út 15. desember
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Væntingar af erfðabreyttri ræktun hafa ekki staðist:

Enginn marktækur ávinningur  
umfram hefðbundna ræktun
– er niðurstaða nýlegrar rannsóknar í The New York Times

Efasemdir eru um að árangur-
inn af ræktun á erfðabreyttum 
plöntuafbrigðum standist þær 
væntingar sem lagt var upp með 
í upphafi. Í rannsókn sem Danny 
Hakim, blaðamaður The New 
York Times, hefur nýlega gert 
kemur í ljós að slík plöntuafbrigði 
hafa ekki aukið uppskerumagn 
í Bandaríkjunum og Kanada 
umfram það sem búast má við af 
hefðbundnum yrkjum. Þá hefur 
ekki  dregið úr eiturefnanotk-
un (e. pesticides) í landbúnaði 
með slík plöntuafbrigði þegar á 
heildina er litið.

Fyrirheit sem gefin voru um 
ávinninginn af erfðabreyttum 
plöntuafbrigðum voru tvenns 
konar. Annars vegar að með því 
að gera plönturnar ónæmar fyrir 
illgresiseyðum og ýmsum skaðvöld-
um, myndu þær verða svo öflugar 
að ekki væri hægt að sniðganga þær 
í þeirri baráttu að brauðfæða hinn 
sívaxandi fólksfjölda heimsins. Þá 
voru fyrirheit gefin um að færri 
tegundir eiturefna þyrfti að nota í 
ræktun á erfðabreyttum afbrigðum.

Fyrirheitin innistæðulaus

Raunar kemur í ljós þegar gögn eru 
skoðuð að á þessum 20 árum, sem 
liðin eru frá því að Bandaríkin og 
Kanada kynntu þessar erfðabreyttu 
ræktunartegundir til sögunnar, að 
fyrirheitin voru innistæðulaus. Í sam-
antekt blaðsins, sem unnin er úr gögn-
um frá Sameinuðu þjóðunum, kemur 
fram að Bandaríkin og Kanada hafa 
ekki notið neins ávinnings af hinum 
erfðabreyttu ræktunarafbrigðum í 
uppskerumagni. Eru dæmi tekin um 
ræktun á maís, repju og rauðrófum 
(sugar beet).

Til að fá marktækan samanburð 
var árangurinn vestan hafs borinn 
saman við hefðbundinn nútíma-
legan landbúnað í Vestur-Evrópu, 
eins og stundaður er í Þýskalandi og 
Frakklandi. Auk gagna frá Sameinuðu 
þjóðunum er vísað til nýlegrar skýrslu 
National Academy of Sciences þar 

sem sams konar niðurstöður koma 
fram.

Á þessu 20 ára tímabili hefur 
notkun á illgresiseyðum aukist í 
Bandaríkjunum, jafnvel þótt undir-
stöðunytjajurtir eins og maís, soja-
baunir og bómull, hafi færst yfir í 
erfðabreytt afbrigði. Bandaríkin hafa 
í raun ekki haldið í við Frakkland, 
sem framleiðir mest evrópskra 
þjóða af slíkum nytjajurtum, í því 
að draga úr notkun eiturefna í slíkum 
landbúnaði. Tölur frá United States 
Geological Survey sýna að frá því að 
erfðabreyttu plöntuafbrigðin maís, 
bómull og sojabaunir voru kynnt 
til sögunnar í Bandaríkjunum hefur 
notkun á eiturefnum, sem drepa 
sveppi og skordýr, dregist saman 
um þriðjung. Hins vegar hefur notk-
un á illgresiseyðum, sem mun meira 
er notað af, aukist um 21 prósent. Í 
Frakklandi hefur hins vegar notkun 
á sveppa- og skordýraeitri dregist 

saman um 65 prósent á sama tíma og 
illgresiseyðanotkun um 36 prósent.

Vísbendingar um skaðsemi 
eiturefnanna

Í umfjöllun blaðsins er tekið fram 
að flest haldbær vísindaleg gögn 
bendi til að neysla á erfðabreyttum 
matvælum sé skaðlaus. Hins vegar sé 
sjónum vísindamanna æ meira beint 
að hugsanlegum skaðlegum áhrifum 
af neyslu á eiturefnum sem notuð eru í 
landbúnaði, sem talið er að geti valdið 
krabbameinum og þroskahömlun í 
miðtaugakerfi barna. 

Hakim segir í grein sinni að fram-
leiðendur erfðabreyttra ræktunaraf-
brigða njóti góðs af því að selja bæði 
fræin og eitrið sem bændur þurfa 
að nota þegar þeir gangast inn á að 
rækta þessi erfðabreyttu afbrigði.  
Þetta fyrirkomulag leiði til gríðarlegs 
fjárhagslegs ávinnings fyrir stærstu 

fyrirtækin á þessu sviði í ljósi þess að 
notkun á illgresiseyðum virðist fara 
sífellt vaxandi í erfðabreyttri ræktun.

Robert T. Fraley, yfirmaður 
tæknimála hjá líftæknifyrirtækinu 
Monsanto, var inntur eftir áliti á 
niðurstöðum rannsóknar Hakim. Í 
svari hans kemur fram að blaða-
maður hafi handvalið gögn í þeim 
tilgangi að sverta ímynd tækninn-
ar. Bændur væru útsjónarsamir 
rekstraraðilar og þeir færu ekki að 
borga fyrir tækni sem þeir væru 
ekki vissir um hvort hefði mikinn 
ávinning í för með sér. Verkfæri 
líftækninnar hefði aukið uppskeru-
magn gríðarlega. Í yfirlýsingu frá 
Monsanto um notkun á illgresiseyð-
um, sem var birt með umfjöllun 
Hakim, kemur fram að þó það geti 
verið að slík notkun hafi aukist á 
sumum svæðum, þar sem bændur 
fylgja bestu leiðbeiningum til að 
halda illgresi niðri, hefur notkunin 

á öðrum svæðum staðið í stað eða 
dregist saman.

Hakim segir að erfðabreytt rækt-
unarafbrigði geti í sumum tilfellum 
gagnast vel. Oft sé vitnað til rann-
sókna Matin Qaim, við Georg-August 
háskólann í Göttingen í Þýskalandi, 
sem sýni það. Einkum hafi Qaim bent 
á mikinn ávinning af afbrigðum sem 
væru ónæm fyrir skordýrum (e. insect 
resistant) og eru notuð í þróunarlönd-
um – aðallega Indlandi. Hakim hefur 
eftir Qaim að hann efist þó um að 
erfðabreytt ræktun í Evrópu myndi 
hafa mikinn ávinning í för með sér. 
Varðandi erfðabreytt ræktunaraf-
brigði, sem eru ónæm gagnvart ill-
gresiseyðum, segir Qaim, í viðtali við 
Hakim, að hann líti ekki á slík afbrigði 
sem einhver tækniundur sem ekki sé 
hægt að lifa án.

Monsanto segir erfðabreytta 
ræktun hluta af lausn vandans

Í bréfi til blaðsins, þann 11. 
nóvember síðastliðinn, segir Fraley 
enn fremur að ástæða þess að um 
20 milljónir bænda um allan heim 
hafi fjárfest í þessari tækni sé að þeir 
hafi náð betri árangri með henni. 
Umfangsmiklar óháðar rannsóknir 
hafi sýnt fram á ávinning bænda sem 
nota erfðabreytt ræktunarafbrigði. 
Hann felist í betri stjórn á illgresi 
og meindýrum í ræktuninni, dregið 
hafi úr notkun á skordýraeitri, dregið 
hafi úr jarðvegseyðingu og jarðvegur 
orðið heilbrigðari – auk þess sem 
uppskera hafi aukist. Á þeim 20 
árum sem erfðabreytt ræktun hafi 
verið stunduð hefur uppskerumagn 
sojabauna aukist um 28 prósent og 
maís um nærri 32 prósent. Erfðabreytt 
ræktun er að mati Fraley mikilvægt 
tæki fyrir nútímalegan og sjálfbæran 
landbúnað. Þar sem búist sé við 
að fólksfjöldi í heiminum nái tíu 
milljörðum árið 2050 hafi bændur 
not fyrir alla hjálp sem er í boði til 
að hægt verði að framleiða meiri mat 
með sjálfbærum hætti. Erfðabreytt 
ræktun sé nauðsynlegur hluti af 
lausn vandans.  /smh

Utan úr heimi

Íslenskur repjuakur. Í gögnum frá The New York Times kemur fram að aukning á uppskerumagni á repju hefur verið 
svipuð í Vestur-Evrópu og Kanada frá 1995 – þegar erfðabreytt afbrigði repju voru kynnt til sögunnar.   Mynd / HKr.

 MENNING&LISTIR

Út er komin ljóðabókin Sonnettur 
síkvikra daga eftir Bjartmar 
Hannesson, bónda á Norður-
Reykjum í Borgarfirði.  

Vísna- og leikskáld

Bjartmar hefur gegnum árin samið 
og flutt gamanvísur við hin ýmsu 
tækifæri og gefið út geisladiskana 
„Sögur úr sveitinni“ og „Fleiri sögur 
úr sveitinni“.  

Þá hefur hann samið tvær revíur 
sem settar hafa verið upp af leik-
deild UFR Reykdæla.  

Fyrsta ljóðabók höfundar

Sonnettur síkvikra daga er fyrsta 
ljóðabók höfundar og hefur að 
geyma 31 ljóð í sonnettuformi.  

Farið er um víðan völl í efnistök-
um, m.a. staldrað við í „smókpásu“ 

með Fidel Castro og Che 
Guevara, ástin fundin á 
Mímisbar í Bændahöllinni, 
Lúkas fundinn í Hlíðarfjalli 
og Livingstone fundinn í 
Belgísku Kongó.  

Einnig skjóta upp kollin-
um jöfrar úr tónlistarheimin-
um, svo sem, Elvis Presley, 
Dúmbó af Akranesi, Doctor 
Hook og Steini Spil.  

Bókin er 37 blaðsíður og 
er prentuð hjá Fjölritunar- 
og útgáfuþjónustunni, 
Prentþjónustu Vesturlands 
Borgarnesi.  Höfundur gefur 
bókina út.

Þeir sem vilja eignast 
bókina geta sent póst á 
netfangið:  nordurreykir@
emax.is eða haft samband í 
síma: 4351219 – 8471219 
eða 8671991.

Sonnettur síkvikra daga
– er ný ljóðabók eftir Bjartmar bónda á Norður-ReykjumStóra smákökubókin eftir Fanneyju 

Rut Elínardóttur er gull falleg bók 
með 55 smáköku uppskriftum.  

Smákökubakstur er rík hefð á 
Íslandi. Uppskriftir ganga gjarnan 
á milli kynslóða og sömu kökurn-
ar kunna jafnvel að vera ólíkar eftir 
landshlutum. Í þessari bók eru gamlar 
og góðar kökur sem hafa lifað með 
þjóðinni í stílabókum, dagbókum, 
glósubókum og lausum blöðum en 
einnig nýjar og spennandi uppskriftir 
að ljúffengum smákökum. 

Þá má ekki gleyma smákökum 
sem eru án sykurs eða hveitis og eru 
hreinlega bráðhollar. Þetta er ómis-
sandi bók á hverju heimili. Góða 
skemmtun!

„Ég óttast mest að geta ekki 
bakað neitt upp úr þessari bók því 
síðurnar eru svo girnilegar að mig 
langar helst að borða þær heilar!“

- Lilja Katrín Gunnarsdóttir, blaka.is

Höfundurinn 
Fanney Rut Elínardóttir 

Fanney  er höfundur metsölu-
bókarinnar Hvorki meira né minna 
sem kom út 2010 og hefur skrifað 
og eldað fjölda uppskrifta fyrir blöð 
og tímarit. 

Systir Fanneyjar, María 
Elínardóttir ljósmyndari, tók allar 
myndir í bókinni.

Stóra smákökubókin
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Mótorar og varahlutir á lager
Hröð og góð þjónusta

Dreifingaraðili BRIGGS & STRATTON
á ÍSLANDI

MHG VERSLUN EHF 544-4656 - MHG.IS

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300 
Næsta blað kemur út 15. desember

Gallinn er loðfóðraður en vattfóðraður 
í ermum og skálmum, efnið í gallanum 
er vatnsfráhrindandi Beaver nylon 
50% pólýester og 50% bómull. 

Gallinn er með rennilás að framan og á 
skálmum og með vindlistum yfir 
lásana. 

Gallinn fæst í kóngabláum lit og í 
stærðunum S – 3XL. 

Hægt er að panta í síma 577 1000 eða 
senda tölvupóst á: 
khvinnufot@khvinnnufot.is 

Vandaður kuldagalli á góðu verði og 
við sendum hvert á land sem er. 

KH Vinnuföt Tunguhálsi 10 110 Reykjavík 
Sími: 577 1000khvinnufot@khvinnufot.is  

www.khvinnufot.is

KH Vinnuföt ehf, sérhæfir sig í sölu og þjónustu á öllum tegundum af vinnufat-
naði, hlífðarfatnaði, öryggisfatnaði, öryggisskóm, öryggisstígvélum, öryggisvörum 
og vinnuvettlingum. 

KULDAGALLAR MEÐ HETTU

Á TILBOÐI 

Tilboðsverð 

Kr. 12.900,-

Háskólinn á Hólum sérhæfir sig á sviði ört vaxandi atvinnugreina, ferðaþjónustu, reiðmennsku 
og reiðkennslu, fiskeldisfræði og fiskalíffræði. Hólar eru fjölskylduvænn staður og þar er leik- og 
grunnskóli. 

Starfssvið
Umsjón með staðarhaldi á Hólum og húsvarsla.
Umsjón með bifreiðum á vegum skólans. 
Áætlanagerð og skipulagning.
Bakvaktir.
Menntunar- og hæfnikröfur
Iðnmenntun sem nýtist í starfi, meistararéttindi.
Góð þekking og reynsla í viðhaldi húsnæðis, bíla og tækja.
Góð almenn tölvukunnátta og góð kunnátta í íslensku og ensku.
Frumkvæði, sjálfstæði og nákvæmni.
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Krafist er búsetu á Hólum í Hjaltadal.

Um er að ræða 100% stöðu. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og SFR. Um 
starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins 
nr. 70/1996.
Umsóknarfrestur um stöðuna er til 5. desember 2016 og er æskilegt að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst. Við hvetjum jafnt karla og konur til að sækja um.
Vinsamlega sendið umsóknir ásamt ferilsskrá og staðfestingu á menntun til Háskólans á Hólum 
á netfangið umsoknir@holar.is. Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur B. Eyþórsson í 
síma 455 6300. Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknar-
frestur rennur út.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Staðarumsjónarmaður 

við Háskólann á Hólum
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Mikill bílaáhugi í Noregi ekki síður en á Íslandi:

Skrautfjaðrir og þúsundir hestafla
Stærsta bílasýning Noregs, Oslo 
Motor Show, var haldin síðustu 
helgina í október. Var þetta í sjötta 
sinn sem sýningin er haldin. 

Það er óhætt að segja að á 
sýningunni sé hvert augnakonfektið 
á fætur öðru úr bílaheiminum hvort 
sem um flutningabíla, mótorfáka, 
fornbíla eða milljóna króna 
sportbíla sé að ræða. Á þessu ári var 
aðsóknarmet slegið að sýningunni 
þegar yfir 40 þúsund gestir komu að 
líta öll gljáfægðu tryllitækin. 

Sýningin er haldin árlega í stærstu 
sýningarhöll Noregs sem staðsett er 
í Lillestrøm, steinsnar frá Osló. Um 
150 aðilar sýndu ýmist söluvörur 
eða bíla úr safni sínu á sýningunni 
sem náði yfir 30 þúsund fermetra 
innisvæði og um 7 þúsund fermetra 
útisvæði sem var sett upp sem 
rallíbraut.  /ehg

Þessi glæsilegi Buick „Confetti“, árgerð 1952, í eigu sænsku hjónanna Ulf og Mari Kusendahl vann til nokkurra 
Myndir / Erla Hjördís Gunnarsdóttir

„Flottasti bíll
Skandinavíu“

Woodrod Mark 1 var 

ári og er hugarsmíð 
Andreas Hermansson 

gerðinni, eða 2004 árgerð, í eigu 
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Þeir voru hver öðrum glæsilegri, gömlu vörubílarnir.

að sjálfsögðu lög eins og Born in the USA og Tunnel of Love út úr honum. 

Óhætt er að segja að fundið sé upp á ýmsu á bílasýningum en á Oslo Motor 
Show var meðal annars boðið upp á ekta Las Vegas-brúðkaup þar sem keyrt 
var um á amerískum kagga og enginn annar en Elvis Presley leiddi tilvonandi 

létu pússa sig saman en þau höfðu hitt hvort annað í fyrsta sinn ári áður á 
Oslo Motor Show.  Mynd / Oslo Motor Show

ÁÁnn kkeemmíísskkrraa eeffnnaa. 
DDrreegguurr úúrr kkllááððaa 
íí hháárrssvveerrððii.

Fæst í Apótekinu og Lyfju um allt land

Náttúrulegt
flösusjampó 
með Tea Tree 

st í Apótekinuu og Lyfju um allt land

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

FORTÍÐ NÚTÍÐ FRAMTÍÐ

Hefðbundnir gólfbitar Rastaðir gólfbitar Velferðargólf - gúmmi og steinsteypa

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

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

AB Andersbeton   www.andersbeton.com  (VDV benton)
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Að þessu sinni verður 
ekki beint fjallað um 
gamla dráttarvél heldur 
farið vítt og breitt yfir 
dráttarvélaframleiðslu í 
Kína. 

Erfitt er að henda 
reiður á sögu dráttar-
vélaframleiðslu í Kína. 
Landbúnaðar framleiðsla í 
landinu hefur aukist hratt 
og er enn í vexti og á sama 
tíma eru sveitir landsins að 
vélvæðast. Í dag eru vel 
yfir 60 dráttarvélaverksmiðjur 
í landinu.

Verksmiðjurnar framleiða 
traktora á ýmsum þróunarstig-
um, hvort sem það eru dráttar-
vélar sem byggja á tækni frá því 
um 1960 eða hátæknitraktora í 
samvinnu við John Deere eða 
AGCO.

Laun í Kína eru lág í sam-
anburði við Vesturlönd og því 
hafa stórir vestrænir dráttarvéla-
framleiðendur flutt starfsemi 

sína þangað. Fyrir vikið er hægt 
að halda framleiðslukostnaðin-
um og verði á heimamarkaði 
líka niðri. Auk þess er talið að 
markaður fyrir dráttarvélar og 
önnur landbúnaðartæki í Kína 
eigi eftir að margfaldast á næstu 
áratugum með vaxandi landbún-
aðarframleiðslu. 

Traktorsvæðing Kína

Dráttarvélavæðing Kína 
hófst fyrir alvöru árið 
fyrir fráfall Maó for-
manns, 1976. Fyrir þann 
tíma voru dráttarvélar 
sameign samyrkjubúa 
en á árunum 1975 til 
1985 komust um 80% 
allra traktora í landinu í 
einkaeigu. Í fyrstu voru 
flestar vélarnar notaðar 
í byggingargeiranum og 
annarri verktakastarf-
semi en minna var um 
þá við plægingar úti á ökrunum.  

Sama kram annað nafn

Margar af vélaverksmiðjunum 
í Kína framleiða sömu dráttar-
vélarnar undir sömu nöfnum. 
Annars staðar getur traktorinn 
heitið eitthvað allt annað þrátt 
fyrir að kramið sé það sama. 
Einnig eru til verksmiðjur sem 
framleiða traktora eftir eigin 
hönnun og hafa gert það árum 
saman án sjáanlegra framfara. 

Í Kína er að finna fjölda drátt-
arvélaframleiðenda í fjölmörg-
um héruðum landsins sem bera 
orðin Weifang eða Shandong í 
heitinu. Sum þessara fyrirtækja 
eru í eigu ríkisins en önnur hafa 
verið seld einkaaðilum án þess 
að skipt hafi verið um nafn. 

Innreið vestrænna 
stórfyrirtækja

Eftir að Kínverjar hófu að 
einkavæða eða einkavæða að 

hluta fyrirtæki í eigu rík-
isins hafa mörg vestræn 
stórfyrirtæki tekið til 
stafa í Kína. Í mörgum 
tilfellum hafa framleið-
endur landbúnaðartækja 
hafið samstarf við kín-
verska dráttarvélafram-
leiðendur eða yfirtekið 
rekstur þeirra með leyfi 
kínversku stjórnarinnar. 

Árið 2001 hófu risa 
landbúnaðartækjafram-
leiðandinn CNH og kín-

verski véla framleiðandinn SAIC 
samstarf undir heitinu Shanghai 
New Holland Agricultural 
Machinery Corp. Í dag fram-
leiðir það fyrirtæki dráttar-
vélar undir vörumerkjunum 
Shanghai Tractors, Shanghai-
New Holland og New Holland 
tractors. 

Árið 2007 keypti John 
Deera kínverska traktora fram-
leiðandann Ningbo Benye 

Tractor Co., sem framleiddi 
dráttarvélar sem kölluðust 
Bebye. 

Hansen er málið

Þekktustu dráttarvélarnar sem 
Kínverjar framleiða í eigin 
verksmiðjum eru Foton Lovol, 
Jinma og Tai Shan. Hjá fyrir-
tækinu sem framleiðir Jinma er 
hægt að sérpanta dráttarvél með 
hvaða heiti sem er. Eins og til 
dæmis Hansen-traktorinn.  /VH

Draumurinn um Hansen frá Kína

Skráning örnefna heima í héraði
Ekki þarf að fjölyrða um 
mikilvægi örnefna og þeirra 
menningarverðmæta sem felast 
í örnefnum á Íslandi. Breytingar 
í atvinnuháttum og tækni á 
undanförnum áratugum hafa þó 
orðið til þess að þekking manna 
á örnefnum hefur minnkað og 
vitneskja um þau er hætt að ganga 
mann fram af manni. 

Til að varðveita þessi örnefni og 
staðsetningu þeirra er því mikilvægt 
að fá aðstoð staðkunnugra við að 
merkja þau á kort eða loftmynd 
þannig að þau verði aðgengileg til 
framtíðar í örnefnagrunni.

Árið 2015 voru lög um örnefni 
samþykkt á Alþingi en markmið 
þeirra er meðal annars að stuðla að 
verndun örnefna og nafngiftarhefðar 
í landinu sem hluta af íslenskum 
menningararfi og tryggja að honum 
verði viðhaldið handa komandi 
kynslóðum. Í lögunum kemur einnig 
fram að Landmælingar Íslands skuli 
sjá um skráningu, viðhald og miðlun 
örnefnagrunns í samráði við Stofnun 
Árna Magnússonar í íslenskum 
fræðum. 

Örnefnagrunnurinn er aðgengi-
legur öllum án gjaldtöku og 
undanfarin ár hafa Landmælingar 
gert staðkunnugum kleift að skrá 
örnefni í þennan örnefnagrunn og 
eru nú þegar um 110.000 örnefni í 
honum. Þar hefur munað mest um 
samstarf við heimildarmenn og 
skráningaraðila víða um land og 
hafa ýmis stærri og smærri verkefni 
á sviði örnefnaskráningar verið í 
gangi. 

Sem dæmi um verkefni má nefna 
að menningarfélagið Urðarbrunnur 
í Þingeyjarsveit hefur skráð örnefni 
beint inn í örnefnagrunn með því 
að nota örnefnaskráningarveftól 
Landmælinga Íslands. Þar vinna 
skráningaraðilar náið með heimafólki 
og staðkunnugum og nýta sér 
skjávarpa til að varpa loftmyndum 
upp á tjald og skrá jafnóðum örnefni 
sem fláka, línur og punkta samkvæmt 
tilsögn heimildarmanna á hverri jörð. 
(sjá mynd 1)

Félag aldraðra í Borgarfjarðar-
dölum hefur lokið skráningu á 
sínu svæði en þar var valin sú leið 
að teikna fláka, línur og punkta á 
útprentaðar loftmyndir og vísa í 
númer úr örnefnalýsingum jarða. 
Skráningaraðili tekur svo við 
myndunum og skráir örnefnin 
inn í örnefnagrunn. Þannig eru 
örnefnalýsingar jarða alltaf 
lykillinn að skráningunni ásamt 
staðkunnugum heimamanni. (Sjá 
mynd 2) 

Að auki má nefna að fjöldi 
einstaklinga hefur verið að skrá 
í örnefnagrunninn um allt land. 
Sem dæmi um hve mikilvægt 
framlag hvers og eins er má nefna 
að Gunnþóra Gunnarsdóttir frá 
Hnappavöllum skráði og staðsetti 
um 500 örnefni og Sigurgeir 
Jónsson á Fagurhólsmýri skráði 
og staðsetti um 800 örnefni 
en Sigurgeir, sem lést í árslok 
2015, var elsti skráningaraðili 
stofnunarinnar sem skráði beint 
inn í örnefnagrunn

Staðkunnugir heimildarmenn, 

flest eldra fólk, gegnir lykilhlut-
verki við staðsetningu örnefna. 
Ekki væri mögulegt að staðsetja 
örnefni úr örnefnalýsingum jarða 
með jafn mikilli vissu og hraða án 
þeirra. Það er því mikilvægt að fá 
fleiri í lið skráningaraðila örnefna 
og flýta því björgunarstarfi sem 
um er að ræða á þessum mikilvæga 
menningararfi.

Þeir sem hafa áhuga á samstarfi 
um örnefnasöfnun geta haft samband 
við Landmælingar Íslands í netfangið 
lmi@lmi.is eða í síma 430 9000.

 Gunnar H. Kristinsson

Kort sem sýnir örnefni fyrir og eftir skráningu heimamanna í Reykjadal í Þingeyjarsveit.

Rannveig Lydia Benediktsdóttir, verkefnastjóri örnefnaskráningar hjá Land-

skráningin fer fram.  Mynd / LMÍ

Mynd / Baldur Daníelsson

Lesendabás
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SNJÓKEÐJUR
KeKeðjðjuur oogg kkeðjðjueuefnfnii frrá á GuGunnnnebbo o í 
SvSvíþíþjójóð.ð. HHérér eerr umum aaðð rræðaa ggæðæðaa vöruu áá 
samkmkeppeppnp isishæhæfufu vvererrðiði, ýmýmsasar r ststærærðiðir r titil.l.

