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Iceland Byproducts ehf., 
dótturfélag afurðafyrirtækisins 
Norðlenska, flutti út rúmlega 38 
tonn af kindagörnum á síðasta ári 
fyrir rúmar 89 milljónir króna. 
Það er í sjálfu sér engin nýlunda 
að fluttar séu út unnar kindagarnir 
en verðið sem fékkst fyrir þær er 
hreint með ólíkindum. Þannig 
var meðalverð á hvert kíló af 
kindagörnum 2.346 krónur á FOB-
verði. Á sama tíma var meðalverð 
á kindakjöti til landa víða um heim 
665 krónur á hvert kíló þrátt fyrir 
5% hækkun á árinu.   

Meðalverðið á görnunum var 
þannig  3,5 sinnum hærra en verðið 
sem fékkst fyrir útflutta kindakjötið 
með beini og nærri tvöfalt hærra 
en kílóverð á næstverðmætustu 
sauðfjárafurðunum, sem eru unnar 
gærur. 

Reynir Eiríksson, framleiðslu-
stjóri Norðlenska, segir að vinnslan 
á görnunum fari fram í gegnum 
fyrirtækið Icelandic Byproducts ehf. 

á Húsavík sem er í eigu Norðlenska. 
Það var stofnað árið 2010 til vinnslu 
á görnum og vömbum til útflutnings 
og fer vinnslan fram í náinni 
samvinnu við írska fyrirtækið Irish 
Casings. Koma Írarnir með þekkingu, 
mannskap og tæki til vinnslunnar 
sem fram fer í sláturhúsinu á Húsavík 
á hverju hausti. 

Görnum og vömbum er safnað 
saman forverkuðum og léttsöltuðum 
frá sláturhúsunum á Hvammstanga, 
Blönduósi, Kópaskeri, Vopnafirði 
og á Höfn í Hornafirði og flutt til 
vinnslu á Húsavík. Alls fengust 355 
þúsund garnir á þessu hausti, sem 
Icelandic Byproducts seldi úr landi. 
Þá voru flutt út 200 tonn af vömbum 
og um 150 tonn af kalónuðum 
löppum og hausum sem seldir voru 
til Afríku.

Duga sjö sinnum hringveginn

Þess má geta að hver görn er nærri 
25 metrar að lengd, þannig að 

samanlögð lengd allra garnanna sem 
fluttar voru út eftir haustslátrunina 
var 8.875 kílómetrar. Sem dæmi 
þá er hringvegurinn um þjóðveg 
1 samtals 1.332 kílómetrar þannig 
að útfluttu garnirnar hefðu dugað 
nærri sjö sinnum á hringveginn. 
Það er tveim hringjum meira en 
framleiðslan árið 2011. 

Frá Reykjavík til Los Angeles
og til baka

Í haust var slátrað 532.500 lömbum 
og um 40.000 af fullorðnu fé til 
viðbótar. Samtals var sláturféð 
því 572.500 talsins og úr þeim 
mátti því rekja samtals rúmlega 
14.300 kílómetra af görnum, eða 
14.312.500 metra. Garnirnar úr 
öllu sláturfé landsmanna í síðustu 
sláturtíð hefðu því dugað nærri 
ellefu sinnum hringveginn. 

Frá Reykjavík til Los Angeles 
í Bandaríkjunum eru rúmir 6.934 
kílómetrar, svo að garnirnar úr öllu 

sláturfénu á síðasta ári hefðu dugað 
til Los Angeles og til baka. 

Sparar kostnað við vinnslu og 
flutning 

Reynir segir að áður hafi sláturhúsin 
flutt út grófhreinsaðar garnir sem 
voru síðan frystar til útflutnings og 
einhver sláturhús geri það enn. Við 
slíka vinnslu er bæði kostnaðarsamt 
að frysta garnirnar og vambirnar, 
auk þess sem mikið fer þá fyrir þeim 
í flutningi. Segir hann að hugmynd 
hans hafi því verið að reyna að 
lækka kostnaðinn við flutning og 
vinnslu með meiri vinnslu og þar 
hafi Írarnir komið inn myndina. 

„Nú komum við um 130 þúsund 
görnum í hvern gám sem vegur um 
25 tonn, en áður var einungis hægt 
að koma um 30 þúsund frystum 
görnum í gáminn.  

Írarnir voru með 14 manns 
í vinnslunni á Húsavík í haust 
auk þess sem þeir voru líka með 

14 menn í „græna herberginu“ í 
flestum sláturhúsunum. Þannig 
fylgjast þeir með ferlinu alla leið 
í gegnum sláturhúsin.“

Irish Casings er með 
sambærilega vinnslu á görnum og 
vömbum víða um Írland. Síðan 
er fyrirtækið með flokkunarstöð 
í Egyptalandi, þangað sem 
íslensku garnirnar eru fluttar. Frá 
Egyptalandi fara garnirnar síðan til 
matvælavinnslufyrirtækja, einkum 
í Evrópu.

Garnir hafa um aldir verið 
nýttar í margvíslega pylsugerð, 
en á seinni árum hafa menn farið 
að nota verksmiðjuframleiddar 
gervigarnir sem framleiddar eru úr 
gelatíni í slíka vinnslu eins og m.a. 
er þekkt á Íslandi. Matgæðingar og 
pylsugerðarmenn víða um Evrópu 
halda sig þó enn við að nota aðeins 
ekta garnir í sína framleiðslu, sem 
kemur íslenskum fjárbændum til 
góða.  
 /HKr.

Útlendingar borga stórfé fyrir að láta 
rekja garnirnar úr íslensku sauðfé
─ alls voru seldar 355 þúsund garnir á síðasta ári, eða samtals 8.875 kílómetrar, sem hefðu dugað sjö sinnum um hringveginn

Árið 2014 er alþjóðlegt ár fjölskyldubúsins hjá Sameinuðu þjóðunum. 
Skúli Einarsson og Ólöf Ólafsdóttir hafa rekið blandað fjölskyldubú að Tannstaðabakka í 
Hrútafirði um áratugaskeið. Þau hafa selt kúa- og kindahlutann til dóttur sinnar og manns 
hennar og sjá nú formlega eingöngu um kjúklingabúið.  >Sjá á bls. 20.  Mynd / smh
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Fréttir

Refa- og minkaveiðar:

Bæta þarf 
skipulag

Aðgerðarleysi 
ekki valkostur

Talsvert hefur verið fjallað 
um tollaumhverfi innfluttra 
matvæla upp á síðkastið í 
kjölfar beiðni Haga um leyfi 
fyrir tollfrjálsum innflutningi 
á sauða,- geita- og buffalaosti, 
sem og innflutningi á lífrænum 
kjúklingi. Beiðni fyrirtækisins 
var lögð fram með þeim rökum 
að vöntun væri á slíkum vörum 
á markað hérlendis. Sigurður 
Ingi Jóhannsson, sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðherra, hefur 
hins vegar hafnað beiðninni með 
þeim rökum að árlega sé úthlutað 
tollkvótum fyrir ost og alifuglakjöt. 
Sigurður Ingi segir mikilvægt að 
breytingar á tollum séu almennt 
gerðar með heildstæðum hætti 
og þá einkum með gagnkvæmum 
viðskiptasamningum.

Umræða um tollamál á 
landbúnaðarafurðir fór á nokkurt flug 
þegar Mjólkursamsalan fór fram á að 
flytja inn talsvert magn af írsku smjör 
án tolla fyrir síðustu jól, til að bregðast 
við yfirvofandi smjörskorti í landinu. 
Sú beiðni var síðan afturkölluð og 
fyrirtækið ákvað að flytja smjörið 
inn og borga af því fullan toll. 
Hafa forsvarsmenn verslunarinnar 
gagnrýnt þá framgöngu og haldið 
því fram að með því að afturkalla 
beiðni um tollfrjálsan innflutning 
hafi Mjólkursamsalan viljað koma í 
veg fyrir að aðrir aðilar myndu einnig 
flytja inn smjör. Því hafa talsmenn 
Mjólkursamsölunnar neitað og borið 
við að svo mikið hefði legið á að 
fá hið írska smjör til landsins að 
ekki hefði verið hægt að bíða eftir 
afgreiðslu á beiðninni um tollalausan 
innflutning. 

Verið að afla gagna

Hagar fóru eins og áður segir fram á 
að fá að flytja inn nokkrar tegundir 
matvæla án tolla. Sömu sögu er 
að segja um fyrirtækið Kú sem 
hefur farið fram á að fá að flytja 
inn lífræna mjólk þar eð vöntun sé 
á henni hér á landi. Sú beiðni er á 
borði ráðgjafarnefndar um inn- og 
útflutning landbúnaðarvara. Ólafur 
Friðriksson, formaður nefndarinnar, 
sagði í samtali við Bændablaðið að 
enn væri verið að afla gagna varðandi 
beiðni um innflutning á lífrænni 
mjólk. 

Sigurður Ingi Jóhannsson, 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, 
segist ekki geta svarað því hver 
niðurstaða nefndarinnar verði. 

„Það ég best veit er beiðni um 
tollfrjálsan innflutning á lífrænni 
mjólk til umfjöllunar í nefndinni og 
þar með ekki á mínu borði eins og 
sakir standa. Því get ég ekki tjáð mig 
frekar um málið að svo stöddu.“

Starfshópur skipaður til að fara 
yfir tollvernd

Sigurður Ingi segir að til standi að 
fara yfir tollverndina í heild sinni á 
næstunni. 

„Við erum að setja á laggirnar 
hóp sem á að skoða, og gefa 
ráðherra skýrslu, um sóknarfæri 
sem viðskiptasamningar hafa gefið 
okkur varðandi tollvernd og hvaða 
breytingum sé hægt að ná fram með 
gagnkvæmum samningum. Jafnframt 
á hann að skoða þróun tollverndar á 
liðnum árum. Það er verið að vinna 
að skipun þessa hóps og hefur verið 
unnið að því undanfarnar vikur. 
Skipun hans er því óháð nýjustu 
vendingum í þessum málum öllum. 
Ég horfi til þess að vinnu hópsins 
verði hraðað en á þessari stundu er 
óljóst hvenær niðurstöður geta legið 
fyrir.

Tollvernd er ekki séríslenskt 
fyrirbæri heldur aðferð sem allar 
þjóðir beita. Leiðin til að ná 
fram breytingum á tollum eru 

gagnkvæmir viðskiptasamningar. 
Þróunin hlýtur að verða sú, og 
að því hefur verið stefnt lengi, að 
með auknum viðskiptasamningum 
opnist markaðir til að ná fram 
fjölbreytileika í framboði. Á sama 
tíma verja þjóðir auðvitað alltaf 

innlenda framleiðslu eins og kostur 
er, þannig er einfaldlega stefna allra 
landa.“

–Það hefur verið kallað eftir 
einhliða niðurfellingu tolla á 
ákveðnum vörum sem ekki eru 
framleiddar hér á landi. Samkvæmt 

þessum orðum þínum kemur það 
ekki til greina heldur verður það að 
gerast í gagnkvæmum samningum?

„Almennt er það þannig en ég vil 
ekki tjá mig um einstakar vörur, til að 
mynda þær sem nú eru til umfjöllunar 
hjá nefndinni. Stóra myndin er sú 
að þetta gerist með gagnkvæmum 
viðskiptasamningum, þess vegna 
sækjast ríki eftir slíkum samningum. 
Við erum jafnframt að setja á 
laggirnar hóp sem á að kortleggja 
sóknarfæri í matvælaframleiðslu, 
með því markmiði að auka verulega 
innlenda matvælaframleiðslu. 
Bæði er það til að þjóna betur 
innanlandsmarkaði en einnig til að 
sækja fram á erlenda markaði.“

Mikilvægt að horfa á hlutina í 
heild

Sindri Sigurgeirsson, formaður 
Bændasamtakanna, segir að afstaða 
samtakanna sé skýr varðandi tollamál 
og innflutning á matvælum. 

„Við viljum nálgast þessa umræðu 
með þeim hætti að það sé mikilvægt 
að nálgast málaflokkinn sem eina 
heild. Tollvernd undirbyggir ákveðið 
starfsumhverfi fyrir landbúnað 
í landinu ásamt ríkisstuðningi. 
Það er mjög mikilvægt að horfa á 
tollverndina í heild og að ekki sé 
verið að kippa út einhverjum steinum, 
einni og einni vörutegund, til að 
láta undan kröfum verslunarinnar. 
Með því er ég alls ekki að segja 
að sú stefna sem nú er uppi eigi að 
standa óbreytt um aldur og ævi. Í 
viðskiptasamningum milli ríkja 
getur komið upp að menn vilji breyta 
tollkvótum, eða samsetningu þeirra, 
en slíkir samningar eru ekki einhliða 
og fáheyrt væri ef eitt ríki gæfi eftir 
sína hagsmuni án þess að tryggja 
aðgang fyrir sínar vörur samtímis.“

Hægt að nýta tollkvóta

Sindri segist skilja kall neytenda eftir 
framboði á vörum, svo sem geita 
og sauðaosta sem í litlu magni eru 
framleiddir hér á landi. 

„Ég skil vel að neytendur vilji 
fá ákveðnar vörur en ég bendi á 
að það er þegar farvegur til að 
flytja þessar vörur hingað til lands, 
tollkvótar sem tilkomnir eru með 
viðskiptasamningum. Það er hægt 
að fá tollkvóta á ost og flytja inn osta 
af hvaða tegund sem hann er. Sömu 
sögu er að segja af kjúklingi til að 
mynda, því það hefur verið kallað 
eftir lífrænum kjúklingi. Það er því 
miður vöntun á íslenskum lífrænum 
alifuglum en það er hægt að flytja 
hann inn og það er þegar gert. 

Verslunin bregst eðlilega við 
eftirspurn eftir vörum eins og þeim 
sem hér um ræðir, en að mínu mati 
er það fyrirkomulag tollkvóta sem 
við höfum til þess fallið að koma til 
móts við það.“

 /fr

Breytingar á tollum verði gerðar með 
gagnkvæmum viðskiptasamningumÍ óundirbúnum fyrirspurnartíma 

á Alþingi síðastliðinn þriðjudag 
beindi Lilja Rafney Magnúsdóttir, 
þingmaður Vinstrihreyfingarinnar 
– græns framboðs, fyrirspurn 
til Illuga Gunnarssonar 
menntamálaráðherra varðandi 
Landbúnaðarháskóla Íslands og 
skipun í háskólaráð hans. 

Sagði Lilja að. upplýst hefði verið 
að ekki væri starfandi háskólaráð 
við skólann en samkvæmt lögum 
rann skipunartími háskólaráðs út 1. 
október síðastliðinn. Nýtt háskólaráð 
hefði ekki verið skipað, meðal 
annars vegna þess að tilnefningu í 
ráðið frá ráðherra hefði ekki borist. 
Lilja spurði hvað ylli því að ráðherra 
hefði látið hjá líða í fjóra mánuði 
að tilnefna fulltrúa í nýtt háskólaráð 
svo sem skylt væri samkvæmt 
lögum. Sömuleiðis spurði Lilja 
hvort stöðuskýrsla um skólann sem 
unnin hefði verið í ráðuneytinu hefði 
verið kynnt háskólaráði og leitað 
umsagnar þess.

Illugi svaraði því til að það 
væri á forræði skólans sjálfs að 
skipa í háskólaráðið og ekki hefði 
verið kallað eftir tilnefningu frá 
ráðherra í það. Það væri hins 
vegar ekki megin málið. Málefni 
Landbúnaðarháskólans hefðu mjög 
oft verið til umræðu í þingsal og 
einnig á borð fjárlaganefndar vegna 
fjárhagsstöðu skólans sem versnað 
hafi ár frá ári. Væri nú svo komið 
að skuld skólans við ríkissjóð hlypi 
á hundruðum milljóna króna og væri 
vel yfir 700 milljónir króna. 

„Ég tel að það séu sóknarfæri 
þennan skóla, það séu sóknarfæri 
fyrir íslenskan landbúnað og það séu 
sóknarfæri fyrir Borgfirðinga. En ég 
er alveg klár á því að með því að láta 
hlutina vera áfram eins og þeir hafa 
verið undanfarin ár, velkjast hér um í 
þingsölum og hjá nefndum, þar sem 
að vandinn hefur vaxið ár frá ári án 
þess að það hafi í raun og veru verið 
tekið á honum, það er ekki lengur 
valkostur.“

Starfshópur um fyrirkomulag og 
framkvæmd refa- og minkaveiða 
hefur skilað skýrslu til umhverfis- 
og auðlindaráðherra. Hópurinn 
telur brýnt að bæta skipulag 
veiðanna en telur að nauðsynlegar 
umbætur rúmist innan ramma 
núgildandi laga.

Meðal annars telur starfshópurinn 
mikilvægt að draga fram eðlismun 
refaveiða annars vegar og 
minkaveiða hins vegar. Bendir 
hópurinn á að uppruni, eðli og atferli 
þessara dýrategunda sé ólíkt sem 
og forsendur, tilgangur og markmið 
veiðanna. Er lagt til að sett verði 
skýr markmið fyrir veiðar á ref og 
mink sem mótuð verði í samstarfi 
ríkis og sveitarfélaga. 

Starfshópurinn telur að 
Umhverfisstofnun eigi að hafa áfram 
umsjón með og stjórn á opinberum 
aðgerðum sem ætlað er að hafa áhrif 
á stofnstærð og útbreiðslu villtra 
dýra. Sömuleiðis að sveitarfélög 
eigi að hafa áfram staðbundna 
umsjón og stjórn á aðgerðum innan 
sinna umdæma. Leggur hópurinn 
til að gerðir verði samningar milli 
ríkis og sveitarfélaga, til 3-5 ára í 
senn, um áherslur og fyrirkomulag 
veiða á minkum og refum. Einnig 
er lagt til að reglugerð um refa- og 
minkaveiðar verði endurskoðuð. 
Loks er lagt til að komið verði á 
sérstökum samstarfsvettvangi 
hlutaðeigandi aðila um framkvæmd 
refa og minkaveiða í því skyni að 
auka samræmingu og skilvirkni.

Hagar fóru fram á að fá leyfi fyrir tollfrjálsum innflutningi á sauða,- geita- og buffalaosti, sem og innflutningi á 
lífrænum kjúklingi. Beiðninni hefur verið hafnað.

Sigurður Ingi Jóhannsson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, segir 
mikilvægt að breytingar á tollum séu almennt gerðar með heildstæðum hætti 
og þá einkum með gagnkvæmum viðskiptasamningum.  Mynd / fr

Sindri Sigurgeirsson, formaður Bændasamtakanna, segir að tollvernd 
undirbyggi ákveðið starfsumhverfi fyrir landbúnað í landinu ásamt 
ríkisstuðningi.  Mynd / HKr.

Krafa um tollfrjálsan innflutning 
Hagar fóru fram á að fá að flytja inn sauða,- geita- og 
buffalaost, sem og lífrænan kjúkling án tolla. Ráðherra hefur 
nú hafnað þeirri beiðni að tillögu ráðgjafarnefndar um inn- 
og útflutning landbúnaðarvara. Þá hefur fyrirtækið Kú farið 
fram á að fá að flytja inn lífræna mjólk þar eð vöntun sé á 
henni hér á landi. Sú beiðni er enn til umfjöllunar.
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Stærsta minkaskinnauppboð í 
sögu Kopenhagen Fur fór fram í 
Kaupmannahöfn síðustu viku. Þá 
voru seld um 7,1 milljón skinna 
og héldu íslenskir minkabændur 
gæðastöðu sinni á markaðnum í 
öðru sæti á eftir Dönum. 

Margir biðu spenntir eftir febrúar 
uppboðinu en þau uppboð sem verið 
hafa frá því nýtt sölutímabil hófst 
í desember 2013 hafa ekki gengið 
vel. Ástæðurnar eru fyrst og fremst 
offramboð skinna en mikil aukning 
er á framboði milli áranna 2013 
og 2014. Einnig hefur áhrif að 
veturinn hefur verið mjög mildur á 
mikilvægum markaðssvæðum eins 
og Kína og í Rússlandi. Þar sem 
Kopenhagen Fur hefur oft verið 
leiðandi við mótun á markaðsverði 
í gegnum árin var beðið eftir þessu 
uppboði af mikilli eftirvæntingu. 

Samtals voru boðnar til sölu 
rúmlega 7 milljónir minkaskinna og 
var þetta að sögn uppboðshaldara 
stærsta uppboð á minkaskinnum sem 
nokkru sinni hefur verið haldið hjá 
Kopenhagen Fur. Fyrirtækið er 75 
ára gamalt og er leiðandi á heimsvísu 
í skinnasölunni og selur árlega um 
21 milljón minkaskinna auk refa- 
og kanínuskinna ásamt skinnum af 
nokkrum öðrum dýrategundum.

Öflugustu kaupendurnir frá Kína

Á uppboðið mættu um 500 
kaupendur. Um helmingur þeirra var 
frá Kína, Hong Kong og Kóreu en 
hinn helmingurinn dreifðist á mörg 
önnur lönd. Þegar upp var staðið 
voru stærstu kaupendurnir frá Kína 
og Hong Kong.

Einar E. Einarsson, ráðunautur 
í loðdýrarækt, segir að það 
gleðilegasta við þetta uppboð hafi 
verið að öll skinnin skyldu seljast.

„Fyrir uppboðið voru hagsmuna-
aðilar, í bæði framleiðslu skinnanna 
og úrvinnslu, sammála um að það 
væri mikilvæg forsenda fyrir alla.“

Verðlækkun 30% en samt minni 
en búist var við

„Til að salan yrði að veruleika 
varð hins vegar að lækka skinnin 
umtalsvert en þó minna en 
svartsýnustu spár gerðu ráð fyrir áður 
en uppboðið hófst. Má því segja að 
á uppboðinu hafi unnist varnarsigur 
þar sem allt seldist. Skinnin lækkuðu 
um 30% að meðaltali nú og er það til 
viðbótar við 25% lækkun sem varð 
í desember.“

Rúmlega 37 þúsund skinn seldust 
á ásættanlegu verði

„Frá Íslandi voru seld á þessu 
uppboði 37.176 skinn á meðalverðinu 
347 danskar krónur, en meðalverð 
uppboðsins var 340 dkr. Í íslenskum 
krónum er söluverðmæti skinnanna 
um 7.200 krónur, sem er ásættanlegt 

verð í þessari stöðu, en mikilvægt 
er að hafa í huga að þetta voru allt 
fyrsta flokks skinn. Undirflokkar 
og lakari skinn verða fyrst seld á 
seinni uppboðum sölutímabilsins, 
en markaðsverð þeirra er alltaf lægra 
en verð bestu skinnanna.  Einnig var 
mikið af þessum skinnum sem nú 
voru seld, eða 34% af framboðinu, 
svokölluð ljós skinn eða skinn af 
sjaldgæfari litartegundum. Verð 
þeirra er í dag umtalsvert hærra en 
hefðbundinna brúnna skinna.“

Engin leið að spá um framhaldið

„Það er enginn leið að spá fyrir 
um endanlegt söluverðmæti íslensku 
framleiðslunnar í ár en 3 uppboð eru 
eftir af sölutímabilinu. Miðað við 
núverandi markaðsverð má þó áætla 
að söluverðmæti skinnanna verði 
undir framleiðslukostnaði en það 
eiga flestir framleiðendur að þola því 
á síðustu 2-3 árum hefur skinnaverð 
verið yfir framleiðslukostnaði. Það 
er nú einu sinni þannig að á hinum 
frjálsa markaði lifa framleiðendur á 
meðaltalinu. 

 
Hækkandi framleiðslukostnaður 

veldur áhyggjum

„Það sem er hins vegar stærsta 

áhyggjuefnið fyrir minkabændur 
á Íslandi er sífellt hækkandi 
framleiðslukostnaður en frá árinu 
2010 hefur hann hækkað um tæp 
60% og er í dag um 7.000 krónur 
á skinn,“ segir Einar. Það þýðir að 
framleiðslukostnaðurinn er farinn 
að nálgast mjög söluverðmæti 
íslensku skinanna á uppboðinu nú. 

Hækkanir á fóðri, rafmagni, 
olíu og þjónustu samfara 

styrkingu krónunnar

„Þyngst vega verulegar hækkanir 
á fóðri en á umræddu tímabili 
hefur það hækkað um rúm 80%.  
Ef farið er að kryfja ástæðurnar 
má segja að margt smátt geri eitt 
stórt en öll hráefni hafa hækkað, 
hækkanir á olíu, rafmagni og 
allri þjónustu eiga líka sinn þátt 
í þessu. Samanlagt má segja að sá 
óstöðugleiki sem íslensk fyrirtæki 
búa í sé með ólíkindum mikill 
því hluta af þessum hækkunum 
getur maður ekki útskýrt svo vel 
sé. Hægfara styrking krónunnar 
er líka áhyggjuefni en engar líkur 
eru á að vörur eða þjónusta hér 
á landi lækki samfara styrkingu 
hennar en tekjurnar í íslenskum 
krónum lækka strax sem nemur 
styrkingunni.“

Aðeins Danir fá hærra verð en 
íslenskir bændur

„Það ánægjulega fyrir 
minkabændur er hins vegar að þeir 
eru með ágætlega samkeppnishæfa 
vöru á heimsmarkaði og í 
samanburði þjóðanna á gæðum þess 
sem verið er að framleiða er Ísland 
að koma ágætlega út. Íslenskir 
minkabændur hafa verið með næst 
besta meðalverðið á eftir Dönum 
síðustu ár og vonandi höldum við 
því áfram en við megum ekki missa 
framleiðslukostnaðinn upp úr öllu 
valdi því þá mun meðaltalið í 
skinnaverði ekki duga til að bændur 
lifi af,“ sagði Einar að lokum. 
  /HKr.

Stærsta minkaskinnauppboð í sögu Kopenhagen Fur:

Lækkandi verð en salan var góð
– Minkabændur hafa áhyggjur af stöðugt hækkandi framleiðslukostnaði

Samtökin Nei við ESB efna 
til baráttufunda til að fylgja 
því eftir að umsóknin um 
aðlögunarviðræður við ESB verði 
endanlega afturkölluð. Fyrsti 
fundurinn var á Sauðárkróki í gær 
og annar fundur verður haldinn á 
Pottinum og Pönnunni á Blönduósi 
í kvöld, fimmtudag kl. 20.30.

Í fréttatilkynningu frá 
samtökunum segir að næstu mánuðir 
geti skorið úr um hvort ríkisstjórn 
og Alþingi geri það eina sem réttast 
er – afturkalla umsóknina. Öllum 

sé nú fullljóst að ESB veiti engar 
varanlegar undanþágur frá lögum 
sínum og grunnsáttmálum.

„Aðildarviðræður snúast um 
skilyrði fyrir og tímasetningar á 
upptöku umsóknarlands á reglum 
ESB, framkvæmd þeirra og beitingu 
– sem fylla 100 þúsund blaðsíður. 
Um þessar reglur... verður ekki 
samið.“

Að þessum fundum samtakanna 
Nei við ESB standa Heimssýn, 
Ísafold, Herjan og Vinstrivaktin gegn 
ESB – Þjóðráð.

Árið 2014 er alþjóðlegt ár 
fjölskyldubúskapar hjá 
FAO – Matvæla- og 
landbúnaðarstofnun 
S a m e i n u ð u 
þjóðanna. Með þessu 
er ætlunin að vekja 
athygli á mikilvægi 
fjölskyldubúskapar 
og smábænda í þeirri 
viðleitni að uppræta hungur 
og fátækt í heiminum. 

Um leið er ætlunin að vekja athygli 
á hlutverki þessara aðila í að stuðla 
að fæðu- og næringaröryggi. Auk 
þess að bæta lífsskilyrði, stjórnun 
náttúruauðlinda, verndun umhverfis 
og stuðla að sjálfbærniþróun, einkum 
í dreifbýlinu. Fjölskyldubúskapur er 
því mikilvægur menningarþáttur í 
félags-, efnahags- og umhverfislegu 
tilliti. Þá hefur fjölskyldu- og 
smábúskapur órjúfanleg tengsl við 
fæðuöryggi á heimsvísu að mati 
FAO.

Lykilþáttur í mótun
heilbrigðrar stefnu

Markmið FAO og Sameinuðu 
þjóðanna með alþjóðlegu ári 
fjölskyldubúskapar, eða International 
Year of Family Farming 
(IYFF), er að skilgreina 
fjölskyldubúskap sem 
lykilþátt í mótun 
l a n d b ú n a ð a r - , 
umhverfis- og 
félagslegrar stefnu 
á alþjóðlegum 
vettvangi. Það verði 
m.a. gert með því að 
varpa ljósi á mismunun 
og tækifæri í greininni 
og marka stefnu til að 
auka þar jafnvægi. Ætlunin 
er að efna til umræðu á víðum 
grunni bæði með svæðisbundinni 
samvinnu sem og heimsvísu. 

Einnig að auka meðvitund 
og skilning á þeim 

áskorunum sem blasa 
við smábændum og 
leita leiða til að styðja 
við fjölskyldubúskap. 

Fjölbreyttur rekstur

Undir skilgreininguna 
fjölskyldubúskapur falla 

allir sem stunda landbúnað á 
fjölskylduforsendum og er það 
um leið tengd þróun fjölmargra 
dreifbýlishéraða. Undir fjölskyldu-
búskap geta fallið greinar 
eins og skógrækt, fiskveiðar, 
hirðingjabúskapur, margvísleg 
framleiðsla sem byggir á nýtingu 
vatns og byggir á vinnuafli 
fjölskyldumeðlima og þá bæði karla 
og kvenna. 

Margir þættir hafa áhrif á 
þróunina

Bæði í þróunar- og þróuðum löndum 
er fjölskyldubúskapur ríkjandi 
rekstrarform. Á alþjóðlega vísu eru 
nokkrir lykilþættir sem ráð því hvort 
árangur næst í fjölskyldubúskap 
að mati SÞ. Þar er m.a. um að 

ræða umhverfisþætti, 
s v æ ð i s  b u n d i n 

einkenni, opinbera 
s t e f n u m ö r k u n , 
aðgeng i  að 
m ö r k u ð u m , 
aðgengi að landi og 
náttúruauðlindum, 
tæknimöguleika, 
möguleika til að 

aukinnar þjónustu 
og aðgengi að 

fjármagni. Lýðræði, 
efnahagsumhverfi og 

félagslegar aðstæður skiptir líka 
miklu máli sem og möguleikarnir 
til náms.  /HKr.

Árið 2014 ár fjölskyldubúskapar hjá FAO og SÞ:

Órjúfanleg tengsl við 
fæðuöryggi á heimsvísu

Frá skinnauppboðinu í Kopenhagen Fur í síðustu viku.  Mynd / HKr. 

Einar E. Einarsson, ráðunautur í 
loðdýrarækt.

Karvel  L. Karvelsson, framkvæmdastjóri RML, Björn Halldórsson, formaður 
SÍL, Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir, fagstjóri hjá RML, og Sindri Sigurgeirsson, 
formaður BÍ, virða fyrir sér skinn í flokkunarstöð Kopenhagen Fur. Mynd / HKr.

Vilja afturkalla ESB-umsóknina
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Eins og bændur og búalið vita eru nær engin takmörk 

fyrir því sem getur komið upp á. Sérfræðingar 

fyrirtækja þjónustu VÍS bjóða sérsniðna tryggingavernd 

eftir breytilegum þörfum þeirra sem starfa í landbúnaði. 

Þannig getur þú einbeitt þér að því sem þú gerir best.

VÍS – þar sem tryggingar snúast um fólk.

Við vitum að allt getur gerst í landbúnaði

VÍS   |   ÁRMÚLA 3   |   108 REYKJAVÍK   |   SÍMI 560 5000   |   VIS.IS
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LEIÐARINN

Skýrsla Hagfræðistofnunar um 
Evrópusambandið þykir styrkja 
stöðu andstæðinga aðildar að ESB 
og þar með meirihlutaskoðun 
innan núverandi ríkisstjórnar. 
Athyglisvert er þó að nú, árið 
2014, hafi þurft að vinna heila 
skýrslu til að segja mönnum það 
sem fulltrúar ESB hafa margsagt 
í öllu aðlögunarferlinu, nefnilega 
að það sé ekki hægt að semja um 
neinar varanlegar undanþágur frá 
regluverkinu. 

Í þessu athyglisverða aðlögunar-
ferlisferðalagi sem lagt var 
upp í undir forystu Jóhönnu 
Sigurðardóttur er líka merkilegt að 
enginn hafi viljað hlusta á þá sem 
bentu á raunverulega ástæðu þess 
að ESB sóttist eftir því að fá Ísland 
inn í ríkjasamsteypu sína. Samt voru 
m.a. þingmenn frá Evrópuráðinu og 
fulltrúar ríkja utan Evrópu búnir að 
benda Íslendingum margoft á að eitt 
af höfuðmarkmiðum ESB væri að 
fá aðgengi að Norður-Atlantshafi 
og þar með að komast að borði 
lykilríkja í Norðurskautsráðinu. 

Dr. Michael Byers, sem er 
kanadískur lögfræðingur og 
sérfræðingur um norðurslóðir, 
hamraði enn einu sinni á 
þessu í merkilegu viðtali við 
Boga Ágústsson í Sjónvarpinu 
fyrir skömmu. Hann sagði að 
Íslendingum hefði ekki verið boðið 
að vera með í fundum fimm ríkja í 
Norðurskautsráðinu vegna umsóknar 
um aðild að Evrópusambandinu. 
Þessi ríki eru Bandaríkin, Kanada, 
Rússland, Noregur og Grænland. Þó 
að Grænland sé í ríkjasambandi við 
Danmörku er það ekki formlegur 
aðili að ESB. Byers sagði einnig að 
skoðað hefði verið hvort taka ætti 
Finna og Svía inn í ráðið, en vegna 
aðildar þeirra að ESB var það ekki 
talið koma til greina. Ríkin vildu 
einfaldlega ekki hleypa ESB að 
þessu borði vegna þeirra gríðarlegu 
efnahagshagsmuna sem taldir eru 
liggja í nýtingu norðurslóða. 

Byers sagði hins vegar að 
nú, þegar hlé hefði verið gert á 
aðildarviðræðum, væri upplagt 
fyrir Íslendinga að óska eftir 
þátttöku í þessum viðræðum. 
Íslendingar ættu að sækjast eftir að 
taka þátt í fundum fimm strandríkja 
Norðurskautsráðsins. Í þessum 
orðum liggur líka að með aðild 
að ESB væru Íslendingar að varpa 
frá sér gríðarlegum hagsmunum. 
Það lýtur ekki bara að nýtingu 
olíu og málma heldur einnig að 
nýtingu á fiskimiðum. Þar telur 
Byers að Íslendingar gætu leikið 
lykilhlutverkið í sex ríkja tafli 
um norðurslóðir. – Þarf að segja 
eitthvað meira?  /HKr.

Þetta lá alltaf fyrir

LOKAORÐIN

Landbúnaðurinn skapar
170 milljónir króna á dag
Mikil umræða hefur verið 
undanfarið um málefni tengd 
landbúnaðinum. Það er fyllilega 
eðlilegt að margir hafi skoðanir á 
því hvernig staðið er að innlendri 
matvælaframleiðslu, enda er hún 
samfélaginu mikilvæg. Tollvernd 
hefur verið mest áberandi að 
þessu sinni. 

Bændasamtökin hafa í áranna 
rás fjallað ítarlega um tollvernd 
og gildi hennar fyrir þjóðarbúið 
og bændur. Það eru stjórnvöld sem 
móta landbúnaðar stefnuna í gegnum 
búvörusamninga, búvörulög, 
margvíslega reglusetningu og 
ekki síst með tollalögum. Í máli 
forsvarsmanna bænda hefur komið 
fram ríkur vilji til þess að fara yfir 
allt starfsumhverfi stéttarinnar 
og meta hvað hefur tekist vel 
og hvað miður. Bændasamtökin 
hafa hins vegar lagt áherslu á að 
tilviljanakenndar ákvarðanir ráði 
ekki för og að fyrir liggi hvað önnur 
stefna, t.d. í tollamálum, þýði í raun 
og veru fyrir alla hlutaðeigandi. 
Hægt er t.d. að benda á þýðingu 
landbúnaðarins í ljósi nýrra gagna 
frá Hagstofu Íslands

Afkoma landbúnaðarins
fer batnandi

Í nýjum Hagreikningum land-
búnaðarins sem Hagstofa Íslands 

hefur gefið út er farið yfir afkomu 
greinarinnar í heild frá 2007 og allt 
til 2013. Niðurstöður ársins í fyrra 
eru enn áætlaðar, en lokatölur munu 
birtast síðar á þessu ári.

Afkoma landbúnaðarins í heild 
hefur verið jákvæð síðustu ár 
eftir mjög neikvæða niðurstöðu 
hrunárið 2008, þegar stórkostleg 
höfuðstólshækkun lána skilaði 
15,6 milljarða neikvæðri afkomu. 
Landbúnaðurinn, sem og samfélagið 
allt, axlaði við það þungar 
efnahagslegar byrðar.

 Á síðasta ári er áætlað að greinin 
hafi skilað tæplega 5,2 milljarða 
afgangi, sem er svipað og 2012. Sá 
afgangur gengur fyrst og fremst til 
að greiða laun bændanna sjálfra, en 
búið er að taka tillit til kostnaðar við 
aðkeypt vinnuafl.

Í tölum Hagstofunnar má líka 
lesa um þróun aðfangaverðs til 
landbúnaðarins. Þar kemur fram 
að þau hafa hækkað um rúm 86% 
á tímabilinu 2007-2013, mest 
árið 2008 eða um 18%. Einstakir 
kostnaðarliðir hafa þó hækkað 
talsvert meira. Til dæmis er hækkun 
áburðarverðs 165% á tímabilinu og 
orkuverðs 93%.

Þetta er talsvert meira en almennt 
verðlag hækkaði á árunum 2007-
2013, en hækkun þess er 51% 
á tímabilinu. Þá má enn fremur 
benda á að samkvæmt mælingum 

Hagstofunnar er hækkun á 
innlendum búvörum í smásölu 
á sama tímabili líka langt undir 
hækkun aðfanga, eða 51%, í 
samræmi við almennt verðlag. 

Fjöldi starfa tengist landbúnaði

Framleiðsluverðmæti greinarinnar 
er nú metið 61,5 milljarðar króna. 
Það jafngildir tæpum 170 milljónum 
á dag, alla daga ársins. Það munar um 
það. 4.800 störf eru í greininni, þar 
af 700 á höfuðborgarsvæðinu. Mun 
fleiri störf eru þó í tengdum greinum 
sem byggja á landbúnaðinum eins 
og afurðastöðvum, sölufyrirtækjum, 
vélasölum, fóður- og sáðvörusölum, 
dýralæknum og fjölmörgum öðrum 
sem þjónusta greinina á einn eða 
annan hátt eða vinna úr afurðunum. 
Að þeim meðtöldum má áætla að 
störfin séu nær 12 þúsund. 

Helmingur matvæla fluttur inn

Þrátt fyrir þetta framleiðum við 
ekki nærri því allan þann mat sem 
við neytum. Áætlað hefur verið að 
um helmingur hans sé fluttur inn. 
OECD telur að við flytjum inn 
matvörur fyrir ríflega 50 milljónir 
króna á dag, umfram það sem við 
flytjum út. Það er hærra hlutfall en 
í mörgum öðrum löndum, því að 
aðeins 10% matvælaframleiðslunnar 

á heimsvísu eru seld á milli landa.
Við getum og eigum að sækja 

þarna fram. Síðasta ríkisstjórn 
setti fram markmið þess efnis að 
auka hlutfall innlendra matvæla 
í neyslu um 10 prósentustig til 
2020. Núverandi ríkisstjórn hefur 
einnig markmið um að nýta betur 
þau tækifæri sem í landbúnaðinum 
felast. Bændur vilja gjarnan vinna að 
útfærslu þeirra með stjórnvöldum og 
öðrum sem málið varðar. 

Verið velkomin á matarhátíð
í Hörpu

Á komandi Búnaðarþingi verður 
lögð áhersla á að draga fram þá 
fjölbreyttu starfsemi sem tengist 
landbúnaðinum og hvað greinin 
skiptir víða máli. Setning þingsins 
verður að þessu sinni í Hörpu og 
verður með nýju sniði. Samhliða 
setningunni verður fjölbreytt 
dagskrá í húsinu, matarmarkaður 
á vegum verslunarinnar Búrsins 
og lokakeppni matarhátíðarinnar 
Food & Fun, sem löngu er komin 
með fastan sess hjá matgæðingum 
landsins. Allir velunnarar 
landbúnaðarins eru boðnir 
velkomnir í Hörpu þann 1. mars. 
Starfsfólk fyrirtækja sem tengjast 
greininni er sérstaklega hvatt til að 
mæta með fjölskyldur sínar. Sjáumst 
þar.  /SSS

Leikdeild U.M.F. Biskupstungna 
frumsýndi gamanleikinn Barið 
í brestina, eftir Guðmund 
Ólafsson, í Aratungu þann 14. 
febrúar. Leikstjóri er Gunnar 
Björn Guðmundsson, en þetta 
er sjöunda uppfærsla hans hjá 
félaginu. Leikritið er ærslafullur 
gamanleikur með söngívafi. Alls 
koma að uppsetningunni um 20 
manns, 14 leikarar, smiðir, hvíslari 
og ljósamaður. 

Leikritið gerist á sambyggðri 
heilsugæslustöð og elliheimili á 
einum degi, segir frá lífi fólksins sem 
þar býr og starfar. Hvernig það leysir 
vandamál sem upp koma. Allt gengur 
sinn vanagang þar til að einn daginn 
fréttist að velferðarráðherrann ætli 
að koma í óvænta heimsókn til að 
skoða magaspeglunartækið sem hann 
barðist fyrir á þinginu og fjármagnaði 
á sínum tíma. Vandamálið er að 
fjármagnið var ekki notað til að 
kaupa magaspeglunartækið heldur 
voru peningarnir notaðir í að styrkja 
knattspyrnulið bæjarins. Núna 
eru góð ráð dýr og upphefst hinn 

fjörugasti ærslaleikur. Starfsfólkið 
þarf að spinna trúverðuga fléttu til 
að leika á velferðarráðherrann. 

Starfsfólk og sjúklingar eru margir 

hverjir stórfurðulegir og er erfitt 
fyrir alla að átta sig á sínu hlutverki 
í fléttunni. Önnur smávægileg atriði 
sem geta sett strik í reikninginn eru að 

eini læknirinn sem fékkst er rússnesk 
flóttakona af kyrrsettum togara, 
kokkurinn er sóði sem reynir allar 
leiðir til að verða sér úti um ódýrt 

hráefni og má þá einu gilda hvort það 
er ætt eða óætt en staðreyndin er sú 
að það er ekkert að skinkunni, í það 
minnsta að hans sögn.

Barið í brestina í Aratungu
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Þorsteinn Kjartansson kallaði í 
síðasta Bændablaði eftir því hvort 
einhver gæti upplýst um fyrstu 
fjórhjóladrifnu dráttarvélina 
á Íslandi. Hafði frændi hans 
Bergsteinn keypt Deutz D 400A 
fjórhjóladrifna dráttarvél árið 
1969 sem Þorsteinn taldi vera 
fyrstu 4x4 dráttarvélina á Íslandi. 
Nú hefur Þóroddur Már Árnason 
sent blaðinu bréf ásamt myndum 
til að reyna að varpa ljósi á þetta 
mál, en bréfið er svohljóðandi: 

Fyrst kom Bavaria Allrad
árið 1951

„Árið 1951 komu fyrstu fjórhjóla
drifnu dráttarvélarnar til landsins. 
Voru þær þýskar af gerðinni 
Bavaria Allrad. Bræðurnir 
Ormsson h/f sá um innflutning á 
þessum þremur vélum. Voru þær 
á jeppahásingum og hjólbörðum. 
Með háu og lágu drifi. Í 18.19. 
tölublaði Freys 1951 er sagt frá 
komu þessara véla.“

Landbúnaðartækið 
Unimog

kom 1954

„Árið 1954 flytur 
Ræsir h/f. inn 5 
dráttarvélar af 
gerðinni Unimog 
U401. Voru þær að 
sjálfsögðu með drif 
á öllum hjólum.“ 

Þóroddur segir 
að deilur hafi staðið 
um það á sínum 
tíma hvort Unimog 
væri traktor eða 
bíll. Eigi að síður 
voru 15 Unimog
landbúnaðartæki 
flutt inn sem 
d r á t t a r  v é l a r , 
en síðan var 
skilgreiningunni 
breitt en á árunum 
195456 og flest 
slík tæki skráð sem 
bifreiðar. Aðeins 
einn Unimog var 
svo fluttur inn 
á næstu árum 
og fór hann til 
Rafmagnsveitna 
ríkisins, eða 
RARIK.

Ford County 1965

„Árið 1965 flytur Þór 
h/f inn fyrstu Ford 
County fjórhjóladrifnu 
dráttarvélarnar.“

Fjórhjóladrifnar
Belarus komu 1966 og 

hugsanlega fyrr

„Árið 1966 flytur Björn og 
Halldór h/f. inn Belarus MT352. 
fjórhjóladrifnar dráttarvélar. Ég 
veit ekki hve margar, en hef sjálfur 
fundir þrjár. Jafnvel var kominn 

Belarus 4x4 nokkru fyrr. Á þessu 
er ljóst að vél þeirra bræðra er ekki 
fyrsta fjórhjóladrifna dráttarvélin. 
Það komu tvær Deutz 4x4 vélar 
á landbúnaðarsýninguna 1968. 

Var D4006A vél seld Bergsteini á 
Svelgsá þann 5. september 1969 og 
D6006A var seld EG á Bolungarvík 
í apríl 1970,“ segir Þóroddur Már 
Árnason.  /HKr. 

síðasta vísnaþætti lét ég þess getið að Jóni Hermannssyni 
hænsnabónda á Högnastöðum þætti komið nóg af kveðskap 
Magnúsar Halldórssonar. Hafði ég þær upplýsingar eftir 
Magnúsi sjálfum. Í póstbréfi frá Jóni bónda segir orðrétt: 

„Mikið andskoti reiddist ég þegar ég las í síðasta Bændablaði að ég 
þyldi illa frægð og frama Magnúsar Halldórssonar í ljóðagerð.“ Nú er 
það svo að Jón Hermannsson er mikils metinn í sínu héraði og þykir 
öngvum gott að sitja undir sútum hans:

Magnús berst í bökkum tjóns
með báðar hendur spengdar,
og búa svo við beiskju Jóns
bætir ei til lengdar.

Til skýringar vísunni að ofan er þess að geta að Magnús brotnaði á 
báðum höndum fyrir skemmstu. En áfram af gremjuskrifum Jóns: 

„Það er eins ósatt og nokkuð getur verið og vita allir, að fáir gleðjast 
innilegar en ég af velgengni Magnúsar hvort sem er vegna starfa hans 
eða listar. Skiljanlega blossaði reiðin því svo hömlulaust í brjósti mínu 
við lesturinn.“ Og áfram ritar Jón:

„Eins og fram er tekið í „ Postulu“ nafna míns Vídalíns um reiðina, 
þá er eina lækningin við henni æðruleysið og tíminn. Hvort tveggja 
nýtti ég mér, enda farinn að finna slakann.“ 

En til að svæfa endanlega sútirnar yrkir Jón:

Ósannindi út hann ber,
ólmur í stertaleitir.
Lygamörður Mangi er,
margri sögu breytir.

Hér mun þurfa nokkrar skýringar með rímorðinu stertaleitir. Orðrétt 
segir í bréfi Jóns á Högnastöðum: 

„Vísuna sendi ég á nokkra vini mína algjörlega óvitlausa, (athugið 
að þetta orðalag er skaftfellska og þýðir gáfumenn) en þeir skildu ekki 
orðið stertaleitir. Verð ég því að upplýsa að það er eitt af nýyrðum 
Jónasar Hallgrímssonar og kemur fram í Salthólmaferð, þar sem þeir 
fóru vinirnir Jónas og Ólafur Einarsson (seinna kallaður Johnson) 
í gleðitúr út fyrir Köbinhöfn, komu við í króum eða krám, en lágu í 
tjaldi um nætur.“ 

Til skýringa orðinu stertaleitir fylgir hér ljóð Jónasar sem birtist í 
ævisögu hans:

Ólafur sjóli einn í borg,
alla verta þreytir.
Ólafur rólar einn um torg,
amors kerta beitir.
Ólafur tóla einn með dorg
æðir í stertaleitir.
Ólafur stólar upp á borg.;;

Hér þarf ekki frekari orðskýringa með. En til að hnykkja enn frekar 
á sárindum sínum í garð Magnúsar, þá breytir Jón ögn orðalagi fyrri 
vísunnar um Magnús:

Ósannindi út hann ber,
óður sterta dóni.
Lygamörður Mangi er
mestur hér á Fróni.

Af framanskráðu mætti ætla að stefndi í þriðju heimsstyrjöldina, slík 
er reiði Jóns til Magnúsar Vellings. En öllum á óvart blandar Pétur 
Pétursson sér í átökin og gerist liðsmaður Jóns á Högnastöðum:

Síst skal kljást við sæmdarmann,
er sætra grauta neytir,
því meyjaástir margra vann
Magnús skautableytir.

Hér vitnar Pétur auðvitað til starfa Magnúsar sem sundlaugarvarðar 
á Hvolsvelli.

Þegar hér er komið skeytasendingum finnur Magnús sig knúinn 
til sátta. Gerist hann meyr og mjúkur og biður Jón bónda margfaldrar 
afsökunar á slaðursfréttum þeim er hann svo
ötullega dreifði. Með þessari vísu Magnúsar
mun frekari stríðsátökum lokið,
– að sinni að minnsta kosti:

Óþverrasögur ýmsum tamar
einatt baka frómum tjón.
Enda mun ég aldrei framar
með illmælginni styggja Jón.

─ Sjá viðtal við Árna
 á bls. 22 og 23

Líf og starf

Í
Fyrstu fjórhjóladrifnu 
dráttarvélar á Íslandi
– Fyrstar voru Bavaria Allrad-vélar, síðan Unimog, Ford County og Belarus

Unimog U401 landbúnaðartæki komu fyrst til landsins árið 1954 og í upphafi voru þessi tæki skráð sem dráttarvélar. 

100

Umsjón:
Árni Geirhjörtur Jónsson ─ kotabyggd1@gmail.com

MÆLT AF
MUNNI FRAM NR.

Bavaria Allrad, fyrsta fjórhjóladrifna dráttarvél sem kom til Íslands. Hásingar 
og millikassi voru úr herjeppa og gírkassi úr Vípon (Dodge Weapon). 
Mótorinn eins strokks vatnskældur Hatz. Undir stýri situr Hermann Erich 
Hermann, bústjóri að Skeggjastöðum. Maðurinn bak við vélina er Eiríkur 
Ormsson, eigandi hennar, en hann var einnig forstjóri Bræðranna Ormsson 
h/f. er seldi þessar vélar. Þrjár vélar voru seldar þetta ár, síðan ekki meir. 
Vél þessi er enn til. ─ Myndina tók Gísli Kristjánsson að Skeggjastöðum í 
Mosfellssveit haustið1951.

Belarus MT3-52 kom til landsins 1966 og hugsanlega fyrr. Á innfelldu myndinni má 
greinilega sjá framleiðslunúmer, framleiðslulandið og smíðaárið 1966.

Fyrsta Ford County 4x4 

dráttarvélin kom til landsins 

árið 1965.



8 Bændablaðið  |  Fimmtudagur 20. febrúar 2014

Fréttir

Fjárlaganefnd ræðir mál Landbúnaðarháskólans: 

Leggur áherslu á lausn
í fjárhagsmálum
Skýrsla Ríkisendurskoðunar um 
framkvæmd fjárlaga til umræðu 
á Alþingi 11. janúar síðastliðin en 
tilefnið var álit fjárlaganefndar 
á skýrslunni. Meðal þess sem 
nefndin gerði í sínum störfum var 
að fylgja sérstaklega eftir einni 
ábendingu Ríkisendurskoðunar 
sem varðaði fjárhagsstöðu 
Landbúnaðarháskóla Íslands en 
skólans hefur um árabil verið getið 
í skýrslum Ríkisendurskoðunar 
um framkvæmd fjárlaga vegna 
fjárhagsmálefna hans.

Ríkisendurskoðun setur í 
skýrslunni fram þrjár ábendingar 
til fjárlaganefndar og eru þær 
eftirfarandi:

1. Auka þarf aga í 
fjárlagaframkvæmd og stöðva 
ítrekaðan hallarekstur.

2. Ákveða þarf hvernig vinna eigi 
á uppsöfnuðum halla stofnana 
sem náð hafa að laga rekstur 
sinn.

3. Bæta þarf áætlanagerð vegna 
nokkurra fjárlagaliða.

Í skýrslu sinni bendir Ríkis-
endurskoðun á að hlutfall 
fjárlagaliða þar sem gjöld eru 
umfram fjárheimildir hefur hækkað 
undanfarin tvö ár. Það bendi til þess 
að minna aðhald sé við framkvæmd 
fjárlaga nú en áður og og dregið hafi 
út þeim aga sem tókst að ná upp og 
innleiða eftir efnahagshrunið 2008. 
Árið 2010 voru 127 fjárlagaliðir yfir 
áætlun en árið 2013 voru þeir 166.

Í áliti fjárlaganefndar kemur fram 
að nefndin muni fylgja því fast eftir 
að ráðuneytin leggi fram raunhæfar 
tillögur til lausnar á fjárhagsvanda 

þeirra stofnana sem nefndar eru í 
skýrslunni. Á grunni tillagnanna 
getur þurft að koma til sameiningar 
stofnana, reglugerðarbreytinga eða 
að dregið verði verulega úr tiltekinni 
starfsemi. 

Breyta á rekstri skólans

Fjárlaganefnd hefur sérstaklega fylgt 
eftir stöðu Landbúnaðarháskóla 
Íslands. Í úttekt Ríkisendurskoðunar 
frá því í mars 2012 komu fram 
ábendingar til mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins og 
hefur verið unnið að lausnum 
innan ráðuneytisins og í samstarfi 
við yfirstjórn skólans. Fjárlaganefnd 
hefur kynnt sér tillögur af ýmsu tagi 
til lausnar á fjárhagsvandanum.

Tillögurnar miða að því að breyta 
rekstrarumhverfi skólans, t.d. með 
sameiningu við Háskóla Íslands, 
auk þess sem líka hefur verið til 
skoðunar að sameina starfsemi 
skólans þannig að hún rúmist öll 
á Hvanneyri í stað þess að vera á 
þremur stöðum, á Reykjum í Ölfusi 
og Keldnaholti í Reykjavík auk 
Hvanneyrar. Aðrar breytingar eru 
einnig í undirbúningi.

F já r laganefnd  leggur 
áherslu á að mennta- og 
menningarmálaráðuneytið taki 
afstöðu til tillagnanna, hrindi 
þeim í framkvæmd í samvinnu við 
stjórnendur skólans ekki síðar en í 
febrúarmánuði 2014 og að þær rúmist 
innan heildarramma ráðuneytisins 
til háskólamála. Nefndin mun 
fylgja því eftir að svo verði og 
væntir þess að í framhaldinu verði 
rekstrargrundvöllur starfseminnar 
traustur. /fr

Ríkisendurskoðun hefur gert athugasemdir við fjármál Landbúnaðarháskóla 
Íslands. 

Einkaleyfi Syngenta á skordýraþolnum paprikum: 

Gildir ekki á Íslandi
Í síðasta Bændablaði var erlend 
frétt fjallað um einkaleyfi 
stórfyrirtækisins Syngenta á 
skordýraþolnum paprikum. 
Í fréttinni kom m.a. fram að 
umrætt einkaleyfi, sem nú 
hefur verið mótmælt, sé í gildi 
á Íslandi, enda sé Ísland bundið 
af milliríkjasamningum um 
einkaleyfi. Pétur Vilhjálmsson 
sviðsstjóri hjá Einkaleyfastofu 
segir þetta ekki allskostar rétt. 

„Einkaleyfi eru ávallt 
landsbundin og taka því aðeins 

gildi í ákveðnu landi ef þarlend 
einkaleyfayfirvöld veita einkaleyfi,“ 
segir Pétur. 

„Einkaleyfi sem Evrópska 
einkaleyfastofan (EPO) samþykkir 
gilda því aðeins hér á landi ef 
eigandi einkaleyfisins óskar 
sérstaklega eftir staðfestingu þess 
og greiðir staðfestingargjald. Í 
umræddu tilfelli hefur ekki verið 
óskað eftir gildistöku einkaleyfisins 
hér á landi og því gildir það ekki 
hér. Almennur frestur eiganda til 
að sækja um leyfið er útrunninn.“

Á fundi stjórnar Byggðastofnunar 
þann 6. desember 2013 var 
samþykkt að bjóða upp á 
sérstök lán til jarðakaupa til að 
greiða fyrir kynslóðaskiptum 
í landbúnaði. Lánin verða 
verðtryggð jafngreiðslulán til allt 
að 25 ára með 5% vöxtum. 

Möguleiki er á að semja um að 
aðeins verði greiddir vextir fyrstu 

3 árin. Skilyrði fyrir slíku láni er 
að á viðkomandi jörð sé stundaður 
búskapur í atvinnuskyni og að á 
jörðinni sé föst búseta.

Ekki er lánað vegna viðskipta 
einkahlutafélags og eigenda þess, 
eða vegna innbyrðis viðskipta 
hjóna eða sambýlisfólks. Að öðru 
leyti gilda um þessi lán almennar 
lánareglur Byggðastofnunar.

Byggðastofnun lánar til jarðakaupa

Búnaðarþing 2014 verður sett 
í Hörpu laugardaginn 1. mars 
næstkomandi klukkan 12.30 og 
eru allir velkomnir. Mat verður 
sérstaklega gert hátt undir höfði í 
Hörpu þann dag en kokkakeppni 
matarhátíðarinnar Food & Fun fer 
fram í kjölfarið setningarinnar. Á 
sama tíma verður iðandi mannlíf 
á matarmarkaði Búrsins, þar sem 
ýmsir smáframleiðendur bjóða 
fram sínar vörur. Auk þess verður 
ýmislegt annað á dagskrá tengt 
landbúnaði og mat.

Fjöldi mála liggur fyrir 
búnaðarþingi, nú sem endranær. Fyrir 
fram má ætla að eitt fyrirferðarmesta 
málið verði breytingar á félagskerfi 
og samþykktum Bændasamtakanna. 
Í tillögum þess efnis er meðal annars 
gert ráð fyrir að einstaklingar geti 
átt beina aðild að samtökunum, að 
fækkað verði í stjórn úr sjö í fimm 
og að tekið verði upp félagsgjald. 
Þá er lagt til að breyting verði 
á fulltrúafjölda aðildarfélaga 
á búnaðarþingi á þann hátt að 
aðildarfélög sem hafi 500 félagsmenn 
eða færri eigi rétt á einum fulltrúa en 
þau sem hafi fleiri en 500 félagsmenn 
eigi rétt á tveimur.

Grunnþjónustan ofarlega á baugi

Sindri Sigurgeirsson, formaður 
Bændasamtakanna segist koma 
bjartsýnn til búnaðarþings. 

„Ég tel líklegt að mál sem 
nýlega hafa komið upp, mál tengd 
upprunamerkingum og tollamál, 
verði talsvert til umræðu. Þá eru að 
sjálfsögðu komin inn mál er varða 
búvörusamninga og það verður 
væntanlega rætt hvaða stefnu menn 
vilja marka varðandi þá. 

Ráðherra málaflokksins hefur 
sagt að kominn sé tími til að setjast 
yfir þau mál og meta hvernig til 
hefur tekist og hvaða stefnu eigi að 
móta í framhaldinu og um það þarf 
að ræða. Enn fremur tel ég að rædd 
verði mál sem koma nú gjarnan inn 
á búnaðarþing, um grunnþjónustuna 
og búsetu í dreifbýli. Það eru mál 
sem tengjast raforku, samgöngum, 
póstmálum og fjarskiptum. Svo 
verður veigamikil umræða um 
breytingar á félagskerfi bænda og 
samfara því umræða um breytingar 
á samþykktum Bændasamtakanna.“ 
─ Áttu von á að á þessu þingi 

náist niðurstaða um breytingar á 
félagskerfinu?

„Já, ég á nú von á því að það 
náist einhver niðurstaða í þeim 
málum. Ég veit ekki hversu langt 
þær munu ná en það hefur verið að 
störfum stýrihópur á vegum stjórnar 
samtakanna sem hefur farið yfir 
þessi mál. Hann hefur gert tillögu 
að breytingum, sem lögð hefur verið 
fyrir þingið, og þær breytingar eru 
mjög veigamiklar. 

Ég hef í raun ekki tilfinningu 
fyrir því hvaða afstöðu búnaðarþing 
mun taka til þeirra. Það var hins 
vegar kallað eftir því í fyrra í 
búnaðarþingsályktun að félagskerfið 
yrði gert ódýrara, skilvirkara og 
virkni bænda innan þess yrði 
tryggð. Með þessari tillögu er reynt 
að uppfylla þau markmið. Stjórn 
Bændasamtakanna leggur tillögurnar 
fram og við stöndum öll að baki 
þeim. Þær fara svo til meðferðar hjá 
félagsmálanefnd þingsins og það er 
vel mögulegt að á þeim verði gerðar 

einhverjar breytingar enda er það 
Búnaðarþings að móta endanlegar 
samþykktir eftir ítarlega umfjöllun.