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

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

 Hafðu samband. 
Við veitum þér faglega aðstoð.
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Helstu nytjaplöntur heimsins 

Vatnabuffalóinn er íbúum 
Suðaustur-Asíu allt í senn fæða, 
burðar- og dráttardýr. Í menn-
ingu Indverja er kýrin heilög og 
Ítalir framleiða mozzarella-ost úr 
buffalóamjólk.

Matvæla- og landbúnaðarstofn-
un Sameinuðu þjóðanna, FAO, 
áætlar að í heiminum séu hátt í 180 
milljónir taminna vatnabuffalóa og 
langflesta þeirra, um 95%, er að 
finna á Asíu. 

Á Indlandi er fjöldi talinn vera 
rétt tæpar 100 milljónir og því ríf-
lega helming allra vatnabuffalóa í 
heiminum að finna þar. Pakistan er 
í öðru sæti þegar kemur að fjölda 
vatnabuffalóa með hátt í 25 milljón 
dýr. Næsta land þar á eftir er Kína 
og samkvæmt áætlun FAO er fjöldi 
vatnabuffalóa þar um 23 milljónir. 
Í fjórða sæti er Egyptaland með 
um 2,5 milljón dýra og í Brasilíu, 
sem er í fimmta sæti, eru þeir um 
1,7 milljónir og í Nepal, sem er í 
sjötta sæti, eru þeir tæplega milljón. 
Eftir það fellur fjöldi vatnabuffalóa 
í hverju landi snarlega. Í Mjanmar, 
sem áður hét Búrma, eru þeir taldir 
vera rúmlega tvö hundruð þúsund 
og þótt merkilegt megi þykja er 
fjöldinn litlu minni á Ítalíu. Þar á 
eftir koma Tyrkland og Víetnam 
með rúmlega 30 þúsund vatna-
buffalóa hvort land.

Auk er að finna fáeinar milljónir 
taminna vatnabuffalóa í Afríku og 
Suður-Ameríku, nokkur hundruð 
þúsund í Ástralíu og í Evrópu og 
nokkur þúsund gripi í Norður-
Ameríku.

Uppruni og útbreiðsla

Vatnabuffalóar eru tamdir nautgrip-
ir sem eru upprunnir í Asíu. Þeir eru 
af ætt nautgripa og ættkvísl sem 
kallast, Bubalus. Innan ættkvíslar-
innar eru sjaldgæfar tegundir villtra 
buffalóa eins og B. arnee sem finnst 

í Nepal og austanverðu Indlandi og 
B. kerabau og villtir B. bubalis sem 
eiga búsvæði í Suðaustur-Asíu. 

Steingervingar benda til að í 
eina tíð hafi einnig verið uppi villtir 
vatnabuffalóar í Evrópu og kallast 
B. murrensis.

Tamdir vatnabuffalóar eru 
afkomendur B. bubalis og er þeim 
skipt í tvær undirtegundir vatna-

buffalóa sem halda sig mikið í 
ám og þá sem eiga búsvæði á 
mýra- eða fenjasvæðum. Sú fyrri 
kallast fljótabuffalóar, en sú síð-
ari mýrabuffalóar. Ríflega 70% af 
öllum vatnabuffalóum í heiminum 
eru fljótabuffalóar. 

Í heiminum er að finna yfir eitt 
hundrað vel skilgreind buffalóa-
ræktunarkyn og fjölda afbrigða. 

Þar af finnast að minnsta kosti tíu 
á Indlandi sem kallast Badhawari, 
Kalahandi, Nili-Ravi, Jafarabadi, 
Marathwada, Mehsana, Nagpuri, 
Pandharpuri, Toda, og Surti. Tvö á 
Kúbu, Búfalo de Pantano og Búfalo 
de Rio og tvö í Búlgaríu sem kall-
ast Murrah og búlgarski buffalóinn. 
Ravi í Pakistan og Xilin í Kína svo 
dæmi séu tekin. 

Fljótabuffalóar eru meira nýttir 
til mjólkurframleiðslu en mýrarút-
gáfan. Mýrarbuffalóar þykja aftur 
á móti betri dráttar- og burðardýr.

Forverar taminna vatnabuffalóa 
áttu búsvæði um stóran hluta 

Suðaustur-Asíu, allt frá Pakistan 
í vestri til Víetnam í austri, og 
í suðurhéruðum Kína. Þá var 
einnig að finna á Filippseyjum og 
í Indónesíu. 

Talið er að fyrstu vatna-
buffalóarnir hafi verið tamdir 
í Indusdalnum, sem liggur frá 
Afganistan gegnum Pakistan til 
Indlands, fyrir um það bil 5.000 
árum og aftur í Kína þúsund árum 
síðar. Þaðan hafa þeir  breiðst út 
sem húsdýr til annarra svæða 
í Suður-Asíu. Frá Asíu berast 
vatnabuffalóar af fljótakyni til 
Mesópótamíu um 2.500 árum fyrir 

Vilmundur Hansen
vilmundur@bondi.is

Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna, FAO, áætlar að í heiminum séu hátt í 180 milljónir taminna vatnabuffalóa.

Á Indlandi og Pakistan eru kýr vatnabuffalóa helsta uppspretta mjólkur og 
mjólkurafurða landanna.

Vatnabuffalóar eru sagðar vera einstaklega meðfærilegar skepnur og hreint 
barnameðfæri.

Kjöt vatnabuffalóa er seigara en 
venjulegt nautakjöt og því oft 
hægeldað til að mýkja það.

Mjólk buffalóa hentar vel til 
ostagerðar. Mozzarella-ostur úr 
buffalóamjólk er upprunninn á Ítalíu.
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Krist og á innsigli eins af fyrstu 
konungum veldisins er mynd sem 
sýnir buffalóa fórnað. Þaðan berast 
þeir áfram til Miðausturlanda og 
áfram til Norður-Afríku og Suður-
Evrópu. 

Flest bendir til að vatnabuffalóar 
hafi borist til Sikileyja með Aröbum 
og frá Sikileyjum til suðurhéraða 
Ítalíu um árið 1000 eða um svip-
að leyti og byggð er að festa rætur 
á Íslandi. Ítalir tóku buffalóunum 
fagnandi og gripirnir döfnuðu vel 
og voru buffalóar algeng sjón sem 
vinnudýr á ökrum Suður-Ítalíu allt 
fram á miðja síðustu öld.

Tyrkir notaðu buffalóa sem 
burðar- og dráttardýr þegar 
Ottomannveldið gerði innrás í 
Evrópu á fimmtándu öld. Í dag er 
enn að finna afkomendur þeirra 
dýra tvist og bast í Austur-Evrópu, 
til dæmis Búlgaríu, Transylvaníu og 
í Rúmeníu þar sem vatnabuffalóar 
eru kallaðir kýr fátæka mannsins. 

Nokkrum öldum eftir að Kristófer 
Kólumbus og James Cook römbuðu, 
hvor í sínu lagi, til Ameríku og 
Ástralíu voru vatnabuffalóar fluttir 
til þeirra heimsálfa. 

Fyrstu fljótabuffalóarnir voru 
fluttir til Ástralíu snemma á nítjándu 
öld. Gripirnir kunni vel við sig í nýju 
heimkynnunum og dýr sem sluppu 
út í náttúruna fjölguðu sér hratt. 
Árið 1895 hófst eldi á fljótavatna-
buffalóum við ósa Amasónfljóts til 
mjólkur- og kjötframleiðslu. Í dag er 
þá að finna í flestum löndum Suður-
Ameríku og í Argentínu og eflaust 
víðar hægt að sækja um leyfi, gegn 
gjaldi, til að fara á vatnabuffalóa-
veiðar.

Það var ekki fyrr en árið 1974 að 
fyrstu vatnabuffalóarnir voru flutt-
ir til Norður-Ameríku. Um var að 
ræða fjögur dýr frá eyjunni Gvam 
í Vestur-Kyrrahafi sem ætluð voru 
til rannsókna. Fjórum árum síðar 
var innflutningurinn aukinn tals-
vert og afkomendur þeirra dýra 
eru í dag undirstaða framleiðslu 
vatnabuffalóakjöts og mjólkur í 
Bandaríkjunum. 

Vísundar í Norður-Ameríku og 
Evrópu, Bison bison og B. bonasus, 
eru fjarskyldir ættingjar vatna-
buffalóans og iðulega rangnefndir 
buffalóar. 

Ásýnd, hegðun og æxlun

Vatnabuffalóar eru stór, belgmik-
il jórtur- og klaufdýr með fremur 
stutta en sterka fætur og langan háls 
og hala. Snögghærður feldurinn er 
dökkur, svartur, brúnn eða grár 
auk þess sem dýr geta verið dökk-
skjöldótt eða með hvíttum flekkjum. 
Alhvítir albínóar eru algengir hjá 
sumum ræktunarkynjum. 

Naut fljótabuffalóa eru milli 400 
kíló og eitt tonn að þyngd og 1,5 til 
1,8 metra á herðakamb eftir kynjum 
en kýrnar yfirleitt minni og léttari. 
Mýrarafbrigðið er smávaxnara og 
325 til 450 kíló að þyngd. Horn 
buffalóa eru aftursveigð og horn 
fljótabuffalóa eru hlutfallslega 
stærri, 40 til 80 sentímetrar að lengd, 
miðað við líkamsstærð en horn á 
mýrarbuffalóum og einnig sveigðari.

Líkt og nöfnin benda til er kjör-
búsvæði fljótabuffalóa oft í djúpu 
vatni en mýrarbuffalóar kjósa 
grynnra vatn. Mýrarbuffalóar eiga til 
að búa til leðjupolla með hornunum 
og velta sér í þeim og hylja húðina 
með drullu í miklum hita.

Villtir vatnabuffalóar mynda litlar 
hjarðir með einu nauti og nokkrum 
kúm. 

Búsvæði þeirra er staðbundið 
og halda dýrin sig yfirleitt innan 
nokkurra ferkílómetra beitarsvæðis 
með að minnsta kosti einni vatns-
uppsprettu. 

Ástæða þess að buffalóar halda 
sig mikið í vatni í náttúrulegum 
heimkynnum sínum er til að kæla 
sig í miklum hita. Þar sem loftslag 
er kaldara er kælingin þeim ekki 
eins mikilvæg og þrífast skepnurnar 
ágætlega á graslendi.

Vatnabuffalóar hafa mikla 

aðlögunarhæfni að nýjum búsvæð-
um og þrífast við hitastig frá núll og 
upp í 30° á Celsíus. 

Fæðuval þeirra er fjölbreytt og 
geta buffalóar lifað á nánast hvaða 
gróðri sem er. Við mjólkur- og kjöt-
framleiðslu er þeim gefið grænfóð-
ur og fóðurbætur líkt og gert er 
við eldi á nautgripum. Buffalóar 
þrífast einnig ágætlega á bönunum, 
kassavarót, ananas, sykurreyr, sítrus-
ávöxtum og döðlum og mun allt slíkt 
gefa bæði mjólkinni og kjötinu sér-
stakan keim. 

Fljótabuffalóar verða kynþroska 
á öðru til þriðja ári og fyrr en mýrar-
kynið.  Góður boli getur sætt ríflega 
hundrað kýr á ári og eru kýrnar frjóar 
á öllum árstímum. Meðganga kúnna 
er um það bil ellefu mánuðir og yfir-
leit ber kýrin einum kálfi að henni 
lokinni. 

Í náttúrunni tilheyra kvígur móð-
urhjörðinni alla ævi en nautkálfar 
eru hraktir á brott af ríkjandi bola 
um það leyti sem þeir ná kynþroska.  

Hraustir buffalóar geta lifað í ríf-
lega 40 ár og nýtilegir til vinnu í 30. 

Mjólk, kjöt og dráttardýr 

Nytjar af vatnabuffalóum eru fjöl-
margar, þeir eru dugleg dráttardýr, 
kýrnar eru mjólkaðar og kjötið haft 
til matar. Vatnabuffalóakýr eru hinar 
eiginlegu heilögu kýr á Indlandi.

Á Indlandi og Pakistan eru kýr 
vatnabuffalóa helsta uppspretta 
mjólkur og mjólkurafurða landanna. 
Við stærstu borgir eru kýrnar mjólk-
aðar í mjaltaróbótum eftir nýjustu 
tækni en víðast hvar til sveita eru 
handmjaltir algengastar. 

Mjaltaskeið buffalóakúa er 170 
til 180 dagar og getur kýrin mjólkað 
fjóra til átján lítra á sólarhring, eftir 
kynjum, í allt að tuttugu ár. 

Mjólk buffalóa hentar vel til 
ostagerðar. Mozzarella-ostur úr 
buffalóamjólk er upprunninn á 
Ítalíu, la mozzarella di bufala, og 
þykir með afbrigðum bragðgóður. Í 
dag er ostur úr buffalóamjólk fram-
leiddur víða um heim. 

Mozzarella-ostur úr buff-
alóamjólk hefur verið á boðstólum 
hér á landi en í takmörkuðu magni. 
Fyrir nokkrum árum var sótt um 
leyfi til að flytja inn buffalóaost 
á viðbótartollkvótum en því var 
hafnað. 

Kjöt vatnabuffalóa er seigara en 
nautakjöt og því oft hægelda til að 
mýkja það. Indverjar eru stærstu 
útflytjendur vatnabuffalóakjöts í 
heiminum.

Skinn buffalóa er þykkt og mikið 
notað í leðurskó og úr hornum og 
beinum eru meðal annars unnir 
skartgripir og hljóðfæri. Mykjan 
er notuð sem áburður eða þurrku 
og brennd sem eldiviður.

Vatnabuffalóar eru sagðar vera 
einstaklega meðfærilegar skepnur 
og hreint barnameðfæri. Konur, 
iðulega ungar stúlkur, sjá yfirleitt 
um mjaltirnar en karlmenn og helst 
ungir drengir um dýrin þegar þeim 
er beitt fyrir plóg eða sem burðar- 
eða dráttardýr fyrir vagni. 

Klaufir vatnabuffalóa eru breiðar 
og sveigjanlegar og gripirnir fót-
vissir fyrir plógi í blautum og hálum 
jarðvegi hrísgrjónaakranna. Dýrin 
flytja uppskeruna í hús og þeim 
er beitt þegar grjónin eru möluð. 
Vegna þessa eru vatnabuffalóar 
stundum kallaðir lifandi dráttarvélar 
austursins. 

Buffalóaklónar á Filippseyjum

Fyrsti klónaði vatnabuffalóa-
kálfurinn leit dagsins ljós á rann-
sóknastofu á Filippseyjum 15. sept-
ember árið 2007. Sampura eins og 
kálfurinn var kallaður drapst viku 
eftir fæðingu vegna erfðagalla. 
Filippseyingarnir létu það ekki slá 
sig út af laginu og nokkrum mánuð-
um síðar kom annar klónaður kálfur 
í heiminn sem fékk nafnið Garima. 

Hinn 1. janúar 2008 var sagt frá 
því á Filippseyjum að vísindamönn-
um þar hefði með hjálp erfðatækni 
tekist að auka nyt vatnabuffalóakúa 
úr fjórum lítrum í átján á dag. 

Vatnabuffalóinn er eitt af þjóðar-
táknum Filippseyja. 

Vatnabuffalóar og menning

Vatnabuffalóar tengjast víða í Asíu 

helgihaldi og þeim fórnað í tengsl-
um við tilbeiðslu og haft er fyrir víst 
að Lae Tse, höfundur Tao-te-king,  
sem á íslensku kallast Bókin um 
veginn, hafi yfirgefið Kína ríðandi 
á vatnabuffalóa. 

Samkvæmt hindúasið ríður 
dauðaguðinn Yama vatna buffalóa-
bola þegar hann heimsækir við-
skiptavini sína og hindúagyðjurnar 
Varahi og Vihot Mata hafa vatna-
buffalóa sem reiðskjóta. Í goðsögn-
um hindúa fyrirfinnst vera sem 
líklega er fyrirmynd Mínótárus 
sem var maður með nautshaus í 
grískri goðafræði. Hindúa-útgáfan 
er undirheimaguð sem kallast 
Mahishasura og er hálfur maður 
og hálfur vatnabuffalói. 

Í Víetnam, á Filippseyjum og 
Taílandi eru á hverju ári haldnar 
hátíðir þar sem vatnabuffalóanauta-
at kemur við sögu. Í ötunum er 
annað hvort att saman tveimur naut-
um upp á líf og dauða eða manni 
og nauti. Í lok atanna er nautunum 
fórnað. 

Eitt magnaðasta atriðið í kvik-
myndinni Apocalypse Now sýnir 
þegar vatnabuffalóa er fórnað á 
sama tíma og Martin Sheen drepur 
Marlon Brando við undirleik The 
Doors. 

Vatnabuffalóakappreiðar eru 
vinsælt gaman á Indlandi og víðar 
í Suðaustur-Asíu. 

Vatnabuffalóar á Íslandi

Ekki er vitað að enn sem komið 
er hafi vatnabuffalói stigið fæti á 
Íslandi en aldrei að vita hvað gerist 
í framtíðinni. Hugsanlega getur inn-
flutningur á vatnabuffalóum á fæti 
orðið íslenskum bændum lyftistöng 
og þeir skellt sér út í framleiðslu á 
buffalóaostum og kjöti. 

Heilög kýr.

Eitt magnaðasta atriðið í kvikmyndinni Apocalypse Now er þegar 
vatnabuffalóanum er fórnað.

Vatnabuffalóakappreiðar eru 
vinsælt gaman á Indlandi og víðar 
í Suðaustur-Asíu.

Vatnabuffalóar eru stundum kallaðir dráttarvélar austursins. 
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Í Norður-Noregi, á landsvæði 
norðurljósa og miðnætur-
sólar, eru hátt í 150 bændur 
sem taka beinan þátt í ferða-
mannastraumnum þar um slóðir. 

Hér er það fjölbreytni og 
nýsköpun sem ræður för hvort sem 
er að upplifa mat og menningu í 
fullum vetrarskrúða utandyra við 
varðeld á Kroglia Kulturgård eða 
þeysast um á fjórhjóli til fundar við 
hreindýrahjörð Samakonunnar Inga 
Sami Siida, svo dæmi séu tekin. 
Bændurnir hafa þó áhuga á að 
kynna sig enn betur á netinu og 
samfélagsmiðlum, segir Hanne-
Sofie Trager, verkefnisstjóri hjá 
landbúnaðar- og hreindýradeild 
héraðsstjórans í Norður-Noregi.

„Aðalaðdráttaraflið fyrir ferða-
menn hér er án efa að upplifa norð-
urljósin og miðnætursólina. Margir 
koma einnig til að upplifa menn-
ingu og líf Samanna ásamt strand-
menningunni hér sem byggist upp 
á aldagömlum fiskveiðum. Fyrir 
þúsund árum síðan hófst útflutning-
ur á prótínríkri skreið til Mið- og 
Suður-Evrópu þar sem kaþólikkar 
áttu trú sinni samkvæmt að borða 
fisk á föstunni. Þá hófst mikið 
blómaskeið hér í Norður-Noregi 
sem stendur í raun enn því hér um 
slóðir er mest veitt af þorski í heim-
inum. Fiskurinn er látinn hanga á 
stórum statífum til þurrkunar eða 
í hjöllum og þetta er einn af þeim 
þáttum sem ferðamönnunum finnst 
mjög áhugavert að skoða og upp-
lifa. Hið margbrotna umhverfi og 
náttúran er einnig stór þáttur ásamt 
menningunni og matnum og það er 
þar sem bændur hér um slóðir koma 
inn,“ útskýrir Hanne-Sofie. 

Ferðamenn ánægðir
með Norður-Noreg

Það er ýmislegt hægt að upplifa 
í Norður-Noregi og er til dæmis 
svokallað eyjahopp að verða sífellt 
vinsælla þar sem ferðamenn ferðast 
á milli eyja á svæðinu. Samkvæmt 
könnun Nýsköpunarmiðstöðvar 
Noregs í fyrra voru bæði innlendir 
og erlendir ferðamenn ánægðastir 
með fríið sitt í Norður-Noregi af 
öðrum stöðum sem þeir komu til. 

„Slíkar kannanir og útkomur 
gefa okkur byr undir báða vængi 
hér uppi í norðri en kemur okkur í 
raun ekki svo mjög á óvart. Hér er 
opið, tignarlegt og fjölbreytt lands-
lag ásamt sögu og menningu sem er 
ekki hægt að upplifa annars staðar, 
“ segir Hanne-Sofie og bætir við:

„Um 145 bændur hér á svæðinu 
leggja áherslu á ferðamenn og hafa 

upp á eitthvað að bjóða fyrir þá. Þá 
erum við að fjalla um að þeir bjóða 
ýmist upp á gistingu, veitingastað 
eða kaffihús og/eða einhvers konar 
upplifun. Það er, ásamt fjölbreytni 
í landslagi, mikil fjölbreytni í því 
sem bændurnir hafa upp á að bjóða. 
Samamenningin með sínum hrein-
dýrum vekja alltaf athygli en einnig 

bændurnir sem selja vörur beint frá 
býli og/eða sem hafa komið upp 
eigin veitingastað eða kaffihúsi, 
það er alltaf mjög vinsælt. Það 
sem hefur komið í ljós í könnun 
sem við á skrifstofunni hér létum 
framkvæma var að mikill meirihluti 
viðskiptavina voru mjög ánægðir 
með að dvelja á bóndabæ og upp-
lifa lífið þar. “

Vinsælir staðir úr alfaraleið

Líkt og á Íslandi fylgja auknum 
ferðamannastraumi ýmsar áskoran-
ir og hafa íbúar Norður-Noregs ekki 
farið varhluta af því að vandamál 
sökum mannfjölda og umgengni 
er ærið verkefni að fylgjast með 
og bregðast við.

„Það sem hefur verið mikil 
óánægja með hér eru ferju- og hrað-
bátaflutningar til og frá fyrirtækjum 
á svæðinu. Nú hafa stjórnvöld ráðið 
inn starfsmann sem hefur eingöngu 
það verkefni að skoða og leysa úr 
þessu vandamáli. Hér eru fyrirtæki 
sem eru sum hver úr alfaraleið en 
mörg þeirra hafa vakið athygli á 
landsvísu í sjónvarpi eða öðrum 
fjölmiðlum. Þetta hefur veitt þeim 
mikla athygli og aukið umferðina 
til muna á þessum stöðum. Þessu 
þarf að bregðast við eins og til 
dæmis þegar kemur að samgöng-
um til að upplifun viðskiptavinarins 
verði eins og best verður á kosið,“ 
útskýrir Hanne-Sofie og segir jafn-
framt:

„Norður-Noregur er að nálgast 
það markmið að 16,7 prósent af 
heildar landsvæðinu er þjóðgarður. 
Því fylgja strangar reglur sem þarf 
að uppfylla. Annars hefur færst 
í aukana að viðkvæm landsvæði 
þola illa meiri ágang og því hafa 
stjórnvöld í Noregi þurft að skerast 
í leikinn til að aðstoða á svæðum 
sem eru afar vinsæl eins og til 
dæmis Lofoten. Þannig eru stjórn-
völd í samráði við ferðamannaráð 
á staðnum að vinna að aðferð við 
að rukka ferðamannaskatt á svæð-
inu. Það sem hefur til dæmis orðið 
mikið vandamál þar er að ferða-
menn tjalda hvar sem er, jafnvel í 
kirkjugörðum, og nýta guðsgræna 

náttúruna til salernisnotkunar. Svo 
það eru ekki eingöngu jákvæðar 
hliðar við ferðamannastrauminn 
en það eru þættir sem við verðum 
að bregðast við og það í tíma svo 
allir geti farið til baka með góða 
upplifun héðan af ferðalagi sínu.“

Þess má geta að HANEN, sam-
tök sem upphefja norskar byggða-
perlur, hafa nú um 400 staði á 
heimasíðu sinni og í nýútkomnu 
appi þar sem ferðamenn geta sótt 
áhugaverða staði á ferðalagi sínu 
í snjalltækið og upplifað sveitina 
í rauntíma þegar þeir þeysast um 
landið í leit að ævintýrum og upp-
lifunum. 
  /ehg

Ferðaþjónusta í Norður-Noregi:

Mikil upplifun að dvelja á bóndabæ

Utan úr heimi

Það er vinsælt að líta við hjá Samanum Inga Sami Siida, sem býður upp á 
hreindýra„safarí“ og matarupplifun í Samatjaldi.

 Myndir / News on Request AS/Rune Nilsen/Fylkesmannen i Nordland.
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„Góð heimasíða er gulls ígildi“
Einn af þeim þáttum sem 
ferðaþjónustubændurnir í 
Norður-Noregi hafa áhuga á 
að bæta í sinni starfsemi er að 
vera sýnilegri á netinu og þá 
sérstaklega á samfélagsmiðlum. 

Hér er gríðarlega mikilvægt 
tæki á ferð, að mati Guðmundar 
R. Einarssonar, betur þekktur 
undir gælunafniu Gre, en 
hann er vefhönnuður og einn 
eigenda framkvæmdahússins 
Vefgerðarinnar.

Vefgerðin vann á dögunum 
þriðju alþjóðlegu verðlaunin sín 
fyrir vefsíðuna Mekong Tourism 
– ferðaþjónustusíðu fyrir lönd 
sem eiga landamæri að Mekong-
ánni í Suðaustur-Asíu. Vefsíðan 
hlaut ITB Asia-verðlaunin í 
flokki Responsible Tourism 
Website en verðlaunin eru afhent 
af TravelMole, netsamfélagi fyrir 
ferðabransann. 

„Þessi verðlaun eru frábær við-
bót í verðlaunasafn Vefgerðarinnar 
en vefsíðan Mekong Tourism, 
sem unnin var fyrir ferðaþjón-
ustubransann í Kambódíu, Kína, 
Laos, Myanmar, Taílandi og 
Víetnam, vann HSMAI Adrian-
verðlaunin um síðustu áramót 
fyrir nýstárlega vefsíðuhönnun 
og framúrskarandi markaðsstarf. 
Eru verðlaunin ein sú virtustu í 
heiminum þegar kemur að ferða-
þjónustuiðnaðinum og haldin af 
Hospitality Sales & Marketing 
Association Inter national, alþjóð-
legum ferða þjónustu samtökum. 
Síðan fékk einnig verðlaun fyrir 
stuttu sem besta vefsíðan á árlegu 
PATA Gold-verðlaunahátíðinni 
sem haldin var í Indónesíu. 
PATA eru ferðaþjónustusamtök í 
Asíu og telur dómnefnd þeirra af 
atvinnumönnum í ferðaþjónustu-
iðnaðinum að vefsíðan hvetji til 
ábyrgrar ferðaþjónustu á Mekong-
svæðinu,“ útskýrir Guðmundur.