Vill sjá skýr skilaboð

─ Ef frá eru taldar þessar breytingar 
á félagskerfinu, hvað vilt þú þá að 
þetta búnaðarþing skilji eftir sig?

„Ég vil sjá stefnumörkun fyrir 
næsta ár, að hverju ég á að vinna, og 
það er mikilvægt að slík skilaboð séu 
skýr. Það er líka mikilvægt að heyra 
hvað menn sjá fyrir sér varðandi 
búvörusamninga og tollamál.“
─ Hvernig líst þér á þær 

breytingar sem verða nú á 
fyrirkomulagi þingsins, breytingar 
á setningu og annað í þeim dúr?

„Mér líst mjög vel á þær. Ég 
held að það sé mjög mikilvægt að 
við náum að tengja okkur enn betur 
við neytendur. Það hefur stundum 
verið sagt, oft með réttu, að bilið 
milli framleiðenda og neytenda sé of 
mikið. Þarna fáum við tækifæri til að 
nálgast höfuðborgarbúa, neytendur, 
með öðrum hætti. Vonandi munu 
bændur fjölmenna við setningu 
þingsins og auk þess hvetjum við 
starfsfólk fyrirtækja sem tengjast 
landbúnaðarklasanum til að láta sjá 
sig. Þarna verður matarmarkaður, 
Food & Fun kokkakeppnin og 
nokkur breyting á fyrirkomulagi 
setningarathafnarinnar, allt með það 
að markmiði að stækka þann hóp 
sem að þessu kemur og auka tengsl 
við neytendur.“ 
 /fr

Búnaðarþing sett í Hörpu 1. mars næstkomandi:

Breytingar á félagskerfi bænda 
til umræðu á þinginu

Frá búnaðarþingi 2013.  Mynd / HKr. 

Sindri Sigurgeirsson.  Mynd / HKr. 

Eigandi Júllabúðar í Hrísey lætur ekki deigan síga:

Vinnur að stofnun samtaka smákaupmanna
– Þeim er ætlað að styrkja stöðuna gagnvart birgjum og stórverslunum
Júllaverslun, sem er eina matvöru-
verslunin í Hrísey, var opnuð á 
ný 31. janúar sl. eftir vikulanga 
lokun vegna fjármagnsskorts. 
Júlíus Freyr Theodórsson, 
eigandi Júllabúðar, segir að 
reksturinn hafi verið erfiður en 
með samhentu átaki takist að 
halda þessu gangandi. Nú stefnir 
hann ótrauður á stofnun samtaka 
smákaupmanna sem hafa það að 
markmiði að jafna stöðu þeirra 
gagnvart birgjum í samkeppninni 
við risana á markaðnum. Auk þess 
er samtökunum ætlað að vera 
rödd smákaupmanna gagnvart 
stjórnvöldum. 

„Við smáverslunareigendur 
stefnum að stofnun samtaka sem 
sinna okkar hagsmunum en ekki 
þeirra stærri. Þau samtök sem 
fyrir eru í dag einblína á mennina 
með brettaveltuna, en ekki 
stykkjaveltuna. Okkar hagsmunir 
fara ekki saman og við pössum ekki 
inn í kaupmannasamtökin sem fyrir 
eru í dag,“ segir Júlíus. 

Hann segir stöðuna oft erfiða 
gagnvart birgjum og undarlegt 
að ekki sé hægt að bjóða 

smáverslunareigendum í það minnsta 
sambærilegt verð og útsöluverðið er 
í Bónus.

Júllabúð í Hrísey.  Mynd / HKr.
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Draupnisgata 6
603 Akureyri
Sími 535 3500
www.kraftvelar.is
kraftvelar@kraftvelar.is

Dalvegur 6-8
201 Kópavogur
Sími 535 3500

www.kraftvelar.is
kraftvelar@kraftvelar.is

Kraftvélar á Akureyri
Kraftvélar hafa opnað útibú að Draupnisgötu 6 á 
Akureyri þar sem við útvegum m.a. varahluti í allar 
tegundir vinnuvéla, lyftara og landbúnaðartækja.
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Ker Umbúðamiðlunar eru eingöngu ætluð til leigu undir matvæli
Hægt er að fá ker sem tekin hafa verið úr umferð 
endurgjaldslaust hjá okkur
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Fréttir

Í janúarmánuði fór hitastigið 
örsjaldan undir frostmark á 
svæðinu en þó var heilmikil 
úrkoma og íbúar þreyttir á 
rigningartíð. Jarðvegur er mjög 
blautur og alveg frostlaus. Þó 
segir Stefán að finna megi stöku 
frostbletti í sendnum jarðvegi en 
það sé ekki mikið. Hann hefur 
fylgst vel með veðurfari frá því að 
hann hóf búskap árið 1969 og tók 
síðar við af föður sínum að skrifa 
veðurdagbækur.

Stefán segir að það sé auðvitað 
alltaf einn og einn vetur sem skeri sig 
úr og nefnir þar til dæmis veturinn 
1929. Þá fór Kjartan Ólafsson 
föðurbróðir hans gangandi yfir 
Öxarfjarðarheiði í janúar og steig 
aldrei á snjó, en hann var þá á leið 
gangandi til Akureyrar og þaðan út 
til Kaupmannahafnar í nám. Danirnir 
höfðu þá ekki trúað hitatölunum frá 
Reykjavík. 

Úr hans búskapartíð nefnir hann 
hlaupársdaginn 29. febrúar 1972 
sem dæmi um góðan kafla, þá hafi 
komið sumarblíðuveður hvert öðru 
betra og voru þeir þá að dreifa skít 
þann dag. Einnig hafi Arnbjörg í 
Holti, af næsta bæ, gengið á milli 
bæja í morgunkaffi þar sem hún 
fann hvöt hjá sér að labba í þessu 
blíðskaparveðri.

 Stefán segir að það hafi 
náttúrulega komið á öllum tímum árs 
einhvern tíma kaflar sem það verður 
autt en aldrei svona samfelldur tími 
eins og núna. Þetta hafi reyndar ekki 
verið neinn hlýindakafli en svo til 
frostlaus. Eitt gamalt orð nefnir hann 
sem gaman er að halda uppá, það er 
örísa, það er þegar allt er orðið alautt, 
bæði snjór og ís farinn af jörðu. Hann 
segir að það væri óskandi að ef það 
komi snjór þá geri svolítið samfellda 
vetrartíð og snjó, en það sé ekki hægt 
að hugsa sér betri undirbúning fyrir 
vorið heldur en þíða jörð undir 
snjóinn.

Árið 1979 hvað eftirminnilegast

Stefán segir að tveir vetur séu 
eftirminnilegir fyrir miklar 
frosthörkur og snjóa. Veturinn 65-66 
hafi komið meiri snjór en menn 
mundu áður og rifjar hann upp að 
þeir ætluðu að laga glugga í húsi 
einu í nóvember og ákváðu að bíða 
eftir frostleysu, sú frostleysa hafi 
ekki komið fyrr en 5. apríl. Hann 
nefnir einnig veturinn 1979 og þá 
sérstaklega vorið sem var sérstaklega 
slæmt. Ekki kom heldur mikið sumar 
því það var ekki byrjað að heyja 

tún í september þegar byrjaði aftur 
að snjóa. Það vor var líka mesta 
hafíssárið. 

Stefán segist ekki spá til um 
framtíðina hvað varðar veðurfar og 
allt tal um gróðurhúsalofttegundir, 
það sé vísindamannanna. Hann 
segist þó halda að náttúran hafi 
tilhneigingu til að leita jafnvægis 
aftur þó mismunandi kaflar komi 
inn á milli. Það megi ekki slá því 
föstu að eitthvað sé svo afbrigðilegt 
að það komi aldrei til baka, það geti 
enginn sagt til um með vissu. /GBJ

Vorverk í febrúar

Landssamband kartöflubænda 
hefur óskað eftir því við atvinnuvega- 
og nýsköpunarráðherra að 
útreikningur á uppgjöri á tjóni 
sem varð í Þykkvabæ vegna frosta 
sumarið 2009 verði endurskoðað og 
að stjórn Bjargráðasjóðs fái skýrar 
reglur til að unnt sé að leggja fram 
breytt mat á tjóninu.

Bergvin Jóhannsson, formaður 
Landssambands kartöflubænda, segir 
að Bjargráðasjóði hafi verið falið að 
ganga frá lokauppgjöri vegna þess 
tjóns sem varð í kartöfluræktun 
í Þykkvabæ, en tjónið var metið á 
47,9 milljónir króna. Aðeins hafi 15,8 
milljónir króna verið greiddar í bætur, 
en dregist hafi að gera upp tjón. Til 
greiðslu nú eigi að koma ríflega 32 
milljónir króna.

Vanmat á tjóni

Bergvin segir kartöflubændur í 
Þykkvabæ telja sig hafa orðið fyrir 
forsendubresti þegar tjón var metið. 

„Flestir þeir sem urðu fyrir tjóni 
telja að vanmati hafi verið á því tjóni 
sem þeir urðu fyrir, en matið fór 
þannig fram að eftir að uppskerutíma 
lauk um haustið var reiknað úr það 
magn sem var í geymslum og það 
borið saman við meðaluppskeru 
áranna á undan. Síðar kom svo í ljós 
að töluvert magn af þeirri uppskeru 
sem var í húsi varð óseljanlegt vegna 
þess hve kartöflurnar voru smáar og 
gæði lök. Henda þurfti stórum hluta 
af þeirri uppskeru sem var í húsi, 
menn mátu það svo að hún væri ónýt.

Sex bændur fyrir tjóni en 
töldust ekki með

Nokkrir bændur á svæðinu, 6 talsins 
lentu í því að vera með uppskeru 
í húsi þegar mat á tjóni fór fram, 

uppskeru sem síðar reyndist ónýt. 
Þeir sitja að sögn Bergvins eftir með 
sárt ennið og fá tjón sitt ekki bætt. 
Frá þeim tíma sem liðinn er hafa 
tveir framleiðendur sem rétt áttu 
á bótum farið í gjaldþrot og segir 
Bergvin að uppi sé nokkuð snúin 
staða varðandi þá. Þeir hafi verið 
úthluta fjármunum í bætur, búin hafi 
verið gerð upp og reikningum lokað. 
Sýslumaður bendi á þegar greiða eigi 
út bæturnar að viðtakendur fjárins 
séu ekki lengur til. „Þetta er dágóð 
upphæð og við vitum sannast sagna 
ekki hvað við eigum að gera við 
hana,“ segir Bergvin.

Kartöflubændur hafa því farið 
fram á að settar verði nýjar reglur um 
úthlutun á því viðbótarfjármagni sem 
til ráðstöfunar er. „Við höfum lagt til 
að reglum verði breytt og tjón verði 
gert upp að nýju, á nýjum forsendum. 
Málið er í vinnslu í ráðuneytinu er 
okkur sagt, en staðan er sú að við 
höfum fengið munnlega neitun við 
beiðni okkar. Skrifleg neitun hefur 
enn ekki borist,“ segir Bergvin. 
  /MÞÞ

Landssamband kartöflubænda:

Vilja endurskoða uppgjör 
á tjóni í Þykkvabæ

Hrútur fóstraði tvo lömb
Á heimasíðu Búnaðarsambands 
Suðurlands er skemmtileg frétt, 
en þar segir frá þegar kröftuglega 
vaxin tvílembd ær fór að venja 
komur sínar í túnin í Ölvisholti 
í Flóa síðastliðið haust. Þótti hún 
heldur sein á sér og hrútsleg á að 
líta þegar tekið var til við að smala 
svæðið. 

Þegar í réttina í Hrygg var 
komið blasti sannleikurinn við, 
þarna var á ferðinni hrútur frá 
þeim Ólöfu og Steindóri í Hrygg 
2, sem hafði tekið í fóstur tvö lömb 
frá Hjálmholtsbændum og farið 
með til að ala þau í óbitnu túnin í 
Ölvisholti. Fylgdu þau honum eftir 
sem um móður væri að ræða og voru 
lömbin vel haldin eins og sjá má á 
myndinni. 

Benedikt Líndal, bóndi á Brúarlandi, við girðingarvinnu með aðstoð Halldórs Jóhannssonar, sjómanns á Þórshöfn.
 Mynd / Gréta Bergrún Jóhannesdóttir. 

Gunnarsstaðabændur hafa plægt 15 hektara í byrjun febrúar, Axel 
Jóhannesson bóndi segir þetta hafa verið hreint ótrúlega tíð það sem af er 
ári.  Mynd / Gréta Bergrún Jóhannesdóttir 

Skúli Ragnarsson á Ytra-Álandi við ýtuna sem hann notar til að ryja jarðvegi 
á skurðbökkum, eis og sést hér að neðan.  Mynd / Bjarnveig Skaftfeld

Stefán Eggertsson í Laxárdal með 
veðurdagbækur sem hann hefur 
skrifað í undanfarin ár og faðir hans 
á undan honum.  Mynd / G.B.J.

Kartöflubændur í Þykkvabænum telja 
að uppskerutjón hafi verið vanmetið 
sumarið 2009.

Hrúturinn frá Hrygg 2 með lömbin 
sín frá Hjálmholti.  
 Ljósmynd / Búnaðarsamband Suðurlands

Nú standa yfir æfingar á leikritinu 
Bróðir minn Ljónshjarta eftir 
Astrid Lindgren hjá Leikfélagi 
Selfoss. Verkið þarf vart að 
kynna fyrir fólki en þetta er ein 
magnaðasta saga höfundarins. 

Bræðurnir Karl og Jónatan hittast 
aftur, eftir stutta jarðneska dvöl, í 
landinu Nangijala, þar sem sögur 
eru sagðar við varðeldana. Lífið 
í Kirsuberjadal mótast af grimma 
riddaranum Þengli, sem ásamt 
eldspúandi drekanum Kötlu ræður 
þar ríkjum og valda þau skelfingu 
hvar sem þau koma. 

Karl og Jónatan, sem kallaðir 
eru bræðurnir Ljónshjarta, ákveða 
að berjast við hinn grimma Þengil 

og svartklæddu riddarana hans. Alls 
taka 20 leikarar þátt í sýningunni og 
eru aðalhlutverk í höndum Baldvin 
Alans Gunnarssonar, sem leikur 
Snúð, og Bjarka Þórs Sævarssonar, 
sem leikur Jónatan. Leikstjóri 
verksins er Sigrún Valbergsdóttir. 
Frumsýnt verður 21. febrúar og 
að vanda er sýnt í Litla leikhúsinu 
við Sigtún. Miðaverð er 2.000 kr. 
en 1.700 kr. fyrir hópa (10 eða 
fleiri). „Sýningin er við hæfi allra 
grunnskólabarna og því um að gera 
fyrir bekkjatengla og foreldraráð 
skólanna á Suðurlandi að kynna 
sér málið nánar,“ sagði Lilja Jóna 
Halldórsdóttir hjá Leikfélagi Selfoss.

 /MHH

Leikfélag Selfoss sýnir 
Bróðir minn Ljónshjarta



11Bændablaðið  |  Fimmtudagur 20. febrúar 2014

facebook.com/BYKO.is

Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.
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* Aukahlutur

• Framleiddar í Evrópu
• 5 ára ábyrgð
• Þrívíddar loftflæði

• Hreyfiskynjari
• 10°C frostvörn
• GSM stýring*

LOFT Í LOFT VARMADÆLUR

Ein sú hljóðlátasta á markaðnum - komið og hlustið í verslun okkar!

Nánari upplýsingar: 
lagnadeild@byko.is, 
sími 515-4040.LAGNAVERSLUN

Ryðfríu niðurföllin frá Blücher eru 
nú fáanleg í lagnaverslunum BYKO. 
Blücher niðurföllin fást í öllum 
útfærslum, hvort sem um ræðir 
bað herbergi, brugghús, sláturhús, 
iðnaðar eldhús eða fiskvinnsluhús. 
Getum einnig látið sér smíða niðurföll 
og rennur eftir teikningu.

RYÐFRÍ 
NIÐURFÖLL OG 
FITTINGS FRÁ 
BLÜCHER 

MIKIÐ ÚRVAL AF DÆLUM

-25°C

SOGÞRÝSTIDÆLUR
BORHOLUDÆLUR
BRUNNDÆLUR

Vnr. 29500913-9
SABIANA Helios 
hitablásarar, 
7-40 kW.

Sabiana hitablásarar eru með sterkt 
stál element sem þolir hitaveituvatn.
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Fréttir

Það fór hrollur um heims-
byggðina þegar ráðsmaðurinn í 
Dýragarðinum í Kaupmannahöfn 
ákvað að skjóta Marius gíraffa 
og halda ljónunum kjötveislu 
og ljónin átu Marius með bestu 
lyst. En fjöldi fólks fylgdist 
með harmleiknum með tárin 
í augunum og starfsmenn 
Húsdýragarðsins fengu hótanir. 
En eftir á að hyggja var þessi 
kalda vatnsgusa framan í okkur 
öll og sérstaklega þá sem í dag 
kalla sig dýraverndunarsinna 
númer eitt nauðsynleg til að 
vekja okkur frá draumórum og 
vitleysu. 

Hinn ungi Marius var 
framtíðinni varasamur í ættstofni 
sínum vegna skyldleikaræktar 
eða innræktunar. Svo spyrjum við 
var þessi harða aðgerð að skjóta 
greyið og brytja hann í ljónin 
nauðsynleg til að vekja okkur upp 
af vitleysunni og minna okkur á 
að dýravernd er líka fólgin í því að 
aflífa dýr. Og að dýrin sjálf og við 
mannfólkið lifum á því að slátra 
dýrum og borða þau. Kjötið verður 
ekki til í kjötbúðinni eða mjólkin 
í Mjólkursamsölunni, allt er þetta 
ein hringrás lífs og dauða. Og lífið 
er nefnilega dauðans alvara. 

Það er sjálfbær þróun sem gildir

Við sem alin erum upp í sveit 
þekkjum lögmálin betur og skiljum 
að það er nánast daglegt líf bóndans 
að velja lífdýr og ákveða að fella 
önnur. Við erum hvað eftir annað 
minnt á öfgafólk sem lætur eins og 
það eitt viti og krefst þess að hætt 
verði að veiða fiskitegundir eða 
dýr verði friðuð og þau eigi að lifa 
og maðurinn megi ekki grípa inn 
í gang mála. Stundum ber að friða 
og alltaf að umgangast náttúruna 
af varúð og aldrei að ganga á hana 
eða dýrastofna með rányrkju, það 
er sjálfbær þróun sem gildir. 

Veruleikinn er stundum 
harðneskjulegur

Auðvitað verður allur búskapur 
að byggjast á því að fara vel með 
skepnurnar en tilgangurinn er 

augljós og best í þessu efni sem 
öðru að segja öllum satt frá og 
kynna börnunum lífið í sveitinni 
og út á hvað það gengur. Sama er 
að segja um hina villtu náttúru þar 
gilda einnig lögmál og dýrin eru 
hvert öðru stundum hörð. Hrafninn 
gleypir ungana, minkurinn fer í 
varpið og ljónið drepur gíraffann. 

Fyrir nokkrum árum fylgdist 
ég með tjaldshjónum og naut þess 
að sjá dugnað og baráttu þeirra, 
fyrst fyrir hreiðurgerðinni og 
hvernig hjónin lágu á eggjunum 
til skiptis. Svo komu ungarnir einn 
morguninn úr eggjunum en þá kom 
krummi og hirti afraksturinn og 
flaug með litlu greyin til unganna 
sinna sem gleyptu tjaldsungana 
með húð og fiðri. Mér gramdist 
að horfa á þetta en þetta er gangur 
lífsins og lögmál jarðarinnar, dýrin 
í skóginum eru ekki öll vinir og þau 
éta hvert annað. 

Mikilvægt að segja börnum og 
unglingum frá lögmálum lífsins

Það er ekkert jafn mikilvægt og 
að segja börnum og unglingum 
frá lögmálunum og leyfa þeim að 
upplifa bæði vinskapinn við litla 
lambið eða kálfinn og þá köldu 
staðreynd að við slátrum þeim 
og gæðum okkur á kjötinu eins 
og ljónin í Kaupmannahöfn. Það 
vantar stuttar fræðslumyndir um 
sveitina og út á hvað lífið gengur. 
Og í enn ríkari mæli þurfa börn 
og helst með foreldrum sínum að 
heimsækja bændur hitta bóndann 
og fræðast um staðreyndir lífsins. 
Margir skólar fara í slíkar ferðir 
og bændur opna bú sín eða stunda 
ferðamannaþjónustu þar sem 
kynning á sér stað á vettvangi. 

Það er óþarfi að skjóta dýr fyrir 
framan viðkvæmt fólk og börn en 
það er mikilvægt að sem flestir 
skilji út á hvað búskapur gengur 
og lífið í dýragörðunum er ekki 
undanskilið. Húsdýragarðurinn 
í Reykjavík fellir líka sín dýr og 
nýtir þau en hefur ekki gert það 
fyrir berum augum Reykvíkinga 
eins og Húsdýragarðsmenn í 
Kaupmannahöfn kusu að gera með 
Marius. 

Guðni Ágústsson, framkvæmdastjóri SAM:

Lífið er nefnilega 
dauðans alvara 

Ástæða til að fara yfir framkvæmd 
dýralækninga í dreifðum byggðum
Þjónustusamningar við 
dýralækna í dreifðum byggðum 
rennur út í haust en þeir 
hafa þá verið í gildi í þrjú ár. 
Þjónustusamningarnir voru 
gerðir á grundvelli reglugerðar 
sem sett var af sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra í tengslum 
við gildistöku nýrra laga um 
dýralæknaþjónustu sem tóku 
gildi 1. nóvember 2011. Við þá 
breytingu fækkaði embættum 
héraðsdýralækna í sex og sinna 
þeir eingöngu opinberu eftirliti. 

Til að tryggja velferð dýra, 
bráðaþjónustu og reglubundna 
dýralæknaþjónustu í dreifðum 
byggðum var umrædd reglugerð sett 
en hún tekur til þess hvernig tryggja 
skuli starfsaðstöðu og greiðslur 
staðaruppbótar til dýralækna í 
dreifðum byggðum, þar sem ekki 
var talið að markaðslegar forsendur 
væru til staðar fyrir sjálfstætt 
starfandi dýralækna.

Matvælastofnun auglýsti 
þjónustusvæðin, en þau eru níu 
talsins, laus til umsóknar fyrir 
dýralækna og voru samningar 
tryggðir við dýralækna á öllum 
svæðum. Það tók þó allnokkurn tíma 
og gætti óánægju hjá bændum vegna 
þess. Í frétt á síðu Matvælastofnunar 
er vakin athygli á að samningar 
renni út í haust og því sé ástæða til 
að fara yfir hvernig til hafi takist 
á þeim tíma sem liðinn er. Við 

ákvörðun um hvar þörf er á greiðslu 
staðaruppbótar og skilgreiningar 
á þjónustusvæðum ber ráðherra 
sjávarútvegs- og landbúnaðarmála 
að hafa samráð við Dýralæknafélag 
Íslands, Bændasamtök Íslands, 
Samband íslenskra sveitarfélaga og 
Matvælastofnun. Eru nefndir aðilar 
því hvattir til að kanna hvernig til 
hefur tekist og skila áliti sínu á 
framkvæmd dýralæknaþjónustu sem 
fyrst til ráðuneytisins.

Þá er jafnframt vakin athygli á að 
ákvæði eru um bakvaktir dýralækna 
í lögum og skal dýralæknir jafnan 
vera á bakvakt utan venjulegs 
dagvinnutíma. Eru slíkar bakvaktir 

skipulagðar í samráði við 
héraðsdýralækna. 

Sum þeirra svæða sem skilgreind 
eru sem slík bakvaktasvæði eru 
landfræðilega stór án þess að 
fjöldi dýralækna eigi þar búsetu 
eða starfi innan þeirra. Til að 
mynda spannar eitt vaktsvæðið 
báðar Húnavatnssýslur, sem og 
Skagafjörð. Hafa bændur kvartað 
yfir vegalengdum í þessum efnum 
og einnig kostnaði. Vaktsvæði þessi 
eru skilgreind með lögum og því 
eru bændur, sem og aðrir þeir sem 
kunna að hafa athugasemdir við þau, 
hvattir til að koma ábendingum til 
ráðuneytisins. /fr

Embættum héraðsdýralækna fækkaði í sex með gildistöku nýrra laga haustið 
2011. 

219 tonna tollkvótar fyrir osta auglýstir árlega:

Hagar eiga 25 tonna gild-
andi tollkvóta fyrir ost 
– Fyrirtækið er einnig með 161 tonns kvóta fyrir alifugla
Aðföng, heildsölufyrirtæki Haga, 
fékk úthlutað 15 tonna tollkvóta 
til innflutnings á osti frá 1. Júlí 
síðastliðinum og gildir kvótinn út 
júní í ár. Um er að ræða svokallaða 
WTO-tollkvóta. Þá fékk fyrirtækið 
jafnframt úthlutað 10 tonna ESB-
tollkvóta fyrir ost frá áramótum 
og gildir sú úthlutun til ársloka. 
Fyrirtækjum sem fá úthlutað 
tollkvóta í osti er frjálst að flytja 
inn hvaða ostategundir sem er, eins 
lengi og um gerilsneyddan ost er að 
ræða. Getur það til að mynda átt 
við um geita-, sauða- og buffalaost. 
Sem kunnugt er sóttu Hagar um 
leyfi til að flytja inn aukið magn 
af fyrrgreindum ostategundum en 
var hafnað.

Í meginatriðum er um tvenns 
konar tollkvóta á innflutt matvæli 
að ræða. Annars vegar er um að 
ræða svokallaða WTO-kvóta, sem 
gefnir eru út á grundvelli samnings 
við Alþjóðaviðskiptastofnunina, og 
hins vegar ESB-kvótar sem gefnir 
eru út á grundvelli samninga við 
Evrópusambandið. Gefnar eru 
út reglugerðir árlega um úthlutun 
tollkvóta og á grundvelli þeirra eru 
þeir auglýstir til umsóknar. Öllum 
fyrirtækjum er frjálst að sækja um 
tollkvóta en sé sótt um meira magn 
en auglýst er eru kvótarnir boðnir 
upp. 

Mjólkursamsalan í fjórða sæti

Séu þeir tollkvótar sem í gildi skoðaðir 
kemur í ljós að fyrirtæki í landinu 
hafa fengið 219 tonna tollkvóta í osti 
úthlutað. Er þá bæði átt við gildandi 
WTO-tollkvóta og ESB-tollkvóta. 
Þar er heildsölufyrirtækið Innnes 
lang atkvæðamest en fyrirtækið 

fékk úthlutað 88,9 tonna tollkvóta 
til innflutnings á osti. Sólstjarnan, 
innflutningsfyrirtæki Subway og 
fleiri aðila fékk úthlutað 45 tonna 
kvóta og Aðföng 25 tonnum. Þar á 
eftir kemur Mjólkursamsalan með 22 
tonna tollkvóta. Árlega eru auglýstir 
tollkvótar fyrir 219 tonn af ostum.

Hagar fóru einnig fram á að fá 
að flytja inn lífrænan kjúkling án 
tolla en Sigurður Ingi Jóhannsson 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra 
hafnaði þeirri beiðni að fenginni 
tillögu frá ráðgjafarnefnd um inn- 
og útflutning landbúnaðarvara. 
Ástæðan fyrir höfnuninni var sögð sú 
að sérstökum tollkvóta fyrir 259 tonn 
af alifuglakjöti væri árlega úthlutað 
og handhöfum þess kvóta væri í 
sjálfsvald sett hvaða alifuglakjöt þeir 
flyttu inn. Af gildandi tollkvótum 
í alifuglakjöti fengu Aðföng, 

heildsölufyrirtæki Haga, úthlutað 
161,5 tonnum. 

Aðföng eru umsvifamest

Þegar horft er til tollkvóta í 
mjólkurvörum, eggjum og kjöti 
kemur í ljós að Aðföng eru lang 
umsvifamesta fyrirtæki landsins í 
innflutningi á landbúnaðarafurðum. 
Alls hefur fyrirtækið fengið úthlutað 
rúmum 250 tonna tollkvóta í 
þessum vörum. Næstu fyrirtæki 
eru heildsölufyrirtækin Innnes, 
Íslenskar matvörur og Mata sem 
er systurfyrirtæki Matfugls og 
Síld og fisks. Þá fékk Kaupás, 
móðurfyrirtæki Nóatúns, Krónunnar 
og Kjarvals-verslananna, úthlutað 
83,9 tonna tollkvóta í sömu 
vörutegundum. 

Aðföng eru einnig umsvifamest 
þegar kemur að alifuglakjöti en 
eins og áður segi heldur fyrirtækið 
á tollkvóta fyrir 161,5 tonn. 
Fyrirtækið heldur sömuleiðis á 
mestum tollkvótum í öðru kjöti (20 
tonnum) og í unnum kjötvörum 
(29,75 tonnum). Mata hefur fengið 
langmestum tollkvótum á svínakjöt 
úthlutað, alls 84 tonnum. Innnes 
fékk, eins og fram kemur hér að 
ofan, mestan tollkvóta í ostum, alls 
88,9 tonn. Ölgerðin fékk mestum 
tollkvóta úthlutað í nautakjöti, 
41,9 tonn. Þá fengu Íslenskar 
matvörur úthlutað tollkvóta upp 
á 60 tonn í kindakjöti en eftir því 
sem Bændablaðið kemst næst var 
ekkert farið að flytja inn af því kjöti 
í lok síðasta árs. Bændablaðið hefur 
ekki upplýsingar um hversu mikið 
fyrirtækin hafa flutt inn af þeim 
vörum sem þau eiga tollkvóta fyrir.

 /fr

Á myndinni er verið að vinna við hinn 
margfræga Buffalo Mozzarella ost.

Bændablaðið
Smáauglýsingar

56-30-300
Hafa áhrif um land allt!
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Gegn sveppasýkingu í meltingavegi
ICECARE KYNNIR Bio-Kult Candéa virkar sem öflug 
vörn gegn candida sveppasýkingu í meltingarvegi 
kvenna og karla. 
Heiðrún Guðmundsdóttir er ánægð með Bio-Kult 
Candéa og ákvað að deila reynslu sinni með lesendum. 
„Dóttir mín er aðeins 8 ára en hún var stöðugt að kvarta 
um maga- og höfuðverk síðastliðinn vetur, bæði heima og í 
skólanum. Hún hefur haft mikla sykurþörf og sífellt að næla 
sér í einhver sætindi. Þá fór að bera á ristilkrampa sem 

gékk mjög nærri henni. Þeir ágerðust með vorinu og fyrripart sumars. Hún var 
farin að fá ristilkrampa um hverja helgi og kvaldist mikið vegna þeirra. 
Þar sem ég átti við þennan hvimleiða kvilla að stríða sem barn skildi ég líðan 
hennar og um hvað málið snérist. Þegar ég leitaði eftir upplýsingum á netinu 
rakst ég á upplýsingar um Bio-Kult Candéa gegn sveppasýkingu sem einnig 
væri hjálplegt við ristilvandamálum.   

Breytt líðan
Þegar ég skoðaði upplýsingar nánar sá ég að dóttir mín hafði flest einkenni 
sveppasýking í meltingarvegi. Síðasta sumar fór ég að gefa henni tvö hylki af 
Bio-Kult Candéa á dag. Mjög fljótt urðum við varar við breytingu, hún 
hætti að kvarta undan magaverkjunum, regla komst á meltinguna 
og ristil kramparnir hættu. 
Í dag tekur hún samviskusamlega eitt hylki eftir kvöldmat og nú 
sjö mánuðum síðar hefur ristilkrampinn ekki látið á sér kræla. 
Sykurþörfin er mun minni og höfuðverkurinn heyrir nán ast 
sögunni til. Þar með höfum við slegið tvær flugur í einu höggi. 
Svo má ekki gleyma því að ég tek líka Bio-Kult Candéa. Ég vil 
þó fyrst og fremst nota tækifærið og þakka fyrir þessa dá semdar 
vöru sem hefur gjörbreytt lífi dóttur minnar.“

Öflug vörn
Innihald hylkjanna er öflug blanda af vinveittum gerlum ásamt 
hvítlauk og Grape Seed Extrackt. Fjöldi góðra gerla er í hverju 
hylki, styrkur gerla er einn milljaður og er sjö mismunandi 
gerlastrengir í Bio-Kult Candéa.
Sveppa sýking getur komið fram með ólíkum hætti, svo sem 
munn angri, fæðu óþoli, pirringi, skapsveiflum, þreytu, brjóstsviða, verki í liðum, 

mígreni og húð vanda málum. Öflug vörn gegn sveppasýkingum á viðkvæmum 
svæðum hjá konum. 
Bio-Kult Candéa er örugg vara, framleidd af viðurkenndum framleiðanda í Bret-
landi. Bio-Kult Candéa hentar fyrir alla, einnig barns hafandi konum, mjólkandi 
mæður og börn. 
Bio-Kult Candéa í öllum apótekum, heilsu versl unum og heilsuhillum stór mark-
að anna. Hægt er að nálg ast ítarlegar upplýsingar icecare.is. 

Bio Kult Candéa heldur mér frá sýklalyfjum

Ég var mjög gjörn á að fá mikinn kláða og sviða við 
þvaglát og var alltaf á sýklalyfjum. Ég var komin með 

krón íska sveppasýkingu sem ég var orðin mjög þreytt á. 
Ég vissi ekkert hvað ég átti að gera ég var búin að prófa 
fullt af sveppa kremum sem virkuðu ekki á mig,  þess vegna 
ákvað ég að prófa Bio-Kult Candéa því ég hafði heyrt að 
það myndi virka á sveppasýkinguna. 
Eftir að ég byrjaði á Bio-Kult Candéa hef ég lagast mjög 
mikið er hætt að fá þennan sviða og kláða og hef ekki þurft 
á sýkla lyfjum að halda síðan. 
En ef það kemur fyrir að ég gleymi að taka inn Bio-Kult 

Candéa þá fer þetta aftur í sama farveg. 
Ég mæli með að allir sem eiga við svipað vandamál að stríða 

prófi Bio-Kult Candéa því það hjálpar mjög mikið til. 
Nú hef ég tekið Bio-Kult í hálft ár og hefur það reynst mér 
mjög mikið ég tek það tvisvar á dag, kvölds og morgna.
Frábær vara sem ég mæli með, og ég er mjög þakk lát fyrir 
að varan hafi komið á markað.

Kveðja Dagmar Ósk Héðinsdóttir

Í mörg ár hefur meltingin verið í ólagi, ég var með 
brjóstsviða af og til, var með  uppþembu og sífellt 
ropandi. Þegar ég var sem verst þá var ég alveg stífluð 
í meltingaveginum. Þegar ég byrjaði að taka inn Bio 
Kult Candéa hylkin þá lagaðist meltingavandamálið 
og öll þessi óþægindi, og ég finn líka að ég er  mun 
orkumeiri og betri í húðinni.  Frábær vara sem ég 
mæli með. 

Halldóra Sveinsdóttir

Ég var komin á breyt inga skeiðið og áttaði mig á því 
þegar ég var orðin grátgjörn og fljót að æsa mig við 

börn in mín sem áttu það svo sannar lega ekki skilið. Einnig 
var ég komin með hitakóf og svitnaði mikið á næturnar. 

Ég heyrði af Femarelle fyrst hjá vin konu minni, þessu 
undra efni. 

Ég sé sko sannarlega ekki eftir því í dag, en ég fór strax 
og keypti mér pakka. Eftir aðeins nokkra daga notkun, 
fann ég mikinn mun á minni líðan, nú er ég í meira jafnvægi, 
svita köstin urðu fljótlega færri og fæ þau ekki lengur. 

Ég er búin að taka þetta núna í nokkurn tíma, og ég 
þakka fyrir hvern dag eftir að hafa fundið þessi frábæru hylki.  

Mér líður mjög vel í dag og þakka það Femarelle.
Takk fyrir, Guðrún Jóhannsdóttir,
bakvinnslustarfsmaður og bóndi.

Ég varð svolítið forvitin þegar ég sá auglýsingu Femarelle og fór í apótek og 
spurðist fyrir um þessa frábæru vöru. Mig langaði að vita hvort konur sem 

eru ekki byrjaðar á breytingaskeiðinum mættu taka Femarelle. Það var í góðu 
lagi svo að ég ákvað að prófa. Nú hef ég tekið Femarelle í 8 mánuði samfellt, 
og mér líður miklu betur. 
Það var þannig að tímabilið í kringum blæðingar var mér erfitt. Ég hef alltaf 
verið mjög veik á blæðingum og það hefur verið óregla á þeim. Eftir að ég 
byrjaði á Femarelle þá er komin regla á blæðingarnar og ég fæ ekki þessa 
slæmu verki sem ég fékk alltaf á blæðingum. 
Þannig er ég mun hressari og mér líður mun betur, skapið og lundin er mun 
léttari. 

Ég mæli hiklaust með Femarelle 
Elenóra Katrín Árnadóttir, 44 ára. 

Ég frétti af Femarelle hjá systur minni sem hefur notað vöruna með góðum 
árangri.  Ég ákvað að prófa þar sem ég var byrjuð að finna fyrir nokkrum 

einkennum sem voru lýsandi fyrir breytingaskeiðið en samt er ég bara 42 ára. 
Ég fann fyrir svefntruflunum, verkjum um líkamann og skapsveiflum. Það var 
alveg ótrúlega fljótt sem ég fann góð áhrif af Femarelle, því að eftir aðeins 2 
daga var ég farin að sofa betur! 
Ég er mjög ánægð með áhrifin af Femarelle, því að skapið hefur lagast og 
verkirnir minnkað. Mér líður mun betur og er sáttari með sjálfa mig.  

Takk fyrir, Selma Björk Grétarsdóttir

Betra líf með Femarelle 

Guðrún  
Jóhannsdóttir

Dagmar Ósk 
Héðinsdóttir

Heiðrún 
Guðmundsdóttir  
með dóttur sína

Yes lífrænt sleipiefni fyrir elskendur

Oft eiga konur við þurrk í leggöngum að stríða 
sem eru komnar á breytingaskeiðið, hafa ný lega 

eignast barn, verið í meðferð við krabba meini eða 
vegna langtíma veikinda.

4 Yes línan er sérstaklega hönnuð fyrir konur 
sem eiga við þurrk að stríða í leggöngum og 
slím húð.  

4 Yes sleipiefnin eru unnin úr lífrænum inni-
halds  efnum og hefur hlotið lífræna vottun frá 
The Soil Association, Bristol UK. 

4 Yes sleipiefnin innihalda engin aukaefni eða 
skaðleg efni sem geta verið ertandi fyrir slím-
húðina.  

4 Yes sleipiefnin klístrast ekki og eru raka gef-
andi fyrir slímhúðina. 

4 Yes sleipiefnin má bæði nota innvortis og útvortis fyrir samfarir. 

Yes sleipiefnin innihelda lífræn efni td.: 

4 Aloe Vera 4 Flax extract  4 Guar Gum (Guaran)

Yes sleipiefnin eru hönnuð af tveimur konum og seld í Bretlandi og víðar um 
heim. Ummæli um vöruna hafa verið mjög jákvæð af neytendum og hafa 

læknar í Bretlandi einnig mælt með því 
að konur sem eiga við þurrk að stríða í 
leggöngum, noti vöruna.
Yes sleipiefnin innihalda bæði olíu 
basa (oil-based) og vatns basa (water-
based) sem er hægt að nota með 
gúmmíverjum. 
Yes Baby er fáanlegt fyrir fólk í barn-
eignarhugleiðingum. Þá inniheldur 
pakkn ingin bæði sleipiefni sem eru 
sæðis væn og egglosunarpróf ásamt 
sleipiefnum sem er gott að nota eftir 
egglos. 

Yes sleipiefnin eru laus við:

4 Glycerin, 4 Hormóna, 4 Glycols,  
4 Parabena, 4 Rotvarnarefni, 
4 Ilmefni, 4 Silicon, 4 Jarðolíuefni,  
4 Arginín, 4 Önnur ertandi efni fyrir 
húð ss. Grapefruit seed extract 

Birna Gísladóttir,
markaðsstjóri hjá Icecare
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Dýr hafa verið samofin 
samfélagi okkar og daglegu lífi 
frá örófi alda, bæði til gagns 
og gamans. Meðvitund um og 
áhersla á velferð dýra hefur 
síðustu ár farið ört vaxandi 
í vestrænum samfélögum. 
Ný lög á Íslandi um velferð 
dýra, í samræmi við nýleg 
lög í nágrannalöndum okkar, 
staðfesta að dýr eru skyni 
gæddar verur sem hafa eigin 
tilverurétt og rétt á að fá að lifa 
við aðstæður þar sem þau líða 
ekki fyrir hungur, þorsta, ótta, 
vanlíðan, meiðsli og sjúkdóma, 
og fái að sýna sitt eðlilega atferli 
eins og frekast er unnt. 

Breyttir búskapahættir og 
kröfur neytenda

Fyrr á árum voru býli frekar smá 
og flestir héldu dýr til að uppfylla 
eigin þarfir til matar, vinnu og 
til flutninga. Þróunin hefur hins 
vegar verið á þá leið að dýrahald 
skiptist að mestu í tvo flokka, 
annarsvegar dýrahald til matvæla- 
eða vöruframleiðslu og hinsvegar 
dýrahald til skemmtunar og 
tómstunda, þó vissulega séu 
haldin dýr til annars gagns ennþá. 
Kröfur neytenda snúast í auknum 
mæli um ódýrari vörur og til að 
ná fram hagkvæmni hafa býlin 
þurft að stækka og sérhæfast í 
sinni framleiðslu. Áskorunin sem 
fylgir því að halda dýr í stórum 
einingum og hámarka þannig 
framlegð, er að áfram sé gætt að 
velferð hópsins og hvers dýrs sem 
í honum er. Síðustu ár hafa þó 
neytendur og samfélagið í heild 
ekki eingöngu látið sig varða 
kaupverð á vörunni heldur einnig 
hvernig maturinn sem við neytum 
verður til, við hvaða aðstæður 
dýrin lifa, hvernig er farið með 
þau, hvernig má ætla að þeim 
líði þangað til þeim er slátrað og 
ekki síst hvernig þeim er slátrað. 
Flestum okkar líður betur með að 
neyta afurða þegar við vitum að 
dýrin hafa átt gott líf og þeim hafi 
verið slátrað á mannúðlegan hátt. 
Gæði matvöru fara einnig oftast 
saman við ofangreinda þætti. 

Reglugerð um vernd dýra við 
aflífun

Með auknum áherslum á velferð 
dýra hefur slátrunarferlið einnig 
verið í mikilli endurskoðun í 
nágrannalöndum okkar. Í janúar 
2013 var  innleidd reglugerð hér 
á landi sem fjallar um „vernd 
dýra við aflífun“ og hefur 
Matvælastofnun eftirlit með að 
henni sé framfylgt.  Þó reglugerðin 
fjalli um aflífun dýra á breiðum 
grundvelli þá eru helstu áherslur 
á meðferð dýra við slátrun í 
sláturhúsum. Reglugerðin gerir 

auknar kröfur til sláturleyfishafa 
frá því sem verið hefur. Mun 
meiri kröfur eru t.d. gerðar til 
innra eftirlits og skráninga. 
Sláturleyfishöfum ber að útnefna 
sérstakan dýravelferðarfulltrúa 
meðal eigin starfsmanna, sem 
ber sérstaka ábyrgð á öllu er 
gæti varðað velferð dýra í 
sláturferlinu. Fylgjast skal með 
og skrá í hæfilega stóru úrtaki 
af heildar fjölda sem slátrað er 
m.a. skilvirkni deyfingar áður 
en dýr er blóðgað og það kannað 
hvort tímamörk séu þannig að dýr 
vakni ekki úr deyfingu í ferlinu. 
Reglugerðin gerir einnig kröfur 
um námskeið fyrir lykilmenn í 
sláturferlinu. Matvælastofnun 
ber ábyrgð á að haldin séu 
hæfisnámskeið um meðferð 
dýra og aflífun, og gefur út 
hæfisskírteini þeim til handa sem 
standast próf. Hæfisskírteina er 
einnig krafist fyrir þá sem aflífa 
minka á minkabúum. Helstu 
ákvæði reglugerðarinnar hafa 
verið kynnt sláturleyfishöfum 
og á vormánuðum mun 
Matvælastofnun koma í sérstakar 
heimsóknir í sláturhús landsins 
til að skoða og aðstoða við 
innleiðingu einstakra þátta 
reglugerðarinnar. Í beinu 
framhaldi verður boðið upp á 
fyrstu hæfisnámskeiðin.

Eftirlit í sláturhúsum gefur 
vísbendingar um dýravelferð á 

bæjunum

Eins og fram hefur komið í 
fyrri pistlum hefur skipulag 
búfjáreftirlits breyst á þessu ári 
og verður nú áhættumiðað. Aukið 
eftirlit í sláturhúsum mun veita  
ýmsar upplýsingar er varða velferð 
dýranna á búunum. Skráningar 
munu m.a. fela í sér skoðun á 
ýmsum þáttum sem notaðir eru 
til að mæla almenna velferð dýra. 
Auk holdafars verður skoðað 
sérstaklega hvort gripir séu 
óhreinir, hvort bruni sé í húð eða 
á fótum, sár og meiðsli, of langir 
hófar, klaufar eða önnur merki um 
vanrækslu. Einnig verður skráð 
hvort hrútar og nautkálfar/naut 
séu geltir eða með nasahring. 
Kallað verður þá eftir staðfestingu 
þess efnis að dýralæknir hafi 
framkvæmt aðgerðina, því ný 
dýravelferðarlög banna slíkar 
sársaukafullar aðgerðir án 
deyfingar. Þannig getur eftirlit 
í sláturhúsum aukið eftirlit 
með velferð dýra og auðveldað 
Matvælastofnun áhættuflokkun í 
frumframleiðslu þannig að eftirliti 
verði í meira mæli beint þangað 
þar sem þörfin er.

Þóra Jóhanna Jónasdóttir, 
sérgreinadýralæknir 
gæludýra og dýravelferðar.

Velferð dýra í sláturhúsum

...frá heilbrigði til hollustu

Vart hefur farið framhjá nokkrum 
manni sú harða umræða sem 
staðið hefur um landbúnaðinn 
undanfarið. 

Fremst í flokki fara þar Samtök 
verslunar og þjónustu og stærstu 
fyrirtækin á matvörumarkaðnum 
eins og t.d. Hagar, sem knýja 
fast á um lækkun tolla á ýmsum 
innfluttum búvörum. En hvernig 
koma útgjöld til matvörukaupa við 
pyngju neytenda samanborið við 
önnur lönd í kringum okkur. 

Aðeins átta lönd á EES svæðinu 
með lægri útgjöld en Ísland

Samkvæmt Eurostat voru 
útgjöld neytenda á Íslandi til 
matvörukaupa árið 2013, 13,04% 
af heildarútgjöldum. Á öllu EES-
svæðinu ásamt Sviss og Tyrklandi, 
32 lönd, voru aðeins átta lönd þar 
sem útgjöld til matvörukaupa voru 
lægra hlutfall af heildarútgjöldum 
þar á meðal Sviss og Bretland. Hin 
löndin sex eru í ESB og með evru. 
Meðaltalið innan ESB er 14,04% 
en meðal landa sem standa fyrir 
ofan það eru Finnland, Frakkland, 
Grikkland og Spánn.

Hlutfallslegt verðlag hagstæðara
á Íslandi en í flestum ESB ríkjum

Þegar litið er á hlutfallslegt verðlag 
á matvörum kemur fram önnur 
mynd. Vísitala fyrir verðlag á mat 
sem er 117 á Íslandi sýnir að fyrir 
sömu vörur þurfi að greiða 100 
Evrur að meðaltali innan ESB og 

102 Evrur í Bretlandi. Verum samt 
áfram minnug þess að neytandinn 
þurfti að verja 14,04% útgjalda sinna 
til kaupa á matvörum að meðaltali í 
ESB en 13,04% á Íslandi. Íslenski 
neytandinn á því meira eftir til 
annarrar ráðstöfunar. 

Dýrustu vörurnar hér á landi
eru brauð, kornvörur, ávextir

og innflutt grænmeti

Hvaða vörur skyldu svo vera 
dýrastar á Íslandi? Jú brauð og 
kornvörur og ávextir og grænmeti. 
Samt eru þessar vörur að stærstum 
hluta fluttar inn án tolla og annarra 
innflutningsgjalda. Það er von að 
spurt sé hvernig SVÞ og fyrirtæki 
innan þeirra raða ætla að tryggja 
íslenskum neytendum lægra 
matvöruverð nái stefna þeirra fram 
að ganga. /Erna Bjarnadóttir

Um matvöruverð og samanburð í ljósi opinberra talna Eurostat:

Aðeins átta af 32 löndum á EES-svæðinu eru 
með lægra hlutfall til matarkaupa en Ísland

Land
Hlutfall útgjalda
til matvörukaupa 

2013

Lúxemborg 8,79

Bretland 9,3

Sviss 9,69

Austurríki 10,14

Þýskaland 10,63

Írland 11,42

Danmörk 12,38

Holland 12,99

Ísland 13,04

Kýpur 13,3

Noregur 13,34

Svíþjóð 13,9

Evrópska 

efnahagssvæðið
14,03

ESB 28 lönd 14,04

Evrusvæðið 

- 18 lönd
14,04

Finnland 14,45

Malta 14,87

Frakkland 15,92

Belgía 16,4

Ítalía 16,71

Slóvenía 17,26

Tékkland 17,33

Slóvakía 16,4

Grikkland 16,71

Spánn 17,26

Ungverjaland 17,33

Portúgal 18,03

Pólland 18,11

Búlgaría 18,87

Eistland 19,76

Króatía 21,58

Lettland 21,8

Tyrkland 22,31

Litháen 23,14

Rúmenía 30,44

Árið 2012 Matur og 
drykkjarvörur

Matur Brauð og 
kornvörur

Kjöt Mjólk, ostar 
og egg

Ávextir og 
grænmeti

Bretland 104 102 89 100 107 119

Búlgaría 68 67 57 59 92 61

Danmörk 144 139 159 132 117 134

Eistland 87 86 84 79 88 87

Finnland 119 118 130 119 114 120

Frakkland 109 110 106 123 100 120

Grikkland 104 104 115 91 132 79

Holland 96 97 90 117 93 98

Írland 118 117 110 110 119 138

Ísland 118 117 130 119 112 122

Ítalía 111 114 114 115 126 106

Noregur 186 184 183 179 214 178

Portúgal 90 90 98 75 105 88

Pólland 62 60 58 55 63 55

Spánn 93 94 111 83 95 96

Sviss 155 159 148 221 134 148

Svíþjóð 124 124 135 126 112 141

Tékkland 84 82 74 73 91 85

ESB er greinilega ekki gott viðmið 
til að rökstyðja það að aðild að sam-
bandinu bæti verðlag á Íslandi. 
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Bændablaðið Smáauglýsingar 56-30-300 
Næsta blað kemur út 6. mars

limtrevirnet.is

Aðalskrifstofa - Borgarbraut 74 - 310 Borgarnes
Söluskrifstofa - Vesturvör 29 - 200 Kópavogur

Netfang - sala@limtrevirnet.is

Aðalnúmer: 412 5300  |  Söludeild: 412 5350

- stuttur afgreiðslutími 

- lagerlitur hvítur, boðið upp á málun 

- gluggar, bæði íkomnir og í lausu

Bílskúrshurðir frá Límtré Vírnet fást 
í verslunum Húsasmiðjunnar um land allt

- hurðaopnarar 

- boðið upp á uppsetningu 

Andlit hússins
-fallegar og sterkar bílskúrshurðir frá Límtré Vírnet

FXNytro M-TX árg. 2014

Verð nú frá 2.690.000

VERÐLÆKKUN!

Vegna styrkingar krónunnar 
býður Arctic Trucks nú hina 
áreiðanlegu og eyðslugrönnu 
FXNytro M-TX sleða með 100 
þúsund króna afslætti! 

www.yamaha.is
Arctic Trucks  |  Kletthálsi 3 |  110 Reykjavík  |   Sími 540 4900  

Vandaðir TP trjákurlarar
Ásafl ehf er viðurkenndur umboðsaðili
fyrir TP trjákurlarana, framleidda hjá
Linddana í Danmörku.

Ásafl býður mikið úrval af traktorsdrifnum
eða véldrifnum trjákurlurum fyrir lurka
frá 100 - 400mm.frá 100 - 400mm.

TP viðhaldspakki
fylgir með (slitjárn ofl).

Treystið gæðunum
Linddana veitir 3. ára ábyrgð.

Hjallahraun 2 - 220 Hfj. - 562 3833 - 863 5512 - www.asafl.is - asafl@asafl.is

Öruggir og vandaðir trjákurlarar

• Stærð 3 x 6 m
• Landgangur (breidd) 1,2 m
• Hliðarstífur 5 m
• PE flotkubbar

KrÓli ehf.
Standvegur 2, 210 Garðabæ.
Sími: 660-9503
Netfang: kh@kroli.is
Vefur: www.kroli.is

FLOTBRYGGJUR Á VÖTN
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Það er búið að vera ansi kalt 
síðustu daga í höfuðborginni. Ég 
var kirfilega minntur á það nú 
á einn morguninn þegar bíllinn 
fór ekki í gang. Ég stóð því með 
börnin mín tvö, átta og fjögurra 
ára, að verða of sein í skólann.

Því var arkað af stað í 
belgingsvindi og ískaldri 
norðanátt. Börnin voru vel klædd 
og kvörtuðu ekki. Ég var svo 
sem ágætlega klæddur nema að 
ég uppgötvaði að ég hafði enga 
húfu og þar sem við vorum orðin 
sein gaf ég mér ekki tíma til að 
ná í slíka.

Þegar ég stikaði frá leik
skólanum og áleiðis til vinnu 
varð mér hugsað til þess þegar 
ég var sjálfur á svipuðum aldri í 
sveitinni og þurfti að labba niður 
heimreiðina í veg fyrir skólabílinn. 
Heimreiðin heima í sveit er býsna 
löng, 1,3 kílómetrar, og stundum 
var nú ekki sérstaklega bjart yfir 
skóladreng sem paufaðist þetta 
í myrkri og kulda. Oft keyrði 
reyndar langafi minn heitinn 
mig þessa leið. Það voru góðar 
stundir, ekki bara vegna þess 
að ég slapp við að labba heldur 
voru samvistirnar með langafa 
mikilvægar litlum strák, líka eftir 
að hann stækkaði.

Á vorin gat ég hjólað en yfir 
háveturinn var ekki um annað að 
ræða en að rölta þegar langafi var 
eitthvað vant við látinn. Sem ég 
gekk á leið til vinnu, með ísköld 
eyrun í húfuleysi mínu, minntist 
ég þess þegar ég var að komast á 
unglingsár og fór að greiða mér 
með miklu magni hárgels áður en 
ég hélt í skólann. Þá kom auðvitað 
ekki til greina að setja upp húfu 
enda myndi hárgreiðslan öll fara 
út um þúfur við það. Því voru 
þeir ekki fáir dagarnir þar sem 
ég settist upp í skólabílinn þegar 
hann loks birtist, með ísköld eyru 
og hárið frosið.

Unglingar eru hégómafullir 
og sjálfhverfir. Það er staðreynd. 
Þess vegna þýðir lítið að tuða í 
þeim þegar þeir vilja ekki setja 
upp húfur eða klæða sig eftir 
aðstæðum. Þeir þurfa líka að fá 
að vera eins og þeir vilja vera, 
fá að vera sjálfstæðir og standa 
uppi í hárinu á foreldrum sínum. 
Allt til þess að þeir taki út þroska, 
komist í fullorðinna manna tölu og 
geti farið að rífast í sínum eigin 
börnum.

Um allt þetta var ég að hugsa 
á göngu minni. En ég hugsaði 
líka um muninn á því þegar ég 
var strákur og því sem er í dag. 
Þegar meira eða minna öllum 
börnum er ekið til og frá skóla 
flesta daga er það kannski í raun 
bara svolítið ævintýri að fá að 
labba með pabba sínum í skóla 
og leikskóla. Fá að leiða hann og 
spjalla um ýmislegt það sem fyrir 
sjónir ber. Enda sagði Kári sonur 
minn öllum í óspurðum fréttum 
frá því á leikskólanum að við 
hefðum labbað í skólann.

Pabbi minn hafði ekki mikil 
tök á því að fara með mér í veg 
fyrir skólabílinn þegar ég var 
strákur. Hann var í fjósverkum 
á þeim tíma sem leggja þurfti 
af stað. Ég man þó einu sinni að 
veður var snælduvitlaust en þó 
með þeim hætti að þjóðvegurinn 
var auður en heimreiðin kolófær. 
Þá tygjaði pabbi sig og við óðum 
saman skaflana. Mér er það 
minnisstætt enn í dag og mér þótti 
við feðgar hafa afrekað þó nokkuð 
með því að brjótast þetta saman. 
Það er því kannski engin furða þó 
að börnunum mínum þyki bara 
svolítið varið í að labba í skólann 
með pabba sínum.  /fr

STEKKUR 
Ævintýri á 
gönguför

Ár í rekstri Ráðgjafarmiðstöðvar landbúnaðarins:

Bændur leita í vaxandi mæli eftir ráðgjöf
– Bregðast þarf við tapi í rekstrinum og auka sölu á þjónustu
Nú er rúmt ár liðið frá því að 
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins 
ehf tók til starfa. Um nokkra 
hríð hafði verið fjallað um 
mikilvægi þess að steypa öllu 
leiðbeiningarstarfi í landbúnaði 
saman í eitt fyrirtæki með það 
að markmiði að öllum bændum 
byðist sambærileg ráðgjöf af sömu 
gæðum um allt land og í öllum 
búgreinum. Fjallað hafði verið um 
málið á síðustu búnaðarþingum en 
ákvörðun um stofnun fyrirtækisins 
var tekin á búnaðarþingi árið 2012. 

Starfsmannahópur fyrirtækisins 
samanstendur að mestu af 
ráðunautum og starfsfólki sem 
áður starfaði hjá Bændasamtökum 
Íslands og búnaðarsamböndum 
um allt land. Ráðgjafarmiðstöð 
landbúnaðarins er einkahlutafélag 
í eigu Bændasamtaka Íslands. 
Meðal markmiða fyrirtækisins er 
að laga leiðbeiningaþjónustuna að 
breyttum kröfum og þörfum bænda 
og samfélags, að stuðla að faglegri 
uppbyggingu ráðgjafarstarfs, að 
selja bændum ráðgjöf og tryggja 
hagkvæma nýtingu opinberra 
fjárframlaga jafnt sem tekna af 
búnaðargjaldi.

Markmiðið að byggja upp 
heildstæða þjónustu

Karvel L. Karvelsson, framkvæmda
stjóri Ráðgjafarmiðstöðvarinnar, 
segist almennt telja að vel hafi tekist 
til á árinu. 

„Upphafið bar að vissu leyti brátt 
að fyrir starfsfólk þó aðdragandinn 
hafi verið þekktur og menn vissu að 
hverju stefndi. Starfsemin fór hratt 
af stað frá 1. janúar á síðasta ári. 
Við lögðum strax af stað með að 
uppfylla þau markmið sem stefnt 
var að, að byggja upp heildstæða 
ráðgjafarþjónustu um allt land og 
tengja fólk saman. Þegar horft er 
á þau markmið er ég mjög sáttur 
við það hvernig til hefur tekist. Við 
lögðum áherslu á að gera ráðunautum 
einfalt og auðvelt að vinna saman og 
það hefur tekist. Sömuleiðis hefur 
gengið mjög vel að ná yfirsýn yfir 
verkefni sem unnið er að. Það skiptir 
því ekki máli hvar þú ert staddur á 
landinu, þú ert alltaf upplýstur um 
hver staða mála er.“

─Er þá niðurstaðan sú að 
tekist hafi að halda úti öflugri 
ráðgjafarþjónustu um allt land?

„Já, það hefur gengið. Það hefur 
orðið eilítil tilfærsla á starfsfólki 
milli starfsstöðva en okkur hefur 
haldist vel á fólki þetta ár sem er 
liðið. Það var kannski ekki endilega 
sjálfgefið með nýtt fyrirtæki sem 
þetta.“

Aukin fagleg uppbygging

─ Hafa störf ráðunauta tekið miklum 
breytingum frá því sem var þegar 
þeir störfuðu hjá Bændasamtökunum 
og búnaðarsamböndum?