Endalausir möguleikar

„Góð heimasíða er gulls ígildi. Það 
sést líklegast best á tveimur ferða-
þjónustusíðum sem við höfum gert 

– sagatravel.is og laxnes.is. Eftir 
að við tókum þær tvær síður í gegn 
með möguleika á að bóka ferðir 
beint á netinu hefur salan aukist 
gríðarlega og selur til dæmis Saga 
Travel 1/4 af sínum ferðum beint 
á netinu sem þýðir að þeir þurfa 

ekki að borga söluþóknun til milli-
gönguaðila,“ segir Guðmundur og 
bætir við:

„Ferðaþjónusta á Íslandi er í 
blóma og nýta ferðamenn það í 
auknum mæli að bóka á netinu 
og plana ferðina sína nokkra 
mánuði fram í tímann með því 
að púsla saman hinum og þess-
um ferðum. Mikilvægur þáttur í 
þessu er bókunarkerfið Bókun sem 
hvaða ferðaþjónustuaðili sem er 
getur keypt aðgang að. Í Bókun 
er bróðurpartur af öllum ferðum 
sem seldar eru á Íslandi og við 
erum búin að finna leið til að tengja 
Bókun við vefsíður í Wordpress-
vefsíðukerfinu. Þannig að þeir sem 
eru í ferðabransanum, til dæmis 
með heimagistingu eða bjóða upp 
á hestaferðir, geta rekið sína þjón-
ustu á vefnum en líka verið með 
þessa tengingu við Bókun og selt 
ferðir frá öðrum ferðaþjónustu-
aðilum og fá þá söluþóknun fyrir 
hverja ferð. Möguleikarnir eru 
endalausir í útfærslum á þessari 
tengingu!

Heimasíðan er móðurskipið

Guðmundur bendir einnig á að 
í mörg horn þurfi að líta þegar 

kemur að vefsíðugerð enda séu 
þær lykiltæki fyrir mörg fyrirtæki 
í nútímaþjóðfélagi.

„Heimasíða þarf að virka á 
öllum snjalltækjum. Það er mjög 
mikilvægt. Fólk er á ferðalagi og 
vill fá upplýsingar strax, þó að það 
komist ekki í tölvu. 

Í öðru lagi þarf að vera gott efni 
inni á síðunni. Leitarvélar leita 
eftir vissum lykilorðum á vefsíð-
um og til þess að þær finni vefsíður 
þarf að vera efni á þeim. 

Þannig að gott, skemmtilegt og 
gagnlegt blogg um staðsetninguna, 
starfsemina og reynslusögur kúnna 
getur gefið margfalt til baka. Góðar 
myndir eru líka plús.

Í þriðja lagi þarf síðan að líta 
vel út. En hún má auðvitað ekki 
líta vel út en ekki virka. Þannig að 
þetta helst allt í hendur. 

Í fjórða lagi þarf að hugsa vel 
um vefsíðuna þannig að hún drabb-
ist ekki niður. Það er mjög gott að 
fólk setji sér reglur um til dæmis 

bloggskrif og uppfæri síðuna 
reglulega,“ útskýrir Guðmundur 
og bendir einnig á:

„Nú gæti einhver hugsað – er 
ekki bara nóg fyrir mig að vera 
á Facebook og öðrum samfélags-
miðlum? Okkar svar er einfaldlega 
nei, því þú þarft alltaf að vera 
með einhvern lendingarstað. Það 
er erfitt að leita aftur í tímann á 
Facebook. Þú til dæmis finnur 
eitthvað sniðugt sem höfðar til þín 
einn daginn en nokkrum dögum 
seinna gæti orðið tímafrekt að 
finna það aftur. 

Við mælum með því að allt 
efni sé frumbirt á vefsíðunni og 
síðan endurbirt á samfélagsmiðlum 
þannig að fólk þurfi að smella á 
tengla og fara inn á vefsíðuna til 
að fá umferð um síðuna. 

Vefsíðan á að vera móðurskipið 
þar sem allar upplýsingar eru til 
staðar og hægt að nálgast þær á 
einfaldan og fljótlegan máta.“

 /ehg

Guðmundur R. Einarsson, vef-
hönnuður og einn eigenda fram-
kvæmda hússins Vefgerðarinnar, 
segir mikilvægt að heimasíður virki 
á öllum snjalltækjum.

Skjámynd af heimasíðu Mekong tourism sem Vefgerðin fékk verðlaun fyrir.

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

Vegna breytinga seljum við lagerinn 
okkar með miklum afslætti

40% afsláttur af öllum
nýjum vörum frá Friendtex

Allt að 80% afsláttur 
af eldri vörum Friendtex

30% afsláttur 
af öllum Praxis skóm

30% afsláttur 
af öllum stuttum 
primaloft úlpum

Opið þrjá laugardaga í desember 3. 10. og 17. frá kl. 12.00–16.00 
Ath. Lokað í desember frá og með 19. desember til og með 4. janúar 2017
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Ekki svartir 
dagar bara 

skærir og flottir 
alla daga 

til jóla
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Weidemann smávélar og skotbómur 
á stórlega lækkuðu verði.
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Karlamagnús kannaðist við 
gúrkur, melónur og kalabass. 
Auðvitað vildi hann ekki vera 
án þeirra í görðunum sínum. 
Gúrkur og melónur eru af sömu 
ættkvísl. En kalabass eða flösku-
aldin af annarri. Allar þessar 
tegundir tilheyra Graskersætt 
(Cucurbitaceae) og hafa verið í 
ræktun frá upphafi ræktunar-
sögunnar.

Svo lengi að eiginlega er ekkert 
vitað um hinn eiginlega uppruna 
þeirra. Rökréttar getgátur eru 
samt um að uppruna þeirra megi 
rekja til suður- og suðausturhluta 
Asíu. En í árþúsunda gamalli og 
samfelldri ræktunarsögu hafa þær 
tekið svo miklum breytingum að 
ekki hafa fundist tegundir sem þær 
gætu verið komnar af. Engin þeirra 
spjarar sig án aðstoðar manna.

Gúrkur – Cucumis sativus

Ættkvíslarheitið er komið frá róm-
verska söguritaranum Plíníusi og 
þýðir bara gúrka en viðurnefnið 
er dregið af latnesku sögninni yfir 
sáningu. Við þekkjum það aftur í 
heiti Satúrnusar – hins forna guðs 
sáningarinnar. 

Í Evrópu hafa gúrkur verið 
ræktaðar frá því að söguritun 
hófst og vegsummerki um rækt-
un þeirra hafa fundist við forn-
leifauppgröft í löndunum fyrir 
botni Miðjarðarhafs. Þeirra er 
getið í grískum og rómverskum 
heimildum og voru vel þekktar í 
Egyptalandi á dögum Faraóanna. 
Gúrkur þess tíma voru nokkuð 
grófari en gróðurhúsagúrkurnar 
okkar og hafa líklega verið líkari 
því sem við köllum nú reitagúrkur 
eða pækilgúrkur. Sennilega komn-
ar austan úr Persíu. Þar eru enn 
ræktaðar gúrkur sem eru gildari og 
matarmeiri en þær gúrkur sem við 
þekkjum best nú. Annars er gúrkum 
skipt upp í nokkra hópa eftir útliti 
og eiginleikum.

Eplagúrkur

Fyrsti hópurinn kallast eplagúrkur 
eða asíugúrkur. Þær eru þybbnar 
og þéttar, ná 15–30cm lengd og 
með ljóst og slétt, en þykkt hýði. 
Aldinkjöt þeirra er þétt og undir tönn 
minnir það á epli. Þær mynda fræ 
og eru teknar áður en þær ná fullum 
þroska. Þetta eru gúrkurnar sem við 
kaupum sem „asíur“. Afhýddar og 
langskornar, innlagðar í edikslög. 
Svo vill til að eitt helsta afbrigði 
eplagúrkna er danskt og kallast 
'LANGELANDS KÆMPE‘ og 
er til komið sem úrval af gúrkum 
sem hafa verið ræktaðar á dönskum 
ökrum og görðum í aldaraðir. 

Reitagúrkur

Annan hópinn skipa svo hinar 
svokölluðu reita- eða pækilgúrkur. 
Þær eru stuttar, með dökkgrænt, 
dálítið hrufótt hýði. Fullsprottnar 
verða þær um 15 cm langar og u.þ.b. 
tvöfalt gildari um sig en bananar. Ef 
þær ná að þroska fræ verður hýðið 
gult og seigt. En það kemur ekki að 
sök vegna þess að reitagúrkurnar 
eru teknar óþroskaðar þegar þær 
hafa náð 8–10 cm lengd. Það er 
hægt að sneiða þær niður í hrásalöt 
á því skeiði og nota eins og gróð-
urhúsagúrkur. Reitagúrkur eru 
ræktaðar á beðum og lítið er gert 
til að stjórna vexti þeirra, heldur 
fá þær að breiða úr sér að vild. Hér 
á landi þekkjum við reitagúrkur 
helst sem „pikklisgúrkurnar“ sem 
fást í matvörubúðum, ýmist niður-
sneiddar eða heilar í glerkrukkum 
með söltum edikslegi eða bara í 

saltpækli. Reitagúrkur eru 
einu gúrkurnar sem hægt 
er að rækta utanhúss 
á Íslandi. En þá þarf 
að viðra vel og þær 
verður að hafa undir 
plastbogaskýli eða 
í köldu gróðurhúsi. 
Norðlægu yrkin 
'VÄSTERÅSGURKA‘ 
og 'RHENSK DRUV‘ 
hafa reynst sæmi-
lega. Helsta vanda-
málið er skortur á 
humlum og býflugum 
til að frjóvga blómin, 
án frjóvgunar koma 
engar gúrkur. Langir 
og kaldir rigninga-
kaflar geta líka sett 
strik í reikninginn. 

Slöngugúrkur 
eða agúrkur, 

gróðurhúsagúrkan

Í þriðja hópnum eru 
svo okkar venjulegu 
gúrkur, agúrkurnar eða 
slöngugúrkurnar sem 
við ræktum hér í gróð-
urhúsum árið um kring. 
Í hagskýrslum eru þær í 
þriðja efsta sæti af þeim 
jarðargróða sem ræktaður 
er hér til manneldis. Næstar 
á eftir kartöflum og byggi. 
Samkvæmt því hesthúsar hver 
Íslendingur um 4,5 kílógrömm 
af agúrkum árlega. Það er all-
nokkuð! Gróðurhúsagúrkan, sem 
við köllum, kom nokkuð seint til 

evrópskra byggða. Líklega 
ekki fyrr en nokkuð var 
liðið frá landnámi Íslands. 
Talið er að hún hafi borist 
frá Indlandi til Ítalíu í upp-
hafi elleftu aldar. Hún er 
hitakræfari en gúrkurnar í 
hópunum hér á undan og 
dafnar best á hitabilinu 
21-29 °C en þolir ögn 
lægri hita ef hann fer 
aldrei niður fyrir 18°C. 
Og ekki má skorta birt-
una. Í ræktun eru þær 
bundnar upp og allir 
hliðarsprotar teknir burt, 
bara toppsprotinn látinn 
halda sér. Eftir því sem 
plönturnar hækka er þeim 
slakað niður eftir ákveðnu 
kerfi. Gróðurhúsagúrkur 
eru langar og síval-
ar, með þunnu hýði. 
Oftast 30-35cm á lengd. 
G r ó ð u r h ú s a g ú r k u r 
nútímans eru yfir-
leitt fyrstukynslóðar 
blendingar (F1-sortir) 
sem mynda frælausar 
gúrkur eftir blómg-
unina og allar í 
stöðluðum gæðum. 
Fræfyrirtækin sjá til 
þess. Það er hægt 
að rækta þær í 
h e i m a h ú s u m , 
ýmist í björtum 
og rúmgóðum 
gluggum eða 
í smágróður-
húsum sem 
halda 18 stiga 

hita á næturnar. Í hobbýrækt heima 
við hefur gefist vel að nota yrkin 
'BALI-F1‘ sem er algjör „kvensort“ 
og hið ríflega aldargamla enska 
yrki 'TELEGRAPH‘ sem kemur 
með bæði karl- og kvenblóm. 
Kvenblómin frjóvgast ekki nema 
að meðvitað sé unnið í því, en 
mynda samt góðar og safaríkar 
gúrkur.

Snægúrkur

Í fjórða hópnum sem hér verður 
talinn upp eru gúrkur sem hafa 
mjallahvítt hýði. En við sjáum þær 
sjaldan hér á landi nema innlagðar 
eins og „asíur“. Snægúrkurnar eru 
um flest eins og reitagúrkurnar 
hvað ræktunina varðar, en eru 
mun hitakræfari. Gúrkurnar eru 
um 15cm langar og nokkuð gildar, 
fastar fyrir og frísklega sætar á 
bragðið. Þær eru vinsælar í sum-
arsalöt og innlagnir. Ræktun þeirra 
fer mest fram þar sem sumur 
eru hlý og sólrík eins og t.d. í 
Kaliforníu, Mexíkó og ekki síst á 
Ítalíu. Þaðan kemur yrkið 'MEZZO 
LUNGO BIANCO‘ sem hefur skilað 
ágætum árangri í Danmörku og á 
Skáni ef það er ræktað undir gróð-
urdúk. Hér ætti að vera auðvelt að 
rækta snægúrkur í plastbogahús-
um án upphitunar.

Almennt um gúrkurækt

Gúrkur eru einærar jurtir. Blöðin 
eru breið, skert í nokkra tungu-
laga sepa á jöðrunum, hrjúfhærð 
og stakstæð á nokkuð strendum 

stöngli. Klifurþræðir og blóm 
myndast við blaðfestingarnar. 
Þeim er eðlilegt að klifra upp 
eftir neti eða öðrum jurtum sem 
þær ná að festa sig í. Blómin eru 
samkrýnd, skærgul og ýmist kven-
kyns eða karlkyns. Bæði kynin 
samt á hverri plöntu. En helstu 
ræktunaryrki gróðurhúsagúrkurn-
ar, F1-sortirnar, eru handgerð með 
samfrjóvgun foreldra sem geta 
af sér plöntur sem einvörðugu 
blómgast kvenblómum og þroska 
aldin án undangenginnar frjóvg-
unar. Gúrkur þurfa frjóan, loft-
ríkan og jafnrakan jarðveg. Þær 
vaxa hratt og eru þurftafrekar á 
birtu og yl. Þrífast best þar sem 
sól skín á þær daglangt og dafna 
illa ef hitinn fer niður fyrir 18 °C. 
Reitagúrkur spjara sig þó ef þær 
búa við 15-18 °C meðalhita og 
geta staðið af sér nótt og nótt þótt 
næturhitinn geti dottið niður í 12 
°C. Gúrkuplöntur sem ræktaðar 
eru í reitum eða utanhúss þurfa 
1-2 femetra vaxtarrými. En gróð-
urhúsagúrkur eru settar í raðir 
með 80-100cm millibili og haft 
um 50-60cm milli plantna í röð. 
Aldinin eru tilbúin í uppskeru 
þegar gúrkurnar eru orðnar því 
sem næst jafngildar enda á milli. 
Þroski frá blómgun í fullvax-
ið aldin tekur viku til tíu daga. 
Gúrkum er sáð, 1-2 fræ í 10cm 
potta, um 4-5 vikum fyrir áætl-
aða útplöntun. Fræin eru hulin 
um 1cm með sáðmoldinni og 
sáðílátið haft á björtum stað við 
góðan stofuhita meðan á spírun 
stendur. Uppeldi svo við 20-25 
°C og dreifplantað þegar komin 
eru tvö blöð ofan kímblaðanna. 
Blómgunar má vænta af 45-60 
daga gömlum plöntum við eðli-
legar aðstæður. Ef gúrkur eru 
ræktaðar í pottum, þarf potturinn 
að rúma 7,5-10 lítra af góðri gróð-
urmold og nauðsynlegt er að gefa 
daufa áburðarlausn (tómatáburður 
eða ígildi hans) einu sinni í viku. 
Til að koma í veg fyrir vatnsskort 
og vaxtartruflanir er gott að láta 
pottana standa á fati með hreinu 
vatni. Bætt á eftir þörfum dag-
lega, þannig að alltaf sé vatnslögg 
undir pottinum. En áburðarvatnið 
er alltaf sett yfir moldina. 

Ein skrýtin að lokum

Á undanförnum árum hefur okkur 
áður óþekkt gúrkutegund skotið 
upp kollinum í aldinborðum stór-
markaðanna. Það er horngúrkan, 
Cucumis metuliferus. Og eins og 
viðurnefnið gefur til kynna er hún 
ógnvekjandi, öll sett göddum eða 
hornum líkt og eitthvert skrímsli 
frá Risaeðlutímanum. En það 
er bara utan á rauðgullnu yfir-
borðinu. Innan í er grængult, frem-
ur glært og slímkennt aldinkjöt 
utan um urmul af fræjum. Bragðið 
er frískandi sætsúrt og gefur fram-
andi, en afar viðkunnanlegt bragð 
í salöt af ýmsu tagi og jafnvel 
bara eitt og sér með hverju sem 
er. Gúrkurnar eru skornar langs-
um eftir endilöngu og innvolsið 
skafið úr með skeið. Fræin látin 
fara með. Uppruni horngúrkunnar 
er í löndunum sunnan Sahara þar 
sem hún hefur tilheyrt matarmenn-
ingunni um aldaraðir. En ræktun 
á henni í stórum stíl til útflutn-
ings er fyrst og fremst í Ísrael og 
á Nýja-Sjálandi. Í þeim löndum 
kunna menn á heimsmarkaðinn 
og kúnstina við að svala eftirspurn 
hins óseðjandi neyslusamfélags. 
Horngúrkan ber hið alþjóðlega og 
dularfulla söluheiti KIWANO, sem 
við getum svosem tekið okkur í 
munn og borið fram „kívanó“.

Fróðleiksbásinn
Hafsteinn Hafliðason garðyrkjufræðingur

Jurtir Karlamagnúsar  
– gúrkur og annað skylt – fyrri hluti
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Reitagúrka, yrkið 'Vesteråsgurka'.
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Gúrkublómin gulu.

Horngúrka - Kiwano, Cucumis 
metuliferus.
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Lesendabás

Vegagerð um Hornafjarðarfljót
Íbúar á Suðausturlandi hafa lengi 
beðið eftir bættum samgöngum yfir 
Hornafjarðarfljót. Sveitarstjórn 
Hornafjarðar hefur ákveðið að 
endurskoða framkvæmdarleyfi 
fyrir nýjum vegi yfir fljótið 
vegna nýrra náttúruverndarlaga. 
Samkvæmt skipulagslögum þá 
hefur sveitarstjórn skipulagsvaldið 
og gefur út framkvæmdarleyfi. 

Núverandi vegarkafli á hringvegi 
(1) er 30,3 km langur og á honum 
eru 3 einbreiðar brýr; yfir Djúpá, 
Hornafjarðarfljót og Hoffellsá. 
Vegstæðið er að mestu leyti á flötu, 
grónu landi. Árið 1961 var byggð 
einbreið 255 metra löng brú yfir 
Hornafjarðarfljót. Fyrir austan 
fljótið liggur hringvegurinn yfir 
Hoffellsá, austan við vatnið Þveit, 
framhjá blómlegum bújörðum, 
þéttbýlinu í Nesjum og framhjá 
Hornafjarðarflugvelli að veginum 
niður að Höfn.  

Með nýjum hringvegi (1) yfir 
Hornafjarðarfljót styttist leiðin um 
11-12 km á milli Austurlands og 
Suðurlands. Á leið 1 um 11 km, á 
leið 2 um 12 km og á leið 3 um 11,5 
km, það munar einungis 500 metrum 
á leið 1 og 3. Sveitarstjórn hefur 
lagt áherslu á að stytta samgöngur 
innan héraðsins og þess vegna hefur 
rökstuðningur sveitarstjórnar verið 
að mæla með veglínu 3 þar sem 
fjarlægðin af Mýrum og Suðursveit 
er 2,5 km styttri með leiðarvali 
3 í stað leiðar 1. Þess má geta að 
íbúar Mýra og Suðursveitar eru 
um 100 manns, en yfir 90% íbúa 
sveitarfélagsins búa austan við 
fljótið. Öræfin eru innan marka 
sveitarfélagsins,  en á milli Hafnar og 
Svínafells í Öræfum eru um 130 km, 
þannig að það skiptir ekki höfuðmáli 
hvort leiðin úr Svínafelli verði 119 
km eða 116,5 km. 

Nauðsynleg hæð vegar gagnvart 
sjávarflóðum

Í skýrslu Helga Jóhannessonar, 
vatnaverkfræðings Vegagerðarinnar 
frá 2007, kemur m.a. eftirfarandi 
fram:

„Hvað sjávarflóð varðar þá hefur 
Vegagerðin metið að nauðsynleg 
hæð vegar verði í kóta 3,5 m gagn-
vart sjávarflóðum en til samanburðar 
má nefna að núverandi flugvöllur 
er í kóta 1,84 m þar sem hann er 
lægstur. Vegfyllingar og vegfláar 
munu hafa varanleg áhrif á lands-
lag Hornafjarðar og í Skarðsfirði. 
Straumar breytast í nágrenni vegfyll-

inganna. Tillaga Vegagerðarinnar 
um 40 m langa brú á leið 2 og 50 
m langa brú á leið 3 en hún tryggir 
að mannvirkin hafa nánast engin 
áhrif á sjávarföll og vatnskipti innan 
veglínanna. Þrátt fyrir þetta verður 
að gera ráð fyrir að set safnist fyrir 
í voginum í skjóli við vegfyllinguna 
hraðar en ætti sér stað án mannvirkj-
ana. Ástæðan er sú að Hornafjörður 
er grunnur fjörður og mikið set berst 
í fjörðinn með Hornafjarðarfljóti 
sem rótast upp í öldugangi í hvass-
viðri. Óhjákvæmilegt er að þetta 
set berst með sjávarfallastraumum 
í gegnum brúaropið á leiðum 2 og 3 
og sest til í skjóli við vegfyllinguna 
hraðar en ætti sér stað án vegar“. 
Samkvæmt nýjum upplýsingum um 
hönnun vegarins þá er gert ráð fyrir 
að vegurinn verði í kóta 4,5 metrum 
í stað kóta 3,5 m. 

Aukið umferðaröryggi

Markmið Vegagerðarinnar er fyrst 
og fremst að auka umferðaröryggi, 
draga úr slysahættu og tryggja góðar 
samgöngur á svæðinu. Að mati 
Vegagerðarinnar voru þessar þrjár 
veglínur sem skoðaðar voru álíka 
varðandi vegtækni og umferðarör-
yggi. Hönnunarhraði vegarins verð-
ur 90 km/klst. Áætlaður kostnaður 
við leið 3 er 4250 milljónir króna. 
Vegsvæði vegarins telst vera 60 m 

breitt og nær 30 metra frá miðlínu 
vegar til hvorrar hliðar. Með allt 
að 4,5 metra háum vegi með 1:4 
vegfláum þá gæti neðsta burðarlag 
vegarins verið allt að 40 metra á 
breidd. Áætluð efnisþörf á leið 1 er 
470.000 rúmmetrar og á leið 2 og 
3 er áætlað 700.000 rúmmetrar, allt 
að 50% meiri efnisþörf á leið 1 og 
3. Grjótvarnir á leið 3 er margfalt 
meiri en á leið 1 og er áætlað að 
taka efni víða í Nesjum sem geta 
valdið miklum breytingum á lands-
lagi svæðisins. Miklar líkur eru á 
að efnisþörf í veginn sé vanáætluð, 
enda fullnaðarhönnun vegarins ekki 
lokið.   

Miklu styttri nýlagning

Í skýrslu Náttúrufræðistofnunar 
Íslands frá 2006 um gróður á 
umræddri veglínu segir:

„Augljós kostur veglínu 1 fram 
yfir veglínu 2 er hversu miklu 
styttri nýlagning er á þeirri leið 
og þar af leiðandi minna rask. Hér 
vegur þyngst minni skering blaut-
ara votlendis á leið 1 þar sem um 
25 ha þessara gróðurlenda á leið 1 
en 110 ha á leið 2. Út frá þessum 
rökum er leið 1 tvímælalaust betri 
kostur“. Umhverfisstofnun tekur 
undir álit N.Í. í sinni umsögn. Í 
skýrslu Líffræðistofnunar Háskóla 
Íslands frá 2006, fjölrit 75 „Ljóst 

er að leið 1 mun ekki valda röskun 
á leirum og fitjum Hornarfjarðar“. 
Í áliti Skiplagsstofnunar frá 2009 
um Umhverfismat vegna fram-
kvæmdarinnar taldi stofnunin að 
neikvæð umhverfisáhrif leiðar 
1 væru minni en leiðar 2 og 3 en 
lagðist ekki gegn öðrum kostum. 

Við leiðarval 1 nýtist lengri 
kafli á núverandi hringvegi við 
Hornafjarðarfljót, þar sem hún 
fylgir að stórum hluta núverandi 
vegi á Mýrum og í Nesjum. En leið 
2 og 3 verður nánast eingöngu um 
nýlagningu vega að ræða. Í mati á 
landslagi kemur fram að mikilvægt 
er að nýr vegur um Hornafjörð lagi 
sig að landslagi. Það er að mínu mati 
nánast ómögulegt að leið 2 og 3 geri 
það, þar sem vegurinn liggur hátt 
í landi og sker sig í gegnum sjáv-
arfitjar eða er sunnan við þær, en 
þar mun gæta flóðs og fjöru beggja 
vegna við fyrirhugaðan veg. 

Samkvæmt náttúruverndarlög-
um njóta bæði sjávarfitjar og leirur 
sérstakrar verndunar og skal forð-
ast röskun þeirra eins og kostur 
er. Veglína 2 og 3 munu hafa 
mikil áhrif á sjávarlón, sjávarfitj-
ar og votlendissvæði við Hrísey, 
Árnanes, Lækjarnes, Dilksnes og 
í Skarðsfirði. 