„Ég held að þau hafi breyst 
töluvert já, og þá sérstaklega vegna 
meiri samvinnu milli ráðunauta. 
Fagleg uppbygging hefur aukist, 
ráðunautar eiga stærra bakland á 
sínu sviði og við höfum samræmt 
verkferla þannig að það besta frá 
hverjum og einum hefur verið tekið 
og nýtt alls staðar. Með því fáum við 
vöru, ráðgjafarþjónustu, sem er enn 
faglegri og betri en áður var. Þetta 
hefur gert okkur kleyft að takast 
á við stærri verkefni á landsvísu 
því við höfum meira bolmagn til 
að þjónusta bændur um land allt. 
Það hefur strax komið í ljós að hafa 
allt landið undir í þessum efnum sé 
mikilvægt.“

Áskorun að takast á við nýtt 
fyrirkomulag

─ Hver hefur upplifun starfsfólks, 
ráðunautanna, verið á þessu nýja 
fyrirkomulagi?

„Framan af þurfti auðvitað 
að takast á við áskoranir við að 
samræma starfið, að læra á ný kerfi 
og temja sér nýjan hugsunarhátt. 
Það er líka gerð krafa á okkur um 
að selja út þjónustu í mun meira 
mæli en áður var og það er ákveðin 
breyting sem við höfum þurft að 
aðlaga okkur að. Það reynir auðvitað 
á fólk. Ég hef hins vegar orðið þess 
var að almennt hefur ánægja með 
þetta nýja fyrirkomulag verið að 
aukast hjá starfsfólki. Auðvitað 
verður svo að koma í ljós hvernig 
sú þróun öll verður, við höfum 
reynt að vanda okkur mjög hvað 
varðar upplýsingagjöf og aðkomu 
starfsfólks að stefnumótun. Ég er 
í það minnst mjög sáttur. Miðað 
við þær breytingar sem urðu á 
árinu sýnist mér að starfsánægja 
og velvild gagnvart fyrirtækinu sé 
bara hægt og örugglega að stíga.“

Fyrirtækið rekið með halla

─ Samkvæmt bráðabirgðaniðurstöðu 
sem lá fyrir í desember er 
fyrirsjáanlegt að talsverður halli 
verði á rekstri fyrirtækisins. Hvaða 
skýringar eru á þeim halla og 
hvernig verður brugðist við honum?

„Á þessu eru fleiri en ein 
skýring. Þarna er verið að tala um 
rekstrarlega niðurstöðu og ekki búið 
að taka tillit til kaupa á eignum og 
afskriftir til að mynda. Það skýrist 
af því að þetta er fyrsta rekstrarár 
fyrirtækisins og mikill kostnaður 
fólst í að koma því af stað. Meðal 
annars þurfti að kaupa bíla, símkerfi, 
tölvukerfi, ómsjár og fleiri. Það eru 
kaup sem ekki þarf að standa í á 
hverju ári í því mæli sem þurfti að 
gera á síðasta ári.“

─En var ekki gert ráð fyrir 
þessum útgjöldum í fjárhagsáætlun 
síðasta árs?

„Ég myndi segja að ekki hafi 
verið fjárfestingarrými í þeirri 

áætlun í samræmi við það sem til 
þurfti. Menn runnu dálítið blint í 
sjóinn með það hvernig þetta yrði 
gert, hvort takast mætti að leigja 
tækjakost af búnaðarsamböndum og 
svo framvegis. Við gerum ráð fyrir 
að ekki þurfi að fjárfesta í miklu 
af eignum á þessu ári þó vissulega 
þurfi tæki og tól viðhalds við.“

Auka þarf sölu á þjónustu

─ En tókst þá ekki að ná þeim 
markmiðum sem sett voru varðandi 
sölu á þjónustu?

„Upphafleg áætlun um sölu 
á þjónustu, sem kynnt var á 
síðasta búnaðarþingi, var mjög 
metnaðarfull skulum við segja. Þar 
var gert ráð fyrir um 115 milljónum 
króna í sértekjur en niðurstaðan 
verður einhvers staðar í kringum 
95 milljónir króna. Það má því segja 
að allra metnaðarfyllstu áætlanir í 
þessum efnum, þær hafi ekki náðst. 
Það ber hins vegar að geta þess að 
leiðbeiningaþjónusta í landbúnaði 
var ekki að selja mikið fyrir 
stofnun Ráðgjafarþjónustunnar. 
Það er því verið að byggja upp nýtt 
fyrirkomulag og við erum komin af 
stað með þetta verkefni með góðum 
árangri að því er mér finnst. Nú 
erum við að vinna í því að greina 
þessa vinnu sem fram fór á síðasta 
ári með það að markmiði að gera 
enn betur í ár.“

Ætla að reka fyrirtækið 
hallalaust

─ Má þá búast við því að 
gerðar verði breytingar á rekstri 
fyrirtækisins á þessu ári, til að 
mynda hvað varðar mannahald, til 
að bregðast við þessu?

„Það gæti orðið, við erum 
að greina hvar eftirspurnin í 
ráðgjafarþjónustu er helst og við 
höfum nú þegar fært fólk til innan 
fyrirtækisins til að bregðast við eftir 
því sem við höfum séð þau mynstur 
betur. Við ætlum okkur að reka 
fyrirtækið hallalaust.“

─Þeir fjármunir sem upp á 
vantar eftir síðasta rekstarár, verða 
þeir sóttir til eigenda fyrirtækisins?

„Eigandi fyrirtækisins, 
Bændasamtök Íslands, hefur 
samþykkt að auka hlutafé sitt um 
20 milljónir, sem munu nýtast í 
þessum efnum. Þess ber að geta 
að 6 milljónir króna í stofnkostnað 

fylgdu fyrirtækinu í upphafi og þær 
eru einnig inni í þessu tapi.“

Aukin eftirspurn eftir þjónustu

─Hver hefur upplifun neytenda, 
bænda, verið eftir að hið nýja 
fyrirtæki tók til starfa, að þínu mati?

„Við finnum hjá okkur að það er 
leitað í vaxandi mæli eftir þjónustu 
okkar. Það er til að mynda verið 
að sækja til okkar í auknum mæli 
varðandi verkefnið sem snýr að 
aukinni mjólkurframleiðslu, sem og 
ýmsum öðrum bútækniverkefnum. 
Ég held að bændur séu að venjast 
nýjum aðstæðum og ég er þess 
fullviss að leiðbeiningaþjónustan 
hefur alla möguleika til að vera 
öflug þjónusta við bændur. Ég tel 
að bændur séu orðnir vel meðvitaðir 
um fyrirtækið, hvað það hefur upp 
á að bjóða og hvernig það virkar.“

Brugðist við þörfum

─ Nú fer samt ekki hjá því að 
með breytingum sem þessum 
geti komið upp óánægjuraddir, 
einhverjum geti þótt þeir afskiptir. 
Meðal annars hefur örlað á slíkri 
umræðu meðal hrossabænda 
eftir að Guðlaugur Antonsson, 
ábyrgðarmaður hrossaræktar hjá 
Ráðgjafarmiðstöðinni fór í leyfi. 
Verður þú var við slíka óánægju?

„Það hefur vissulega komið inn 
á borð hjá okkur að fólk geri kröfur 
um góða og öfluga þjónustu við sig 
og sína búgrein. Það er bara gott og 
veitir okkur aðhald. Það er í sjálfu sér 
ekki nýtt af nálinni að einhverjum 
hópum geti þótt þeir afskiptir en 
það er nú stóra verkefnið okkar, 
ef það er eftirspurn eftir þjónustu 
þá verðum við að sinna henni. Af 
því þú nefnir hrossaræktina þá eru 
mál þar að leysast mjög farsællega. 
Við erum að gera allt sem til þarf til 
að bregðast við þörfum manna þar. 
Fagstjóri búfjárræktar, Gunnfríður 
Elín Hreiðarsdóttir, hefur tekið 
við verkefnum þar hvað varðar 
utanumhald verkefna, samskipti 
við erlenda aðila og fagráð til að 
mynda. Jafnframt hafa ráðunautar 
í farhóp um hrossarækt aukið við 
sín verkefni og því eru þessi mál 
í mjög góðum farvegi. Það ríkti 
einhver misskilningur um þessi mál 
í upphafi en maður kemur í manns 
stað og öllum þessum málum verður 
sinnt hér eftir sem hingað til.“ /fr

Karvel L. Karvelsson, framkvæmdastjóri Ráðgjafarmiðstöðvar landbúnaðarins.
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SNAPP TAGGS 
           LAMBAMERKIN

Verð kr. 29 án vsk.
Áprentun innifalin

VERÐLÆKKUN

NÚNA ER GÓÐUR TÍMI TIL AÐ TRYGGJA SÉR 
LAMBAMERKIN Á LÆGRA VERÐI

Mest seldu jarðvarmadælurnar 
á Íslandi
Thermia varmadælur loft í vatn og vatn í 
vatn (jarðvarmadælur). 

Hafðu samband og kynntu þér mögulegan 
orkusparnað með varmadælu. Bjóðum 
fría ráðgjöf og útreikninga um mögulegan 
orkusparnað.

Vertu velkominn í hóp ánægðra viðskipta-
vina, við bjóðum þér að hafa samband við 
okkar viðskiptavini til þess að kynna þér 
gæði og þjónustu okkar.

Loft í vatn og vatn í vatn varmadælur í 
miklu úrvali.
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Á R A

Smiðjuvegur 70 - 200 Kópavogur
www.verklagnir.is - info@verklagnir.is

Dekkjainnflutningur
15% afsláttur af öllum dekkjum  
til 31. janúar 2014
Eigum á lager flestar stærðir  
traktora-, vagna-, vinnuvéla-  
og vörubíladekkja.
Einnig mikið úrval fólksbíla-  
og jeppadekkja.

Jason ehf.
Hafnarstræti 88 

Akureyri

Vinsamlegast hafið samband við
Ármann Sverrisson 896-8462 e-mail jasondekk@simnet.is

Tryggva Aðalbjörnsson 896-4124
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Bjarni Pálsson bóndi og Alda 
Stefánsdóttir reka fjölskyldubú 
í Syðri-Gróf í Flóahreppi. Eru 
þau með 120 kindur á fóðrum 
í vetur ásamt 26 kúm. Þá eru 
þau með nokkra kálfa og um 30 
hross. Segir Bjarni að á Syðri-
Gróf sé hefðbundið bú með gamla 
laginu eins og algengt hefur verið 
í Flóanum. Auk þeirra eru tveir 
drengir þeirra, Jóhann og Halldór, 
þar til heimilis en þeir stunda nú 
nám á Selfossi.

Óvæntur burður í febrúarbyrjun

Bjarni fékk óvæntan glaðning 5. 
febrúar síðastliðinn þegar ærin Jóa-
Brún bar þrem lömbum. Ærin er í 
eigu Jóhanns en burðurinn kom 
Bjarna algjörlega í opna skjöldu 
enda ekki vanalegt að sauðburður 
sé á þessum árstíma. 

„Þegar ég kom í fjárhúsið til að 
gefa sá ég þúst og hélt að þar hefði 
kind látið lömbum. Þegar betur var 
að gáð var þar fullburða, dautt lamb 
og síðan sá ég tvö önnur lifandi.“

Þessi kind er af mjög frjósömu 
kyni, en hún bar tveim lömbum í 
maí í fyrra og var nú að bera í þriðja 
sinn. Segir Bjarni að báðar ömmur 
hennar hafi oft verið þrílembdar. 
Hann segist þó ekki vera ýkja hrifinn 
að fá mikið þrílembt. Slíkt kalli oft á 
meiri erfiðleika við burð og smærri 
lömb að hausti.

Hefur búið á Syðri-Gróf frá 
þriggja ára aldri

Bjarni sem er formaður búnaðar-
félagsins, og þekkir vel til þessarar 
greinar frá barnsaldri. Sjálfur ólst 
hann upp í Syðri-Gróf frá þriggja 
ára aldri þegar foreldrar hans, 
Páll Axel Halldórsson frá Króki 
í Gaulverjabæjarhreppi og Halla 
Magnúsdóttir frá Skúfslæk þarna 
skammt frá, keyptu jörðina árið 
1961. Árið 1972 var byggt nýtt fjós 
og stækkað frá því sem áður var. 

Bjarni tók við búinu 1998 þó 
faðir hans héldi áfram með nokkrar 
kindur. Hann segist ekki vita hvort 
afkomendur hans taki við búinu, 
þegar þar að kemur, vegna þess að 
margt annað standi ungu fólki til 
boða í dag. Hann telur samt mikla 
möguleika vera í landbúnaði á Íslandi 
sem byggi á hreinleika og heilbrigði 
í ræktun samhliða lítilli notkun lyfja. 
Þar hafi íslenskur landbúnaður 
sérstöðu meðal þjóða.

Mikið um smábýli í Flóanum á 
fyrri árum

Bjarni segir að búskaparhefð víða 
í Flóanum hafi fram yfir miðja 
síðustu öld einkennst af mjög litlum 
býlum með þrem til fjórum kúm og 
kannski fimmtíu kindum. Þá hafi 
uppistaðan í sauðfjárstofninum 
oftar en ekki verið geldfé og sauðir. 
Þannig hafi á mörgum bæjum 

ekki verið stundaður annað en 
lágmarks sjálfsþurftarbúskapur. Til 
að bæta afkomu sína hafi bændur 
gjarnan stundað sjóinn og róið 
frá Loftsstöðum og hafnlausum 

Loftsstaðasandi vestan Þjórsárósa 
þar sem brim gat verið mjög 
mikið. Eigi að síður hafi þeir verið 
hálfdrættingar á við útgerðina í 
Þorlákshöfn. Með útgerð samhliða 

kotbúskap virðist afkoma fólksins 
í Flóanum hafa dugað til að halda 
sæmilega lífinu í fólki. Þess vegna 
varð væntanlega ekki sá fólksflótti 
til Vesturheims eins og gerðist 
vegna harðræðis víða annars staðar 
á landinu. 

Ekki voru allir hrifnir af 
Flóaáveitunni 

Flóaáveitan var gríðarlegt verkefni 
og raunar heimsþekkt stórvirki á 
sínum tíma. Aðal aðveituskurður 
áveitunnar var grafinn frá Hvítá 
á árunum 1918 til 1927 og má 
sjá inntaksskurðinn við Þingborg. 
Áveitan telur 300 kílómetra af 
skurðum sem að verulegu leyti voru 
handgrafnir og veittu þeir vatni úr 
Hvítá. Náði veitan til 12 þúsund 
hektara landsvæðis frá Ölfusá í 
vestri og að Þjórsá í austri. Þá 
voru byggðir um 900 kílómetrar af 
flóðvarnargörðum vegna áveitunnar. 

Talað hefur verið um að 
Flóaáveitan hafi verið gríðarlega 
lyftistöng sem gjörbreytt hafi 
búskaparháttum á svæðinu. 
Heyfengur hafi aukist sem leitt hafi 
til tekjuaukningar hjá bændum.

Bygging áveitunnar skapaði 
vissulega mikla atvinnu, en ekki 
voru þó allir sammála um gagnsemi 
hennar. Segir Bjarni að Páll Axel 
faðir hans, sem mikið vann á 
jarðýtum Ræktunarsambands Flóa- 
og Skeiða, hafi ekki verið sérlega 
hrifinn af Flóaáveitu. Hann hafi 
talið áveituna vera dragbít á búskap 
í Flóanum vegna þess að vatni hafi 
verið haldið allt of mikið og lengi 
á landinu. Það hafi skapað háa 
vatnsstöðu í jarðvegi sem leitt hafi 
til þess að ekki var hægt að fara með 
jarðýtur á svæðið til að jafna landið. 
Því hafi ræktun hafist mun seinna 
að einhverju marki í Flóanum en í 
uppsveitunum. 

 /HKr.

Snemmbæra á fjölskyldubúinu í Syðri-Gróf í Flóanum
– Bar þrem lömbum í febrúarbyrjun en tvö lifa – á bænum er búrekstur með gamla laginu eins og algengt hefur verið í Flóanum

Bjarni Pálsson með lömbin tvö. 
Hrúturinn á innfelldu myndinni er 
meintur faðir og sökudólgur í þessum 
snemmbúina burði. 

Syðri-Gróf í Flóahreppi. Bjarni Pálsson bóndi telur ekki ástæðu til að óttast mikið kal þó að klaki liggi enn í lægðum eins og þarna sést við íbúðarhúsið.  Myndir / HKr.

Jóa-Brún var greinilega stolt af lömbunum sínum og passaði vel upp á að 
ókunnugir kæmi ekki of nærri. 

Horft heima að bæjarhólum á Syðri- Gróf. Hægra megin eru útihúsin og 
vinstra megin gamla íbúðarhúsið. 

Bay City Dredge Works-skurðgrafan sem notuð var til að grafa hluta Flóaáveitu. 
Hún var með dragskóflu og afkastaði drjúgt, en eigi að síður var megnið af 
Flóaáveitunni grafið á höndum. 

Inntaksmannvirki Flóaáveitu við Hvítá. 
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Kemi • Tunguhálsi 10 110 Reykjavík

ODORITE
ÖRVERUHREINSIR

MILDEX-Q
MYGLUEYÐIR

WIPE OUT
OFNA OG GRILLHREINSIR

NOVADAN
KLÓRTÖFLUR
- Í POTTINN

SEPT-O-AID
ÖRVERUR FYRIR ROTÞRÆR

HÁÞRÝSTIDÆLUR

ÚRVALS VÖRUR FYRIR VIÐHALDIÐ OG VERKIN Í BÚSTAÐNUM.
KÍKTU Í KEMI BÚÐINA OG SKOÐAÐU ÚRVALIÐ!

ERTU Á LEIÐ Í BÚSTAÐINNERTU Á LEIÐ Í BÚSTAÐINN

Granít borðplötur, 3 kæld rými fyrir smurbrauð, salöt og tertur, 
2 rými fyrir heita Gastro-bakka, hitalampar, 2 innfelldir súpupottar. 
Allar kælipressur innbyggðar í borðin.

Mjög vel með farið. Sem nýtt. Staðsett á Akureyri

Seljandi er Brauðgerð Kr. Jónssonar
Nánari upplýsingar gefur Birgir í síma 864 5901 
og Kjartan  í síma 864 5902 

TIL SÖLU
VEITINGABORÐ

Konur í Kvenfélagi Skeiðahrepps 
hafa áhyggjur af stöðunni í 
öldrunarmálum á Suðurlandi nú 
þegar biðlistar eftir hjúkrunarrými 
lengjast og lengjast. Af því tilefni 
hefur félagið skorað á sveitarstjórn 
Skeiða- og Gnúpverjahrepps að 
taka þessi mál til gaumgæfilegrar 
skoðunar og umfjöllunar. 

Konurnar vekja athygli á því að 
rætt hefur verið um uppbyggingu 
nýs hjúkrunarheimilis í 
Laugaráslæknishéraði til 
að mæta aukinni þörf fyrir 
hjúkrunarrými en auk þess telur 
félagið brýnt að sveitarstjórn 
styðji við sambærilegan rekstur 
sem fyrir er í sveitarfélaginu.

Sveitarstjórn tók á síðasta fundi 
sínum undir áhyggjur félagsins 
af biðlistum eftir öldrunarrými 
sem farið hefur mjög vaxandi á 
undanförnum misserum og telur 
sveitarstjórn brýnt að tekið verði 
á rekstrarvanda öldrunarstofnana 
í landinu.

 /MHH

Kvenfélagskonur á Skeiðunum hafa áhyggjur
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Guðrún Eik er dóttir þeirra 
Skúla og Ólafar. Hún og maður 
hennar, Óskar Már Jónsson frá 
Stóru-Ökrum í Skagafirði, tóku 
um síðustu áramót við hluta 
búrekstrarins á Tannstaða-
bakka. Þau keyptu kúa- og 
kindahlutann af Skúla og Ólöfu 
og hyggjast reisa sér hús í landi 
Tannstaðabakka næsta sumar.

Þau kynntust í Skagafirðinum 
og fóru saman til náms á 
Hvanneyri, hvaðan sem þau 
útskrifuðust síðastliðið vor – 
hann úr búfræðinámi og hún úr 
búvísindum.

Ætla að stækka við sig

„Við höfðum alltaf stefnt að því 
að fara í búrekstur og þegar það 
var ljóst að búið hérna heima 
væri orðið of stórt fyrir þau tvö, 
þá slógum við til þegar okkur 
stóð þetta til boða,“ segir Guðrún 
um þá ákvörðun að kaupa hluta 
búrekstrarins. „Við fórum strax 
að vinna hérna eftir útskrift og 
vorum hérna líka síðasta sumar og 
fljótlega var farið að ræða þennan 

möguleika. Við höfum búið á 
Reykjaskóla hér í nágrenninu en 
setjum stefnuna á að byggja hús 
hérna næsta sumar.

Árskýr eru 34 og við viljum 
fjölga þeim aðeins.  Við erum með 
40 bása og ætlum bara að vera komin 
með fulla nýtingu á þeim á næsta ári.  
Við ætlum líka að stækka aðstöðuna 
fyrir nautauppeldi. Svo höfum við 
verið með 180 fjár á vetrarfóðrum 
og við ætlum að fjölga þeim í 200.

Okkur líst mjög vel á framtíðina. 
Þetta er í raun mjög heppilegur tími 
til að  hefja búskap; það er borgað 
fyrir alla umfram mjólk og dálítið 
sérstakar aðstæður að því leyti. 
Núna munum við bara framleiða 
eins og við lifandi getum.“

Fjósið orðið gamalt

„Fjósið er orðið gamalt og það 
þarf að fara að huga að því að 
byggja nýtt fjós,“ segir Guðrún um 
væntanlegt viðhald og framkvæmdir 
á næstunni. Það liggur samt ekki svo 
mikið á því  – kannski einhvern tíma 
á næstu árum. 
  /smh

Árið 2014 er alþjóðlegt ár 
fjölskyldubúskapar hjá Matvæla- 
og landbúnaðarstofnun Sameinuðu 
þjóðanna. Tilgangurinn er 
að vekja athygli á mikilvægi 
fjölskyldubúa – og smárra 
framleiðenda matvæla almennt – í 
baráttunni gegn hungri og fátækt 
í heiminum. Menningarlegur 
þáttur fjölskyldubúskapar er 
einnig talinn mikilvægur í félags-, 
efnahags- og umhverfislegu tilliti. 
Víðast hvar er fjölskylduform 
ríkjandi búrekstrarform – ekki 

síst á Íslandi. Gott dæmi um 
slíkt er búið að Tannstaðabakka 
í Hrútafirði, en þar hafa þau Ólöf 
Ólafsdóttir og Skúli Einarsson 
stundað fjölbreyttan búskap þar 
sem fjölskyldan öll hefur tekið 
virkan þátt.

Skúli Einarsson á uppruna að 
rekja á Tannstaðabakka en kynntist 
konu sinni Ólöfu Ólafsdóttur á 
Selfossi þar sem hún var búsett, en 
hann var þar við nám í söðlasmíði. 
„Afi minn hafði verið söðlasmiður 
og eflaust hefur það haft áhrif á að 

áhuginn kviknaði á náminu. Eftir 
nám rak ég svo verkstæði í nokkur 
ár á Selfossi og þar hófum við 
sambúð, við Ólöf. Það var svo árið 
1984 sem foreldrar mínir ákveða 
að hætta búskap og við stóðum 
frammi fyrir því hvort við vildum 
kaupa af þeim og hefja sjálf búskap 
á Tannstaðabakka.  Ólöf átti tengsl 
í sveitir þarna í kringum Selfoss og 
var vön umgengni við kýr og aðrar 
skepnur. Eftir svolitla umhugsun 
ákváðum við að selja allt okkar 
á Selfossi og flytja norður þar 

sem fyrir voru um 300 kindur,“ 
segir Skúli um aðdragandann að 
búskapartíð þeirra Ólafar.

Með þeim fyrstu á Norðurlandi 
sem skiptu yfir í rúlluverkun

Skúli telur að þau Ólöf hafi verið 
með þeim fyrstu sem tileinkuðu 
sér rúlluverkunaraðferðina norðan 
heiða. „Það var í raun leið sem við 
fórum vegna þess að Ólöf er með 
ofnæmi fyrir þurrheyi og hafði 
fengið svæsin ofnæmisköst. Ég var 

búinn að kynnast þessu aðeins áður 
og líklega má segja að við höfum 
verið einhvers konar brautryðjendur 
í þessari heyverkun á svæðinu. Í þá 
daga voru engar pökkunarvélar, bara 
pokar notaðir utan um rúllurnar og 
raunar notuðum við þá ótrúlega lengi 
– ég var líklega síðastur bænda til að 
beinlínis sækjast eftir þessum pokum 
hvar sem ég komst í þá. 

Rúlluverkun notuðum við svo 
allar götur þangað til fyrir um 
sex árum að við fórum að setja í 
útistæðu. Í fyrra útbjuggum við 

Fjölskyldubúið Tannstaðabakki í Hrútafirði:

Fjölbreyttur búskapur og farsæll

Taka við kúm og kindum og ætla að framleiða eins og þau lifandi geta

Guðrún Eik Skúladóttir og Óskar Már Jónsson í fjósinu á Tannstaðabakka.

Umhverfi Tannstaðabakka er fallegt, nánast alveg niðri í fjöruborði Hrútafjarðar.  Myndir / smh
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úti-flatgryfjur, sem hafa reynst 
okkur mjög vel. Pokamenningin, 
eins og ég kalla þessi fyrstu ár 
rúlluverkunarinnar, leiddi það af 
sér að við ákváðum að fá okkur 
kálfa til að éta það sem skemmdist 
og að nýta þar með heyið til 
fulls – og  það er svo upphafið 
að nautgriparæktuninni hér á 
Tannstaðabakka,“ segir Skúli og 
gengst fúslega við því að nýtni 
hafi verið ein af höfuðdyggðunum 
á þeirra bæ.

Upp úr minkaeldisævintýri 
spratt kúabúskapurinn

Næsti kafli var svo tveggja ára tilraun 
með minkaeldi, sem tókst ekki sem 
skyldi vegna verðhruns á markaði. 
Eftir stóð einungis minkahúsið, 
sem þó varð nýtilegt síðar þegar 
þau innréttuðu þar fjós. „Hlutirnir 
gerðust frekar hratt í framvindu 
okkar kúabúskapar. Við keyptum 
kýr og kvóta af bæ í næstu sveit og 
fyrstu sex mánuðina mjólkuðum 
við bara þar á bæ – á meðan við 
standsettum fjósið í minkahúsinu. 
Þar sem enginn kjallari er undir 
slíkum minkahúsum urðum við að 
finna leiðir og lausnir til að losa 
okkur við skítinn úr fjósinu. Við 
komum okkur því upp haughúsi við 
hliðina á fjósinu og leiddum skítinn 
þangað – í raun svipað því sem 
þekkist á svínabúum. Við látum svo 
þyngdaraflið sjá um tilflutninginn 
á skítnum og enginn vélbúnaður 
kemur þar nálægt. Þetta hefur bara 
virkað mjög vel.“

Hugmynd um stækkun á kúabúi 
vék fyrir kjúklingabúi

„Árið 2002 vorum við svo komin 
með hugmyndir um stækkun á 
kúastofni. Húsakosturinn bauð samt 
ekki upp á það og við hefðum þá 
þurft að fara í endurnýjun á fjósi. Á 
svipuðum tíma er hugmyndinni um 
möguleikann á kjúklingaeldi gaukað 
að okkur og við ákváðum frekar 
að fara þá leið. Rekstraraðilann á 
Móum á Kjalarnesi vantaði meira 
eldispláss – og einhvers staðar fjarri 
því sem þeir voru með eldi fyrir 
–  þannig að það hentaði því mjög 
vel að við tækjum þetta að okkur 
hér. Það hefur enda komið á daginn 
að staðsetningin hér í Hrútafirði er 
mjög góð og við höfum verið mjög 
lánsöm með það hversu lítið hefur 
orðið vart við sjúkdóma á búinu 
okkar. Það er líka mjög langt í næstu 
bú; það eru fáein í Borgarfirði, en 
ekkert vestan við Borgarnes, og eitt 
annað á Norðurlandi – á Dalvík. 
Fyrirkomulagið á eldinu hefur verið 
þannig að við fáum kjúklingana 
beint úr útungunarvélunum og 
þá erum við búin að kynda upp í 
húsinu til að ná 32 stiga hita. Síðan 
er kjúklingurinn hjá okkur í fimm 
vikur, er þá sóttur á flutningabíl og 
farið með hann í sláturhús. Þá hefur 
hann farið frá því að vera nokkur 
grömm upp í um 1.600 grömm af 
kjöti.“

Metnaður varðandi góðan 
aðbúnað og velferð kjúklinganna

Skúli segir að þau reyni að vera 
ábyrg í sínu eldi, hafi aðbúnað 
góðan og leggi sig fram um að húsin 
séu þannig að þar sé ekkert að fela. 
Reykjagarður eigi fuglinn en það 
sé allra hagur að fuglinn lifi sem 
best á meðan hann er hjá þeim – 
enda fái þau borgað í samræmi við 
það hvernig hann lifir og dafnar í 
húsunum þeirra. „Ég myndi vilja 
sjá kjúklingabúin fleiri og dreifðari. 
Það eru ýmis rök fyrir því;  til 
dæmis að það er betra að berjast 
gegn sjúkdómum á smærri búunum 
og svo er auðveldara að nýta skít 
þaðan en frá hinum stærri, þar sem 
hann á það til að safnast saman í of 
miklu magni á of skömmum tíma. 
Ímyndarlega væri þetta líka gott 
fyrir greinina.“

Samstarf við nema á Hvanneyri

Á sex til sjö vikna fresti eru húsin 
tæmd, þrifin og sótthreinsuð – áður 
en næsti fuglahópur kemur. Nokkurn 

mannafla þarf í þetta áhlaupsverk, 
eða um tíu manns,  og hefur komst 
á ágætt samstarf við 2. árs nema í 
búfræðináminu á Hvanneyri um að 
vinna þessi verk yfir vetrartímann. 
„Þetta er gott samstarf sem við 
erum í við nemana, en þeir nota 
fjármunina sem þeir fá fyrir starfið 
til fjáröflunar fyrir útskriftarferð. 
Okkur finnst það líka jákvætt að 
þarna komast þeir í beina snertingu 
við kjúklingaeldi – sem þeir hafa 
annars lítil tækifæri til.“

Dóttirin og hennar maður kaupa 
hluta búrekstrarins

Um síðastliðin áramót keyptu 
þau Guðrún Eik, dóttir Skúla og 
Ólafar, og maður hennar Óskar 
Már Jónsson jörðina og kúa- 
og kindahluta búrekstursins á 
Tannstaðabakka. Skúla og Ólöfu 
líst vel á framtíðina og segja 
að það sé alveg orðið tímabært 
þegar styttist í sextugsaldurinn að 
fara aðeins að slaka á. „Maður er 
búinn að vera býsna virkur þennan 
búskapartíma og kominn tími til að 
stytta vinnudaginn aðeins. Maður 
fær þá aðeins meiri tíma til að sinna 
tónlistinni  og öðrum áhugamálum. 
Svo leiðist okkur það ekki mikið að 
geta stutt þau Guðrúnu og Óskar 
í búskapnum. Við erum mjög 
hamingjusöm með þetta og þykir 
þau vera mjög dugleg og drífandi 
á þessum fyrstu mánuðum. Við 
höfum reynt að ala börnin okkur 
fjögur upp í því að huga vel að 
framtíðinni og sinna verkunum af 
alúð og elju – og mér sýnist okkur 
hafa tekist ágætlega upp í því. 
Þau hafa alltaf verið vel virk við 
bústörfin og sinnt þeim af áhuga.“

 /smh

Það væsir ekki um kjúklingana á Tannstaðabakka eins og sjá má. Fuglahúsin 
taka hvort um sig 14.500 fugla og eru 840 fermetrar.