Undirritaður fagnar nýlegri 
ákvörðun sveitarstjórnar Horna-
fjarðar um að endurskoða fram-

kvæmdarleyfið fyrir lagningu vega 
um Hornafjarðarfljót og hvetur 
sveitarstjórn í framhaldi að skoða 
breytingu á aðalskipulagi sveitarfé-
lagsins. Í aðalskipulagi Hornafjarðar 
frá september 2014 er leiðarvalið 
samkvæmt leið 3b. Til þess að 
framkvæmdir geti hafist sumar-
ið 2017 þá þarf að náðst sæmileg 
sátt á milli sveitarstjórnar og land-
eigenda í Nesjum, annars er hætta 
á að löng bið verði á nýjum vegi 
og brú fyrir Hornafjarðarfljót. Mat 
á umhverfisáhrifum framkvæmda 
á vegagerð yfir Hornafjarðarfljót 
er brátt tíu ára gamalt, en ef fram-
kvæmdir hefjast ekki á næsta ári þá 
þarf Skipulagsstofnun að meta hvort 
endurskoða þurfi matskýrsluna að 
hluta eða í heild sinni. 

Sterkur rökstuðningur fyrir að 
velja leið 1

Þegar velja á milli leiða 1, 2 og 3, 
þá er sterkur rökstuðningur fyrir að 
velja leið 1. 

A. Hún raskar 85 ha minna af 
votlendi, fellur betur að landslagi 
og er þar af leiðandi betri m.t.t. 
náttúruverndar.  

B. Hún er yfir þúsund milljónum 
ódýrari í framkvæmd, enda minni 
vegalengd í nýja framkvæmd 
og þar með efnistöku. Arðsemi 
framkvæmdarinnar er því mikill.

C. Hún styttir hringveginn um 11 
km og uppfyllir umferðaröryggi.

D. Hún er í meiri sátt við 
landeigendur í Nesjum.

Opinberir fagaðilar mæla með 
leið 1 vegna þess hún er í meiri 
sátt við náttúruvernd. Það er því 
umhugsunarvert fyrir innanríkis- 
og umhverfisráðuneytið að það 
sé rökstuðningur sveitarstjórnar 
sem ráði endanlegu leiðarvali 
samgangna yfir Hornarfjörð. 
Sveitarstjórn Hornafjarðar má ekki 
misnota skipulagsvald sitt þegar; 
náttúru svæðisins er ógnað, ódýrari 
vegkostur er til staðar og sambærileg 
vegstytting er á hringveginum. 

Ragnar Frank Kristjánsson
Höfundur er lektor og 
landslagsarkitekt við 
Landbúnaðarháskóla Íslands. 
Bjó í Skaftafelli, Sveitarfélaginu 
Hornafirði frá 1998–2007.

Átaksverkefni í sauðfjárrækt
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins 
fékk nýverið styrk af fagfé 
sauðfjárræktar vegna átaks-
verkefnis í sauðfjárrækt. 
Vinnuheiti verkefnisins er 
„Auknar afurðir sauðfjár – 
tækifæri til betri reksturs“. 

Ástæða þess að ráðist er í þetta 
verkefni er ekki síst mikil lækkun 
afurðaverðs hjá sauðfjárbændum 
nú í haust. Markmið verkefnisins 
er að safna gögnum um rekstur 
sauðfjárbúa og greina sóknarfæri 
í rekstri hjá hverju þátttökubú 
með það að markmiði að bæta 
búreksturinn.

Undanfarin ár hefur RML boðið 
upp á verkefni sem heitir „Auknar 
afurðir sauðfjár“. Í því verkefni 
hafa skýrsluhaldsgögn búsins verið 
skoðuð og borin saman á ýmsan 
hátt ásamt því að ráðunautur hefur 
komið í heimsókn til viðkomandi 
bónda og skilað greinargerð um 

tækifæri í búrekstri sem eru til 
staðar að heimsókn lokinni. Í þeim 
pakka er engra rekstrargagna aflað 
en gögn um rekstur sauðfjárbúa 
hefur mjög skort undanfarin ár – 
bæði í vinnu sem þessari og ekki 
síður sem verkfæri í kjarabaráttu 
sauðfjárbænda.

Markhópur verkefnisins eru öll 
sauðfjárbú sem höfðu fleiri en 400 
kindur á skýrslum, skýrsluhaldsárið 
2014–2015. Þessi hópur er valinn 
þar sem í honum er væntanlega 
að finna flest þau bú sem treysta 
í umtalsverðum mæli á tekjur af 
sauðfjárrækt til framfærslu. Öll 
þessi bú fengu sent kynningarbréf 
seinni hluta nóvember þar sem þeim 
er formlega boðin þátttaka.

Skilyrði fyrir þátttöku í 
verkefninu eru þessi:

• Tilkynna þarf þátttöku fyrir 1. 
janúar 2017.

• Skila ársreikningi og/eða 

skattframtali fyrir árin 2014 og 
2015 sem safnað er í lokaðan 
gagnagrunn fyrir 1. janúar 2017.

• Þátttökubú hafi skilað 
skýrsluhaldsgögnum 2016 fyrir 
31. desember nk.

• Tekjur af sauðfjárrækt 
þurfa að vera a.m.k. 70% af 
búgreinatekjum hvers bús.

Framleiðnisjóður landbúnaðarins 
heldur nú utanum fagfé 
sauðfjárræktarinnar og framlagið 
til þessa verkefnis miðast við það 
að þátttökubú greiði 35% af kostnaði 
en styrkurinn nemi 65% af kostnaði. 
Vinnuþátturinn er áætlaður fimm 
tímar við hvert bú auk komugjalds.

Verkefnisstjórar þessa átaks-
verkefnis eru þau María Svanþrúður 
Jónsdóttir og Eyjólfur Ingvi 
Bjarnason. Þeir bændur sem áhuga 
hafa á þessu verkefni eru hvattir til 
að setja sig í samband við annaðhvort 

Maríu eða Eyjólf en jafnframt 
veita þau nánari upplýsingar um 
verkefnið.

Brýn þörf er fyrir þetta verkefni en 
í þeim takmörkuðu bókhaldsgögnum 
frá sauðfjárbændum sem hafa skilað 

sér inn undanfarin ár sést mikill 
munur í afkomu og því er líklegt 
að víða séu tækifæri til að bæta 
reksturinn enda er öllum rekstri 
hollt að fá greiningu á stöðu sinni 
öðru hvoru.

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins
Eyjólfur Ingvi Bjarnason
ráðunautur í 
sauðfjárrækt
eyjolfur@rml.is
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Hin heimsþekkta landbúnaðar-
sýning EuroTier var haldin 
dagana  15.-18. nóvember sl. í 
Hannover í Þýskalandi. Sýning 
þessi er einstök í heiminum og sú 
langstærsta sem haldin er þegar 
horft er til tæknibúnaðs er varðar 
hefðbundna búfjárrækt. 

Langumsvifamestu greinar 
sýningarinnar eru alifugla-, svína- og 
nautgriparækt en einnig var gaumur 
gefinn að öðrum búfjárkynjum. 
Sýningin hefur aldrei verið stærri en í 
ár en alls voru 2.629 sýnendur frá 58 
löndum með bása á sýningunni á 283 
þúsund fermetra svæði. Á sýningunni 
var sett nýtt að-göngumet, en alls 
sóttu 163 þúsund gestir sýninguna 
heim að þessu sinni! Flestir gestanna 
voru að sjálfsögðu Þjóðverjar en 
erlendir gestir voru þó rúm 20% eða 
um 36 þúsund, þar af voru margir 
Ís-lendingar meðal gestanna.

Fjölbreytt að vanda

Þó svo að mest áhersla sé á 
innréttingar og tækjabúnað fyrir 
alifugla, svín og nautgripi er 
mikil á-hersla einnig á aðra þætti 
framleiðslunnar. Þar á meðal var 
þáttur fóðurefna ýmiskonar umfangs-
mikill, sem og kynningar á lyfjum og 
allskonar skömmtunarbúnaði bæði 
fyrir lyf og bætiefni. Ennfremur 
voru á sýningunni haldnir margar 
framsögur og fundir en þessi þáttur í 
starfseminni hefur aukist jafnt og þétt 
undanfarin ár, enda upplagt að bjóða 
bændum og gestum upp á fróðleik 
og fundahöld þegar þeir eru á annað 
borð komnir saman. Þá var tækni 
til bættrar nýtingar á mykju gefinn 
þónokkur gaumur auk þess sem 
sérstaklega var horft til margskonar 
tækni til orkuframleiðslu heima á 
búunum.

25 gull- og silfurverðlaun

Það er næsta ómögulegt að gera 
lesendum Bændablaðsins grein 
fyrir sýningunni með einföldum 
hætti enda umsvif hennar slík að 
taka þyrfti í raun mörg blöð undir 
umfjöllun ef vel ætti að vera en 
með þó má bera niður þar sem 
helstu nýjungar sýningarinnar voru 
kynntar. 

Allir sýnendur geta nefni-

lega tilnefnt tæki sín eða tól til 
sýningarnefndar og óskað eftir því 
að fá annað hvort gull viðurkenn-
ingu, silfur eða brons. Þetta er gert 
til þess að draga fram nýjungina 
sem felst í viðkomandi tæki eða 
tóli en séu veitt gullverðlaun þýðir 
það að um frumsýningu er að ræða 
og séu silfurverðlaun veitt þá þýðir 
það að um verulega nýjung er að 
ræða. Í ár voru veitt 4 gullverðlaun 
og 21 silfurverðlaun fyrir nýjungar 
á þessari sýningu.Gullverðlaunin 
runnu öll til nýjunga á sviði 
nautgriparæktar:

1. Nýburastía

Hollenska fyrirtækið Spinder fékk 
gullverðlaun fyrir nýjung sína „The 
Cuddle Box“ eða sem e.t.v. mætti 
kalla nýburastíu sem þó er varla 
nógu lýsandi en um er að ræða litla 
stíu sem er fyrir nýfæddan kálfinn. 

Þegar kýrin ber í burðarstíunni 
er kálfurinn settur beint í þessa 
stíu og þar getur kýrin karað hann. 

Stærsta EuroTier- 
sýning frá upphafi

Utan úr heimi

Nagdýraplága í Jakarta:

Rottum fjölgar og 
þær hafa stækkað
Yfirvöld í Indónesíu hafa miklar 
áhyggjur af sívaxandi fjölda rottna 
í höfuðborginni Jakarta. Ekki er 
annað að sjá en að rottunum í 
Jakarta líði vel því ekki er nóg með 
að þeim hafi fjölgað gríðarlega 
undanfarin ár heldur hafa þær 
einnig stækkað talsvert líka.

Heilmiklu púðri hefur verið eytt 
í að halda rottufaraldrinum niðri en 
árangurinn hefur látið á sér standa. 
Reynt hefur verið að eitra fyrir þeim, 
veiða þær lifandi í gildrur og að gasa 
skólpræsi og aðra staði þar sem rottur 
halda sig. Fjöldi rottnanna virðist 
óteljandi því svo virðist sem alveg 
sama sé hversu margar eru drepnar, 
alltaf koma fleiri sem fylla í skarðið.

Rotturnar naga göt á rafleiðslur 
og hafa skemmdir af þeirra völdum 
valdið fjölda minni og stærri 
eldsvoða í borginni. Völskurnar 
valda einnig skemmdum á skólp- og 
vatnslögnum og geta borið sýkingar 
í vatnsból.

Tilraun til að fjölga köttum í 
borginni hefur einnig skilað litlu 
þar sem veiðikettirnir leggja á 
flótta undan rottunum sem ráðast á 
þá margar saman og eru í flestum 
tilfellum álíka stórar ef ekki stærri 
en kettirnir. 

Almenningur á rottuveiðum

Nýjasta útspil yfirvalda er að 
greiða borgarbúum sem vilja 

gerast rottufangarar 20.000 rúpíur, 
ríflega 135 krónur, fyrir rottu sem 
þeir fanga. Þrátt fyrir að upphæðin 
sé ekki há í okkar huga er hún 
það í landi þar sem meginþorri 
landsmanna lifir á innan við 250 
krónum á dag. Sá hængur fylgir 
veiðunum að til að fá greiðslu þarf 
að skila völskunum lifandi. 

Fjöldi fólks og sérstaklega 
ungir karlmenn hafa séð sér hag 
í veiðunum og beita margs konar 
ráðum og tólum til að komast yfir 
sem flestar rottur á sólarhring. 
Þegar best lætur hafa afkastamiklir 
fangarar veitt allt að 250 rottur á 
sólarhring. 

Hætta á sýkingum

Rottuveiðar almennings eru harðlega 
gagnrýndar af heilbrigðisyfirvöldum 
sem segja að sýkingar af völdum 
veiðanna séu óhjákvæmilegar og 
að þeim geti fylgt faraldur margs 
konar sjúkdóma og þar á meðal 
holdsveiki. 

Stórar rottur í Svíþjóð

Indónesíubúar eru ekki þeir einu 
sem kvarta yfir stórum rottum því 
samkvæmt nýlegum tíðindum frá 
Svíþjóð hefur rottum einnig fjölgað 
þar í landi og þær sem veiðast eru 
stærri en völskurnar sem veiddust 
fyrir nokkrum árum.  /VH 

Talsverðu púðri hefur verið eytt í að halda rottufaraldrinum niðri en árangurinn 
hefur látið á sér standa.

Hugmyndir um að refsa Bretum fyrir Brexit:

Mun valda Evrópusambandinu 
stórtjóni segir forseti Póllands
Það mun valda Evrópu-
sambandinu stórtjóni ef ákveðið 
verður að halda ekki uppi 
viðskipta samvinnu við Bretland 
þegar það gengur út úr ESB. 

Þetta var haft eftir Andrzje 
Duda, forseta Póllands í The 
Brussels Times vegna viðbragða 
hans við hugmyndum um að refsa 
beri Bretum fyrir Brexit. 

„Það verður meiri háttar tjón 
fyrir ESB ef skorið verður á 
tengslin við Bretland,“ sagði Duda 
forseti í viðtali 21. nóvember. Kom 
þessi yfirlýsing örfáum dögum 
eftir að Jeroen Dijsselbloem, 
yfirmaður Eurogroup, sagði 
áframhaldandi samstarf við Breta 

óraunhæft eftir útgöngu þeirra úr 
ESB. Fjármálaþróunarráðherra 
Ítalíu, Carlo Calenda, sagði 
áframhaldandi samvinnu 
óframkvæmanlega. 

Andrzje Duda segir að það muni 
reynast hættulegt fyrir þrjóska 
evrópska pólitíkusa ef þeir reyni 
að refsa Bretum fyrir að ganga úr 
Evrópusambandinu. Hvatti pólski 
forsetinn menn til að sýna stillingu 
til að koma í veg fyrir að allir verði 
taparar þegar upp verður staðið. 
Ekki síður ESB en Bretland. 

Þess má geta að um 800 þúsund 
Pólverjar búa nú í Bretlandi og er 
þetta stærsta einstaka þjóðarbrotið 
þar í landi.  /HKr. 

Andrzje Duda, forseti Póllands, hvetur menn til að sýna stillingu.

Sýningarsvæði EuroTier í Hanover í Þýskalandi samanstendur af á þriðja tug sýningarhalla. Þetta sýningarsvæði 
er nýtt undir fjölmargar aðrar sýningar árlega eins og landbúnaðartækjasýninguna Agri Technica.

Nýburastían frá Spinder er áhugaverð nýjung, sérstaklega fyrir stærri kúabú.

töluverða athygli á sýningunni en 
um er að ræða bæði sogdælu sem 
sogar slím upp úr veikburða fæddum 
kálfum en hinn enda dælunnar má 
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Lesendur Bændablaðsins hafa 
ekki verið offóðraðir á faglegu 
efni um nautgriparækt að undan-
förnu. Þó að ekki hafi verið mikið 
um stórtíðindi í íslenskri naut-
griparækt og því sem gerist lítið 
flaggað er það ekki staðan utan 
landsteinanna. Þrátt fyrir mikil 
kalviðri á mjólkurmörkuðum 
þar upp á síðkastið er öll þróun 
af meiri hraða en líklega nokkru 
sinni áður og sífellt leitað nýrra 
skýringa og svara. 

Nýlega barst mér í hendur 
nokkuð af alveg nýjum fagblöð-
um danskra kúabænda. Þar var 
ótrúlegur fjöldi greina um ýmis 
mál þar sem ég trúi að geti verið 
forvitnilegir punktar fyrir íslenska 
bændur. Umhugsunarefni er í þessu 
sambandi að íslenskir bændur eru 
mögulega þeir einu í Evrópu sem 
ekki eiga sér almennt fagrit í land-
búnaði, að ég tali ekki um sérrit 
einstakra greina. Held jafnvel að 
Færeyingar, nágrannar okkar, búi 
betur en við. Sé ýtrustu sanngirni 
gætt ber ef til vill að flokka útgáfu 
Nauta- og Hrútaskrár kynbótastöðv-
anna undir reglulega fagútgáfu. Sú 
útgáfa siglir sinn sjó með sívaxandi 
glæsibrag.

 Ætlun mín er að segja frá 
nokkrum atriðum úr umræddum 
ritum. Til að valda ekki fóðurtrufl-
unum, heldur að lesendur venjist 
aftur fóðrinu, mun ég matreiða þetta 
í smáskömmtum og reyna í sumum 
tilvikum  ögn að tengja íslenskum 
veruleika.

Fósturvísaflutningar hjá 
mjólkurkúm í Danmörku

Fyrsta atriðið sem mig langar að 
taka aðeins punkta um er grein um 
fósturvísaflutninga hjá mjólkurkúm 
í Danmörku. Þessi tækni er komin 
í almenn not hjá dönskum bændum 
á níunda áratug síðustu aldar. Um 
1990 eru fluttir um 2500 fósturvísar 
á milli kúa þar í landi. Þessi starf-
semi fer vaxandi allt til aldamóta 
þegar um 4000 fósturvísar eru fluttir 
en fellur þá mjög ört um helming og 
hefur síðan verið aðeins sveiflukennt 
á því bili.

Einhverjir muna eflaust frásagnir 
mínar frá bernskustigum tækninn-
ar í Holllandi og Danmörku fyrir 
nokkrum áratugum. Þar læddi ég 
að þeim grun mínum að bænd-
ur mundu brátt uppgötva að ger-
breytingar með þessari tækni yrðu 
ekki. Alsystkinahóparnir væru 
einfaldlega það breytilegir. Þetta 
var einfaldlega það sem gerðist. 

Afkvæmi yfirburðakúnna stóðust 
ekki væntingar bændanna heldur 
lutu lögmálum erfðanna. Áhugi 
bændanna snarminnkaði, jafnvel 
hvarf. Hins vegar jókst áhugi stóru 
ræktunarstöðvanna til að tryggja sér 
á þennan hátt kálfa. Með tilkomu 
úrvals út frá erfðamengi eykst hann 
enn vegna þess að nú er strax hægt 
að finna nautkálfinn í albræðrahópn-
um sem er yfirburðagripurinn í stað 
þess að albræðurnir fjórir eða fimm 
voru áður jafngildir þegar þeir voru 
ungkálfar. Það sem sést að er að ger-
ast nú er hins vegar að yfirburða-
kýrnar eru ekki lengur notaðar til 
mjólkurframleiðslu heldur sem eins 
konar útungunarvélar til að fram-
leiða fjölda af albræðrahópum.

Menn hafa lært mikið í þessari 
tækni þannig að alla jafnan fást nú í 
áttina að tíu nothæfum fósturvísum 
við hverja skolun. Engu að síður er 
eins og áður alltaf að koma fram tals-
verður breytileiki í þessum efnum 
sem enn vantar betri skýringar á. 
Að lokum má nefna að greininni 
fylgir listi yfir danska dýralækna 
sem starfa við fósturvísaflutninga 
og telja þeir innan við tuginn

Hugmyndir um ræktunarkjarna

Tengjum þetta aðeins Íslandi. Einn 
íslenskur dýralæknir, Þorsteinn 
Ólafsson, hefur aflað sér fræðslu 
og þjálfunar á þessu sviði og vann að 
þessum málum hér fyrir allmörgum 
árum. Í tengslum við þessa tækni 
þróuðust hugmyndir um ræktunar-
kjarna erlendis (MOET). Í einhverju 
bjartsýniskasti fengum við Sveinn 
Sigurmundsson þá hugmynd að 
stofna einn slíkan á Stóra-Ármóti. 
Mest af fósturvísaflutningum 
Þorsteins tengdust honum. Í raun 
varð þetta aldrei hvorki fugl né fisk-
ur hjá okkur og við Sveinn skuldum 
bændum enn yfirlit um heildarstarf-
semi kjarnans. Einhverjar sæmilegar 
nautsmæður komu samt þarna fram. 

Annað atriði sem tengist þessu 
er að Þorsteinn segir mér að hann 
hafi ekkert vilyrði fyrir að verða 
eilífur fremur en aðrir dauðlegir 
menn. Visst umhugsunarefni ætti 
að vera ef hin hagnýta þekking 
á þessu sviði verður ekki lengur 
fyrir hendi í landinu. Fram undan 
er nú innflutningur á fósturvísum úr 
holdanautgripum. Honum hlýtur að 
fylgja viss skammtur af slíkri þekk-
ingu. Ástæða er til að hvetja til að 
sem best nýting á þeirri þekkingu er 
ekki ómerkur þáttur þessa verkefnis 
þó að stundum vilji hann líklega 
gleymast.   

 /Jón Viðar Jónmundsson

Fróðleiksmolar af ýmsu tagi 
úr nautgriparækt erlendis

Loðdýrabændur í Noregi 
í kröppum dansi
– Ríkisstjórnin vill herða mjög reglur um fjölda dýra í hveru búri
Ríkisstjórn Noregs vill setja lög 
á loðdýrabændur þar í landi þar 
sem eingöngu verður leyfilegt að 
hafa tvo minka í hverju búi en í 
dag eru þrjú til fjögur dýr í hverju 
búri. 

Verði lögin að veruleika mun 
fóðurverð hækka umtalsvert 
og greinin þurrkast út að mati 
stjórnarformanns loðdýrabænda, 
Bertran Trane Skadsem.

Lögin myndu leiða til þess að 
bændur þyrftu að byggja við og 
bæta húsakost sinn sem hefði miklar 
fjárhagslegar afleiðingar í för með 
sér og bendir Skadsem á að nú þegar 
sé töluverður hluti loðdýrabænda 
í landinu skuldsettur og því gætu 
þeir betur hætt en að reyna að halda 
áfram verði þetta að veruleika. „Það 
er eins og stjórnmálamennirnir 

hafi ekkert hugsað út í fóðurverð 
þegar þeir komu fram með þessar 
tillögur. Því ef loðdýrabændum 
fækkar umtalsvert þá mun fóðurverð 
hækka til muna og þá verður 
kostnaðurinn orðinn enn meiri og 
óyfirstíganlegri fyrir þá sem eftir 
verða. Það eru margir í okkar hópi 
sem eiga erfitt núna og sjálfur hef 
ég talað við nokkra sem eru mjög 
áttavilltir. Ég held að margir neyðist 
til að hætta, þeir hafa gert sínar 
rekstrar- og fjárfestingaáætlanir 
þar sem framleiða þarf ákveðinn 
fjölda skinna. Þegar sá fjöldi verður 
helmingi minni en áætlað var þá sjá 
það allir í hendi sér að dæmið gengur 
ekki upp,“ segir Skadsem en um 150 
loðdýrabændur eru í Noregi og er 
um 95 prósent þeirra með dýrin sín 
í hópum.  /ehg - Bondebladet

Stían er svo tekin með liðléttingi og 
kálfurinn færður yfir í þá aðstöðu 
þar sem aðrir smákálfar eru haldnir. 
Erlendis tíðkast víða að taka kálfana 
beint frá kúnum til þess að draga úr 
líkum á því að kálfarnir fái einhverja 
sýkingu úr umhverfinu. Kostir þess 
að kýrin kari kálfinn eru hins vegar 
ó-tvíræðir og því kom Spinder með 
þessa nýjung. Kálfurinn er í raun í 
einangrunarboxi sem kýrin kemst 
þó að til þess að kara kálfinn. Hluti 
af þessari uppfinningu er færanleg 
innri hliðgrind í stíunni, sem gerir 
bóndanum mögulegt að setja kúna 
í aðhald án aðstoðar.

2. Snjallt umhirðukerfi fyrir 
smákálfa

Þýska hátæknifyrirtækið Förster-
Technik fékk gullverðlaun fyrir 
áhugaverða nýjung sem er eins-
konar heildarlausn fyrir umhirðu 
með smákálfum og kallast „Smart 
Calf System“. 

Um þrenns konar nýjungar er að 
ræða. Í fyrsta lagi hefur fyrirtækið 
breytt kálfafóstrunni þannig að 
þegar kálfurinn hefur drukkið 
skammtinn sinn, hvolfist túttan 
niður í þvottaskál þar sem túttan er 
þrifin og bíður svo þar í vari þar til 
kálfur með drykkjarheimild mætir á 
ný í fóstruna. Þá kemur túttan upp 
aftur og næsti kálfur fær að drekka. 
Þetta dregur úr álaginu á túttuna og 
búnaðinn auk þess að hreinlætið við 
mjólkurgjöfina eykst umtalsvert.

Í öðru lagi eru hálsbönd kálfanna 
með ljósbúnaði en hafi kálfurinn 
ekki drukkið skammtinn sinn fer 
rautt ljós að blikka á kálfinum og því 
fer það ekki á milli mála að bregðast 
þarf við. 

Í þriðja lagi fylgist tölvubúnaður 
Förster-Technik með drykkjaratferli 
kálfanna og skráir hve mikið vatn 
þeir drekka. Hér er einnig fylgst 
með því að kálfarnir komi og drekki 
og ef svo er ekki, fer rauða ljósið 
að blikka. Allt eftirlit verður með 
öðrum orðum mun auðveldara en 
ella með þessum áhugaverða búnaði 
frá Förster-Technik.

3. Heilfóðurvaktin

Gullverðlaun EuroTier féllu 
ítalska fyrirtækinu Dinamica 
Generale í skaut en hér er á ferðinni 
einkar áhugaverð nýjung sem felst 
í því að meta með stafrænum hætti 
hve vel heilfóðurblandari hefur 
blandað saman fóðrinu fyrir kýrnar. 

Kerfið byggir á þekktri stafrænni 
myndavélatækni, sem m.a. er notuð 
í kjötiðnaði þegar t.d. nautahakk 
er blandað svo tryggja megi jöfn 
gæði hakksins. Ítalirnir hafa 
hins vegar þróað tæknina áfram 
og er búnaðurinn festur á hlið 
heilfóðurblandarans. Myndavélin 
„horfir“ svo inn í fóðrið og metur 
stubbalengd stráanna. 

Þegar réttri meðallengd er náð, 

stöðvast blöndunin ef um rafrænan 
blöndunarbúnað er að ræða, ella 
lætur tækið vita að nú sé fóðrið 
fullblandað. Fyrir vikið fá kýrnar 
svo til alltaf jafn vel blandað fóður 
og því verða fóðurbreytingarnar af 
völdum ólíkrar blöndunar a.m.k. úr 
sögunni. Þó svo að ítalska tækið sé 
ekki gríðarlega nákvæmt enn sem 
komið er, þá er tæknin vissulega 
áhugaverð og hér er stigið nýtt skref í 
átt að enn nákvæmari og betri fóðrun 
mjólkurkúa.

4. TARSA gúmmímottan

Síðustu gullverðlaunin og þau fjórðu 
hlaut þýska fyrirtækið Kraiburg 

en það þekkja margir enda eru 
gúmmímottur frá Kraiburg í mörgum 
básafjósum hér á landi. 

Kraiburg er að heita má leiðandi 
á sviði gúmmímottuframleiðslu en 
hefur misst nokkuð markaðshlutdeild 
eftir að dýnur í legubása skutu 
upp kollinum fyrir hálfum öðrum 
áratug. Þeir sem þekkja dýnurnar 
vita hins vegar að ending þeirra 
er ekki mikil og á 8-10 árum er 
fjöðrunin oftast farin úr dýnunum 
eða yfirborðsdúkurinn slitinn upp. 

Nú telja forsvarsmenn Kraiburg 
sig hafa leyst málið með TARSA 
gúmmímottunni sem er samsett 
úr þremur mismunandi lögum af 
gúmmíi og svampi. Þá er aftasti hluti 
mottunnar sérstaklega hannaður 
með það fyrir augum að halda 
undirburðinum á mottunni en um 
leið að skapa kúnum gott og eftir-
gefanlegt legusvæði. Þessar mottur 
eru augljóslega spennandi valkostur 
í fjós með legubása enda með mýkt 
hefðbundinna dýna en slitstyrk og 
endingu gúmmímottunnar.

Næsta EuroTier verður haldin í 
Hannover frá 13. til 16. nóvember 
2018.

Snorri Sigurðsson
sns@seges.dk
Sviðsstjóri hjá SEGES P/S
Danmörku

Frá sýningu EuroTier 2016.

Hálsbandsljós.

Þegar stóru fyrirtækin á sviði mjaltatækninnar hafa sett á markað nýjungar 
sem bændur taka vel á móti eru önnur fyrirtæki ekki lengi að framleiða 
svipaðar lausnir eða jafnvel nákvæmlega eins og selja á hagstæðu verði. 
Fyrir nokkrum árum voru kínversk fyrirtæki fyrirferðarmest á þessum markaði 
en nú sjást mörg evrópsk fyrirtæki oftar með eftirlíkingar. Delgado frá Spáni 
var t.d. með þessa mjaltakrossa, sem eru sláandi líkir þekktum krossum frá 
öðru evrópsku fyrirtæki.

Með tilkomu mjaltaþjónanna Lely A4 og Fullwood M2 var vörðuð leiðin 
varðandi að láta kýr ganga beint inn og beint út úr mjaltaklefa. Fyrirtækið 
Hanskamp er nú komið með nýjung sem er kjarnfóðurbás þar sem kýrnar 
ganga einmitt beint í gegn, þ.e. þegar þær hafa étið opnast framhlið bássins 
og kýrnar ganga beint áfram út úr básnum. Enn fremur er bakhlið bássins 
lokuð á meðan kýrin étur, og er hún því í friði og ró en það er vel þekkt að 
kýr séu reknar úr kjarnfóðurbásum af öðrum kúm.
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Reglugerð nr. 878/2016 sem 
bannar notkun erfðabreytts 
fóðurs í sauðfjárrækt mun 
gera útflytjendum kleift 
að ábyrgjast að íslenskt 
lambakjöt – framleitt án erfða-
breyttra efna – stuðli að öryggi 
neytenda. 

Líftími sláturlamba er 
stuttur; þau ná því tæpast að 
verða fyrir heilsutjóni vegna 
neyslu erfðabreytts fóðurs, en 
neytendur sem neyta lambakjöts 
til lengri tíma kynnu að verða 
fyrir slíkum áhrifum. Ekki er 
hægt að ábyrgjast að neysla 
á kjöti, mjólkurafurðum eða 
eggjum úr búfé sem fóðrað 
er með erfðabreyttu fóðri sé 
örugg. Vísindarannsóknir 
sýna að erfðaefni (DNA) úr 
slíku fóðri eyðist ekki alltaf í 
meltingarvegi búfjár, en kann 
að berast úr meltingarfærum 
dýra í blóð þeirra og líffæri. 
Neytendur sem neyta kjöts eða 
annarra afurða dýra sem fóðruð 
eru á erfðabreyttu fóðri kunna að 
verða fyrir varanlegu heilsutjóni. 
Þetta sýna nú æ fleiri rannsóknir.  

Erfðabreyttar fóðurplöntur sem 
nota glýfosat – ekki sýnt fram á 

öryggi þeirra 

Meginhluti (80%) heimsræktunar 
erfðabreyttra nytjaplantna eru 
plöntur sem erfðabreytt var til 
að þola illgresiseitrið glýfosat, 
en algengust þeirra er erfðabreytt 
soja sem einkum er notuð til 
fóðrunar búfjár. Á þeim 20 árum 
sem glýfosat-þolnar plöntur hafa 
verið ræktaðar hafa hundruð 
sjálfstæðra rannsókna verið gerðar 
á heilsufarsáhrifum þeirra á búfé, 
tilraunadýr, fiska og vatnalíf, 
jarðveg og frumur í mönnum, svo 
og áhrif þeirra á andrúmsloft og 
grunnvatn. 

Margar tilraunarannsóknir 
sýna neikvæð áhrif á lifur og 
nýru, svo og önnur helstu líffæri, 
í músum og rottum sem fóðraðar 
voru á erfðabreyttu fóðri. Þessar 
rannsóknir hafa vakið svo miklar 
áhyggjur af áhættu sem heilsufari 
neytenda er búin af glýfosati að 
vísindamenn efast nú um hvort 
leyfisveitingar opinberra aðila í 
Bandaríkjunum og Evrópu standi 
á nógu traustum forsendum. Á 
grundvelli rannsóknar sem 14 
vísindamenn gerðu undir forystu 
heimsþekkts sameindalíffræðings 
lögðu þeir fram ályktun þess 
efnis að mat eftlirlistsstofnana 
á öryggi glýfosats sé byggt á 
úreltum aðferðum. Þær meta 
heilsufarsáhættu af stórum 
skömmtum sem ekki eru 
notaðir, en meta ekki áhættu af 
lægri skömmtum sem í reynd 
eru notaðir. Þær kanna heldur 
ekki hvernig glýfosat truflar 
innkirtlastarfsemina, sem aftur 
kann að valda krabbameini, 
fæðingargöllum og þroskatruflun 
í börnum. 

Það er verulegt áhyggjuefni 
að erfðabreytt fóður innihaldi 
glýfosatleifar. En Alþjóða 
heilbrigðismálastofnunin (nánar 
tiltekið alþjóða krabbameins-
rannsóknastofnunin, IRAC) hefur 
lýst yfir að glýfosat sé líklega 
krabbameinsvaldur. Notkun þess 
hefur fimmtán-faldast á síðustu 
tveimur áratugum, eða síðan 
ræktun erfðabreyttra plantna 
hófst. Það kemur ekki á óvart að 
óháð rannsóknastofa fann efnið í 
10 af 24 morgunkornvörum, m.a. 
vinsælum tegundum á borð við 
Cheerios og Kelloggs kornflex. 
Rannsóknir í Bandaríkjunum 
greindu glýfosat í þvagi 93% 
neytenda sem voru kannaðir. 

Lögmenn fjögurra bænda og 
búfræðings sem létust eftir að 
hafa umgengist glýfosat hafa 
sótt Monsanto (framleiðandann) 
til saka fyrir að gefa almenningi 
villandi upplýsingar um öryggi 
þess.

Erfðabreyttar fóðurplöntur sem 
nota Bt-skordýraeitur – ekki 

sýnt fram á öryggi þeirra

Bt-eitur er notað í fóðurplöntur 
(einkum maís og soja) sem 
erfðabreytt var með því að skjóta 
því í erfðamengið til þess að eyða 
skordýrum sem sækja á plönturnar.  
Bt-eitrið í erfðabreyttum plöntum 
er að finna í öllum þáttum 
plöntunnar (laufi, stilkum, 
blómum og rótum) og í ríkum 
mæli. Dýr sem éta erfðabreyttar 
Bt-plöntur innbyrða með því 
Bt-eitur sem borist getur í blóð 
þeirra og einstök líffæri, og endað 
þar með á diskum neytenda. 

Margar tilraunir á músum 
og rottum sýna tjón af völdum 
neyslu Bt-fóðurs og hið sama 
hefur komið fram í nokkrum 
rannsóknum á búfé. Í einni 
rannsókn kom í ljós að ær sem 
fengu Bt-maís í þrjár kynslóðir 
urðu fyrir truflunum á starfsemi 
meltingarkerfisins og í lömbum 
þeirra komu fram frumubreytingar 
í lifur og brisi. Önnur rannsókn 
sýndi að svín sem fengu 
fóðurblöndu með erfðabreyttu 
soja og maís á 22,7 vikna löngu 
meðal æviskeiði þjáðust tíðar af 
alvarlegum magabólgum en svín 
sem fengu venjulegt ó-erfðabreytt 
fóður, auk þess að leg þeirra var 
að jafnaði 25% þyngra (notað sem 
vísbending í meinafræðum). 

Ný ritrýnd frönsk rannsókn 
(2016) sem gerð var í samstarfi 
við þýskan kúabónda (sem 
jafnframt er með meistaragráðu 
í búvísindum) rannsakaði gögn 
bóndans um allar mjólkurkýr 
hans sem fóðraðar voru að 40% 
á Bt-maís. Hún sýndi að maísyrkið 
Bt176 olli eitrun í kúnum til 
lengri tíma. Kýrnar þjáðust af 
staðbundinni lömun, þreytu og 
vandamálum í nýrum og slímhúð. 
Af þeim kúm sem veiktust drápust 
10%.   

Neytendur átta sig á því að við 
neyslu búfjárafurða eru þeir að 
innbyrða það sem búféð nærðist 
á. Það getur ekki talist tilviljun 
að í kanadískri rannsókn (2011) 
komu tvö helstu eiturefnin sem 
notuð eru við ræktun erfðabreyttra 
plantna – Bt-eitur og glýfosat – 
fram í blóði þungaðra kvenna 
og í blóði ófæddra barna þeirra. 
Íslenskir sauðfjárbændur eiga hrós 
skilið fyrir að vernda heilbrigði 
búfjár og neytenda með banni við 
erfðabreyttu fóðri í sauðfjárrækt. 
Hver veit nema sú jákvæða þróun 
eigi eftir að hafa áhrif á svínarækt, 
mjólkurframleiðslu, eggja- og 
kjúklingabúskap landsmanna áður 
en langt um líður.

 Sandra B. Jónsdóttir

Lesendabás

Íslenskir sauðfjárbændur 
taka forystu

Sandra B. Jónsdóttir.

Fram undan er þriggja vikna starf-
semi sauðfjársæðinga stöðvanna. 
Fyrir þau bú sem nýta sér þá þjón-
ustu hefur það, svo að sem bestur 
árangur náist, verulega fjárhags-
lega þýðingu. Í þessum pistli ætla 
ég aðeins að ræða þau mál.

Fyrir þrem vikum sendi ég rit-
stjóra Bændablaðsins pistil um þetta 
efni sem hugsaður var sem íhugun-
arefni fyrir bændur um nokkur atriði 
vegna funda stöðvanna með bændum 
sem nú er nýlokið. Af einhverjum 
annarlegum ástæðum birti ritstjórinn 
ekki umrædda grein, sem að hluta 
missti þannig marks. Annað í grein-
inni á að mínu viti enn fullt erindi 
til bænda meðan sæðingastarfsemin 
stendur yfir og þar sem ég er frekar 
nýtinn maður reyni ég öðru sinni að 
koma því efni á framfæri, að vísu 
talsvert breyttu vegna aðstæðna á 
síðum Bændablaðsins.

Árangur sæðinganna skiptir 
miklu máli bæði rekstrarlega og 

ræktunarlega

Það er öllum ljóst að það skiptir 
bóndann gríðarlegu máli hvort eftir 
sæðingu á  50 ám  fást 80–90 lömb 
næsta haust eða 20–30.  Algengt í 
rauntölum um sæðingar að sjá hlið-
stæðar útkomur. 

Ræktunarlegi ávinningurinn 
er augljós, bæði vegna stóraukins 
lambafjölda til að velja úr þar sem 
vel gengur og einnig að álitlegum 
ásetningsgimbrum af mjög sterku 
ætterni getur stórfjölgað. Þessi hlið 
verður ekki rædd frekar hér.

Hin hliðin varðandi betri árangur 
sæðinganna skiptir bóndann 
verulegu fyrir rekstur búsins. Ég 
held að möguleg bæting árangurs 
sæðinganna megi skila fjárbændum 
meiru fjárhagslega en flýting 
fengitíma til að mæta þeirri auknu 
eftirspurn snemmslátrunar næsta 
haust sem sláturleyfishafar boða. 

Skráning sæðinga

Fyrir tæpum áratug var tekin 
upp skráning á sæðingum beint í 
FJARVÍS. Eftir það sér kerfið sjálft 
um að safna saman frekari upplýs-
ingum um niðurstöður og árangur 
sæðinganna. Þarna hefur á örfáum 
árum safnast saman ótrúlegt upp-
lýsingamagn sem veitir feikimiklar 
upplýsingar um þetta starf. Vegna 
þeirrar þekkingar sem fjögurra ára-
tuga stúss í kringum sauðfjárrækt-
ina hefur skilað mér um búskap á 
flestum fjárbúum er ég mögulega 
aðeins fljótari en margir aðrir að sjá 
ýmis atriði sem þarna leynast. Vegna 
fyrri greinarinnar gaf ég mér dagpart 
til að skoða niðurstöður og vil koma 
á framfæri örfáum atriðum sem þar 
blasa við.

Samanburður við Norðmenn

Áður en ég byrja á því vil ég samt 
vekja athygli á því að frændur 
okkar Norðmenn eru tvímælalaust 
þeir aðilar sem nota sæðingarnar á 
líkastan hátt og við og því eðlilegt 
að bera sig saman við. Löngum 
var samt bæði árangur og umfang 
starfsins betri og meira hér en þar. Á 
síðustu tveim áratugum hefur þetta 
alveg snúist við. Þeir hafa aðeins 
siglt fram úr okkur í umfangi enda 
með miklu fleira fé. Í árangri hafa 
þeir nánast stungið okkur af sem á 
engan hátt er viðunandi. Þeir hafa 
stundað umfangsmiklar rannsóknir 
og leiðbeiningar til bænda. Hér á 
landi hefur minna farið fyrir slíku, 
aðeins frábært starf Þorsteins 
Ólafssonar sem fjárbændur eiga 
að vera iðnari með að nýta sér. 
Einstakar leiðbeiningar hans eiga 
að vera öllum aðgengilegar í 
hrútaskránni. Þessi breyting er hins 
vegar ein rök þess að mikið átak á að 
vera mögulegt á örskömmum tíma 
hér á landi.

Þróunin hérlendis

Á mynd er sýnd þróun í árangri 
sæðinganna hér á landi frá því að 
skráning í FJÁRVÍS hófst. Allar 
tölur sem nefndar eru í sambandi 
við árangur eru fyrir notkun á 
fersku sæði fyrir ósamstilltar ær. 
Það sem athygli vekur á myndinni 
er að breyting í árangri er hverfandi 
lítil. Sveiflur milli ára virðast allar 
skýrast af óstöðugleika í árangri við 
sæðingar frá Borgarnesstöðinni. 
Stjórnendur þar hljóta að ráða bót á 
því. Þrátt fyrir þetta leyfi ég mér að 
fullyrða að almennt eru gæði sæðis 
sem stöðvarnar senda frá sér það 
mikil að þau eiga að lágmarki að geta 
tryggt 90% árangur sæðinganna.

Skoðun talnanna leyfir mér 
einnig að álykta að nánast allur sá 
mikli breytileiki sem sést í árangri 
eru munur á milli búa (og oftast um 
leið mögulega sæðingamanna). 

Þegar reynt er að greina mun á 
milli landsvæða, sýslna, þá er hann 
greinilegur. Hann er hins vegar ekki 
vegna staðsetningar svæðanna gagn-
vart flutningum eða slíkum þáttum 
heldur áreiðanlega fyrst og fremst 
munur í vandvirkni í framkvæmd. 
Það er að mínu viti ekki tilviljun að 
svæðin sem lengst hafa staðið næst 
leiðbeiningum beint frá stöðvunum 
Árnessýsla og Eyjafjörður sýna 
yfirleitt langbestan og stöðugastan 
árangur. Ég held að það sé ekki til-
viljun að mörg ár kemur fram skýr 
munur á milli Húnavatnssýslnanna, 
ætíð sömu sýslunni í vil ef hann er 
fyrir hendi. Mér er ekki ljós neinn 
landfræðilegur munur sem skýrir 
þetta og held að skýringarnar séu 
aðrar.

Þar sem allar tölulegar niðurstöð-
ur um árangur sýna að hann er fyrst 
og fremst á milli búa held ég að ljóst 
sé að ástæðna sé öðru fremur að leita 
í misjafnlega nákvæmri framkvæmd. 
Átakið til að bæta árangur er því 
númer eitt að kynna sér sem best 
greinar Þorsteins um framkvæmd 
sæðinganna og umfram allt vinna 
samkvæmt þeim.

Framkvæmd sæðinganna er 
óneitanlega nákvæmnisvinna. 
Fyrir um tveim áratugum hófst sú 
breyting að fleiri og fleiri tóku að 

sinna sæðingum og algengast að 
hver bóndi sæði ærnar í eigin hjörð. 
Þetta gerir að vísu nær ómögulegt að 
greina hvort misfellur í framkvæmd 
eru fremur hjá sæðingamanninum 
eða bóndanum við val og meðferð 
ánna fyrir sæðinguna. Rétt er samt 
að fram komi að enn er talsverð-
ur hópur sæðingamanna sem sæðir 
á fleiri búum og mikinn fjölda af 
ám. Margir þeirra með frábærum 
árangri á hverju ári. Þessi hugsun 
að sæðingarnar séu vinna sem henti 
hverjum sem er held ég að  megi 
taka til skoðunar. Sæðingamenn sem 
eru aðeins að ná 50% árangri eða 
lakari ár eftir ár held ég að eigi að 
skoða hvort þetta sé endilega starf 
sem henti þeim vel eða fara á endur-
þjálfunarnámskeið hjá Þorsteini sem 
stöðvarnar hafa lengi boðið upp á 
árlega.

Sæðið gemlingana

Eitt af þeim atriðum sem ég skoð-
aði í niðurstöðunum var hvaða áhrif 
mætti mögulega greina af aldri ánna 
á árangurinn. Þar komu fram þær 
niðurstöður sem myndin sýnir fyrir 
síðasta ár. Árangurinn er bestur hjá 
gemlingunum. Það kemur hins vegar 
um leið fram að umfang sæðinga hjá 
gemlingunum er mjög lítið. Þetta 
er atriði sem ég hvet ykkur til að 
endurskoða. Í þeim miklu framförum 
sem nú eru í fjárstofninum á flest-
um búum í landinu er hæsta hlut-
fall úrvalsánna að sjálfsögðu meðal 
gemlinganna. Þess vegna er mikið 
að vinna með því að gera þá strax 
virka í ræktunarstarfinu með notkun 
sæðinga. Til gamans vil ég geta að 
fyrst kynntist ég þessu í ræktunar-
starfinu hjá bændum í Ytri-Skógum 
og þeir hafa ætíð verið hvað virkastir 
og mestir í þessari notkun sæðing-
anna. Ekki verður að mínu mati lesið 
úr hrútaskránum að það hafi mikið 
spillt ræktunarárangri hjá þeim.

Bændur, gerið nú stórátak í að 
bæta árangur sauðfjársæðinganna á 
næstu dögum. Takist það mun það 
bæði skila sér í bættri fjárhagslegri 
afkomu vegna sæðinganna og um 
leið stórum viðbótarhópi föngulegra 
lamba inn í ræktunarstarfið haustið 
2017.

 Jón Viðar Jónmundsson

Náið sem bestum árangri 
við sauðfjársæðingarnar
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Frá og með næstu áramót-
um verða gerðar breytingar á 
gjaldtöku fyrir grunnskráningar 
á hrossum. Breytingarnar eru 
gerðar með hliðsjón af reglugerð 
um einstaklingsmerkingar og 
með það að markmiði að hvetja 
hesteigendur til að merkja og 
skrá folöld í samræmi við gild-
andi reglur.  

Ekki verður tekið gjald fyrir 
grunnskráningu á folöldum fola-
ldsárið eða til 1. mars árið eftir 
að folald fæðist. Samkvæmt 
einstaklingsmerkingarreglugerð 
er skylt að skrá og merkja folöld 
innan þess tíma.  Skráningargjald 
verður hins vegar innheimt fyrir 
allar grunnskráningar hrossa sem 
berast eftir tilskildan skráningar-
tíma hvort heldur sem þær ber-
ast inn á grunnskráningarblöðum 
eða á örmerkjablöðum. Innheimt 
verður fyrir þær samkvæmt gjald-
skrá RML. Menn eru hvattir til 
að grunnskrá og merkja þau hross 
sem enn eru ómerkt fyrir áramótin.

Eins og sjálfsagt flestir vita 
hefur frá árinu 2003 verið skylda 
að einstaklingsmerkja folöld fyrir 
10 mánaða aldur, samkvæmt reglu-
gerð nr. 463/2003 um merkingar 
búfjár. Árið 2005 kom út ný 
reglugerð (nr. 289/2005) þar sem 
kveðið er á um að öll hross skuli 
vera einstaklingsmerkt, burtséð 
frá aldri þeirra. Tilgangurinn með 
þessum merkingum er að tryggja 
rekjanleika gripa og afurða ef eitt-
hvað kemur upp á.  Í ljósi stöð-
unnar í dag er greinilegt að þessu 
hefur ekki verið fylgt nægilega 
vel eftir, því enn er talsvert til af 
ómerktum og óskráðum hrossum. 
Hesteigendur hafa mikinn hag af 
því að hafa skráningar og merk-
ingar í lagi og örmerki hafa fyrir 
löngu sannað gildi sitt.

WorldFeng 

Hestamenn sem eru í hesta-
mannafélagi eða Félagi hrossa-
bænda eiga að hafa frían aðgang 

að WorldFeng. Þar er að finna 
óhemjumikið magn upplýsinga 
um ættir, örmerki, sýningar o.fl. 
Gott er að fara reglulega í gegnum 
hvort upplýsingar þar séu réttar. 
Hafa örmerkingar, DNA-sýni eða 
eigandaskipti skilað sér inn? Þeir 
sem hins vegar hafa ekki aðgang 
að WorldFeng geta alltaf farið inn 
á heimasíðuna www.worldfengur.
com. Þarna er hægt að fletta upp 
hrossum eftir nafni og uppruna, 
fæðingarnúmeri eða örmerki. 
Þannig geta hesteigendur sem 
ekki hafa aðgang að WorldFeng  
skoðað hvort þeirra hross eru ekki 
örugglega grunnskráð og hvort að 
sú skráning sé rétt.  

 Hægt er að hafa samband við 
starfsmenn á sviði hrossaræktar hjá 
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins 
(RML) til að fá nánari upplýsingar 
eða aðstoð við skráningar í síma 
516-5000. Á heimasíðu okkar má 
einnig finna upplýsingar um hvaða 
þjónustu RML hefur í boði fyrir 
hestamenn www.rml.is. 

Sólfræðingar hafa 
merkt að sólin hefur 
verið daufari undan-
farin ár. Þannig hefur 
sagan verið, að virkni 
sólar hefur sveiflast 
verulega. Það sýna 
þeir á línuritum, sem 
ná yfir árþúsundir. 

Síðast var sólin veru-
lega dauf fyrir fjórum 
öldum. Af því leiddi 
í Evrópu litla ísöld 
(1645–1715), en hún 
dró á eftir sér kulda í ein 
150 ár. Hér norður við 
heimskautsbaug mundu 
tímamörkin hafa verið 
önnur. Sólfræðingar 
kunna ekki að svara því, 
hvort nú fari í sama far og á 17. 
öld. Þeir telja kólnunina geta orðið 
allt að því eins mikla, en minnst 
verði hún sem svarar til þeirrar 
hlýnunar, sem maðurinn kann að 
hafa valdið með umsvifum sínum 
undanfarnar tvær aldir.

Málstaður sólfræðinganna 
er annar en málstaður loftslags-
fræðinga, sem gera ráð fyrir 
hlýnun loftslags vegna umsvifa 
mannsins. Sameinuðu þjóðirnar 
(SÞ) ályktuðu samkvæmt því í 

París í desember 2015 og gerðu 
loftslagssamning. Sólfræðingar 
gera ekki sem slíkir ágreining 
um það, að maðurinn hafi áhrif á 
loftslagið. Ef hins vegar fer sem 
þeir ætla, þarf að snúa alveg við 
blaðinu í loftslagsmálum. Í stað 
þeirra ráðstafana, sem nú er unnið 
að til að halda aftur af hlýnun jarð-
ar og mikið er fjallað um, meðal 
annars í Bændablaðinu, þarf þver-
öfugar ráðstafanir, sem halda aftur 
af kólnun, sem daufari sól veldur.

 Björn S. Stefánsson

Þegar sólin dofnar

Gjaldtaka vegna grunnskráninga
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins

Halla Eygló Sveinsdóttir
ráðunautur í 
hrossarækt
halla@rml.is

Stóðhestaskýrslur/fyljunarvottorð
 − gjaldtaka
Minnum á skil á stóðhestaskýrsl-
um og fyljunarvottorðum. Fram 
til þessa hefur skráning á þessum 
skýrslum verið mönnum að kostn-
aðarlausu en nú verður breyting 
á því.  

Frá og með næstu áramótum 
verður gjald tekið fyrir þessar 
skráningar. Menn eru því hvattir til 
að skila þessum skýrslum á næstu 
starfsstöð RML fyrir áramótin. 
Upplýsingar um starfsstöðvar RML 
er að finna á heimasíðunni www.
rml.is. Einnig má skanna þessa 
pappíra inn og senda í tölvupósti.