Skúli og Ólöf sjá nú formlega séð eingöngu um kjúklingabúið.

Lambamerki
Plastiðjan Bjarg – Iðjulundur, starfsþjálfunar- og endurhæfingarvinnustaður, 
er eina fyrirtækið sem framleiðir merki fyrir búfénað á Íslandi. 
Veljum íslenskt – það er allra hagur!

MICRO merki. 
Bjóðum hin frábæru Micro lambamerki á mjög góðu verði. Lágmarkspöntun er 10 stk.  
Veittur er 10% afsláttur ef merki eru pöntuð fyrir 15. mars. 
Hægt er að fá merkin í stökum númerum þ.e. þau þurfa ekki að vera í númeraröð.  
Pöntunina skal þá senda í excel-skjali, númer skráð í einn dálk. 

Combi Nano lambamerki og örmerki. 
Combi Nano merkin eru minni útgáfa Combi Mini merkja (ásetningsmerkja).  
Mjög auðvelt er að lesa af merkjunum. 
Annars vegar er hægt að fá þau sem venjuleg lambamerki þ.e. með blöðku beggja vegna.  Hins 
vegar er blaðka þar sem bæjarnúmer og einstaklingsnúmer er áprentað og henni fylgir hringur sem 
er endurnýtanlegur. Í hringnum er rafrænn teljari sem er örmerki. Notuð er Combi Junior EID töng til 
ísetningar. 
Hægt er að fá merkin í stökum númerum þ.e. þau þurfa ekki að vera í númeraröð. Pöntunina skal þá 
senda í excelskjali, númer skráð í einn dálk. 
ATH! Pantanir á Combi Nano merkjum verða að berast fyrir 20. mars til að tryggja að  þau verði 
komin fyrir sauðburð.

Verð á Nano örmerkjum er kr. 297,- m/vsk og 10% afslætti. Fullt verð á þeim er kr. 
330,- m/vsk

Vinsamlega takið fram um hvers konar  
merki er að ræða þegar pantað er.

Starfsþjálfunar - og endurhæfingar vinnustaður
Furuvöllum 1, 600 Akureyri.
Sími 461-4606, Fax 461 2995 - Netfang pbi@akureyri.is
Opnunartími: Mánudaga – föstudaga, kl. 08.00-16.00

Lambamerki
Plastiðjan Bjarg – Iðjulundur, starfsþjálfunar – og endurhæfingar vinnustaður, er eina 
fyrirtækið sem framleiðir merki fyrir búfénað á Íslandi. 
Veljum íslenskt - það er allra hagur!

MICRO merki.
Bjóðum hin frábæru Micro lambamerki á mjög góðu verði. Lámarkspöntun er 10 stk.
Veittur er 10% afsláttur ef merki eru pöntuð fyrir 10. mars.
Hægt er að fá merkin í stökum númerum þ.e. þau þurfa ekki að vera í númeraröð. Pöntunina
skal þá senda í excelskjali, númer skráð í einn dálk.

Combi Nano lambamerki og örmerki.
Combi Nano merkin eru minni útgáfa Combi Mini merkja (ásetningsmerkja). Mjög auðvelt er 
að lesa af merkjunum.
Annars vegar er hægt að fá þau sem venjuleg lambamerki þ.e. með blöðku beggja vegna.  
Hins vegar er blaðka þar sem bæjarnúmer og einstaklingsnúmer er áprentað og henni fylgir 
hringur sem er endurnýtanlegur. Í hringnum er rafrænn teljari sem er örmerki. Notuð er 
Combi Junior EID töng til ísetningar.
Hægt er að fá merkin í stökum númerum þ.e. þau þurfa ekki að vera í númeraröð. Pöntunina 
skal þá senda í excelskjali, númer skráð í einn dálk. 
ATH! Pantanir á Combi Nano merkjum verða að berast fyrir 20. mars til að tryggja að 
þau verði komin fyrir sauðburð.

Vinsamlega takið fram um hvers konar merki er að ræða þegar pantað er.

Starfsþjálfunar - og endurhæfingar vinnustaður

Furuvöllum 1, 600 Akureyri.
Opnunartími:
Mánudaga – föstudaga, kl. 08.00-16.00
Sími 461-4606, Fax 461 2995
Netfang pbi@akureyri.is

Lambamerki
Plastiðjan Bjarg – Iðjulundur, starfsþjálfunar – og endurhæfingar vinnustaður, er eina 
fyrirtækið sem framleiðir merki fyrir búfénað á Íslandi. 
Veljum íslenskt - það er allra hagur!

MICRO merki.
Bjóðum hin frábæru Micro lambamerki á mjög góðu verði. Lámarkspöntun er 10 stk.
Veittur er 10% afsláttur ef merki eru pöntuð fyrir 10. mars.
Hægt er að fá merkin í stökum númerum þ.e. þau þurfa ekki að vera í númeraröð. Pöntunina
skal þá senda í excelskjali, númer skráð í einn dálk.

Combi Nano lambamerki og örmerki.
Combi Nano merkin eru minni útgáfa Combi Mini merkja (ásetningsmerkja). Mjög auðvelt er 
að lesa af merkjunum.
Annars vegar er hægt að fá þau sem venjuleg lambamerki þ.e. með blöðku beggja vegna.  
Hins vegar er blaðka þar sem bæjarnúmer og einstaklingsnúmer er áprentað og henni fylgir 
hringur sem er endurnýtanlegur. Í hringnum er rafrænn teljari sem er örmerki. Notuð er 
Combi Junior EID töng til ísetningar.
Hægt er að fá merkin í stökum númerum þ.e. þau þurfa ekki að vera í númeraröð. Pöntunina 
skal þá senda í excelskjali, númer skráð í einn dálk. 
ATH! Pantanir á Combi Nano merkjum verða að berast fyrir 20. mars til að tryggja að 
þau verði komin fyrir sauðburð.

Vinsamlega takið fram um hvers konar merki er að ræða þegar pantað er.

Starfsþjálfunar - og endurhæfingar vinnustaður

Furuvöllum 1, 600 Akureyri.
Opnunartími:
Mánudaga – föstudaga, kl. 08.00-16.00
Sími 461-4606, Fax 461 2995
Netfang pbi@akureyri.is

Lambamerki
Plastiðjan Bjarg – Iðjulundur, starfsþjálfunar – og endurhæfingar vinnustaður, er eina 
fyrirtækið sem framleiðir merki fyrir búfénað á Íslandi. 
Veljum íslenskt - það er allra hagur!

MICRO merki.
Bjóðum hin frábæru Micro lambamerki á mjög góðu verði. Lámarkspöntun er 10 stk.
Veittur er 10% afsláttur ef merki eru pöntuð fyrir 10. mars.
Hægt er að fá merkin í stökum númerum þ.e. þau þurfa ekki að vera í númeraröð. Pöntunina
skal þá senda í excelskjali, númer skráð í einn dálk.

Combi Nano lambamerki og örmerki.
Combi Nano merkin eru minni útgáfa Combi Mini merkja (ásetningsmerkja). Mjög auðvelt er 
að lesa af merkjunum.
Annars vegar er hægt að fá þau sem venjuleg lambamerki þ.e. með blöðku beggja vegna.  
Hins vegar er blaðka þar sem bæjarnúmer og einstaklingsnúmer er áprentað og henni fylgir 
hringur sem er endurnýtanlegur. Í hringnum er rafrænn teljari sem er örmerki. Notuð er 
Combi Junior EID töng til ísetningar.
Hægt er að fá merkin í stökum númerum þ.e. þau þurfa ekki að vera í númeraröð. Pöntunina 
skal þá senda í excelskjali, númer skráð í einn dálk. 
ATH! Pantanir á Combi Nano merkjum verða að berast fyrir 20. mars til að tryggja að 
þau verði komin fyrir sauðburð.

Vinsamlega takið fram um hvers konar merki er að ræða þegar pantað er.

Starfsþjálfunar - og endurhæfingar vinnustaður

Furuvöllum 1, 600 Akureyri.
Opnunartími:
Mánudaga – föstudaga, kl. 08.00-16.00
Sími 461-4606, Fax 461 2995
Netfang pbi@akureyri.is

Minnum á að 
hægt er að panta 
öll lambamerki og 

ásetningsmerki  
á bufe.is
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Mælt af munni fram, vísnaþáttur 
Árna Geirhjartar Jónssonar, 
birtist nú í hundraðasta sinni í 
Bændablaðinu. Þátturinn hefur 
að sögn Árna fengið góðar 
viðtökur og honum berast að 
jafnaði fjölmörg bréf. „Miðað við 
þau jákvæðu viðbrögð sem ég fæ 
hafa lesendur greinilega áhuga 
fyrir kveðskap og það þykir mér 
jákvætt. Ég er þakklátur fyrir 
þessi góðu viðbrögð, óneitanlega 
nærir það hégómagirnd mína,“ 
segir Árni. 

Hann var að undirbúa 
tímamótaþátt sinn þegar 
Bænda blaðið bar að garði 
hans og eiginkonunnar, Petru 
Bjarkar Pálsdóttur organista 
og kórstjóra, að Kotabyggð 1 í 
Svalbarðsstrandahreppi. 

„Þátturinn verður með 
sérstöku sniði, ég lofa eins konar 
hátíðarútgáfu af þessu tilefni,“ 
segir hann. „Til að ljá þáttunum 
ofurlítinn persónulegan stíl hættir 
mér til helst til mikils vaðals milli 
vísna, finnst nauðsynlegt að skrifa 

örlitla frásögn um tilefnið á bak við 
hverja vísu.“ 

Hin seinni ár segist hann 
fara sparlega með að birta eigin 
kveðskap í þætti sínum en freistast 
þó til þess af og til. 

„En ég reyni eftir bestu getu að 
halda því í lágmarki, hef fengið 
ofanígjöf m.a. frá Pétri Péturssyni 
lækni á Akureyri fyrir að nota pláss 
sem er af skornum skammti fyrir 
eigin hugverk. Það þykir honum 
ekki góð latína.“ 

Samskipti við lesendur jákvæð 
og uppbyggileg 

Árni segir lesendur í góðu 
sambandi, margir bjóði fram 
kveðskap sinn til birtingar og 
taki hann öllum sem til sín leiti 
vel. Svari öllum tölvupóstum sem 
berist, sumt af þeim kveðskap 
sem í boði er birtist, annað ekki. 
Á stundum skorti aðeins upp á að 
vísur standist þær kröfur sem Árni 
gerir og kveðst hann fús að veita 
mönnum ráðleggingar um það sem 

betur má fara. Flestir taki ókeypis 
bragfræðikennslu hans fagnandi, þó 
að ekki eigi það við um alla. 

„Mér þykir óskaplega gaman af 
samskiptum mínum við lesendur, 
þau eru nær öll á mjög jákvæðum 
og uppbyggilegum nótum.“ 

Upphaf þess að Árni tók 
að sér umsjón með vísnaþætti 
Bændablaðsins segir hann mega 
rekja til gamals skólafélaga 
síns, Jóhannesar Sigfússonar á 
Gunnarsstöðum í Þistilfirði. Sá 
hafði samband og spurði hvort Árni 
væri reiðubúinn að taka þáttinn að 
sér.

„Ef til vill má segja að það hafi 
verið fyrir þrábeiðni Jóhannesar 
að ég lét til leiðast,“ segir Árni. 
Sjálfur hefur hann hrófað saman 
ofurlitlu um tíðina og átti að auki 
gríðarlegt magn af kveðskap eftir 
aðra hagyrðinga í fórum sínum, 
„þannig að efni hafði ég ærið hér 
við höndina“.

...að andskotast aðeins í 
skólafélögum 

Árni ólst upp á Fremstafelli 
í Köldukinn. Í föðurætt sinni 
segir hann ekki hafa verið 
ríka kveðskaparhefð. Áhugi 
fyrir vísnagerð komi frekar úr 
móðurættinni; móðurbræður hans 
hafi til að mynda verið vel liðtækir 
á þessu sviði. 

„Áhugi minn og árátta fyrir 
kveðskap kemur úr þessari átt. Í 
ættinni voru þó nokkrir nafntogaðir 
vísnagerðarmenn og ef tína ætti til 
helstu skrautfjaðrirnar í þeim hópi 
myndi ég nefna Höskuld Einarsson 
frá Vatnshorni í Skorradal, síðar 
búsettan að Mosfelli í Svínadal.“ 

 Á síðasta ári sínu í Héraðs
skólanum á Laugum í Reykjadal 
hóf Árni að skrifa niður kveðskap 
í stílabók og hélt þeirri iðju áfram 
þegar hann stundaði búfræðinám á 
Hvanneyri. Bæði var um að ræða 

eigin kveðskap sem og annarra. 
„Það var á Hvanneyri sem ég 

fyrst sýndi vísur mínar, en áður hafði 
ég haft þær fyrir mig. Lét eina og 
eina vísu flakka ef tilefni gafst til,“ 
segir hann. Nokkrar af vísum hans 
birtust í skólablaði og einkenndust 
þær flestar af því „að maður var að 
andskotast aðeins í skólafélögum 
sínum“. 

Góðlátlegt grín gert  
að sveitungum 

Að loknu námi flutti Árni heim á 
ættaróðalið og var við búskap, fyrst 
með foreldrum sínum, en tók við 
búi árið 1986. Búið var með kýr 
og sauðfé á Fremstafelli á fyrstu 
árum hans í búskap, en síðar tekin 
ákvörðun um að losa sig við sauðféð 
að mestu og stækka kúabúið. Ekki 
leið á löngu þar til Árna tókst að 
flækja sér í félagsstörf af ýmsu 
tagi heima í héraði en inni á milli 

Mælt af munni fram, þáttur númer 100:

Óneitanlega næra góð viðbrögð 
lesenda hégómagirnd mína 
─ segir Árni Geirhjörtur Jónsson umsjónarmaður og telur að áhuginn fyrir vísnagerð hafi frekar komið úr móður- en föðurætt

Árni og Petra Björk í stofunni heima í Kotabyggð. Málverk af gamla bænum á Fremstafelli í Kinn í bakgrunni.  Myndir / MÞÞ

Þarna hefur Árni fundið einhvern gullmola í snjáðri skruddu sem náði líka 
að vekja athygli Petru. 

„Ég komst þó aldrei með tærnar þar sem Sigurbjörn Kristjánsson móðurbróðir minn hafði hælana, hann var á 
sínum tíma hirðskáld sveitarinnar,“ segir Árni. 



sinnti hann kveðskap, gerði vísur 
um sveitungana þar sem gjarnan var 
gert að þeim góðlátlegt grín. Sumar 
þeirra fóru á flug um sveitina.

„Ég komst þó aldrei með tærnar 
þar sem Sigurbjörn Kristjánsson 
móðurbróðir minn hafði hælana, 
hann var á sínum tíma hirðskáld 
sveitarinnar,“ segir Árni í hógværð 
sinni. 

Kunni ekki við sig í þéttbýlinu 

Örlögin höguðu því svo að Árni tók 
við starfi sparisjóðsstjóra Sparisjóðs 
Kinnunga sem eitt sinn var. Fyrstu 
árin fór rekstur sjóðsins fram á 
heimili hans, en var síðar fluttur 
að Fosshóli. Sjóðurinn ásamt fleiri 
slíkum hefur verið sameinaður 
í Sparisjóði Suður-Þingeyinga. 
Starfinu sinnti hann meðfram 
búskap. Þá lét hann ögn til sín taka 
við byggingu Þorgeirskirkju sem 
reis aldamótaárið 2000, en litlu 
fyrir þau sömu áramót lét hann af 
búskap og flutti til Akureyrar. Þar 
stundaði hann m.a. byggingavinnu 
og nýtti kvöld og helgar til að reisa 
sér bústað sem fullbúinn var fluttur 
yfir í Vaðlaheiði, í Kotabyggð þar 
sem hann stendur og er heimili hans 
og Petru.

„Ég kunni aldrei almennilega 
við mig í þéttbýlinu,“ segir Árni og 
vísar til Akureyrar. Það sé hins vegar 
ljómandi gott og fallegt að horfa yfir 
bæinn, úr svolítilli fjarlægð. Árni 
starfar nú hjá Darra á Grenivík, en 
þar á bæ framleiða menn harðfisk 
í miklum móð og selja grimmt, 
bæði innanlands og töluvert til 
útflutnings. 

Kompa í brjóstvasa við bústörfin 

Á Fremstafelli var Árni ævinlega 
með kompu í brjóstvasa þegar 
bústörfum var sinnt. Alltaf tilbúinn 
ef hugmyndir kviknuðu í kolli að 
koma þeim á blað. Sérlega vel segir 
hann hafa gengið að hnoða saman 
vísum í ró og friði fjárhúsanna. 
Mjaltavélar í fjósi hafi hins vegar á 
stundum verið í hlutverki harðstjóra, 
„gáfu manni ekki mikil grið til 
kveðskapar,“ segir hann.

Vísur voru skrifaðar á fjölda 
vigtarmiða í fjósinu, á kaffipoka 
í eldhúsi og eiginlega á hvert það 
bréfsefni sem hendi var nærri. Öllu 
hélt Árni til haga og hugsaði sér gott 
til glóðarinnar þegar hann og Petra 
bjuggu um tæplega eins árs skeið í 
Vínarborg árið 2011. Þá skyldi koma 
reiðu á hlutina og tíminn nýttur til 
að færa allar vísur inn í tölvu. Flutti 
hann því með sér utan pappakassa 
fullan af lausavísum héðan og þaðan 
með þeim góða ásetningi að koma 
skipulega á tölvutækt form. Það 
gekk að hans sögn þokkalega, en 
verkinu var þó hvergi nærri lokið. 

„En ég er langt kominn,“ segir 
hann. 

Beint inn á símann 

Núorðið eru vísur jafnóðum 
skráðar beint inn í símann og segir 
Árni það ágætis fyrirkomulag, en 
pláss í úthólfi sé þó fremur lítið, 
rúmi 10 til 12 vísur, og þurfi því 
með reglulegum hætti að flytja 
tímamótaverk í stílabókina. 
Nokkrir félagar yrkjast gjarnan á 

og segir Árni að ef mönnum þyki 
einhver sá atburður sem upp komi í 
samfélaginu verðugur þess að eyða 
á stuðlum og höfuðstöfum sé síminn 
tekinn upp og vísur fari á flakk 
milli manna. Meðal vísnavina, auk 
áðurnefnds Péturs læknis,eru þeir 
Einar Kolbeinsson í Bólstaðarhlíð 
í Austur-Húnavatnssýslu, Reynir 
Hjartarson á Akureyri, Björn 
Ingólfsson á Grenivík og Hjálmar 
Freysteinsson á Akureyri. Þessir 
sómamenn hafa iðulega um árin 
komið fram á hagyrðingakvöldum, 
einkum í Eyjafirði, en á stundum 
ferðast utan héraðs og í raun víða 
komið við. Hagyrðingamótin voru 
að sögn Árna einkar vinsæl á árum 
áður en eilítill slaki er kominn á í 
þeim efnum um þessar mundir. 

Hryllingur 

Þá tekur Árni virkan þátt í félagsskap 
sem nefnist Mannræktarfélagið 
Hryllingur, en sá var stofnaður utan 
um kaup á stóðhestinum Hryllingi 
sem nafn sitt hlaut af útlitinu, þykir 
ekki í hópi fríðustu hrossa landsins. 
Hestamenn í héraði sameinuðust um 
kaupin á sínum tíma. Hryllingur 
er löngu geldur en óvenju lífleg 
starfsemi er í félaginu. Hluthafar 
hittast ársfjórðungslega, hér og 
þar eftir aðstæðum, en síðasta blót 
ársins fer jafnan fram í Testofu 
Grundarþinga, hesthúsi Gunnars 
Egilssonar á Grund í Eyjafirði. 

Til að segja amen á eftir efninu 
er rétt að nefna draum margra þeirra 
sem fást við vísnagerð, að áður en 
öndin dvín „tækist manni að gera 
eina ærlega kveðna vísu sem næði 
að lifa ögn fram yfir skapadægur“. 

Átrúnaðargoðin 

Árni nefnir tvo menn sem að 

hans mati skara fram úr þegar að vísnagerð kemur, Sveinbjörn 

Beinteinsson allsherjargoða á 
Draghálsi og Rósberg G. Snædal 
á Akureyri. 

„Ég átti því láni að fagna á 
Borgarfjarðarárum mínum að hitta 
Sveinbjörn í eigin persónu í tvígang. 
Hann kom stundum við í Reykholti 
þar sem Jónas bróðir minn var 
skólastjóri. Mér þótti afskaplega 
skemmtilegt að hitta hann og þótti 
himin höndum tekið hafa þegar 
hann eitt sitt bauð mér heim. Það 
gerðist ekki oft að utanhéraðsmenn 
fengju heimboð í Dragháls. Við 
sátum heila nótt yfir kveðskap í 
eldhúsi hans, reyktum báðir á þeim 
tíma pípu og það var farið að súrna 
verulega í augum þegar birta fór af 
degi. Þetta var ólýsanleg upplifun, 
enda fannst mér afskaplega mikið til 
hans koma, hann var yfirmáta góður 
hagyrðingur og reyndar skáld,og 
einn besti fóstri bragfræðinnar á 
sinni tíð,“ segir Árni.

Rósberg kynntist hann einnig 
og telur það hafa orðið sér til gæfu. 
Hann vann í byggingarvinnu við 
að reisa Stórutjarnaskóla á sínum 
tíma, þekkti foreldra Árna og 
var heimagangur á Fremstafelli. 
„Rósberg var yfirburðasnillingur 
í vísnagerð, ég þambaði í mig allt 
sem frá honum kom. Og hafði gott 
af því. Rósberg var í hópi mestu 
rímnasnillinga landsins og eftir hann 
liggur mikið magn lausavísna og 
ljóðabóka sem gaman er að glugga 
í.“ 

 /MÞÞ
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Sími 480 0400 jotunn@jotunn.is

Austurvegur 69 - 800 Selfoss         Lónsbakki  - 601 Akureyri          www.jotunn.is
Jötunn Vélar ehf. - Kt. 600404 2610

Schaffer 2024
 

Verð frá kr. 3.100.000,- án vsk. 
Með skóflu og greip

Schaffer liðléttingarnir eru liprar og 
öflugar vinnuvélar sem bjóða upp á 

mikla notkunarmöguleika

 - mest seldi liðléttingur á Íslandi

Hafðu samband við sölumenn okkar í síma 480 0400
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m.v. 156€

Að störfum í vinnuherberginu. Petra Björk leikur af fingrum fram og Árni 
hugar að tímamótaþætti sínum. 

Árni kann ekki við sig í þéttbýlinu á Akureyri og reisti sér hús í heiðinni handan fjarðar. Útsýnið af pallinum, suður 
Eyjafjörð, svíkur engan.
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Hvað hefur gerst 
síðan karlavígið féll?
Á búnaðarþingi fyrir um ári var kosin ný stjórn 
Bændasamtaka Íslands. Við kosninguna urðu 
þau tíðindi að í fyrsta sinn varð meirihluti stjór-
nar skipaður konum. Með kosningunni féll mikið 
karla vígi, en fyrir hana höfðu mest tvær konur átt 
sæti í stjórn á sama tíma. 
Í tilefni af komandi búnaðarþingi hafði Bændablaðið samband við 
stjórnarkonurnar fjórar, þær Fanneyju Ólöfu Lárusdóttur á Kirkjubæjar
klaustri, Guðbjörgu Jónsdóttur á Læk, Guðnýju Helgu Björnsdóttur á 
Bessastöðum og Vigdísi Sveinbjörnsdóttur á Egilsstöðum, og bað þær 
að svara spurningum um stöðu kvenna í landbúnaði.

Stjórn Bændasamtaka Íslands sem kosin var á búnaðarþingi 2013. Talið 
frá vinstri: Fanney Ólöf Lárusdóttir, Guðbjörg Jónsdóttir, Einar Ófeigur 
Björnsson, Vigdís M. Sveinbjörnsdóttir, Þórhallur Bjarnason, Guðný Helga 
Björnsdóttir og Sindri Sigurgeirsson formaður.  Mynd / HKr.

Guðbjörg Jónsdóttir
– Telur þú að sú staðreynd að konur eru nú í 
meirihluta stjórnar Bændasamtakanna hafi 
haft áhrif á störf stjórnarinnar síðastliðið 
ár? Ef svo, á hvaða hátt? 
„Ég hef nú ekki samanburð því ég hef ekki setið 
í stjórninni áður, en ég tel að sú staðreynd að 
meirihluti stjórnarinnar séu konur hafi jákvæð 
áhrif á störf hennar.“ 
– Hversu mikilvægt er að þínu mati að konur 
eigi sæti í stjórn Bændasamtakanna til jafns 
við karla? 
„Ég tel afar mikilvægt að sjónarmið beggja 
kynja komi fram, því að þau geta verið ólík. Ég 
tel líka að sjónarmið mismunandi búgreina og 
landshluta skipti máli. Í störfum eins og í 
stjórn Bændasamtakanna er nauðsynlegt að 
stjórnarmenn spanni sem víðast svið til að vera 
sá málsvari bænda sem þeim er ætlað.“
– Hvert er þitt álit á stöðu kvenna 
hvað varðar þátttöku í félagsmálum og 
hagsmuna gæslu bænda? Telur þú að 
meirihluta kjör kvenna í stjórn Bænda
samtakanna á síðasta ári hafi haft áhrif á 
þátttöku kvenna í bændastétt almennt? 
„Nú hefur ekki verið gerð úttekt á stöðu kvenna 
í bændastétt nýlega og ég hef ekki trú að 
henni hafi verið kollvarpað á einu ári. Varðandi 
stöðu kvenna í þátttöku í félagsmálum og 
hagsmunagæslu tel ég að konur hafi almennt 
ekki sama úthald og karlar. Það eru oft gerðar 
meiri kröfur til þeirra og þær verða sífellt að 
sanna sig í verki. Ég hef ekki verið hlynnt því 
að konur séu valdar til starfa vegna kynferðis, 
frekar vegna mannkosta og sjónarmiða. Ég tek 
þó undir lög um kynjakvóta í nefndum og ráðum, 
vegna þess að þau koma til af illri nauðsyn. 
Ég vil nota þetta tækifæri til að hvetja konur í 

bændastétt til þátttöku í hagsmunagæslu okkar. 
Einnig verð ég að hvetja karla til að opna „sín“ 
félög og starfsemi þannig að þau verði aðlaðandi 
fyrir konur að taka þátt. Að mínu mati mæta of 
fáar konur á fundi og láta sig varða okkar helstu 
baráttumál.“
– Hefur þú lagt áherslu á einhver þau mál 
sem segja má að snerti konur í bændastétt 
sérstaklega í störfum þínum innan 
stjórnar? Ef svo, hvaða mál? 
„Nei, ekki svo mig reki minni til, ég tel reyndar 
að þau mál sem snerta konur snerti yfirleitt karla 
líka. Bændur geta bæði verið konur og karlar og 
stjórn BÍ hefur það að meginmarkmiði að standa 
vörð um hagsmuni íslenskra bænda.“
– Hver eru helstu hagsmunamál kvenna í 
landbúnaði að þínu mati? 
„Að mínu mati eru hagsmunir kvenna í 
meginatriðum hinir sömu og hagsmunir karla. 
Vandamálið er að ekki líta allar konur á sig sem 
bændur eða eru bændur. Það hvernig staðið er 
á málum varðandi að rekstrarform búanna er 
ekki konum í hag. Meginreglan er þannig að 
eignirnar og reksturinn er á kennitölu mannsins. 
Ef sambýlisfólk er ekki gift þá getur komið upp sú 
staða, ef breytingar verða á högum fólks, að sá 
aðili sem ekki er skrifaður fyrir búinu standi uppi 
eignalaus og er það oftast konan. Þess vegna er 
ég meðal annars á því að rekstrarformið verði að 
vera með formlegri hætti en nú tíðkast.“
– Eru kjör kvenna í landbúnaði ólík kjörum 
karla að þínu mati? 
„Það ætti ekki að vera því allir bændur fá sama 
verð fyrir sínar afurðir óháð kyni. Þó vill það 
verða í bændastétt, eins og á vinnumarkaðnum, 
að konur sitja eftir. Ég þekki dæmi þess að ef 
rekstur búsins er það lítill að hann beri ekki nema 
laun fyrir einn aðila, þá er það konan sem fær sér 
aðra atvinnu utan bús, sem oft er láglaunastarf 
við þjónustugeirann í nágrenninu. Auk þess er 
það algengt að konur reikni sér ekki fullt reiknað 
endurgjald og séu því með skert réttindi til 
dæmis hvað varðar lífeyri. Það er mín tilfinning 
að konur í landbúnaði búi allt of víða við bág kjör 
og réttindi.“
– Hvaða mál munt þú helst leggja áherslu á 
í störfum komandi búnaðarþings? 
„Ég tel að samþykkt breyting Bænda samtakanna 
sé stærsta mál komandi búnaðar þings, þar sem 
breytingar á félagskerfi bænda verða ræddar. 
Auk þess eru tillögur frá búnaðarþings  fulltrúum 
á Suðurlandi, meðal annars um rekjanleika 
matvæla og skotleyfi á álft í tilrauna skyni, þau 
mál sem ég mun leggja áherslu á.“
– Hverjar eru helstu framtíðaráskoranir 
íslensks landbúnaðar á næstu árum? 
„Helstu framtíðaráskoranir í íslenskum land
búnaði eru að standa vörð um íslenska búvöru
framleiðslu og mæta þörfum neytenda okkar 
um gæðavöru, auk þess að auka hagsæld og kjör 
þeirra sem að landbúnaðarframleiðslu standa.“