Gjaldskráin er eftirfarandi:
Lágmarksgjald er 1.500 kr. m. 

vsk. en inni í þeirri upphæð eru 4 
skráningar, annaðhvort 4 skráningar 
á stóðhestaskýrslu eða fjögur fylj-
unarvottorð. Hver skráning umfram 

þessar fjórar kostar 150 kr. m. vsk. 
Hámarksgjald á hverja stóðhesta-
skýrslu er 3.000 kr. m. vsk. en á 
hverja stóðhestaskýrslu er hægt að 
skrá 20 hryssur, þá er kostnaður á 
skráningu kominn niður í 150 kr.

Eins og kynnt var í Bændablaðinu 
í haust er nýjunga að vænta í heima-
rétt WorldFengs. Þar mun t.d. verða 
flipi sem heitir Fyljanaskráning 
þar sem hægt er að gera grein fyrir 
fyljun hryssna. Þessar upplýsingar 
hlaðast inn í heimarétt stóðhests-
eiganda og þar getur hann staðfest 
að viðkomandi hryssur hafi verið 
hjá hestinum, sé það gert getur hrys-
sueigandinn skráð folaldið um leið 
og það fæðist í sinni heimarétt. Þessi 
nýjung verður kynnt um leið og hún 
er komin í gagnið sem ætti að verða 
fljótlega.

Lesendabás

Kletthálsi 3 |110 Reykjavík | sími 540 4900 

www.yamaha.is

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

VERÐ FRÁ

kr. 2.250.000,- án vsk

Hafðu samband við sölumenn 

okkar í síma 540 4900 til að 

kynna þér lánamöguleika. 

NÝR byltingarkenndur vélsleði frá Yamaha:  

•   Turbo frá verksmiðju!  
• 180 hestöfl sem skila sér strax! 

• 2 ára ábyrgð

• 6 mismunandi útfærslur í boði

• Fox fjöðrun

• Camoplast® belti
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Ís-Band er nýtt bílaumboð stað-
sett í Mosfellsbæ og selur m.a 
Jeep, Fiat, Dodge og fleiri bíla-
tegundir. Fyrir nokkru prófaði 
ég jepplinginn Jeep.

Renegade-jepplingurinn er að 
mínu mati sá jepplingur sem kemst 
næst því að kallast jeppi, en hann er 
með hátt og lágt drif, yfirbyggingin er 
soðin á grindina undir bílnum. 

Örlítil breyting breytir bílnum úr 
jeppling í jeppa

Jeep Renegade er fáanlegur í 
nokkrum útfærslum, en bíllinn sem 
ég prófaði var með 2,0 dísilvél sem 
á að skila 170 hestöflum, sjálfskipt-
ur með 9 þrepa sjálfskiptingu og á 
tveim númerum stærri hjólbörðum. 
Með því að stækka dekkin um tvær 
stærðir fer jepplingurinn úr „slyddu-
jepplinga“flokki í jeppa-flokk. 

Við svona mikla stækkun á hjól-
börðum eru bæði kostir og ókostir, 
en helsti kosturinn er betri fjöðrun út 
úr hjólbörðum, betra grip (hjólbarðar 
breikka um tvo sentímetra og hækka 
bílinn um a.m.k. þrjá sentímetra undir 
lægsta punkt), hærri bíll þegar ekið 
er í snjó og á vegslóðum. 

Ókosturinn er að viðbragð er 
aðeins minna og eldsneytiseyðsla 
hækkar, en kemur ekki að sök þar 
sem kostir eru meiri en ókostir.

Þægilegur í akstri og fer vel með 
ökumann í langkeyrslu og eyðsla 

lítil miðað við kraft

Ég ók bílnum án þess að stoppa í 
Hrútafjörð (rétt tæpa 200 km) og verð 
ég að segja að þessi bíll er sá sem mér 
hefur liðið best í af þeim mörgu bílum 
sem ég hef prófað í langkeyrslu.

Uppgefin meðaleyðsla sam-
kvæmt bæklingi er 5,9 lítrar á 
hundraðið, en á stærri dekkjum 
og snjór á veginum var ég að eyða 
í þessum fyrri helmingi 7,4 lítrum 
á hundraðið sem er að mínu mati 
mjög gott miðað við aðstæður. Eftir 
ýmsar prófanir og torfæruprófanir í 
djúpum snjó endaði ég eftir 400 km 
akstur í meðaleyðslu upp á 7,8 lítra, 
en tel að þessari tölu megi vel koma 
niður um einn lítra þegar maður er 
búinn að læra á bílinn. 

Fyrsta sinn sem ég sé 220 volta 
rafmagnstengil í bíl

Eins og flestir bílar er Renegade 
hlaðinn aukabúnaði og öryggisbún-
aði og er m.a. með ABS hemla, 
ESC stöðuleikastýringu, ERM 
veltivörn, og fjarlægðarskynjara 
allan hringinn. Þeir skynjuðu vel 
snjóruðninga við hliðina á bíln-
um, en í snjókófinu aftan á bíln-
um urðu þeir óvirkir þar til ég fór 
út og strauk af þeim. Í bílnum er 
einnig bakkmyndavél og GPS leið-
sögukerfi. 

Framsætin eru með stillanlegan 
mjóbaksstuðning og hitarinn í 
sætinu hitar upp á mitt bak, hiti í 
stýri, tveir 12v tenglar, USB tengi, 
og útvarpið skilar hljóðinu út í sex 
hátalara og að hlusta á góða tónlist 
er hreinn unaður í þessum bíl.

Aukabúnaðurinn sem ég var 
hrifnastur af er að í bílnum er 220 
volta tengill sem gefur rafmagn fyrir 
rafmagnstæki sem nota minna raf-
magn en 1500 wött.

Verðið á Jeep Renegade er frá 
4.790.000

Það er nánast ekkert hægt að lasta 
í þessum bíl, en af nógu er að taka 
í hóli. Hátt og lágt drif með 5 mis-

munandi stillingar fyrir fjórhjóla-
drifið sem miðast af við hvaða 
undirlag er í akstri.

Full stærð á varadekki, góð 
miðstöð sem er fljót að hitna og 
aksturstölva með mikið af upp-
lýsingum.

Jeep Renegade er fáanlegur í 
fjórum útfærslum, með tveim mis-

munandi 2000 dísilvélum, annars 
vegar 140 hestafla eða 170 hestafla 
vél, beinskiptan sex gíra kassa eða 
9 þrepa sjálfskiptingu.

Allir Jeep Renegade eru fimm 
manna og fimm dyra. Mikið er lagt 
upp úr frágangi og útliti samanber 
að beggja vegna við baksýnisspeg-
ilinn má sjá skraut sem er gamla 
grillið af gamla Jeep. 

Ef vel er af gáð má sjá þetta 
merki víðar s.s. í afturljósi. Svo 
má finna grópað í bílinn ártal af 
fyrstu árgerð Jeep, landakort af 
þekktum fjallvegi í USA svo eitt-
hvað sé nefnt. 

Alla vega var ég yfir mig hrifinn 
af bílnum eftir þennan prufuakstur 
og væri alveg til í að skipta út 
mínum „jepplingi“ fyrir Jeep 
Renegade. Nánari upplýsingar er 
hægt að nálgast um bílinn á vef-
síðunni www.isband.is.

Vélabásinn

liklegur@internet.isnet.is

Hjörtur L. Jónsson

Hæð 1.670 mm

Breidd 1.800 mm

Lengd 4.260 mm

Helstu mál og upplýsingar

Jeep Renegade Trailhawk.  Myndir / HLJ

Þrátt fyrir að gluggapóstar séu stórir skyggja þeir sáralítið á útsýni fram á við. Varadekk í fullri stærð.

Valmöguleikarnir fyrir mismunandi undirlag og hátt og lágt drif er stjórnað 
með einum takka.

Það eru fáir bílar sem státa af 220 v 
rafmagnstengli.
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Töluverð umræða hefur verið 
út af greininni sem var skrifuð í 
síðasta blað þegar ökumaður var 
dæmdur fyrir að aka á dráttarvél 
með of þungan óskráðan vagn.

Eftir að hafa lesið dómsorð þá 
skil ég þetta þannig að dómarinn 
túlki lögin á þann veg að heildar-
vigtin er öll tekin og dregin frá 
750 kg. Það sem eftir stendur er 
þá umframvigt. Það segir manni að 
vagninn hefði aldrei mátt fara upp á 
veg tómur miðað við túlkun dómara 
eins og ég skil dóminn.  Ef vagn-
inn hefði verið skráður og á honum 
númer, þá hefði mátt hlaða hann 10 
tonnum. Þessi sami vagn var samt 
skoðaður athugasemdalaust tveim 
árum áður af Vinnueftirlitinu. 

Hugmyndin af því að fjalla um 
þetta kom frá eiganda vagns og 
dæmdum ökumanni sem vildi fá 
umræðu um reglurnar og dóminn. 
Verst af öllu finnst mér samt að 
þessum dómi verður sennilega ekki 
vísað til Hæstaréttar til að taka af 
öll tvímæli.

Erfitt að draga línuna 

Vissulega hafa bændur verið látn-
ir í friði með óskráða vagna við 
búskaparstörf á sínu landi, en með 
vaxandi umferðarþunga á vegun-
um eru alltaf einhverjir sem kvarta 

undan ef traktorar eða önnur hæg-
fara tæki trufla umferð. Miðað við 
dóminn sem vitnað var til í síðasta 
blaði er dráttarvélin komin langt út 
fyrir landareign með möl á vagni 
sem tengist ekki neinum landbún-
aði. 

Þetta er og verður alltaf túlkun 
hvers og eins lögreglu- eða sýslu-
manns um hvað megi og hvað 
megi ekki. Svo virðist þetta vera 
mismunandi á milli sýslumanna 
og lögreglumanna. Það hafa fleiri 
en sá sem dæmdur var verið teknir 

á Suðurlandi við malar- og vikur-
flutninga langt fyrir utan sitt land. 
Oftast er uppruni málsins að hringt 
er út af ljósleysi á kerru, möl hrynur 
af kerru, eða að einhver lét hægfara 
traktorinn fara í skapið á sér. Það 
verður hver og einn að meta hvar 
mörkin eru á að nota óskráðar kerr-
ur sem ætlaðar eru fyrir búskap. 
Hins vegar virðist það vera nokkuð 
skýrt í lögum að ef vagn og trakt-
or eru í útleigu í vinnu fyrir þriðja 
aðila þarf vagn að vera skráður og 
á honum þungaskattsmælir. 

„Svissneska leiðin“
gæti leyst vandann 

Til er leið sem ætti að henta bænd-
um fyrir traktora og vagna sem ég 
kalla „Svissnesku leiðina“. Í Sviss 
getur þú átt 5 bíla og 2 mótorhjól, 
en þarft bara að vera með eitt sett af 
númeraplötum og greiða tryggingar 
samkvæmt því. Þú getur fært núm-
erið á milli tækja þar sem þú ert sá 
eini sem keyrir tækin. 

Persónulega finnst mér það 
óréttlátt að ef bóndi á 3 traktora en 
er sá eini sem keyrir þá, að hann 
þurfi að vera með alla traktorana á 
númerum. Það þýðir að hann er að 
borga þrefalda slysatryggingu þó 
hann sé einungis að nota eina vélina 
í einu. Væri ekki réttara að vera bara 
með eitt númer skráð á býlið eða 
bónda sem sett er á þá vél sem aka 
þarf út á þjóðveg? 

Ég tel að auðveldast sé að hver 
bóndi geti átt tvær númeraplötur. 
Annars vegar vagnaplötu sem 
væru svipuð og rauðu númerin sem 
umboð bíla hafa á bíla frá höfn og 
í umboð. 

Þessi plata ætti að vera með sér 
lit ætluð á vagna og haugsugur sem 
fara þar með út á þjóðvegi. Hins 
vegar númeraplötu til notkunar á 
dráttarvélar sem þurfa að keyra 
mikið í almennri umferð. Heimilt 
verði að fara með númeraplötuna 
á milli dráttarvéla enda séu þær 
útbúnar eins og lög kveða á um. 
Þessar plötur væru skráðar á býlin 
og einungis ætlaðar til notkunar á 
tæki sem tengjast búskapnum. Ekki 
verði heimilt að fara út í umferð 
með númerslausar dráttarvélar eða 
tengivagna. Öll tækin lúti svo að 
sjálfsögðu kröfum um úttekt og 
eftirlit.

Hugleiðingar og lausnir í vagnamálinu 
liklegur@internet.isnet.is

ÖRYGGI – HEILSA – UMHVERFI Hjörtur L. Jónsson
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Lausnir á krossgátum í síðasta blaði

Listasmíði á vagni þar sem allt er í lagi, en eingöngu ætlaður til notkunar 
fyrir búið. Það eina sem vantar er að vagninn ætti að vera skráður á númer 
ef aka á út á þjóðveg. 

Ekki óalgeng sjón að sjá svona vagna fulla af fé á haustin.

Bændablaðið
á bbl.is og líka á Facebook

 MENNING&LISTIR

Ný bók Trausta Valssonar:

SHAPING THE FUTURE
Bókin SHAPING THE FUTURE 
er þýðing Trausta Valssonar á bók 
sinni, Mótun framtíðar, sem hann 
gaf út haustið 2015. 

Þessar tvær bækur hafa núna 
verið birtar á heimasíðunni https://
hi.is/~tv/ auk tveggja annarra bóka 

Trausta: Planning in Iceland (2003) 
og How the World will Change - 
with Global Warming (2006). Alls 
hefur Trausti gefið út fjórtán bækur 
um skipulag, hönnun og framtíðar-
mál. Facebook-síða bókarinnar er 
Shaping the Future. 
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Guðrún Eik og Óskar tóku við 
búinu 1. janúar 2014 af foreldrum 
Guðrúnar, Ólöfu og Skúla, en 
hún er  6. ættliðurinn sem býr á 
Tannstaðabakka. Þar hefur sama 
ættin búið frá því milli 1820–1830. 

Foreldrar Guðrúnar búa enn í sínu 
húsi og reka 2 kjúklingaeldishús, 
en Guðrún og Óskar byggðu  nýtt 
íbúðarhús á jörðinni. Það má segja 
að þau hafi ekki setið auðum 
höndum en á þessum tæpu þremur 
árum stækkuðu þau stíupláss í 
nautaeldishúsi um þriðjung, rifu út 
úr 2/3 af fjárhúsunum og innréttuðu 
fyrir nautgripauppeldi. Að svo búnu  
byggðu þau íbúðarhús og eignuðust 
tvíbura.

Býli:  Tannstaðabakki.

Staðsett í sveit: Hrútafirði, Húnaþingi 
vestra. 

Ábúendur: Guðrún Eik Skúladóttir  
og Óskar Már Jónsson.

Fjölskyldustærð (og gæludýra): 
Tvíburadæturnar Bjarnveig Anna 
og Þórey Sunna, 1 árs, hvolpurinn 
Táta og kettirnir Kólumbus og Arinn 
Eldur. Foreldrar Guðrúnar, Ólöf og 
Skúli, búa einnig á jörðinni.

Stærð jarðar?  300 ha.

Gerð bús? Aðallega kúabúskapur, 
nokkrar kindur og hænur.

Fjöldi búfjár og tegundir? Erum 
með 38 árskýr, nautaeldi – alls um 
150 nautgripir. Þá erum við með 72 
kindur, sjö hænur, hundu og tvo ketti.

Hvernig gengur hefðbundinn 
vinnudagur fyrir sig á bænum? 

Byrjað og endað á mjöltum og ýmis 
verk þar á milli, eða það sem fellur 
til á hverjum árstíma. 
 
Skemmtilegustu/leiðinlegustu 
bústörfin? Guðrúnu finnst 
skemmtilegast að mjólka og 
stússast í kringum kindurnar 
og ungviðið hverju sinni, en 
leiðinlegast í bókhaldinu. Óskari 
finnst skemmtilegast í öllu sem 
tengist jarðrækt, en leiðinlegast í 
öllu sem viðkemur kindum.

Hvernig sjáið þið búskapinn fyrir 
ykkur á jörðinni eftir fimm ár?  
Við stefnum á að vera búin að 
byggja nýtt fjós og fjölga kúnum 
upp í 60. Nóg af gripum í uppeldi 
og nóg að gera. 

Hvaða skoðun hafið þið á 
félagsmálum bænda? Félagsmál 
bænda eru gríðarlega mikilvæg 
fyrir bændastéttina. Þar er oft unnið 
óeigingjarnt og á tíðum vanþakklátt 
starf í okkar þágu. Því er regluleg 
endurnýjun í öllum félögum af hinu 
góða og í raun nauðsynleg.

Hvernig mun íslenskum 
landbúnaði vegna í framtíðinni? 
Við erum bjartsýn og höfum 
óbilandi trú á íslenskum landbúnaði, 
svo við trúum ekki öðru en að 
íslenskum landbúnaði muni vegna 
vel í framtíðinni.

Hvar teljið þið að helstu tækifærin 
séu í útflutningi íslenskra búvara? 
Helstu tækifærin eru í íslenska 
lambakjötinu og íslenska skyrinu. 

Hvað er alltaf til í ísskápnum? 
Mjólk, ostur og smjör.

Hver er vinsælasti maturinn á 
heimilinu? Lambalæri og nautalund.

Eftirminnilegasta atvikið við 
bústörfin? Fyrsta vorið okkar fór 
lóðning í tölvunni í mjaltabásnum. 
Þetta uppgötvaðist þegar kvöldmjaltir 
voru að fara af stað og kl. 21 um 
kvöldið brunuðum við hjónin af 
stað á Selfoss, en þar var staðsettur 
eini varahluturinn sem til var í 
landinu. Við vorum komin til baka 
um 4-leytið um nóttina, og kýrnar 
orðnar ansi reiðar yfir því hve 
kvöldmjöltunum hafði seinkað. Við 
ræstum út rafvirkjann og kl. 7 um 
morguninn kláruðum við mjaltirnar, 
á sama tíma og við værum að byrja 
morgunmjaltirnar venjulega.

Líf og lyst
BÆRINN OKKAR

Makrónur, piparkökur og jólalifrarkæfa
Aðventan gengur nú í garð. Þá er 
upplagt að leggja metnað í matar-
gerðina og ekki síst að spreyta sig 
í gerð sígildra smákakna. 

Fátt er betra en að dekra við sig 
á myrkum síðkvöldunum og maula 
franskar makrónur eða piparkökur 
með heitu súkkulaði eða kaldri 
mjólk, við notalegan bjarmann frá 
kertaljósinu.

Makrónur (French Macaron)

Marga dreymir um að tileinka sér 
fullkomna tækni við að baka litrík-
ar franskar jólamakrónur, sem eru 
ljúffengar og auðveldar ef þær eru 
rétt gerðar. Ef þú vilt læra og þorir, 
þá er þetta frábær og einföld leið. 
Svo þarf bara að fylla með uppá-
halds fyllingunni þinni og njóta á 
aðventunni.
 › 3 eggjahvítur 

 › 35 g (1/4 bolli) hvítur sykur 

 › 220 g (1 og 2⁄3 bollar) flórsykur 

 › 1 bolli fínt malaðar möndlur 

Aðferð
Þeytið eggjahvítur í hrærivél, þar til 
eggjahvítan er froðukennd. Setjið 
sykurinn saman við og haldið áfram 
að þeyta þar til eggjahvíturnar eru 
orðnar gljáandi og loftkenndar, Ef 
þær hreyfast ekki þegar skálinni 
er hvolft eru þær tilbúnar. Sigtið 
flórsykur saman við og malaðar 
möndlur (gott að vinna saman í 
matvinnsluvél). Blandið saman við 
eggjahvíturnar.
Setjið í sprautupoka og sprautið í litla 
toppa um 2,5 sentímetra í þvermál, 
á bökunarplötu með smjörpappír. 

Láttu  standa við stofuhita þar til þær 
mynda harða húð á toppinn, um eina 
klukkustund.
Hitið ofninn í 140° C gráður. 
Bakið kökurnar þar til þær eru orðnar 
harðar, en ekki brúnaðar. Ætti að taka 
um 10 mínútur. Látið smákökurnar 
kólna alveg áður en fylling er sett 
í, til dæmis sulta, smjördeig eða 
súkkulaðikremið hér að neðan.

Gaman er að setja rauðan duft-matarlit 
í möndlurnar og sykurblönduna til að 
fá skemmtilegan jólalit á kökurnar.

Piparkökur

Deigið verður að kæla í að minnsta 
kosti þrjár klukkustundir og í allt 
að tvo daga. Smákökur er hægt að 
geyma í loftþéttum umbúðum fram 
að jólum.
 › 400 g (3 bollar) hveiti

 › 1 tsk. matarsódi

 › 3/4 tsk. malaður kanill

 › 3/4 tsk. malaður engifer

 › 1/2 tsk. malað Allrahanda

 › 1/2 tsk. malaður negull

 › 1/2 tsk. salt

 › 1/4 tsk. duft svartur pipar

 › 8 matskeiðar (120 g) ósaltað smjör,  
 við stofuhita

 › 85 g (1/4 bolli) kóksfeiti, við stofuhita

 › 55 g (1/2 bolli) ljós púðursykur

 › 2/3 bolli melassi, dökkur púðursykur  
 eða muscovadosykur

 › 1 stk. stórt egg

Aðferð
Hitið  ofninn í 165 gráður.
Sigtið hveiti, matarsóda, kanil, engi-
fer, allrahanda, negul, salt og pipar í 
gegnum sigti í skál. Setjið til hliðar.
Þeytið, smjör og kókosfitu í stórri 
skál eða í hrærivél þar til þetta hefur 
vel blandast saman, eða í um það bil  
1 mínútu. Bætið púðursykri við þar 
til blandan er létt í áferð og lit, í um 
tvær mínútur. Bætið melassa (eða 
dökka púðursykrinum) við og eggi. 
Hrærið rólega saman með tréskeið, 
og smám saman er hveitinu bland-
að saman við. Skiptið deiginu í tvo 
hluta og setjið í plastfilmu. Kælið í 
um þrjár klukkustundir. Hægt er að 
gera deigið allt að tveimur dögum 
áður en bakað er.
Næst eru piparkökurnar rúllaðar út. 
Vinnið með einn hluta í einu, en 
geymið hinn í kæli. Takið deigið úr 
kæli og látið standa við stofuhita þar 
til það er nógu heitt til að hægt sé að 
rúlla því út án þess að það molni.  Það 
ætti að taka um tíu mínútur. 
Stráið hveiti á það og rúllið því út 
þar til það er um 0,5 sentímetrar á 

þykkt. Skerið út kökur og flytjið á 
smjörpappír.
Bakið í um 10 til 12 mínútur. Kælið 
og njótið  með fyllingu eða beint úr 
kökuboxinu með kaldri mjólk.

Jólalifrarkæfa

 › 500 g af svínalifur

 › 200 g andalifur (eða kjúklingalifur)

 › 300 g af andakjöti (til dæmis af  
 andalærum eða kjúklingakjöt af læri)

 › 400 g svínafita (spekk) (Ef ekki fæst er  
 hægt að nota beikon en þá þarf að  
 minnka salt í uppskriftinni)

 › 2 epli

 › 10 stk. sveskjur án steina

 › 1 laukur

 › 3 tsk. malað Allrahanda krydd

 › 2 tsk. malaður negull

 › 2 msk. Por vín eða jólasnafs

 › 4 egg

 › 2 bollar mjólk

 › 5 msk. hveiti

 › salt og ferskur malaður pipar

Vinnið saman í matvinnsluvél  
lifur, kjöt, fitu, epli í bitum, sveskj-
ur og lauk og setjið í skál. Hrærið 
krydd og lifur ásamt eggjum og 
mjólk í mjúkan massa. Setja hveiti 
saman við og hrærið vel í. Kryddið 
svo með salti og pipar. Setjið 
blönduna í litla dalla úr áli eða 
glerkrukkur sem þola hita. Bakið  
í vatnsbaði (setjið vatn í ofnskúffu 
svo dallana ofan á, lokað með 
álpappír) við 175 gráður í 35–40 
mínútur, þar til kæfan er gullin að 
ofan.

MATARKRÓKURINN – BJARNI GUNNAR KRISTINSSON MATREIÐSLUMEISTARI

Tannstaðabakki
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Heklaður DROPS-dúkur
HANNYRÐAHORNIÐ  Gallery Spuni

Heklaðir dúkar hafa alltaf verið 
nokkuð vinsælir og ég, sem frekar 
ung kona, hef alltaf tengt þá við 
ömmu og gamlar frænkur. 

Það er nú aldeilis að breytast því 
heklaðir dúkar eru að verða ansi 
vinsælir hjá unga fólkinu sem er 
ótrúlega skemmtilegt.

Hér er uppskrift að einum falleg-
um og tímalausum dúk sem hentar 
inn á öll heimili.

Stjarnan 

með DROPS Design

Heklaður DROPS dúkur úr „Belle“ og jólatré motta úr 
„Eskimo“ með stjörnu- og sólfjaðramynstri.

DROPS Design: Mynstur nr vs-009

Garnflokkur B (dúkur) og E eða C + C (motta).

DÚKUR : 

Mál: Þvermál: ca 52 cm.

Efni: 

DROPS BELLE frá Garnstudio

150 g nr 03, ljós beige

DROPS HEKLUNÁL NR 3,5 – eða sú stærð sem þarf til 
að 20 st x 10 umf verði 10 x 10 cm 

JÓLATRÉSMOTTA:

Mál: Þvermál: ca 92 cm.

Efni: 

DROPS ESKIMO frá Garnstudio

550 g nr 01, natur

DROPS HEKLUNÁL NR 7 – eða sú stærð sem þarf til 
að 10 st x 6 umf verði 10 x 10 cm.

HEKLLEIÐBEININGAR:

Í byrjun á hverri umf með st, er fyrsta st skipt út fyrir 
3 ll. Umf endar á 1 kl í 3. ll í byrjun umf.

MYNSTUR: 

Sjá teikningu A.1 og A.2. Mynstur er heklað alls 6 
sinnum hringinn.

DÚKUR OG JÓLATRÉSMOTTA:

Dúkurinn og mottan er hekluð eftir sama mynstri, 
en með mismunandi garni og heklfestu. Dúkurinn 
er heklaður með heklunál nr 3,5 úr Belle og mottan 
er hekluð með heklunál nr 7 úr Eskimo. Eftir 9. og 10. 
umf er klippt frá áður en heklað er áfram.