Vigdís Sveinbjörnsdóttir
– Telur þú að sú staðreynd að konur eru nú í 
meirihluta stjórnar Bændasamtakanna hafi 
haft áhrif á störf stjórnarinnar síðastliðið ár? Ef 
svo, á hvaða hátt?
„Það verða alltaf einhverjar breytingar með nýju 
fólki, en ekki treysti ég mér til að segja til um hvort 
eitthvað af því snúist um kynferði stjórnarmanna. 
Stjórnarfundir hafa til dæmis oft verið heldur lengri 
þetta síðasta ár en mér finnst ástæðulaust að kenna 
konunum um það.“ 
– Hversu mikilvægt er að þínu mati að konur 
eigi sæti í stjórn Bændasamtakanna til jafns 
við karla?
„Það er mjög mikilvægt þar sem annars staðar. Ég 
held að í flestra huga sé það liðin tíð að finnast konur 
eitthvað óæðri körlunum en það á samt enn eftir að 
sýna það í verki ansi víða. Ég er mjög stolt af því að 
tilheyra samtökum sem það hafa gert. Markmiðið 
hlýtur að vera að það þyki ekkert tiltökumál hvort 
stjórnarmaður er karl eða kona.“
– Hvert er þitt álit á stöðu kvenna hvað varðar 
þátttöku í félagsmálum og hagsmunagæslu 
bænda? Telur þú að meirihlutkjör kvenna í 
stjórn Bændasamtakanna á síðasta ári hafi 
haft áhrif á þátttöku kvenna í bændastétt 
almennt?
„Rekstur bús er í flestum tilfellum sameiginlegt 
verkefni þeirra sem að því standa og hér á landi er 
algengast að það séu hjón eða fjölskyldur sem það 
gera. Hér á árum áður voru það nær undantekninga
laust karlar sem sinntu félags málunum og fóru á 
fundina á meðan konan var heima og sá þar um alla 
hluti. Ég held að þessar konur hafi alveg haft sínar 
skoðanir en kannski ekki viðrað þær nema heima fyrir. 
Þegar ég flutti í Egilsstaði tíðkaðist það til dæmis ekki 
að konur væru í búnaðarfélaginu eða sætu þar fundi. 
Þessir tímar eru sem betur fer breyttir og auðvitað 
skiptir það máli að konur sjáist og heyrist. Það tekur 
allt sinn tíma en konum er að fjölga sem láta sig þessi 
mál varða og ég er viss um að sú umræða sem varð 
í kjölfar þess að svo margar konur hlutu kosningu í 
stjórn Bændasamtakanna hefur haft áhrif sem mun 
svo koma betur í ljós á næstu árum.“
– Hefur þú lagt áherslu á einhver þau mál 
sem segja má að snerti konur í bændastétt 
sérstaklega í störfum þínum innan stjórnar? Ef 
svo, hvaða mál?
„Það er ég ekki viss um. Ég held að yfirleitt séu þau 
mál sem verið er að fjalla um mikilvæg fyrir bæði 
konur og karla. Kjör bændastéttarinnar eru það sem 
mestu máli skipti. Þar sem ég kem af norðausturhorni 
landsins er ég kannski svolítið í því að gæta hags
muna hinna strjálbýlli byggða og ég held að það sé 
hagsmunamál bæði karla og kvenna.“
– Hver eru helstu hagsmunamál kvenna í 
landbúnaði að þínu mati?
„Ég held að einhvers konar afleysingaþjónusta sé 
mjög mikilvæg fyrir alla bændur raunar, en ekki síst 
fyrir ungar konur sem ætla að taka fullan þátt í rekstri 
bús og sinna þar daglegum störfum. Það getur vafist 

fyrir ungum konum í þessari stétt að taka til dæmis 
fæðingarorlof eins og konum í öðrum störfum þykir 
sjálfsagt og eðlilegt að gera ef þær eiga ekki vísa 
afleysingu. Kjör í landbúnaði þurfa að vera þannig að 
bændur geti með einhverjum hætti tekið á þessu.“ 
– Eru kjör kvenna í landbúnaði ólík kjörum 
karla að þínu mati?
„Að reka bú er eins og annar sjálfstæður atvinnu
rekstur – það veldur hver á heldur og það getur verið 
mismunandi milli búa hvernig málum er skipað með 
vinnuálag og kjör. En umgjörðin er held ég sú sama 
fyrir karla og konur. Það er til að mynda nokkuð langt 
síðan tekið var á ýmsum réttindamálum, svo sem 
lífeyrismálum.“
– Hvaða mál munt þú helst leggja áherslu á í 
störfum komandi búnaðarþings?
„Ég sit í kjaranefnd og sinni að sjálfsögðu þeim 
málum sem þar koma inn. Svo hef ég held ég rætt 
kúasæðingar á hverju búnaðarþingi frá því ég tók þar 
sæti. Það er eitt af því sem mér finnst ástæða til að 
jafna kostnað við yfir allt landið, ekki síður en kostnað 
við flutning raforku sem talað hefur verið um álíka 
lengi. Munurinn er bara sá að þar getum við ráðið 
ferðinni á meðan við verðum að treysta á pólitíkina 
með að leiðrétta vitleysuna með raforkuverðið. En 
stóra málið núna er að ræða um félagskerfið okkar. 
Við erum á ákveðnum tímamótum og þurfum að taka 
skref upp úr þeim hjólförum sem við höfum verið í 
nú um nokkurt skeið. Fyrstu skrefin þar voru tekin 
með stofnun RML og nú er komið að félagskerfinu 
sem ég held að flestir séu sammála um að þarfnist 
uppstokkunar.“ 
– Hverjar eru helstu framtíðaráskoranir 
íslensks landbúnaðar á næstu árum? 
„Það eru miklir möguleikar til að framleiða meira af 
matvælum hér á landi – heimurinn þarf sífellt meiri 
mat og við þurfum að geta selt þessar vörur bæði 
innanlands og erlendis. Við eigum að halda áfram á 
þeirri braut að efla hvers kyns ræktun, bæði jarðrækt 
og markvissa ræktun búfjár. Við eigum að nýta okkar 
landbúnaðarland af skynsemi til framleiðslu. Til þess 
að við getum gert það þurfum við að hafa þjóðina á 
okkar bandi og halda henni upplýstri um störf okkar. 
Það er eilífðarverkefni að halda uppi upplýsandi 
umræðu um landbúnað og framleiðslu á búvörum. 
Þar þurfum við að eiga ákveðið frumkvæði svo við 
þurfum síður að vera í vörn.“
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Guðný Helga Björnsdóttir
– Telur þú að sú staðreynd að konur eru nú í 
meirihluta stjórnar Bændasamtakanna 
hafi haft áhrif á störf stjórnarinnar 
síðastliðið ár? Ef svo, á hvaða hátt? 
„Nei, það held ég ekki. Hins vegar breytti 
stjórnin dálítið vinnulagi sínu frá fyrri stjórn. 
Nú erum við með öll skjöl rafræn, þannig að 
pappírseyðslan er hverfandi hjá okkur, einnig 
reynum við að hafa annan hvern stjórnarfund 
sem fjarfund í gegnum tölvur og minnka þannig 
ferðakostnað og tíma. En þessar breytingar er 
held ég ekki hægt að rekja til fjölgunar kvenna 
í stjórninni, heldur er oft auðvelt að breyta 
vinnulagi þegar margt nýtt fólk kemur inn.“ 
– Hversu mikilvægt er að þínu mati að 
konur eigi sæti í stjórn Bændasamtakanna 
til jafns við karla? 
„Það er auðvitað nauðsynlegt að sem flest 
sjónarhorn komi fram í stjórnum, en það á einnig við 
í stjórn Bændasamtakanna um að fá sjónarhorn frá 
mismunandi búgreinum og svæðum af landinu. Mér 
líður nú ekki vel með að vera valin í stjórn bara út frá 
kynferði. Þessi fjölgun kvenna í stjórn finnst mér að 
sýni frekar hvað við höfum margar öflugar konur, 
jafnt á við karla, sem eru tilbúin að gefa sig í vinnu að 
félagsmálum fyrir starfsbræður sína. Það voru engir 
kynjakvótar eða annað sem þurfti til þess að fjölga 
konum í stjórn, heldur þurfa þær að gefa kost á sér 
til trúnaðarstarfanna. Svo er það þingfulltrúanna að 
velja á milli þeirra sem gefa kost á sér. Sumt fólk er 
hlédrægt og vill ekki trana sér fram, en vinnur vel í 
nefndum, stundum getur það verið öflugasta fólkið. 
Það á ekki síður við um karla en konur.“
– Hvert er þitt álit á stöðu kvenna 
hvað varðar þátttöku í félagsmálum og 
hagsmuna gæslu bænda? Telur þú að 
meirihluta kjör kvenna í stjórn Bænda
samtakanna á síðasta ári hafi haft áhrif á 
þátttöku kvenna í bændastétt almennt? 
„Þátttaka í félagsmálum byrjar yfirleitt í 
félögunum heima fyrir. Þar eru oft fundir á 
kvöldin og þegar börn eru komin til skjalanna 
hjá ungum bændum þarf einhver að vera heima 
hjá þeim þegar farið er á fund. Oftar en ekki 
er það konan sem ákveður að vera heima og 
karlinn fari á fundinn og svo helst oft sú venja 
þegar frá líður. Í mínu tilfelli fór ég yfirleitt á 
fundina, þar sem bóndi minn er með fundafælni 
á háu stigi. Ef hann hafði hins vegar áhuga á að 
fara á fund, þá fengum við pössun fyrir börnin 
svo við gætum farið bæði. Sumar konur, eins og 
karlar, hafa bara ekki áhuga á því að taka þátt 
í félagsmálum, og það er ekki hægt að skikka 
neinn til slíks. En sem betur fer eru einhverjir 
sem eru tilbúnir að sinna þessum málum, því 
þau gera sig ekki sjálf og við bændur verðum að 
standa okkur í því að gæta að hagsmunum okkar 
eins og aðrar stéttir. Ég veit ekki hvort þessi 
kynjaskipan í stjórn Bændasamtakanna breyti 
einhverju um þátttöku kvenna í félagsmálum 
bænda. Ef svo er þá er það ágætt.“
– Hefur þú lagt áherslu á einhver þau mál 
sem segja má að snerti konur í bændastétt 
sérstaklega í störfum þínum innan 
stjórnar? Ef svo, hvaða mál? 
„Það er ég ekki viss um. Enda er ég í stjórn 

Bændasamtakanna af áhuga á að vinna fyrir 
landbúnaðinn í heild. Við þurfum að huga að 
afkomu bænda og góðum rekstri á búunum. Við 
þurfum að byggja upp öflugt félagskerfi sem 
bændur geta fundið að sé að vinna fyrir þá.“
– Hver eru helstu hagsmunamál kvenna í 
landbúnaði að þínu mati? 
„Ég veit ekki hvort þau eru eitthvað önnur en 
karlanna.“
– Eru kjör kvenna í landbúnaði ólík kjörum 
karla að þínu mati? 
„Þau eiga ekki að vera það. Nú eru bændur með 
reiknað endurgjald og eru konurnar líka bændur 
og ættu því að hafa sama reiknaða endurgjald 
og karlarnir. Ég vona að það sé svo á öllum 
búum þar sem karlinn og konan taka jafnan 
þátt í búrekstrinum. Á sumum búum eru ekki 
endilega báðir aðilarnir sem taka fullan þátt í 
búrekstrinum og því annar aðilinn sem er í vinnu 
utan bús. Það getur verið vegna áhuga á að sinna 
öðrum störfum en búrekstrinum eða af þörf til 
að auka tekjur heimilisins þar sem búreksturinn 
er ekki það mikill. Það er ekki hægt að ætlast til 
þess að fólk sem ákveður að búa og lifa saman 
í hjónabandi eða öðru sambúðarformi hafi 
áhuga á að stunda sömu vinnu. Þar er stundum 
hængurinn á, en það þarf ekki alltaf að vera 
kona sem hefur áhuga á að starfa við annað en 
landbúnað. Það að vilja búa með einstaklingi 
sem vill vera bóndi, má ekki rýra starfsframa 
viðkomandi á öðrum sviðum. Stundum þurfa 
einstaklingarnir að ná sáttum um hvernig 
hátta skal til. Þetta þarf að hafa í huga við 
uppbyggingu í hinum dreifðu byggðum, ekki síst 
þess vegna er nauðsynlegt að byggja upp öflug 
fjarskipti og öflugar vegasamgöngur til sveita.“
– Hvaða mál munt þú helst leggja áherslu 
á í störfum komandi búnaðarþings? 
„Það verður ekki síst að fylgja eftir þeim 
málum sem ég hef unnið að á árinu, sem eru 
til dæmis félagskerfi bænda og þau mál sem 
eru í nefndinni sem ég mun starfa í, sem er 
búfjárræktar og fagráðanefnd. Þar undir eru 
til dæmis sæðingamál, dýralæknamál og 
fræðslumál.“
– Hverjar eru helstu framtíðaráskoranir 
íslensks landbúnaðar á næstu árum? 
„Þær eru að efla framleiðslu okkar hágæða 
landbúnaðarvara á sem hagkvæmastan hátt 

og með velferð dýranna ávallt í huga. Það 
er nauðsynlegt fyrir íslenskan landbúnað 
og íslenska neytendur að við getum sinnt 
til fullnustu okkar heimamarkaði. Jafnframt 
þurfum við að efla markaði erlendis sem 
vilja kaupa íslenskar vörur vegna sérstöðu 
landsins. Við þurfum að halda áfram að upplýsa 
neytendur um uppruna varanna og kynna fyrir 
þeim framleiðsluhætti, bjóða þá velkomna heim 
á búin og halda þeim upplýstum um hvernig 
varan verður til. Við þurfum að halda háu 
menntunarstigi í landbúnaði og því er góður 
grundvöllur landbúnaðarfræðslu nauðsynlegur. 
Og svo mætti lengi telja.“

Fanney Ólöf Lárusdóttir
– Telur þú að sú staðreynd að konur eru nú í 
meirihluta stjórnar Bændasamtakanna hafi 
haft áhrif á störf stjórnarinnar síðastliðið 
ár? Ef svo, á hvaða hátt? 
„Nei, ég tel það nú reyndar ekki. Stjórnin hefur 
tekið þau mál fyrir sem komið hafa inn á borð 
hennar og hefur hún verið nokkuð samhent í 
ákvarðanatöku og afgreiðslu þessara mála. Ég 
hef ekki orðið var við að við konurnar höfum 
viljað afgreiða málin á annan hátt bara af því að 
við séum konur.“ 
– Hversu mikilvægt er að þínu mati að konur 
eigi sæti í stjórn Bændasamtakanna til jafns 
við karla? 
„Það er auðvitað gott að fá sjónarmið bæði karla og 
kvenna en mikilvægast er að þeir sem gefa sig í þessi 
félagsstörf hafi áhuga á þeim og sinni þeim vel.“
– Hvert er þitt álit á stöðu kvenna 
hvað varðar þátttöku í félagsmálum og 
hagsmuna gæslu bænda? Telur þú að 
meirihluta kjör kvenna í stjórn Bænda
samtakanna á síðasta ári hafi haft áhrif á 
þátttöku kvenna í bændastétt almennt? 
„Ég geri mér nú ekki alveg grein fyrir því hvort 
það hafi breytt nokkru. Þátttaka kvenna í 
félagsmálum hefur aukist mikið síðustu ár og 
finnst mér það mjög jákvætt.
Þátttaka í félagsmálum bænda mætti aukast 
almennt, bæði hjá konum og körlum. En 
það eru mjög margir sem taka engan þátt í 
félagsmálum bænda. Lítil þátttaka í kosningum 
um búvörusamninga finnst mér til dæmis ekki 
góð. Það sýnir að það er nokkur félagsleg deyfð 
og það mætti bæta. Svo eru mörg dæmi um það 
að konur hafi ekki kosningarétt því þær eru ekki í 
neinu félagi sem veitir þeim kosningarétt.“
– Hefur þú lagt áherslu á einhver þau mál 
sem segja má að snerti konur í bændastétt 
sérstaklega í störfum þínum innan 
stjórnar? Ef svo, hvaða mál? 
„Nei, ég hef nú bara reynt að sinna vel öllum 
þeim málum sem hafa komið fyrir stjórnina.“
– Hver eru helstu hagsmunamál kvenna í 
landbúnaði að þínu mati? 

„Það er nú til dæmis að konur líti á sig sem 
bónda til jafns við „karl“bóndann. Við konurnar 
erum oft „makinn“ í búskapnum og lítum oft á 
okkur sem slíkar. Þessu þyrfti að breyta. Það fer 
nú alla vega oft í pirrurnar á mér að vera alltaf 
titluð sem „makinn“ á öllum pappírum.“
– Eru kjör kvenna í landbúnaði ólík kjörum 
karla að þínu mati? 
„Það eru nú mjög oft þannig að konan vinnur 
utan bús og er þar af leiðandi á lægri kjörum við 
búið. Þetta er samt örugglega mjög breytilegt 
milli búa.“
– Hvaða mál munt þú helst leggja áherslu á 
í störfum komandi búnaðarþings? 
„Það eru mörg áhugaverð mál sem liggja 
fyrir Búnaðarþingi, svo sem tillögur um 
breytt félagskerfi bænda, um stefnumótun í 
landbúnaði, um búvörusamninga og margt 
fleira.“
– Hverjar eru helstu framtíðaráskoranir 
íslensks landbúnaðar á næstu árum? 
„Ein af helstu framtíðaráskorunum íslensks 
landbúnaðar er að viðhalda hreinleika sínum og 
heilbrigði. Bændur þurfa að standa þétt saman 
sem ein heild og gæta að hagsmunum hver 
annars.“

Frá síðasta Búnaðarþingi.

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300
Hafa áhrif um land allt!
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Verkefnið Örugg matvæli kynnt:

Hægt verður að mæla um margfalt fleiri varnarefni í matvælum
– gerir Íslendingum betur kleift að framfylgja löggjöf um matvælaöryggi og neytendavernd
Þann 6. febrúar síðastliðinn 
stóðu Matvælastofnun, Matís og 
Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið 
fyrir kynningarfundum um 
verkefnið Örugg matvæli. Það 
gengur út á að koma upp aðstöðu 
og tækjabúnaði hér á landi 
til að efla getu Íslendinga til 
sýnatöku og rannsókna og styrkja 
sérfræðiþekkingu svo hægt sé að 
framfylgja evrópskri löggjöf um 
matvælaöryggi og neytendavernd 
sem innleidd var hér á landi í 
gegnum samninginn um Evrópska 
efnahagssvæðið (EES). 

Í þeirri löggjöf er reglugerð 
frá árinu 2008 um hámarksgildi 
varnarefnaleifa í matvælum og fóðri. 
Þeirri reglugerð fylgdi reglugerð 
um samræmda eftirlitsáætlun 
Evrópusambandsins fyrir árin 
2009, 2010 og 2011 til að tryggja 
að farið væri að ákvæðum um 
hámarksgildi varnarefnaleifa. Efnin 
í eftirlitsáætluninni eru fleiri en 
Íslendingar hafa haft burði til að 
greina og því hefur Ísland verið 
með undanþágu frá árinu 2009 og 
hefur hún verið framlengd til ársins 
2015 og fylgir hún nýrri samræmdri 
eftirlitsáætlun fyrir þessi ár. 

Á næsta ári verður leitað að 190 
varnarefnaflokkum í stað 63

Margrét B. Sigurðardóttir, 
fagsviðs stjóri á Matvælaöryggis- 
og neytendamálasviði hjá 
Matvælastofnun (MAST), segir að 
í samræmdum eftirlitsáætlunum sé 
gert ráð fyrir að leitað sé að 190 
varnarefnaflokkum á ári hverju. 
„Í heildina eru 527 varnarefni 
sem hafa hámarksgildi samkvæmt 
reglugerðinni um hámarksgildi 
varnarefnaleifa í matvælum og fóðri, 
en ekki er gert ráð fyrir að skimað sé 
fyrir þeim öllum á hverju ári. Þau 
varnarefni sem skimað er eftir geta 
verið breytileg milli ára eða eftir þeim 
matvælum sem leitað er í, en það er 
misjafnt hvaða varnarefnum skal leita 
að í ólíkum matvælaflokkum. Ekki 
er t.d. nauðsynlegt að fylgjast með 
öllum þeim efnum í dýraafurðum 
sem fylgst skal með í korni, ávöxtum 
og grænmeti, en þar er hins vegar 
fylgst með öðrum hópum efna þó 
alltaf séu einhver efni mæld í öllum 
matvælaflokkum.“

Margrét telur óhætt að fullyrða 
að þó ekki hafi verið hægt að mæla 
tiltekin efni á Íslandi, hafi ekki 
verið sleppt mælingum sem ástæða 
hefur þótt til að gera, þó mælinguna 
hafi þurft að gera við erlenda 
rannsóknarstofu. „Matvælastofnun 
og fyrri stofnanir hafa alla tíð þurft 
að láta mæla erlendis stóran hluta af 
þeim efnum sem mæld hafa verið í 
sýnum til mælinga á lyfjaleifum og 
aðskotaefnum. Varnarefnamælingar 
hér á landi hafa hins vegar ekki 
þróast eins og æskilegt væri og 
var því óskað eftir tímabundnum 
undanþágum þar til tækjabúnaður 
hefði verið endurnýjaður, en dráttur 
varð á úrbótum þar sem fjármagn 
fékkst ekki til þeirra. Það er hins vegar 
mikill ávinningur að unnt sé að gera 
mælingarnar við rannsóknastofu hér 
á landi; vænta má þess að niðurstöður 
berist fyrr, sendingarkostnaður 
sparast og auk þess er dýrmætt að 
auka sérfræðiþekkingu hér á landi á 
þessu mikilvæga fagsviði, bæði hjá 
Matvælastofnun og hjá Matís. Meðan 
ekki fékkst úrbót á greiningum 
varnarefna hér á landi hefur 
Matvælastofnun hins vegar tekið þátt 
í samevrópskum eftirlitsverkefnum 
og fengið upplýsingar um 
greiningar annarra Evrópuríkja á 
varnarefnum í matvælum, m.a. í 
gegnum samevrópskt tilkynninganet 
um hættulegar vörur á markaði 
(RASFF). Matvælaöryggisstofnun 
Evrópu (EFSA) gefur einnig út 
árlega skýrslu um varnarefnaeftirlit 
í Evrópu, sem sýnir að efnum yfir 
leyfilegum mörkum fer fækkandi. 
Því hafa eftirlitsaðilar fylgst með 

þróun mála og eftirlitsniðurstöðum 
annarra þó svo undanþága hafi um 
tíma fengist frá mælingu allra efna 
sem löggjöf nær til.“

Orðrómur hefur verið á kreiki þess 
efnis að framleiðendur hafi markvisst 
sent vörur til Íslands, með ólöglegu 
efnainnihaldi, vegna þess að eftirlit 
hér hafi ekki verið nægilega gott. 
Margrét segist þó alls ekki hafa 
orðið þess áskynja með neinum 
hætti. „Samkvæmt löggjöf EES-
samningsins og almennum reglum 
Alþjóða viðskiptastofnunarinnar 
(WTO) er litið svo á að það sé 
frumskylda matvælaeftirlits í 
hverju ríki að fylgjast með öryggi 
matvæla sem þar eru framleidd, en 
meginábyrgð á öryggi vörunnar liggur 
þó hjá framleiðanda hennar og einnig 
dreifingaraðila. Innflutningslandið, 
eða landið þar sem varan er notuð, 
tekur þó einnig sýni til mælinga 
þegar grunur leikur á að varan sé ekki 
í lagi eða þá sem hluti af almennu 
innflutnings- eða markaðseftirliti. 
Meginþorri grænmetis og ávaxta 
sem flutt er inn til Íslands kemur 
frá Evrópska efnahagssvæðinu 
og hefur því þegar sætt eftirliti í 
framleiðslulandinu eða við komuna 
inn á sameiginlega markaðinn. 
Íslandi er hins vegar einnig skylt 
að hafa eftirlit með og rannsaka 
varnarefni í íslenskum afurðum 
ásamt því að hafa markaðseftirlit 
með öllum vörum. Markaðseftirlit 
með varnarefnaleifum tekur tillit til 
neyslumynsturs þjóðanna og hættu 
á inntöku varnarefna, einkum með 
viðkvæma hópa í huga. Niðurstöður 
eru m.a. notaðar við áhættumat og 
ákvarðanatöku vegna breytinga 
á hámarksgildum efna og þegar 
varnarefni eru bönnuð til notkunar 
á ákveðnar vörur. Árið 2013 voru 200 
sýni sem tekin voru á markaði hér á 
landi til rannsókna á varnarefnaleifum 
úr innfluttu grænmeti og ávöxtum, en 
um 40 sýni úr íslenskum afurðum.“

Varnarefnakokkteill áhyggjuefni

Fjöldi varnarefnategunda – og 
hámarksgildi hvers og eins – er eitt. 
Svo er varnarefnakokkteill annað. 

Skyldi efnasamsetningu vera gefinn 
gaumur við eftirlit og úrvinnslu 
– jafnvel þó að gildin nái ekki 
hámarksgildum? Margrét segir að 
samsetning varnarefnaleifa í sýnum 
sé áhyggjuefni og að niðurstöður hafi 
lengi verið settar þannig fram að 
sérstaklega komi fram ef fleiri en eitt 
efni greinist í sama sýninu, hvaða 
efni eru saman og í hvaða magni. 
Matvælaöryggisstofnun Evrópu 
(EFSA) safnar saman niðurstöðum 
frá öllum aðildarríkjum að Evrópska 
efnahagssvæðinu og vinnur í að 
skoða algengustu samsetningar og 
helstu hættur. Sýni tekin á Íslandi 
hafa í einstaka tilfellum reynst 
innihalda sjö af þeim efnum sem 
hægt er að skima fyrir hérlendis. 
Erlendis eru dæmi um sýni sem 
innihalda leifar fleiri efna. Við 
rannsóknir sýna er því sérstaklega 
fylgst með þessum þætti, en 
vörurnar geta verið heimilar til sölu 
ef hvert efni fyrir sig er undir settu 
hámarksgildi.“

Örverurannsóknir ekki hluti 
verkefnisins

Í kjölfar þess að verkefnið um 
Örugg matvæli var kynnt, komst 
umræða um bakteríur og gerla í 
matvælum á kreik. Margrét segir 
að örverurannsóknir séu ekki hluti 
þessa verkefnis en hins vegar megi 
vera að þetta hafi ratað inn í almenna 
umræðu um gildi bæði opinberrar 
sýnatöku og sýnatöku framleiðenda 
auk fullnægjandi rannsóknabúnaðar 
til að geta gert þær mælingar – og þar 
með fyrir öryggi matvæla. 

Varðandi íslenskar útflutnings-
vörur segir hún að í mörgum tilvikum 
séu sýni send til rannsókna hjá 
rannsóknastofum í Evrópu og með 
þeim hætti hefur verið unnt að sýna 
fram á öryggi íslenskrar framleiðslu. 
„Það er hins vegar ótvíræður kostur 
að rannsóknastofa hér á landi hafi 
góðan tækjakost sem uppfyllir allar 
nýjustu kröfur og hæft starfsfólk 
sem hefur fengið góða markvissa 
þjálfun og kann vel til verka,“ 
útskýrir Margrét. „Dýrmætur tími 
og kostnaður sparast þegar ekki 

þarf að senda sýni til erlendra 
rannsóknastofa. Þetta á einnig við 
þegar mæla þarf sýni af innfluttum 
vörum og þegar upp koma tilvik 
þar sem efni greinast yfir mörkum í 
aðföngum og í matvælum. Sömuleiðis 
er mjög mikill ávinningur að hafa 
góða og trausta sérfræðiþekkingu hjá 
Matvælastofnun, heilbrigðiseftirliti 
sveitarfélaga og hjá Matís.“

Fjármagnað sameiginlega af 
Íslendingum og Þjóðverjum

Upphaflega stóð til að Matís myndi 
fá IPA-styrk frá Evrópusambandinu 
sem hefði nægt til að fyrirtækið 
gæti komið upp aðstöðu og búnaði 
til að geta sinnt efnagreiningum 
vegna varnarefnaleifa og annarra 
aðskotaefna. Margrét segir að þá 
þegar hafi Þjóðverjar verið komnir að 
verkefninu og fyrir tilstuðlan Sigurðar 
Inga Jóhannssonar, sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðherra, þýskra 
starfsbræðra hans og Andreas 
Hensel, forstjóra BfR (sem er 
öflug stofnun í Þýskalandi á sviði 
áhættumats) náðist á haustmánuðum 
nýtt samkomulag um verkefnið þegar 
ljóst var að ekki yrði af ráðgerðu 
IPA-samstarfsverkefni. Aðrir aðilar 
að verkefninu eru MAST, Matís, 
atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið, 
þýska matvæla- og landbúnaðarr-
áðuneytið og LAVES (sem er eins 
konar matvælastofnun í nyrðra 
Saxlandi í Þýskalandi). „Fyrir 
Ísland er mjög mikill og ótvíræður 
ávinningur af verkefninu. Matís 
fær nýjan tækjabúnað til mælinga á 
aðskotaefnum og þjálfun starfsfólks 
til að nota búnaðinn. Matvælastofnun 
og heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga fá 
þjálfun varðandi túlkun löggjafar um 
aðskotaefni, varnarefni, lyfjaleifar, 
erfðabreytt fóður og matvæli, 
þörungaeitur, gerð sýnatökuáætlana, 
meðferð á sýnum og viðbrögð ef 
niðurstöður mælinga eru yfir 
leyfilegum mörkum. Þessi þjálfun 
er sniðin að þörfum þessara stofnana 
og ætti því að vera mjög markviss og 
hnitmiðuð. Þýsku stofnanirnar sem 
veita þessa aðstoð, BfR og LAVES, 
eru mjög öflugar og virtar á þessu 

sviði og því er mikill og ótvíræður 
fengur að þessu samstarfi. Bæði 
Matvælastofnun og Matís höfðu 
áður gert samkomulag við BfR 
vegna áhættumats á sviði matvæla 
og fóðurs og ætla má að góð 
samskipti milli þessara aðila hafi 
haft veruleg áhrif á þróun málsins 
og þá ákvörðun Þjóðverja að leggja 
fram stuðning við verkefnið.“

Að sögn Margrétar leggja 
Íslendingar til fjármuni til kaupa 
á nýjum tækjabúnaði fyrir Matís. 
Fjármunirnir sem Þjóðverjar setja í 
verkefnið eru í formi sérfræðiaðstoðar 
og í þjálfun á starfsfólki Matís, 
MAST og heilbrigðiseftirlits 
sveitarfélaga. „Næsta hálfa árið mun 
starfsfólk koma frá Þýskalandi til að 
veita þjálfun í notkun á tækjabúnaði 
og einnig sem hluti af skipulögðum 
þjálfunarnámskeiðum. Þá munu 
nokkrir sérfræðingar fara héðan til 
Þýskalands til starfsþjálfunar. Þá mun 
dvelja hér á landi næsta hálfa árið 
þýskur ráðgjafi verkefnisins, en hann 
sér um skipulag og samskipti við það 
starfsfólk sem kemur hingað til lands 
frá Þýskalandi. Matvælastofnun og 
Matís munu því bera kostnað af 
skipulagningu námskeiða hér á landi 
og kostnaði við að sækja starfsþjálfun 
í Þýskalandi.“ 
  /smh

Margrét B. Sigurðardóttir, fag sviðs
stjóri á Matvæla öryggis og neyt
endamálasviði hjá Matvælastofnun.