ATH: 10. umf byjar á 3 ll + 1 st (= tákn fyrir 2 st 
heklaða saman) eins og sýnt er í lok á mynstri.

11. umf byrjar á 3 ll í 3. ll frá byrjun umf.

Heklið 4 ll og tengið saman í hring með 1 kl í 1. ll.

UMFERÐ 1: LESIÐ HEKL LEIÐBEIN INGAR! Heklið 12 
st um hringinn.

UMFERÐ 2: Heklið * 1 st í fyrsta/næsta st, 2 ll, 2 st 
í næsta st *, endurtakið frá *-* umf hringinn = 18 
st og 6 ll-bogar.

UMFERÐ 3: Heklið * 1 st í fyrsta/næsta st, 1 st 
um fyrsta ll-bogann, 2 ll, 1 st um sama boga, 1 st 
í næsta st, 2 ll, hoppið yfir 1 st *, endurtakið frá *-* 
umf hringinn = 24 st og 12 ll-bogar. 

ATHUGIÐ HEKLFESTUNA!

UMFERÐ 4: Heklið * 1 st í hvern og einn af fyrstu/
næstu 2 st, 1 st um fyrsta ll-bogann, 2 ll, 1 st um 
sama ll-boga, 1 st í hvern og einn af næstu 2 st, 2 
ll *, endurtakið frá *-* umf hringinn = 36 st og 12 
ll-bogar.

UMFERÐ 5: Heklið * 1 st í hvern og einn af fyrstu/
næstu 3 st, 1 st um fyrsta ll-bogann, 2 ll, 1 st um 
sama ll-bogann, 1 st í hvern og einn af næstu 3 st, 
2 ll *, endurtakið frá *-* umf hringinn = 48 st og 
12 ll-bogar.

UMFERÐ 6: Heklið * 1 st í hvern og einn af fyrstu/
næstu 4 st, 1 st um fyrsta ll-bogann, 2 ll, 1 st um 
sama ll-boga, 1 st í hvern og einn af næstu 4 st, 2 
ll *, endurtakið frá *-* umf hringinn = 60 st og 12 
ll-bogar.

UMFERÐ 7: Heklið * 1 st í hvern og einn af fyrstu/
næstu 5 st, 1 st um fyrsta ll-bogann, 2 ll, 1 st um 
sama ll-bogann, 1 st í hvern og einn af næstu 5 st, 
2 ll *, endurtakið frá *-* umf hringinn = 72 st og 
12 ll-bogar.

UMFERÐ 8: Heklið *1 st í hvern og einn af fyrstu/
næstu 6 st, 1 st um fyrsta ll-bogann, 2 ll, 1 st um 
sama ll-bogann, 1 st í hvern og einn af næstu 6 
st, 2 ll *, endurtakið frá *-* umf hringinn = 84 
og 12 ll-bogar.

UMFERÐ 9: Heklið * 1 st í hvern og einn af fyrstu/
næstu 7 st, 1 st um fyrsta ll-bogann, 2 ll, 1 st um 
sama ll-boga, 1 st í hvern og einn af næstu 7 st, 
2 ll *, endurtakið frá *-* umf hringinn = 96 st og 
12 ll-bogar.

Heklið síðan eftir mynstri þannig: Munið eftir 
HEKLLEIÐBEININGAR. Heklið A.1 alls 6 sinnum 
hringinn. Þegar A.1 hefur verið heklað til loka á 
hæðina er A.2 heklað yfir A.1. Klippið frá og festið 
enda. 

Dúkurinn mælist ca 52 cm að þvermáli og mottan 
mælist ca 92 cm að þvermáli.

Aðventu- og kósý kveðja, 
Gallery Spuni

Sudoku
Galdurinn við Sudoku-þrautirnar er að setja réttar tölur, frá 1–9, í eyðurn ar. Sama talan má ekki koma 
fyrir tvisvar í línu lárétt og lóð rétt og heldur ekki innan hvers reits sem afmarkaður er af sverari lín um.

Létt

Þung

Miðlungs

7 8 9 6

6 8 4 2 5

7 9 6 1 4

8 3 9 1

5 9 1 6 7

1 3 5 2

1 8 4 6 3

6 8 7 4 1

4 2 5 3

Þyngst

6 8 2 4 9

5 7 4 3 6

9 7 5

1 9 5 6

8 2

8 3 1 7

5 4 1

8 4 1 2 3

3 1 9 7 4

8 3 4 5 6

2 6 7 1

8 6 2 5

9 2

6 9 3 4

1 5 3 9

2 8 6 4 1

3 8 6 5

5 8

4 9 2

9 3 4

1 3

5 7 8

3 1 5

2 7

9 6 4 1

FÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐ

Man fyrst eftir því þegar 
mamma og pabbi giftu sig
Óliver Orri er níu ára nemandi  
í Hofstaðaskóla. Honum finnst 
skemmtilegast í frímínútum. 

Nafn: Óliver Orri Bergmann.

Aldur: 9 ára.

Stjörnumerki: Vatnsberi.

Búseta: Garðabær.

Skóli: Hofstaðaskóli.

Hvað finnst þér skemmtilegast í 
skólanum? Frímínútur klárlega.

Hvert er uppáhaldsdýrið þitt? 
Hundur, ég á einn sem heitir Sebastían 
og er Golden Retriever.

Uppáhaldsmatur: Pitsa.

Uppáhaldshljómsveit: Kaleo.

Uppáhaldskvikmynd: Star Wars 7.

Fyrsta minning þín? Þegar mamma 
og pabbi giftu sig, en þá var ég tveggja 
ára.

Æfir þú íþróttir eða spilarðu á 
hljóðfæri? Ég æfi handbolta með 
Stjörnunni og skíði með Ármanni.

Hvað ætlar þú að verða þegar þú 
verður stór? Tölvuleikjaútgefandi.

Hvað er það klikkaðasta sem 
þú hefur gert? Fara í rússíbana í 
risastórum skemmtigarði í Danmörku.

Gerðir þú eitthvað skemmtilegt 
í sumar? Ég fór í sumarfrí til 
Danmerkur með fjölskyldunni 
minnni en ég átti heima þar í tvö ár 
og finnst alltaf jafn skemmtilegt að 
koma þangað.

Næst » Óliver skorar á vin sinn og bekkjarfé-
laga, Matthías Guðmundsson.

Vantar þig íslenskan lopa?
Álafosslopi - Plötulopi - Léttlopi - Einband - Bulkylopi - Kambgarn

Heimasíðan gefjun.is
býður upp á lopa frá

Ístex á lægsta
fáanlega verði !

Sendum um allt land!

www.galleryspuni.is

Minnum á gjafabréfin okkar
Frábær jólagjöf fyrir 
handavinnu unnendur

frá
Gleðileg Jól

Gallery
 Spuna

A.2

A.1

= ll
= fl í tbst
= fl um ll-boga

= st í st

= st um ll/ll-boga

= tbst um ll-boga

= tbst í tbst

= Heklið 2 st saman í 1 st þannig: Heklið 1 st en 
bíðið með að draga bandið í gegn í lokin (= 2 
þræðir á heklunálinni), heklið síðan næsta st en 
þegar draga á bandið í gegn í lokin er það 
dregið í gegnum allar l á heklunálinni.

= Heklið 4 st saman í 1 st þannig: Heklið 1 st í 
fyrsta st en bíðið með að draga bandið í gegn í 
lokin (= 2 þræðir á heklunálinni), heklið 1 st í 
hvern og einn af 2 næstu st alveg eins, heklið 
síðan næsta st en þegar draga á bandið í gegn í 
lokin er það dregið í gegnum allar l á hekluná-
linni.

= Sýnir síðustu umf áður en byrjað er á þessu 
mynstri, umf er nú þegar hekluð

= byrjið hér



Bændablaðið | Fimmtudagur 1. desember 201658

Lesendabás

Í framhaldi af grein í Bænda-
blaðinu 3. nóvember  um ullar-
vinnslu og prjón sendi Niels J. 
Erlingsson blaðinu stutta grein 
um ullarvinnslu í Færeyjum. 
Hann segir að í Færeyjum hafi 
á árum áður verið sagt: „Ull er 
Föroyja gull“, en hér er greinin:

Á átjándu og nítjándu og fram 
á tuttugustu öldina var útflutning-
ur Færeyinga nær eingöngu ull og 
prjónavara. 

Á tuttugustu öldinni eignuðust 
Færeyingar fyrstu úthafsveiði-
skipin er stunduðu úthafsveiðar. 
Á vorin við Suður-Ísland og þegar 
kom fram á sumar fluttu skúturnar 
sig vestur með landinu. Á haustin 
voru þau komin að Austurlandinu. 
Á úthafsveiðiskipunum var aflin 
saltaður. Er heim var komið var 
fiskinum landað og konur tóku 
til við að vaska hann. Var stærsti 
fiskurinn breiddur út á steinflatir 
til þurrkunar. Þar sem fiskvinnslan 
kallaði á mikinn vinnukraft og þá 
helst vinnu kvenna, minnkaði 
ullarvinnan og prjónaskapurinn 
mikið í Færeyjum. 

Á myndinni sem hér fylgir má 
sjá hóp karla og kvenna sitja  við 
ullarvinnu og prjón. Eins og þar 
sést sitja tvær konur hvor á móti 
annarri við að prjóna sama bolinn. 
Þetta hefur verið erfitt, en það var 
algengt í Færeyjum. Þurftu kon-
urnar að vera mjög samstiga í 
prjónaskapnum, þótt bolurinn væri 

mynstraður. Bolurinn gekk í hringi 
eftir því sem verkið vannst og voru 
konurnar um einn dag að klára bol-
inn. Ekki er vitað með vissu hvaðan 
þessi prjónatækni er komin. Helst 
er álitið að hún komi frá Hollandi, 
en samt ekki öruggt. Gaman væri 

að vita ef einhver á Íslandi kannast 
við slíkt prjón. 

Kær kveðja, 
Niel J. Erlingsson
Kjarnagata 12 – 511
600 Akureyri

„Ull er Föroyja gull“

Færeyskar blómarósir. Færeyingar kunna greinilega sitthvað fyrir sér í 
saumaskap og ber einstaklega fallegur þjóðbúningur þeirra þess glöggt 
vitni.  Mynd / HKr. 

Þórshöfn í Færeyjum.  Mynd / HKr. 

Hópur færeyskra karla og kvenna við ullarvinnu og prjónaskap. Athyglisvert er að konurnar tvær fremst á myndinni 
sitja gegnt hvor annarri við að prjóna bol í sömu peysuna. Þetta verklag mun hafa verið algengt í Færeyjum og 
tók það um einn dag að prjóna bolinn með þessum hætti. Greinarhöfundur leitar eftir upplýsingum um hvort þessi 

 MENNING&LISTIR

Heiða – fjalldalabóndinn
Út er komin hjá bókaútgáf-
unni Bjarti bókin Heiða – 
fjalldala bóndinn eftir Steinunni 
Sigurðardóttur.

Á bókarkápu er hún kynnt með 
eftirfarandi hætti:

Hvað rekur unga konu til að 
gerast sauðfjárbóndi úr alfaraleið 
í stað þess að verða fyrirsæta í New 
York? Keppa í rúningi og stunda 
fósturtalningar í kindum í stað þess 
að drekka í sig stórborgarlífið og 
slá í gegn á síðum glanstímarita?

Heiða Ásgeirsdóttir er sann-
kallað náttúrubarn og er einyrki 
á Ljótarstöðum sem er efsti bær 
í Skaftártungu. Jafnframt því að 
sinna fimm hundruð fjár hefur 
hún barist fyrir tilveru sinni og 
sveitarinnar fyrir austan – varið 
landið – svo öllu verði ekki fórn-
að fyrir fáein megawött; gljúfri, 
besta beitarlandinu – þar sem fyrst 
grær á vorin.

Í þessari stórmerkilegu bók 
dregur Steinunn Sigurðardóttir 
upp áhrifamikla mynd af sérstæðri 

kvenhetju. Hér njóta sín allir helstu 
kostir Steinunnar sem höfund-
ar; ísmeygileg kímni, leiftrandi 
stílgáfa, djúpt innsæi – og ást á 
landinu. 

-
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Velgengni og fall, óbærilegur 
harmur og djúpstæð sátt
Út er komin hjá Veröld skáldsagan 
Draumrof eftir Úlfar Þormóðsson.

Miðaldra maður uppgötvar að 
vinur hans frá fyrri tíð hefur skrifað 
bók þar sem hann notar atvik úr lífi 
mannsins og gerir þau að sínum. 
Hann ákveður að brjótast inn í tölvu 
rithöfundarins og upplýsa lesandann 
um hvað hann finnur þar. Samhliða 
því segir maðurinn sögu sína og konu 
sinnar af mikilli einlægni – sögu 
um velgengni og fall, 
óbærilegan 
harm og 
djúps tæða 
sátt.

Fimmtíu 
á r  e r u 
síðan fyrsta 
s k á l d s a g a 
Ú l f a r s 
Þormóðssonar 
kom út en 
eftir  hann 
liggur fjöldi 
skáldsagna og 
verka af ýmsu 
tagi. Hann hlaut 
viðurkenningu úr 
Rithöfundasjóði 

Ríkisútvarpsins 2012 
fyrir ritstörf sín.

Draumrof er 157 
blaðsíður að lengd. 
Eyjólfur Jónsson sá 
um umbrot og hönnun 
innsíðna, Ragnar 
Helgi Ólafsson 
hannaði kápuna. 
Bókin er prentuð hjá 
ScandBook, Svíþjóð. 
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Úlfar Þormóðsson.

Hafbókin
Út er komin hjá Bjarti 
Hafbókin – eða listin að veiða 
risaháfisk á gúmmíbáti fyrir 
opnu hafi árið um kring, 
eftir Morten A. Ströksnes. Á 
bókarkápu stendur:

Tveir menn á litlum báti. 
Skrímsli í hafdjúpinu undir 
þeim.  Gamlir vinir ásetja 
sér að veiða hákerlingu, sem 
heldur sig í djúpunum úti fyrir 
lítilli eyju, Skrova í Lófóten 
í Noregi. Leiðangur þeirra 
verður jafnframt uppspretta 
gjöfulla hugleiðinga um töfra 
fiskveiða og sögu hafsins, 
upprifjun ævintýra úr heimi 
sjóferða og sjómennsku og 
miðlar einnig fróðleik, ljóðlist 
og goðsögnum. Allt er þetta skrifað 
af sterkri tilfinningu fyrir ríkidæmi 
hafsins og hinum margbreytilegu 
lífsformum sem þar þrífast.

Morten A. Ströksnes er 
blaðamaður og rithöfundur. 

Hafbókin hlaut tvenn 
helstu bókmenntaverðlaun Noregs 
á liðnu ári, og hefur síðan komið út 
víða um heim við miklar vinsældir.

Hafbókin kemur út bæði 
innbundin og sem kilja.
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Hafbókin
eða listin að veiða risaháfisk
á gúmmíbáti fyrir opnu hafi 

árið um kring

„Meistaraverk, ekkert minna“
BERGENS TIDENDE

H
afbókin

Bændablaðið
á bbl.is og líka á Facebook
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Frystivagn með alopnun öðru megin. 
Verð 2.000 + vsk. Uppl. í síma 894-
8620. Facebook: Bíla og Vélasala.

Framleiðum og eigum á lager krók-
heysisgrindur með eða án gámalása, 
sterkar og ódýrar. Verðdæmi: 6 m. 
löng án gámalása, grunnuð, kr. 280 
þús.+vsk - hægt að fá málaðar -. Með 
gámalásum, máluð, kr. 380 þús+vsk. 
Vagnasmidjan.is - Eldshöfða 21, Rvk. 
Uppl.í símum 898-4500 og 894-6000.

Traktorsdrifnar rafstöðvar (Agro-
-Watt), www.sogaenergyteam.com - 
stærðir : 10,8 kw – 72 kw. Stöðvarnar 
eru með eða án AVR (spennujafnara). 
AVR tryggir örugga keyrslu á við-
kvæmum rafbúnaði t.d mjólkurþjón-
um, tölvubúnaði, nýlegum rafsuðum 

892-4163, hak@hak.is, www.hak.is.

Traktorsdrifnar dælur í mörgum útfær-
slum og stærðum á lager. Sjálfsog-
andi dælur í mörgum stærðum, fyrir 
magndælingu á vatni, skolpi, sjó, olíu. 

-
brot í haughúsum. Slöngubúnaður 

frábæru verði, 2” – 3” – 4”. Allur bún-
aður fyrir vökvun á ræktunarsvæðum. 

-

glussaknúnar ( mjög háþrýstar ). Við 
sérhæfum okkur í öllu sem viðkemur 
dælum fyrir iðnað og heimili. Gerum 

ehf. Uppl. í síma 892-4163, hak@
hak.is, www.hak.

Vökvunarbúnaður fyrir ræktunar-
svæði í mörgum útfærslum. Sjálfvirk 

kúplingum. Sjálfsogandi traktorsdrifn-
ar dælur. Bensínknúnar dælur með 

-
son ehf. Uppl. í síma 892-4163, hak@
hak.is, www.hak.is.

verði frá Comet, www.comet-spa.com 

-
son ehf. Uppl. í síma 892-4163, hak@
hak.is, www.hak.is.

skolp og drenrörum. Getum útvegað 
þennan búnað í mörgum útfærslum 
og styrkleikum. Fyrir rör frá 30 mm 

-
smíðuðum vagni með þrýstibremsum 
eða á stálgrind. Búnaðurinn hentar 

Vandaður og hentugur búnaður fyrir 

ehf. Uppl. í síma 892-4163, hak@hak.
is, www.hak.is.

krækja saman án aukahluta. Breidd 

7.900 án vsk. Ef keyptar eru 10 grind-

899-1776 og 669-1336.

Til sölu Victoria píanóharmonika, 
-

og pikkupum. Lítið notaður Behrin-
ger bassamagnari fylgir. Verð kr. 
700.000,- (ath. tilboð og ýmis skipti). 
Uppl. í síma 892-8209.

Vinsælu hringgerðin til að nota úti 
sem inni. Frábær við tamninguna. 
Engin verkfæri við uppsetningu. Brim-
co ehf., Flugumýri 8, 270 Mos., opið 
13-16.30, s. 894-5111, www.brimco.is

gerðir af kerrum. Sendum um land 
allt. Brimco ehf., s: 894-5111, www.
brimco.is. Opið frá kl.13-16.30.

Brynningartæki. Úrval af brynningar-
tækjum frá kr. 5.900 m. vsk. Brimco 
ehf., www.brimco.is, Flugumýri 8, 
Mos., sími 894-5111. Opið kl.13-
16.30.

Úrval lausna frá þýska stórfyrirtæk-
-

læsigrindur, milligjarðir, kálfafóður-
kassar, brynningarskálar og margt 

fyrir nautgripina. Bæklinga má sjá 
á heimasíðu okkar www.brimco.is, 
Brimco ehf., Flugumýri 8, Mosf., s. 
894-5111, opið frá kl.13-16.30.

-

is, sími 892-4163, www.hak.is.

Innihrærur fyrir gripahús. Rafdrifnar : 
7,5 kw, 9,2 kw, 11 kw glussadrifnar : 

ehf. Uppl. í síma 892-4163, hak@hak.
is,www.hak.is.

Burstabæir í garða með ljósi, vitar 
með ljósi og skipalíkön til sölu. Uppl. 
í síma 694-4429.

Burstabæir í garða með ljósi, vitar 
með ljósi og skipalíkön til sölu. Uppl. 
í síma 694-4429.

Burstabæir í garða með ljósi, vitar 
með ljósi og skipalíkön til sölu. Uppl. 
í síma 694-4429.

Snjótönn 630 x 3000 mm. Verð kr. 

sími 588-1130.

Verð: Textaauglýsing kr. 2.100 m. vsk (innan við 140 slög) og kr. 5.200 texti + mynd. 
Skilafrestur: Fyrir kl. 16:00 á þriðjudegi fyrir útgáfu. 

Sími: 563 0300  |  Netfang: augl@bondi.is  |  Veffang: www.bbl.is
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Hefurðu skoðað
Sölutorgið okkar ?
www.kraftvelar.is/solutorg

Toyota rafmagnslyftari

Árgerð 2007
Lyftigeta 2.500kg

Lyftihæð 4,7m 
Gaffal- og hliðarfærsla
Lokað ökumannshús

Massíf dekk

Verð án vsk: 1.690.000

 
 

Heildarþyngd 3.500kg
 

Pláss fyrir 6 farþega 
Beinskiptur

Verð án vsk: 2.490.000

VR Sumarhúsasmíði

Pípulagnir
Efnissala

Sumarhús
Gestahús ● Garðhús

Geymslur ● Flutningur

Sími 898 1598

Facebook: VR Sumarhúsaþjónustan
Netfang: vrsumarhus@gmail.com

−Tilboð óskast−
Toyota Avensis 2007

Reyklaus bíll!
Bensínvél. 1,8 L , sjálfskiptur með 

tímakeðju en ekki reim. 
FM/AM útvarp og

6 diska CD/mp3 spilari,
Isofix festingar fyrir barnabílstóla.

Nýlegt í bremsum að framan
og aftan (diskar, klossar).

Nýr súrefnisskynjari í pústi,
nýjar plasthlífar undir vél.

Ekinn 233 þúsund km. 

Upplýsingar í síma 693-3554

Næsta 
Bændablað  

kemur út
15. desember

Smáauglýsinga-
síminn er:

563 0300
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Jötunn Vélar ehf - sími 480 0400 - www.jotunn.is
Austurvegi 69, 800 Selfoss - Lónsbakka, 601 Akureyri

Mc Cormick CX 105
árg. 2005
kr. 2.990.000+vsk 

Mc Cormick MC 115
árg. 2005
kr. 3.290.000+vsk 

Claas Ranger  945 GX
árg. 1998
kr. 1.990.000+vsk 

New Holland TL 100
árg. 2006
kr. 3.900.000+vsk 

New Holland TS 110 
árg. 2006
kr. 4.400.000+vsk

Tudor rafgeymar
Rafgeymar í flest farartæki.

Drifsköft og hlífar 
Drifsköft, öryggishlífar, hjörulið-
skrossar, jókar, drifskaftsefni ofl.  

Olíur og síur
Olíur og glussi á góðu verði.   
Eigum síur í flestar dráttavélar. 
Einnig AdBlue í 20 ltr. og 200 ltr.
umbúðum.  Frábært verð.

Snjóskófla með vængjum. A) Stærð 
1800-3000 mm. Verð kr. 436.000,- 
með vsk. B) Stærð 2000-3450 mm. 
Verð kr. 547.000,- með vsk. H. 
Hauksson ehf., sími 588-1130.

Pallagafflar. Verð kr. 119.000,- með 
vsk. H. Hauksson ehf., sími 588-1130.

Rafstöðvar með orginal Honda-
vélum. Eigum til nokkrar stærðir á 
lager. Stöðvarnar eru frá ELCOS 
Srl á Ítalíu, www.elcos.net. Eigum 
einnig hljóðlátar stöðvar fyrir ferða-
vagna. Við bjóðum upp á allar gerðir 
af rafstöðvum. Mjög hagstæð verð. 
Hákonarson ehf., www.hak.is, s. 892 
4163, netfang: hak@hak.is.

Lambheldar hliðgrindur. Breidd 4,27 
m, hæð 1,10 m. Möskvastærð 10 x 15 
cm. Verð fyrir 1 stk, 24.900 auk vsk. 
Verð 2-4 stk, 22.900 auk vsk. 5 stk 
eða fleiri 19.900 auk vsk. Uppl. í síma 
669-1336 og 899-1776, Aurasel ehf.

Weckman WS 150 sturtuvagn. 
Burðargeta 15 tonn. Verð kr. 
2.350.000,- með vsk (1.895.000,- 
án vsk). H. Hauksson ehf., sími 588-
1130.

Baggagreip fyrir 2 rúllur. Vökvaopnun. 
Verð kr. 340.000,- með vsk (275.000 
án vsk). Tilboð í des. = mínus 10% 
afsláttur. H. Hauksson ehf. Uppl. í 
síma 588-1130.

VINNULYFTUR ehf. Eigum á lager 
nýjar skæralyftur frá Skyjack og 
bómulyftur frá Niftylift, eyvindur@
simnet.is, sími 774-2501.

Sami baggagreip. Verð kr. 210.000 
mínus kr. 45.000 afsl. = verð kr. 
165.000 með vsk (kr. 133.000 án 
vsk.). H. Hauksson ehf., sími 588-
1130.

Til sölu land í Landsveit í 
Rangárvallasýslu sem er 57,1 hekt-
ari og þar af eru 9 hektarar ræktað 
tún. Landið er í 8 km fjarlægð frá 
Hellu og liggur með Árbæjarvegi 271. 
Fögur fjallasýn til Heklu, Tindfjalla og 
Eyjafjallajökuls. Uppl. veittar í síma 
557-8480 eða 892-8480.

Jólagjöfin í ár! Einstaklega fallegt 
dagatal Búsögu 2017 með myndum 
af dráttarvélum og heyvinnutækjum 
á Íslandi, ásamt fróðleik um tækin á 
hverri síðu. Sendum hvert á land sem 
er. Verðið er 1.500 kr. Pantanir í síma 
894-9330 eða busaga@simnet.is

Sími : 892 0016.

Sími : 892 0016.

Sími : 892 0016.

Holdagripir til sölu: Undaneldisnaut: 
1 naut fætt júní 2015: 3 kálfar fæddir 
júní 2016: 14 (7 kvígur / 7 naut) Kýr 
/ kvígur. Kelfdar: 24. Frekari uppl. í 
síma 841-7300 & 841-1200.

Toyota RAV4 2008, ssk., ekinn 81 
þús. km. Vetrar- og sumardekk. 
Verð 2.190.000. Uppl. í síma 833-
7002, Víðir.

VW Transporter, árg. 2004, 2,5TD, 8 
manna, ekinn 299 þús., 6 þrepa, ssk., 
framdrifinn með spólvörn, aukamið-
stöð o.fl. Verð 1.150.000. Uppl. í síma 
898-8878, Bjarni.

9564 lítra. 10.000 lítra dæla. 620x26 
dekk. 9 tonna öxull. Tveir áfyllistútar. 
LED ljós. Vökvabremsur. Fjaðrandi 
beisli, 4,5 m barki fylgir. 1,7 m. kr. 
án vsk. S. 841-1200 & 841-7300, 
Vallarnaut.is

WD Rafstöðvar 4 cyl., dísil, 30 kw, 3 
fasa. Annars allar stærðir í boði. 10 
ára reynsla, kortalán allt að 36 mán. 
Vélaverkstæðið Holti S. 435-6662 & 
895-6662 www.holt1.is

Liebherr 900, 18 tonn, árg. 2007, 
notuð 9000 vst. Verð 4 m. + vsk. Uppl. 
í síma 894-8620. Facebook: Bíla og 
Vélasala.

Benz 2548, árg. 2008, krókheysisbíll. 
Ekinn 430 þ. Verð 4.5 millj. + vsk. 
Uppl. í síma 894-8620. Pallur ekki í 
verðinu. Facebook: Bíla og Vélasala.

Benz Atego 1223 '05. Ekinn 289 
þ. Nýyfirfarnar bremsur. Ný negld 
dekk. Bakkmyndavél. Fjarstýring 
á lyftu. Búið að skrá bíl niður. Fólk 
með gamla minna próf má keyra. 
Verð: 3.200+vsk eða tilboð. Uppl. í 
síma 868-2601,Brynjar.

Landcruiser 100 dísil, árg.´02, 
ekinn 365 þ. Verð 2.490 þús. Uppl. 
í síma 894-8620. Facebook: Bíla og 
Vélasala.

Veniri VF 1033B, árg. 2005. Uppl. í 
síma 894-8620. Facebook: Bíla og 
Vélasala.

Snjóplógur. Verð 300 þ. + vsk. Uppl. 
í síma 894-8620. Facebook: Bíla og 
Vélasala.

Krókheysisbíll 2543 '99. Verð 2 millj. + 
vsk. Ekinn 800 þús. Uppl. í síma 894-
8620. Facebook: Bíla og Vélasala.

Til sölu Scania 360 búkkabíll, árg. 
'98, 6x2, ekinn 186 þús. km. Verð 
1.680.000,- án vsk. Uppl. í síma 
660-1818.

Volvo S80 D5, 4x4, 215 hestöfl, árg. 
'11, ekinn 142.000 þús., aukadekk, 
krókur, skoðaður, smurður, GPS, o.fl. 
Mjög gott eintak. Verð 4.290.000. 
Uppl. í síma 663-4844.

Snjótönn á vörubíl. Verð 400 þ. + vsk. 
Uppl. í síma 894-8620. Facebook: 
Bíla og Vélasala.

Bílaplanið hefur þennan VOLVO 
Fl614 4x2, árg. '05, ekinn 284 þús. 
km, dísil, 6 gírar. Verð 2.890.000. 
Rnr.107610. Tilvalin til hestaflutninga. 
Uppl. í síma 552-6000.

Valtra A93 1.9.2014, 900 vst. Lítið 
slitin Michelin dekk. Ný 180 sm skófla. 
5,6 m + vsk. Nánari uppl. í síma 860-
7566 eftir kl. 18.
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Uppl. í síma
893-8424 / set@velafl .is

og á 694-3700 / gk@velafl .is
www.velafl.is

Hyundai HX220L

Árg 2016, 300 tímar
Fleyglagnir, hraðtengi

900mm spyrnur, flott vél
Verð 16,800,000 + vsk

John Deere 6420 SE

Árg 2005, 4,000 tímar
110 hestöfl, nýleg dekk.

Verð 4,300,000 + vsk

Hyundai R55-7

Árg 2007, 6,200 tímar
Fleyglagnir, hraðtengi og 2 skóflur

Verð 4,200,000 + vsk

M.Benz 2635

Árg 2000, 390,000km
Krókheysi og 1 pallur

Rafmagnsskiptur
Verð 3,750,000 + vsk

Komatsu PC 300LC-3

Árg 1989, 21,500 tímar
Vél í fínu lagi.

Verð 2,800,000 + vsk

Bomag BW213DH-4

Árg 2004, 6,600 tímar
Þjöppumælir og prentari

Verð 6,500,000 + vsk

Dieci Apollo 25.6

Nýr ónotaður, lyftigeta 2,5tonn
Lyftihæð 5,78m, lipur og nettur

Hraðtengi, gafflar og skófla.
Verð 6,600,000 + vsk

Liebherr 934

Árg 2005, 8,800 tímar
Smurkerfi, hraðtengi fleyglagnir

FRD F35 fleygur, 2 skóflur
Verð 8,250,000 + vsk

Weckmann 18 tonna malarvagn. 
Hardox stál í skúffu. Dekk 
710/45R22,5. Verð kr. 3.980.000 
með vsk (kr. 3.210.000 án vsk). H. 
Hauksson ehf., sími 588-1130.

Weckman flatvagn/rúlluvagn. Stærð 
pall 2,55x9,00 m. Verð kr. 1.990.000 
með vsk (kr. 1.605.000 án vsk). H. 
Hauksson ehf., sími 588-1130.

Weckman sturtuvagnar. 11 tonn, verð 
kr. 1.560.000 með vsk (1.259.000,- án 
vsk). 13 tonn, verð kr. 1.860.000 með 
vsk (1.500.000 án vsk). Tilboð í des. 
= Frír flutningur eða 100.000 afsláttur. 
H. Hauksson ehf., sími 588-1130.

Tilboð: 24.990 með kútum. Einnota 
kútar og engin leiga. Mjög handhæg 
og létt í smærri verkefni. Íshúsið ehf., 
sími 566-6000, www.viftur.is

Frábærir gafflar í hirðinguna og 
önnur störf. Álskaft og plastgreiða 
nær óbrjótanleg. Léttir og skemmti-
legir. Sjá myndband á www.brimco.
is . Verð kr.9.500:- m.vsk. Sendum 
um land allt. Brimco ehf., Flugumýri 
8, Mosf., s.894-5111. Opið frá kl.13-
16.30.

Cemtec sænskar skeifur og fjaðrir. 
Framleitt skv. reglum FEIF. Leitun 
að betra verði. Afsláttur ef keypt er í 
magni. Sendum um land allt. Brimco 
ehf., Flugumýri 8, Mosf., s. 894-5111, 
opið frá kl.13-16.30 www.brimco.is

VW Golf 1.6, árg. 2005. Ekinn aðeins 
um 85.000 km. Ný tímareim. Bíllinn er 
glæsilegur og nýlega innfluttur. Nýleg, 
ónegld vetrardekk. Næsta skoðun 
2017. Verð 980.000 kr. Brimco ehf., 
Flugumýri 8, Mosf., s.894-5111, opið 
frá kl.13-16.30.

Bílalyftur. 2ja pósta bílalyftur, 3,2, 4,0 
eða 5 tonn. Ýmsar útfærslur. Verðið 
frábært og gæðin góð. Sýningarlyfta 
á staðnum. Brimco ehf., Flugumýri 
8, Mosf., s. 894-5111, opið frá kl.13-
16.30 www.brimco.is

Til sölu Toyota Land Cruiser 150 
GX, árg. 2013. Glæsilegur jeppi vel 
með farinn og fengið góða þjónustu. 
Fjöldi aukahluta. Sæti fyrir 7. Verð 
7.250.000 Uppl. í síma 696-9503.

Eigum til eitt nýtt Polaris Sportsman 
570 X2 fjórhjól með palli. Hjólið er tor-
færuskráð með rafmagnsstýri og mót-
orbremsu og leysir af hólmi hið vin-
sæla 800 hjól frá sama framleiðanda. 
Hagkvæmt, lipurt og fjölhæft fjórhjól 
á hagstæðu verði. Hentar bæði sem 
vinnuþjarkur og frístundatæki. Verð: 
1.700.000 + vsk. Aðrar útfærslur hjóla 
einnig í boði. Cobolt verkstæði ehf., 
Freyjunesi 6, 603 Akureyri, 461-1500.
cobolt@cobolt.is

Volvo FH12 4x2, árg. 2000, ekinn 
570.000. Verð 2.000.000 + vsk - ath. 
skipti. Uppl. í síma 861-0330.

Er með til sölu í Rvk. Ford Escape, 
árg. 2008, keyrðan 122.000 km, ssk. 
3,0 L v6. Verð 1.600.000. Seljandi 
Styrmir s. 846-3448.

Til sölu Mercedes Benz S 320, árg. 
1994 (skráður 4/8 1994), ekinn 307 
þús. km. Er á hálfslitnum nagladekkj-
um og honum fylgja sumardekk á 
felgum og einnig tvö ný frambretti. 
Verð 250 þús. kr. Nánari uppl. í síma 
892-2370, Pálmar.

Innflutningur & sala á vinnuvélum til 
Íslands. Við aðstoðum við flutning & 
kaup á nýjum/notuðum vinnuvélum 
& tækjum frá Bretlandi til Íslands. Yfir 
20 ára reynsla, örugg og snögg þjón-
usta. www.ice-export.co.uk Erum líka 
á facebook undir: Suður England sími 
499-0588. Haukur. sudurengland@
gmail.com

Framleiðnisjóður er leiðandi stuðningsaðili við þróunar- og 
nýsköpunarstarf landbúnaðarins og býður fram stuðning við vel 
undirbúin verkefni innan eftirtalinna flokka:

a. hagnýtra rannsóknarstarfa og aðra þekkingaröflunar í grein-
inni. 

b. nýsköpun atvinnu á bújörðum og fyrirtæki í dreifbýli.
Kallað er eftir umsóknum frá bændum, samvinnuhópum bænda 
og aðilum innan rannsókna- og þróunargeirans. Við ákvarðana-
töku um úthlutanir til verkefna, sem hafa það að markmiði að 
stuðla að fjölgun atvinnutækifæra í sveitum, njóta forgangs þau 
verkefni sem fela í sér verulega nýbreytni. 
Þá mun sjóðurinn veita styrki til framhaldsnáms (MS eða PhD) á 
fagsviði sjóðsins.
Mikilvægt er að í umsókn sé

• Markmið verkefnisins sett fram með skýrum og mælanlegum 
hætti.

• Sýnt fram á faglega og fjárhagslega möguleika umsækjanda 
til þess að leysa verkefnið af hendi.

• Glögg grein gerð fyrir kostnaði við verkefnið og hvernig það 
skuli fjármagnað; einkum er mikilvægt að gera grein fyrir eigin 
framlagi umsækjanda til verkefnisins.

• Sýnt fram á fýsileika verkefnis og áætlaðan ábata af því á fyr-
irsjánlegum tíma. 

Umsóknafrestur er til 10. febrúar n.k (póststimpill gildir)

Umsóknum skal skilað til Framleiðnisjóðs landbúnaðarins, 
Hvanneyrargötu 3, 311 Borgarnes.
Umsóknareyðublöð er að finna á heimasíðu sjóðsins, www.fl.is. 
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Framleiðnisjóðs land-
búnaðarins, Hvanneyri. Sími 430-4300 / netfang fl@fl.is.

Framleiðnisjóður 
landbúnaðarins auglýsir 

eftir umsóknum um styrki 
úr sjóðnum

Framleiðnisjóður landbúnaðarins

Hvanneyri – 311 Borgarnes

Sími 430-4300

Til sölu 
steypustöð 
með öllu 
tilheyrandi
Uppl. í síma 863 0529
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Til sölu
Hornstrandabækurnar allar 5 í pakka 
7.900 kr. Sönnu vestfirsku þjóð-
sögurnar allar 3, 1.980 kr. Upplagt í 
jólapakkann eða afmælisgjöfina. Frítt 
með póstinum. Vestfirska forlagið 
jons@snerpa.is 456-8181.

Bása- og drenmottur, nótuð plast-
borð, girðingastaurar og plastprófilar, 
margar stærðir. Útileiktæki, girðingar, 
gervigras og heildarlausn á leiksvæð-
um. Uppl. á vefsíðu Johannhelgi.is, 
eða í sími 820-8096.

Fjárhúsamottur. Verð kr. 9.350 með 
vsk (kr. 7.540 án vsk). Tilboð - Frír 
flutningur. H. Hauksson ehf., sími 
588-1130.

Weckman þak- og veggjastál.  
0,5 mm galv. Verð 1.190 m².  
0,6 mm galv. Verð 1.450 m².  
0,45 litað. Verð 1.480 m².  
0,5 l i tað. Verð 1.790 m².  
Stallað /litað. Verð kr. 2.400 m².  
Með vsk. Afgreiðslufrestur 4-6 vikur. 
H. Hauksson ehf., sími 588-1130.

2 stk, 18 metra ljósastaurar með 
ljósakúplum. 3 kúplar á hvorum staur. 
150.000,- kr staurinn. Uppl. í síma 
898-7976.

Til sölu International 275, árg. '59 í 
þokkalegu ástandi, verð 200.000. 
Claas heyþyrla, verð kr. 50.000, er í 
lagi. Varahlutir fylgja báðum tækjun-
um. Uppl. í síma 663-1420, Trausti.

Toyota Corolla station, árg.´96. 
Skoðun ́ 17. Negld vetrardekk og sum-
ardekk á felgum. Góður bíll á góðu 
verði. Uppl. í síma 847-2730.

Til sölu 3 kefldar kvígur. Burðartími 
um 20. desember nk. Staðsettar á 
Suðurlandi. Uppl. í síma 899-5494 
(Ágúst Ingi).

Til sölu eru 111,7 ærgildi í sauðfé 
frá 1. janúar 2017. Áskilinn er réttur 
til að taka hvaða tilboði sem er eða 
hafna öllum. Tilboð sendist á netfang-
ið fanneyolof@rml.is í síðasta lagi 8. 
desember 2016.

Til sölu Volvo vörubíll F7, árg.´80 með 
palli og sturtum. Mikið af varahlutum 
fylgja. Tilboð óskast. Einnig óska ég 
eftir vél eða hedd úr 4ra cl. Cherokee, 
bsk., árg. ́ 94. Uppl. í síma 865-1375.

Til sölu/leigu Benazzato 205 bygginga-
krani með 26 m bómu, 600 kg út í 
enda. Keyptur nýr 2006 af Kvörnum. 
Er í topplagi. Tilboð óskast. Uppl. í 
síma 897-8918.

Til sölu 38,9 ærgilda greiðslumark í 
sauðfé. Tilboð sendist á ee@rml.is 
fyrir mánudaginn 12.des 2016.

Til sölu eru 239 ærgildi í sauðfé frá 
1. janúar 2017. Selst að hluta eða í 
heilu lagi. Áskilinn er réttur til að taka 
hvaða tilboði sem er eða hafna öllum. 
Tilboð sendist á h.vilberg@gmail.com 
í síðasta lagi 13. desember 2016. 
Fyrirspurnir í síma 854-4048.

Til sölu Ifor Williams, 5 hesta kerra, 
árg.´06. Uppl. í síma 898-6960.

Ford E4OD sjálfskipting til sölu, kemur 
úr bensín Econoline, á að vera í góðu 
lagi. Verðhugmynd 100 þús. Uppl. í 
síma 612-0504.

Til sölu Lister rafstöð 3 kw í stálhúsi. 
Einnig tvær sólarsellur, ein stór h. 1,23 
m og b. 56 cm. Önnur minni, h. 57 cm 
og b. 33 cm. Uppl. í síma 899-1718.

Vörubílakeðjur og langbönd til sölu. 
Uppl. í síma 893-5005.

Til sölu eru 136,5 ærgildi í sauðfé frá 
janúar 2017. Uppl. í síma 868-7924, 
Elvar.

Toppeintak AMG Benz, árg. '08, ekinn 
115 þús. Ásett verð 5.600 þús. Vill 
skipta á góðum traktor. Uppl. í síma 
852-5802.

Til sölu 291 ærgilda greiðslumark í 
sauðfé. Tilboð sendist á amj@bondi.
is fyrir 10 des.

Til sölu eru 330 ærgilda greiðslumark 
sem gildir frá 1. janúar 2017. Okkar 
verðhugmynd er 22.000 kr. á ærgildi. 
Tilboð sendist á torrii@hotmail.com. 
Skoðum öll tilboð hvort sem er í hluta 
eða öll ærgildin.

Erum með 9 kvígur til sölu. Burðartími 
apríl/maí/júní ´17. Nánari uppl. í 
síma 434-1552 eftir kl. 19 á kvöldin. 
Margrét og Ásmundur, Miklagarði, 
Dalabyggð.

Bókin Átthagar eftir Herdísi M. 
Hübner. Eftirminnilegar söguhetjur af 
ýmsum þjóðernum. Beint í umræðu 
dagsins. Vestfirska forlagið

Þorp verður til á Flateyri, eftir 
Jóhönnu G. Kristjánsdóttur. Fróðleg 
og áhugaverð! Skyldulesning fyrir alla 
Önfirðinga. Vestfirska forlagið.

Súgfirðingur fer út í heim, eftir 
Guðbjart Gunnarsson. Hispurslaus 
og skemmtileg! Skyldulesning fyrir 
alla Súgfirðinga! Vestfirska forlagið.

Húsið á heimsenda, eftir Helgu Sv. 
Helgadóttur. Saga frá Vestfjörðum 
fyrir alla aldurshópa. Það er margt á 
dagskránni. Vestfirska forlagið.

Gamlar glefsur og nýjar, eftir Gunnar 
B. Eydal, skrifstofustjóra Rvk.borgar í 
30 ár, 12 borgarstjórar. Norðlenskur 
húmor! Vestfirska forlagið.

Óska eftir
Óska eftir að kaupa gamla dráttavél 
m/ámoksturstækjum, ca. 40 - 70 hp. 
Uppl. síma 868-3340.

Óska eftir Toyoto Hiace, árg. 2000-
2006. Uppl. í síma 696-5799.

Kaupi allar tegundir af vínylplöt-
um. Borga toppverð. Sérstaklega 
íslenskar. Vantar 45 snúninga 
íslenskar. Staðgreiði líka vínylplötu-
söfn. Uppl. gefur Óli í síma 822-3710 
eða á netfangið olisigur@gmail.com.

Atvinna
24 ára þýskur námsmaður í landbún-
aði óskar eftir að komast í starfsnám á 
sauðfjárbú í ca 2 mánuði á tímabilinu 
júlí til lok október 2017. Nánari uppl.: 
saskia-ruth@gmx.net

Duglegur og traustur karlmaður óskar 
eftir vinnu, er með reynslu á mjólk-
urbúi, sláturhúsi og gróðurhúsi. Góð 
meðmæli. Nánari uppl.: stelios72@
mail.com

Til leigu
Til leigu 3ja herbergja íbúð í kópa-
vogi frá 6. des. til 31. jan., innbú fylgir. 
Uppl. í síma 661-1767.

Einkamál
Myndarlegur karlmaður um sjötugt 
óskar eftir að kynnast konu með sam-
búð í huga. Ýmisskonar áhugamál. Á 
litla sæta íbúð á Reykjavíkursvæðinu. 
Áhugasamir vinsamlega sendið inn 
bréf, merkt J-5863 til: Bændablaðið, 
Hagatorgi 1, 107 Rvík.

Jarðir
Óska eftir jörð til leigu helst á 
Suðurlandi en skoða allt. Á jörðinni 
þyrfti helst að vera íbúðarhús og 
hesthús. Allar ábendingar vel þegnar. 
Kristín Magnúsdóttir sími 867-9994.

Sumarhús
Félag ísl. hjúkrunarfræðinga óskar 
eftir vel útbúnum sumarhúsum víðs 
vegar um landið fyrir félagsmenn sína 
sumarið 2017. Uppl. gefur Guðrún 
í síma 540-6400 eða á netfangið  
gudrun@hjukrun.is

Þjónusta
Tek að mér í tamningu og þjálfun. Er 
með góða aðstöðu að Ölvaldsstöðum 
i Borgarfirði. Nýútskrifuð frá Hólum. 
Mikil reynsla og vönduð vinnubrögð. 
Sími 772-9622, Þórdís.

Tek að mér viðgerðir á flestum 
tegundum sjálfskiptinga. Hafið sam-
band í síma 663-9589 til að fá uppl. 
og tilboð. HP transmission Akureyri, 
email einar.g9@gmail.com, Einar G.

Ég er 38 ára ung kona sem langar 
að taka að mér ýmis heimilisstörf. 
Er með bílpróf og valtarapróf. Ég er 
laus eftir áramót og kemst hvert á 
land sem er. Uppl. í síma 861-1979, 
Hafdís.

Bókhald. Tek að mér bókhald og 
skattaskýrslur fyrir minni rekstrar-
aðila. Sé um vsk, staðgreiðslu og 
laun. Uppl. í síma 696-3003 og rgbok-
hald@gmail.com

Verð: 5.200.000,- án vsk

Volvo FM12 
m/krókheysi

Árgerð: 2004 - 545.000 km

Verð: 4.900.000,- án vsk

Komatsu PC340LC-6
Árgerð: 1998

Hraðtengi + skófla

Verð: 6.900.000,- án vsk

Volvo FM12 6x4
Árgerð: 2001 - 269.000 km.

Hiab 220 C-5 krani
Sturtupallur + dráttarstóll

Verð: 6.900.000,- án vsk

Volvo EC160CL
Árgerð: 2007 - 8.990 vinnustundir

Hraðtengi + 2 skóflur

Verð: 2.650.000,- án vsk

Bobcat S185
Árgerð: 2007

Notkun: 2.990 vinnustundir

Eigum til á lager:
Nýja og notaða Club Car 

vinnubíla. Bæði rafmagns 
og diesel.

Möslein TF3
Árgerð: 2016

3 öxla beyslisvagn

NÝTT

Hjólabúnaður Þrýstibremsur Nefhjól

Læsanlegir og einfaldir
beislisendar

Ljós og ljósabúnaður

Bremsuborðar Hjólalegur

Hjólnöf

Þ ý tib efhjó

Bremsubarkar

Samhliða innflutningi okkar á Indespension kerrum
erum við með varahluti og hluti til kerrusmíða fyrir 
flestar kerrugerðir, t.d. Indespension, Ifor Williams o.fl.
Eigum á lager mikið úrval varahluta í helstu gerðir 
bremsu og hjólabúnaðar fyrir Alko og Knott. Bjóðum
einnig sérpantanir.

Nálægð við birgja okkar í Bretlandi tryggir skamman 
afgreiðslufrest á sérpöntunum.

Kerruvarahlutir á góðu verði

Austurvegur 69 - 800 Selfoss Lónsbakki - 601 Akureyri Sólvangi 5 - 700 Egilsstaðir

Sími 480 0400 jotunn@jotunn.is www.jotunn.is

S: 5272600 - www.velavit.is
Varahlutir - Viðgerðir

Vélavit
Sala - Þjónusta

Við sérhæfum okkur í JCB, Hydrema, Iveco, 
New Holland, Case og nú:

Smáauglýsinga-

síminn er:

563 0300
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Í nýjasta afbrigði MultiOne situr stjórnandinn 
á aftari hluta vélarinnar, sem er gríðarlega 
sveigjanleg og lipur þegar pláss er af 
skornum skammti. Þessi fyrirferðarlitla vél 
lyftir rúmlega sinni eigin þyngd en lyftigeta 
er frá 1200-2650 kg. – geri aðrir betur.

Klettur kynnir með stolti nýtt 
tæki úr MultiOne SD línunni

Með tilkomu MultiOne SD eru möguleikarnir enn fleiri þegar velja 
á tæki við hæfi, hvað varðar staðsetningu stjórnanda á tækinu. 
Hjá Kletti færðu lausnir fyrir allar aðstæður. 

Hafðu samband við sölumenn í síma 590 5156 og kynntu þér 
möguleika þessara þægilegu og fjölhæfu véla.

ER ÞITT BÚ  
ÖRUGGUR  
OG GÓÐUR  
VINNUSTAÐUR?

ER BRUNAHÆTTA  
Á ÞÍNUM BÆ?
Á hverju ári verða því  
miður alvarlegir brunar  
á sveitabæjum. 

Bæði fólk og búfénaður er  
í mikilli hættu þegar eldur  
blossar upp. 

Með réttum viðbrögðum og  
undirbúningi má koma í veg 
fyrir tjón og slys af völdum 
bruna. 

PO
RT

 h
ön

nu
n

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

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

MICKEY THOMPSON 
jeppadekkin hafa sannað sig á Íslandi

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

J E P PA D E K K

BAJA CLAW MTZDEEGAN

Bændablaðið Smáauglýsingar 56-30-300 

Jólablaðið kemur út 15. desember
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SÉRFRÆÐINGARNIR  
OKKAR

ÁSDÍS HRÖNN HILMARSDÓTTIR
Selfoss  480-4600 / 821-4043

HALLDÓR TH. W. KRISTINSSON
Höfuðborgarsv.  515-4187 / 821-4186

ELMAR SIGURGEIRSSON
Akureyri  460-4800 / 821-4059

Við liðsinnum þér!

Gólf í  
gripahús

50 ára
reynsla

NNÁÁTTÚRULEGT LJÓS OG GÓÐ LOFTRÆSTING
EERR ÖÖLLLUM DÝRUM NAAUUÐSSYYNNLLEEGG.
JJFFCC mænisgluuggggaar eerruu hannaðir ttiil aað sameina þþettaa tvveennnnnttt. 
GGlluuggggaarrnniirr eerru sséérrssmmííððaaððiirr íí þþeiimm stærðum semm hheeennnttttaa bbbeesssstt ffffyyyyrrrriirr 
hhvert gripahhúúss. 

HHönnuun burðargrindarinnar semm eerr úrr álli tteekkuurr mmiiðð aff hháámöörkkun 
ljóssflflææððiiss íí ggegnum gagnsætt óbrjótanlegt plast án þess að það
kkoommii nniiððuurr áá ssttyyrkleika gluggans.

Stillanleg spjöld áá bbááðum hliðum gluggans gefur möguleika á að 
stýra loftflæði að vild í gegnum gripahúsið. 

MÆNISGLUGGAR

Fjósa- 
innréttingar

40 ára
reynsla

YLEININGAR ERU LÉTTAR STÁLKLÆDDAR
SAMLOKU-EININGAR SEM FÁST MEÐ
ÞÉTTIFRAUÐS- EÐA STEINULLARKJARNA.
Einingarnar eru sterkar og burðarmiklar og fást með mismunandi
yfirborði og litum að eigin vali. Helstu kostir þess að nota samloku-
einingar er auðveld og fljót uppsetning, auðveld þrif, mikil burðar-
geta, mikið einangrunargildi og er ódýr kostur ef miðað er við
hefðbundnar lausnir.

Yleiningar henta vel fyrir eldri gripahús þar sem skipta þarf út þak- 
og eða vegg jaklæðningum. 

BALEX yleiningar eru framleiddar undir ströngu eftirliti samkvæmt 
viðurkenndum evrópskum stöðlum.

YLEININGAR

byko.is BONDI@BYKO.IS