Íslendingar hafa verið á undanþágu frá samræmdri eftirlitsáætlun Evrópusambandsins frá 2009. Frá og með næsta ári ættu Íslendingar sjálfir að geta 
framfylgt eftirlitsáætluninni, sem gerir eftirlitið mun betra og skilvirkara að ýmsu leyti.  Mynd / smh
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Haughrærur, framleiddar í Póllandi
Vönduð smíð úr heitgalf stáli og ryðfríu stáli.
Traktorsdrifnar hrærur í mörgum útfærslum og lengdum.
35 mm öxull úr SS 316 stáli,  
1 meter á milli legustæða.
Rafdrifnar innanhússhrærur  
sem fara niður um rimlagólf.
7,5 KW, 9,2 KW, 11 KW, mótorstærðir.
Innanhússhrærur með glussamótor :  
8 KW ( 60 L/min, 120 Bar )
Einnig innanhúshræra með samanbrjótanlegri 
skrúfu sem er 82,5 cm.

Hákonarson ehf. s. 892-4163, netfang: hak@hak.is vefslóð: www.hak.is

Lýsingarbúnaður  
í gróðurhúsum
Veittir eru styrkir til uppsetningar á lýsingarbúnaði 
samkvæmt aðlögunarsamningi um starfsskilyrði 
framleiðenda garðyrkjuafurða. Umsóknir um styrki skulu 
berast til Bændasamtaka Íslands fyrir 1. mars. Nánari 
reglur og umsóknareyðublöð er hægt að nálgast á www.
bondi.is

Bændasamtök Íslands
Bændahöllinni við Hagatorg
107 Reykjavík
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Þóroddur Sveinsson, Landbúnaðarháskóla Íslands:

Samanburður á lífrænum og hefðbundnum
ræktunarkerfum – langtímatilraun
Í skýrslu nefndar á vegum Alþingis 
frá 2011 segir að „...stjórnvöld móti 
framkvæmdaáætlun um eflingu 
lífrænnar framleiðslu á Íslandi, 
með það að markmiði að lífrænt 
vottaðar vörur verði 15% af 
landbúnaðarframleiðslu á Íslandi 
árið 2020“ og á fjárlögum ríkisins 
fyrir árið 2013 voru teknar frá 
280 milljónir króna til að hrinda 
þessum áformum í fram kvæmd. 
Ef þetta markmið næst þýðir 
það að a.m.k. 20.000 hektarar 
lands hér á landi verða lífrænt 
vottaðir árið 2020. Það samsvarar 
öllu núverandi ræktunar landi á 
Vesturlandi og Vestfjörðum. 
Spurningin er hvaða áhrif þessar 
mjög svo áþreifanlegu breytingar 
muni hafa á mögulega uppskeru 
og gæði jarðvegs á Íslandi? 

Landbúnaðarháskóli Íslands 
ákvað þess vegna að leggja út 
langtímatilraun vorið 2013 til að 
rannsaka langtímaáhrif ræktunarkerfa 
í ólíkum ræktunarjarðvegi á þróun 
jarðvegs og uppskeru næstu 20 
árin eða jafnvel lengur. Verkefnið 
var styrkt af Framleiðnisjóði 
landbúnaðarins.

Lífræn eða hefðbundin ræktun?

Á lífrænt vottuðu ræktunarlandi má 
einungis nota lífrænt vottaðan áburð. 
Mikilvægasti áburðurinn í lífrænni 
ræktun er búfjáráburður en einnig er 
notaður annar áburður af lífrænum 
toga eins og t.d. vottuð molta og 
vottaður steinefnaáburður. Allt eru 
þetta áburðarefni sem til eru í mjög 
takmörkuðu aðgengilegu magni 
enn sem komið er. Hefðbundin 
ræktun hér á landi er samofin 
búfjárræktinni þar sem grasrækt er 
undirstaða ræktunar. Þar er nánast 
allur búfjáráburður notaður til 
ræktunar með tilbúnum áburði til 
þess að hámarka magn og gæði 
uppskerunnar. Kornrækt hefur aukist 
hratt á undanförnum áratugum mest 
í tengslum við búfjárrækt en einnig 
eru til sjálfstæð akuryrkjubú þar sem 
einungis er notaður tilbúinn áburður. 
Kornræktinni fylgja kerfis bundin 
sáðskipti til að hámarka frjósemi og 
afrakstur ræktunarlandsins og til að 
lágmarka sjúkdóma- og illgresisálag. 

Hvað segja erlendar langtíma 
rannsóknir?

Langtímaáhrif ræktunarkerfa og 
mis munandi áburðar hafa verið 
rannsökuð allt frá upphafi nútíma 
jarðræktarrannsókna. Elstu langtíma-
tilraunirnar sem enn eru í gangi 
voru lagðar út í Rothamsted í 
Englandi á árunum 1843 til 1856. 
Sambærilegar tilraunir voru lagðar 
út í mörgum öðrum löndum. Til 
eru ágætar samantektir um þessar 
langtímatilraunir í Rothamsted (Án 
höfundar 2006), í Norður-Evrópu 
(Án höfundar 2008), í Evrópu og 
Norður-Ameríku (Edmeades D.C. 
2003) og um langtímatilraunir í 
lífrænni ræktun (Raupp, J o.fl. [Eds.] 
2006). Í stuttu máli sýna þessar 
samantektir eftirfarandi;

1. Mikilvægi sáðskipta til að 
viðhalda frjósemi jarðvegs 
þar sem fjölær túngrös gegna 
lykilhlutverki.

2. Gríðarlega mikil áhrif af 
áburðartegund á jarðvegsgæði 
og uppskeru til lengri tíma litið. 
Sumar tegundir hafa neikvæð 
áhrif en aðrar tegundir hafa 
jákvæð áhrif.

3. Skýran mun á áhrifum búfjár-
áburðar annars vegar og tilbúins 
áburðar hins vegar á eðlisþætti 
og efnasamsetningu jarðvegs 
sem oft má rekja til hærra 
magns lífrænna efna þar sem 

búfjáráburður er notaður með 
eða án tilbúins áburðar.

4. Mjög breytilegar niðurstöður 
á áhrifum búfjáráburðar 
eingöngu annars vegar og 
tilbúins áburðar eingöngu hins 
vegar á uppskerugetu ræktaðs 
lands. Þessi breytileiki á milli 
tilraunastaða er vegna; 
a. ólíkra jarðvegsgerða (tegund

bergefna og gerð lífrænna 
efna)

b. mjög ólíks loftslags (hiti og
 úrkoma bæði sumar og vetur) 

c. mismunandi langs árlegs 
vaxtartíma.

Meginreglan er þó sú að ræktarland 
sem fær tilbúinn áburð með eða án 
búfjáráburðar skilar meiri uppskeru 
á hverja flatarmálseiningu en 
ræktarland sem fær eingöngu 
lífrænan áburð. 

Á síðustu öld voru gerðar hér 
á landi nokkrar dreifðar langtíma-
tilraunir sem skoðuðu áhrif 
mismunandi gerða tilbúins áburðar 
á uppskeru, gróðurframvindu og 
jarðvegs gæði. Þessar rannsóknir 
sýndu að gerð tilbúins áburðar (þ.e. 
í hvaða ólífrænu efnasamböndum 
næringarefnin eru í) hafði mikil 
áhrif á alla þessa þætti. Tilraun á 
Hvanneyri skoðaði langtímaáhrif 
sauðataðs í samanburði við tilbúinn 
áburð á uppskeru og jarðveg í 
túnum. Hún sýndi að áburðaráhrif 
sauðataðs sem dreift er árlega á tún 
jukust með tímanum þannig að á 
endanum skiluðu sauðataðsreitir 
nánast jafnmikilli þurrefnisuppskeru 
og reitir sem fengu tilbúinn áburð 
eingöngu. Næringarefnastyrkur 
uppskerunnar (aðallega prótein) var 
þó alltaf lægri í reitum sem fengu 
sauðatað eingöngu. Langtímatilraunir 
sem skoða áhrif ræktunarkerfa á gæði 
og uppskerugetu ræktunarjarðvegs 
hér á landi hafa enn ekki verið gerðar.

Íslenskur ræktunarjarðvegur 
á fáa sína líka í heiminum sökum 
óvenju ungs aldurs bergefna frá enn 
spúandi eldfjöllum. Þá er íslenska 
sumarveðráttan einstök. Því er ekki 
hægt að færa erlendar rannsókna-
niðurstöður yfir á ræktunarskilyrðin 
sem hér eru án viðeigandi rannsókna.

Tilraunir voru lagðar út í þremur 
túnum á Möðruvöllum II í Hörgárdal 
vorið 2013. Þessi tún hafa vel skráða 
ræktunarsögu vegna tilraunastarfsemi 
sem þar hefur verið stunduð 
síðustu fjóra áratugina og þau eru 
á þremur ólíkum jarðvegsgerðum, 
mólendi (ríkjandi vallarfoxgras með 
rauðsmára), framræstri mýri (ríkjandi 
vallarfoxgras með vallarsveifgrasi) 
og áreyrum [engi] (blanda af 
háliðagrasi, vallarsveifgrasi, snarrót 
og língresi). 

Hverju túni var deilt í 3 
samliggjandi stórreiti sem skiptast 
á eftirfarandi meðferðarliði:

1. Lífrænn áburður eingöngu, 
þó aðallega búfjár áburður 
sam kvæmt reglum lífrænnar 
ræktunar (Lífrænt).

2. Búfjáráburður með tilbúnum 
áburði líkt og algengast gerist 
hér á landi (Hefðbundið).

3. Tilbúinn áburð eingöngu 
(Tilbúið).

Allir stórreitir fá sömu jarðvinnslu- og 
sáðskiptameðferð. Sáðskiptakerfið 
er 7 ára hringrás sem hófst sumarið 
2013 og sem lýst er í 1. mynd.

Stefnt er á að allir reitir fái árlega 
svipað heildarmagn næringarefnanna 
niturs og fosfórs en ekki verður 
komist hjá breytilegu magni annarra 
efna til skemmri tíma litið. 

Niðurstöður 2013

Hér er einungis hluti niðurstaðna 
kynntar frá fyrsta ári tilraunarinnar. 
Með árunum er búist við því að 
ræktunarkerfin setji meira mark 
sitt á jarðvegseiginleika og gæði 
uppskerunnar.

Í 1. töflu sést heildar áburðarmagn 
höfuðnæringarefnanna, niturs (N), 
fosfórs (P) og kalís (K) í tilbúnum 
áburði og mykju sem dreift var 
á meðferðarliðina vorið 2013 á 
umræddum þremur túnum. Lífræna 
kerfið fékk einungis 40 t/ha af mykju 
sem áburð og tekin voru sýni til 
efnagreininga úr mykjunni sem dreift 
er á hvert tún þar sem breytileiki í 
vatns- og efnainnihaldi getur verið 
mikill. Uppgefið efnainnihald 
mykjunnar í 1. töflu er meðaltal 
þessara sýna.

Kerfin fá jafnmikið heildarmagn 
af nitri (N) en það næringarefni 
ræður mestu um uppskerumagn sem 
fæst af flatarmáli í túnrækt. 

Niðurstöður sýndu marktækan 
mun á magni og gæðum uppskerunnar 
á milli kerfa. „Tilbúna“ kerfið skilaði 
45% og „hefðbundna“ kerfið skilaði 
35% meiri þurrefnisuppskeru en 

„lífræna“ kerfið (2. mynd). Það 
sem skýrir þennan mun er að nitrið 
í búfjáráburðinum er að hluta til 
bundið í lífrænum efnasamböndum 
sem ekki er aðgengilegt fyrir grösin 
á vaxtartímanum. Þetta nitur tapast 
úr kerfinu með tímanum eða safnast 
fyrir í lífræna hluta jarðvegsins ásamt 
kolefni. Nitur í tilbúna áburðinum 
er hins vegar allt á aðgengilegu 
formi fyrir plönturnar í upphafi 
vaxtartímans.

Próteinstyrkur uppskerunnar 
er einnig marktækt lægri í lífræna 
kerfinu eins og dregið er fram í 3. 
mynd. Próteinuppskera er margfeldi 
próteinstyrks og þurrefnisuppskeru 
og þess vegna verður munurinn á 
milli lífræna kerfisins og kerfanna 
sem fengu tilbúinn áburð enn meiri. 
Próteinuppskeran í tilbúna kerfinu er 
tæplega 70% og í hefðbundna kerfinu 
um 40% meiri en í lífræna kerfinu. 
Þá var kalsíum (Ca) og magnesíum-
styrkur (Mg) uppskerunnar í 
lífræna kerfinu marktækt lægri 
en í kerfunum sem fengu tilbúinn 
áburð þrátt fyrir að talsvert magn af 
þessum næringarefnum er að finna 
í búfjáráburði en ekkert í tilbúna 
áburðinum. Skýringin á þessu er 
sú að með búfjáráburðinum fylgir 
einnig mikið magn af kalí (K) sem 
hindrar (truflar) upptöku plantna 
á Ca og Mg. Enda var kalístyrkur 
uppskerunnar í lífræna kerfinu 
marktækt hærri en í kerfunum sem 
fengu tilbúinn áburð. Hár kalístyrkur 
í fóðri er óæskilegur vegna þess að 
mikið K hindrar einnig upptöku á Ca 
og Mg í meltingarvegi jórturdýra sem 
getur leitt til efnaskiptasjúkdóma. 
Ekki reyndist marktækur munur á 
mældum styrk annarra næringarefna 
(P, S, Na, Fe, Mn og Zn) milli kerfa 
fyrir utan snefilefnisins kopars (Cu) 
sem var marktækt hærri í kerfum sem 
fengu tilbúinn áburð.

Eins og getið var í upphafi er 
meginmarkmið tilraunarinnar að meta 
langtímaáhrif þessara ræktunarkerfa 
á jarðvegsgæði og uppskerugetu 
við íslenskar aðstæður. Á fyrsta 
ári eru jarðvegsgæðin þau sömu í 
öllum kerfum en tilgátan er að með 
tímanum muni jarðvegseiginleikar 
(frjósemi) í þessum kerfum þróast 
í ólíkar áttir. Í lífræna kerfinu muni 
hlutur lífræns efnis aukast og sýrustig 
hækka, í hefðbundna kerfinu munu 
jarðvegseiginleikar breytast lítið en 
í kerfinu sem fær bara tilbúinn áburð 
er búist við því að hlutur lífræns efnis 
í jarðvegi standi í stað eða lækki sem 
og sýrustig. Áhrif þeirrar þróunar á 
uppskerugetu (magn og gæði) á því 
eftir að koma í ljós.
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1. tafla. Áborin höfuðnæringarefni eftir kerfum 

Kerfi N P K N P K N P K
Lífrænt 120 13 125 0 0 0 120 13 125
Hefðbundið 60 7 63 60 11 0 120 18 63
Tilbúið 0 0 0 120 16 52 120 16 52

Tilbúinn áburður kg/ha Samtals áborið kg/haMykja/kg ha

Þóroddur Sveinsson

Lýsing á verkefninu

Mynd 1. Sáðskiptakerfi tilraunarinnar.

Mynd 2. Áhrif kerfa á þurrefnisuppskeru.

Mynd 3. Áhrif kerfa á próteinstyrk í uppskeru.
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Nýtt svæðisskipulag 
Eyjafjarðar
Nýtt svæðisskipulag Eyjafjarðar 
hefur nú verið staðfest og það 
tekið gildi. Svæðisskipulagsnefnd 
Eyjafjarðar hefur á undanförnum 
árum unnið að gerð skipulagsins 
en nefndin hóf í byrjun ársins 
2013 kynningu á tillögu að 
svæðisskipulagi Eyjafjarðar fyrir 
árin 2012–2024 í samræmi við 
verklagsreglur í skipulagslögum. 

Kynningarferlinu lauk 
í lok árs með því að öll 
aðildarsveitarfélög skipulagsins, 
sem eru Grýtubakkahreppur, 
Sva lba rðss t r anda rh reppur, 
Eyjafjarðarsveit, Akureyrarbær, 
Hörgársveit, Dalvíkurbyggð 
og Fjallabyggð, samþykktu 
tillöguna. Hún var síðan staðfest 
af Skipulagsstofnun í janúar. 

Í svæðisskipulagi Eyjafjarðar 
2012–2014 birtist almenn stefna 
aðildarsveitarfélaganna um 
byggðaþróun, landbúnaðarland, 
iðnaðarsvæði, meðhöndlun 
úrgangs, vatnsverndarmál, 
verndun strandsvæða Eyjafjarðar, 
samgöngu mál og flutningsleiðir 
raforku.

Svæðisskipulagið er um leið 
stjórntæki eða verkfæri til að beita 
við ákvarðanir um landnotkun og 
auðlindanýtingu í Eyjafirði. Hlutverk 
svæðisskipulagsnefndarinnar verður 
m. a. að fylgjast með að sú stefna 
endurspeglist í aðalskipulagsgerð 
sveitarfélaganna.

Svæðisskipulag Eyjafjarðar 
2012–2024, ásamt fylgigögnum, á 
nú að vera aðgengilegt á vefsíðum 
allra aðildarsveitarfélaganna.

Norðurþing:
Öldruðum í dreif-
býli ekið í dagvist 
– Óskað eftir fjárframlagi
Bæjarráð Norðurþings fjallaði á 
fundi sínum um erindi frá félags- 
og barnaverndarnefnd þar sem 
samþykkt var að sækja um 
aukafjárveitingu til ráðsins, allt að 
900 þúsund krónur vegna aksturs 
aldraðra í dagvist í Stórumörk.

Með erindinu fylgdi greinargerð 
þar sem m.a. kemur fram að á 
fundi nefndarinnar hafi verið tekið 
fyrir erindi framkvæmdastjóra 
Dvalarheimilis aldraðra í 
Þingeyjarsýslum og óskað eftir 
þátttöku sveitarfélagsins í akstri 
aldraðra í dagvist í Stórumörk. 
Óskað var eftir því að sveitarfélagið 
greiddi helming af þeim kostnaði 
sem hlýst af akstrinum eða um 900 
þúsund krónur.

Léttir á heimaþjónustunni

Nefndin hefur farið yfir málið og 
samþykkt að vísa fjárhagsbeiðninni 
til bæjarráðs. Helstu rök nefndarinnar 
eru einkum þau að þessi þjónusta 
létti töluvert á heimaþjónustunni. 
Þeir einstaklingar sem sækja 
dagvistina búa við einangrun í 
dreifbýli og erfitt er að þjónusta þá 
heima sökum búsetu. Ef ekki stendur 
til boða að sækja dagvist í Stórumörk 
þyrfti Heimaþjónustan að setja inn 
talsverða þjónustu til þeirra sem yrði 
mjög kostnaðarsöm.

Bæjarráð frestaði afgreiðslu 
erindisins en bæjarstjóra og 
fjármálastjóra var falið að gera 
tillögu um hvort hægt er að mæta 
auknu útgjöldum vegna beiðninnar 
innan fjárhagsáætlunar ársins 2014.

Bændablaðið
Kemur næst út

6. mars
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Fróðleiksbásinn
Vilmundur Hansen þjóðfræðingur og garðyrkjufræðingur

Tré eru klippt vegna þess að 
vaxtarrými þeirra er þröngt, 
greinar of stórar eða hafa orðið 
fyrir skemmdum eða eru dauðar. 
Stór tré geta einnig skyggt á þannig 
að sólin nær ekki niður í garðinn 
eða skín ekki inn um stofu gluggann.

Með því að grisja eru tré 
annaðhvort felld eða greinum trjáa 
fækkað, þannig hleypa þau meiri sól 
í gegnum. Loftrými eykst og ef tré eru 
feld verða færri plöntur um næringuna 
í jarðveginum. Tré eru einnig klippt til 
að breyta vaxtarlagi þeirra, laga þau 
að umhverfinu og þeirri notkun sem 
þeim er ætluð.

Oft betra að fella en grisja

Hefð er fyrir því að klippa tré seinni 
hluta vetrar eða snemma á vorin þótt 
ekkert mæli gegn því að klippa þau 
allan ársins hring. Að vísu er betra 
að klippa sumar tegundir, eins og 
garðahlyn og birki, á veturna áður 
en safastreymið frá rótunum verður 
of mikið.

Ef fella á tré má gera það á hvaða 
árstíma sem er. Til að létta vinnuna 
er best að gera það á meðan trén eru 
lauflaus. Þá er þyngd þess minnst 
og auðveldara að fjarlægja það úr 
garðinum.

Yfirleitt vinnst meira á því að 
taka burt tré þar sem mörg vaxa of 
þétt en að grisja út krónu allra trjánna 
og láta þau standa áfram í þrengslum.

Góð verkfæri nauðsynleg

Góð og beitt verkfæri eru nauðsynleg 
þegar tré eru klippt. Sterkir hanskar, 
handklippur, kraftklippur fyrir stórar 
greinar og sög eru verkfæri sem 
enginn garðeigandi getur verið án en 
þegar fella á stór tré er best að nota 
kraftmikla keðjusög. Verkfæri verða 
að vera beitt svo að skurðurinn verði 
hreinn og sárið nái að loka sér, auk 
þess sem vinnan verður auðveldari 
ef verkfærin bíta vel.

Smærri sár gróa fyrr

Æskilegt er að snyrta trén reglulega 
frekar en að draga það um of. Smærri 
sár gróa fyrr og betur en stór og minni 
hætta á fúa eða roti í þeim en stórum. 
Ef of seint er í rassinn gripið er betra 
að klippa burt eina stóra grein en 
margar litlar vegna þess að yfirborð 
eins stórs sárs er yfirleitt minna en 
margra lítilla.

Ekki má skilja eftir stubb þegar 
stórar greinar eru fjarlægðar en þó 
skal klippt þannig að greinarhálsinn 
verði eftir því þannig grær sárið fyrr. 

Málning í sár er eingöngu til 
skrauts og álíka gagnleg og að 
hengja jólakúlur á tréð. Best er að 
láta sárið þorna af sjálfu sér, hversu 
stórt sem það er. Sárin eru áberandi 
til að byrja með en gróa og verða svo 
samlit trénu.

Vaxtarstýring

Hægt er að stjórna vexti trjáa með 
því að klippa við grein eða brum 
sem hefur æskilega vaxtarstefnu 
og leyfa því að vaxa áfram. Gæta 
verður þess að velja sterkustu 
brumin og heilbrigðustu greinarnar 
til áframræktunar.

Ef fjarlægja á stóra og þunga 
grein skal saga hana burt í áföngum 
og minnka þannig þungann í stað 
þess að saga hana við stofninn og 
eiga á hættu að hún brotni af og 
rífi börkinn niður eftir stofninum. 
Sárið sem myndast við slíkt opnar 
greiðan aðgang fyrir sjúkdóma og 
óþrif og veldur trénu óbætanlegum 
skaða. Gæta skal þess að stubburinn 
verði sem minnstur og að sagað sé í 

heilbrigðan vef svo að fúi sem kann 
að vera í skemmdri grein haldi ekki 
áfram að skemma tréð.

Þegar tré sem ætlað er að vera 
einstofna er klippt í fyrsta sinn skal 
þess gætt að velja hraustasta sprotann 
til framræktunar. Fjarlægja skal 
veikbyggðar greinar og þær sem hafa 
tilhneigingu til að vaxa niður. 

Ekki taka ofan af háum trjám 

Undanfarin ár hefur færst í vöxt að 

klippa eða saga ofan af háum trjám, 
sérstaklega ösp. Þetta er miður og 
ekki til eftirbreytni. Kollun, eins og 
þetta kallast, eyðileggur möguleika 
trjánna til að vaxa eðlilega. 

Nýjar greinar keppast við að 
mynda nýjan topp, fjöldi greina vex 
fram með lélega festu í stofninum, 
vaxtar lag trésins skekkist og 
ójafnvægi myndast í krónunni. Ef 
um aspir er að ræða getur kollunin 
orðið til þess að aspirnar reyni að 
endurheimta greinamissinn með 

því að senda upp rótarskot víðs 
vegar um garðinn.

Grisjið tímanlega

Yfirleitt er trjám plantað þétt í 
upphafi svo að þau veiti hvert öðru 
skjól og það eykur vaxtarhraða 
þeirra. Gallinn er að oft gleymir 
fólk eða tímir ekki að grisja trén 
þegar þau stækka. Ef grisjað er 
tímanlega má oftast taka tré upp 
og flytja en slíkt getur reynst 

illframkvæmanlegt þegar þau eru 
orðin of stór. Best er að grisja um 
það leyti sem krónurnar fara að 
snertast.

Oft og tíðum kjósa garð
eigendur frekar að klippa tré í 
stað þess að grisja en þá er hætta 
á að greinar séu hreinsaðar upp 
eftir stofninum. Slíkt getur endað 
með því að eftir stendur tré með 
beran stofn og þétta krónu sem 
viðheldur skugganum í garðinum 
og mosanum í flötinni.

Klipping stórra trjáa

Hægt er að stjórna vexti trjáa með því að klippa við brum sem hefur æskilega vaxtarstefnu og leyfa því að vaxa áfram.

Gæta skal þess að stubburinn verði sem minnstur svo að fúi sem kann 
að vera í skemmdri grein haldi ekki áfram að skemma tréð.

Góð verkfæri eru nauðsynleg þegar klippa á tré.

Klippa skal burt allar krosslægjur og greinar sem vaxa inn í krónuna.
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Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300 

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956...meira fyrir bændur!

F
A

GMANN
A

KLÚBBUR

VERKFÆRADAGAR
í Húsasmiðjunni

25.995 kr
35.995

Rafhlöðuborvél

Rafhlöðuborvél
Hitachi DS18DSFL
1.5 Ah- 54Nm
5247034

3.995 kr

Heimilistrappa

2 þrep

Heimilistrappa
Elkop 2 þrep
5078690

8.995 kr
13.695

Topplyklasett 23 stk

5.995 kr
8.399

Verkfærataska

Verkfærataska
Stanley
5024899

6.995 kr
10.995

Höggborvél

Höggborvél B&D
500W 13 mm flýtipatróna
5245599

Topplyklasett NEO
23 stk 1/2”, 8-32 mm
5052509

NÝTT FRÁ DICK CEPEK

Trail Country er fínmynstrað 
alhliða jeppadekk sem er rásfast 
og þægilegt í akstri innanbæjar, 

Trail Country er frábært alhliða 
 

Fun Country
sérstaklega hannað með það 

Fun Country

Trail
Country

Fun
Country

Mud
Country

NÝT
T! NÝT

T!

Kletthálsi 3
110 Reykjavík
Sími 540 4900
arctictrucks.is

Country y Country

Kle
110
Sím
arc

Markaðsstofur landshlutanna 
stóðu á dögunum í fyrsta sinn fyrir 
sameiginlegum kynningarfundi 
ferðaþjónustuaðila af lands-
byggðinni undir nafninu 
Mannamót. Mannamótið var 
haldið í flugskýli flugfélagsins 
Ernis frá 12-16, en þar komu 
saman um 160 öflug fyrirtæki af 
öllu landinu og kynntu vörur og 
þjónustu sína.

Tilgangurinn með verkefninu er 
að kynna landsbyggðarfyrirtæki fyrir 
ferðaþjónustuaðilum sem staðsettir 
eru í Reykjavík og vinna með því að 
dreifingu ferðamanna um landið og 

uppbyggingu heilsársferðaþjónustu.
Mikill fjöldi gesta kom og tók þátt 

í kynningunni og voru allir sammála 
um að greinilega væri mikil gróska 
í ferðaþjónustu á landsbyggðinni. 
Ljóst þykir að endurtaka verður 
þennan velheppnaða viðburð aftur 
að ári.

Góð þátttaka á Mannamóti
Fulltrúar ferðaþjónustaðila úr Húnavatnssýslu, m.a. Veitingastaðurinn Potturinn, Laxasetrið, Glaðheimar gisting, 
Gáski hestaleiga og Spákonuhof á Skagaströnd.

Bryndís, Dísa í Skjaldarvík, að koma 
-

manni sínum gistingu og hestaferðir 
í Skjaldarvík og vinnur mikið með 
mat, hönnun og endurvinnslu.
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Síðasti dagur þorra er á 
laugardaginn 22. febrúar og 
góan byrjar með konudegi á 
sunnudag. Einn af fylgifiskum 
þorra er þorramaturinn og þar 
er sviðasulta mikilvægur liður. 
Hjá SAH-Afurðum á Blönduósi er 
sviðasultugerð í gangi allt árið um 
kring og fyrir vikið er fyrirtækið 
mjög stór framleiðandi sviðasultu 
hér á landi. Magnið er 28-30 tonn 
á ári og seljast þessi matvæli allt 
árið en mest á þorranum. 

„Þetta er tímafrek framleiðsla, við 
þetta eru líklega ein fjögur störf að 
jafnaði allt árið hjá okkur, það eru 
mörg handtökin við þessa vinnslu, 
það þarf að svíða hausana, verka og 
ýmislegt annað, auk þess tekur þess 
framleiðsla pláss sem við höfum yfir 
að ráða hér á Blönduósi. Við erum 
því talsvert í því að framleiða fyrir 
aðra, það má segja að við höfum 
kannski skapað okkur sérstöðu á 
þessu sviði,“ segir Gunnar. 

Skortur á sviðahausum

Hann segir þá stöðu uppi nú að skortur 
sé á sviðahausum í landinu. Ástæðan 
sé sú að lágvöruverðsverslanir hafi 
pressað verðið svo mikið niður að 
framleiðendum þyki ekki borga sig 
að standa í verkum og vinnslu til að 
koma vörunni á innanlandsmarkað. 
Framleiðslukostnaður sé töluverður, 
en verð á markaði afar lágt þannig 
að það segi sig sjálft að fyrirtækin 
finni aðrar leiðir til að koma hausum 
frá sér.

„Við erum vel birgir og það 
mun ekki koma niður á okkar 
umfangsmiklu sviðasultugerð 
að skortur er á sviðahausum. 
Fyrirtækin fara frekar í útflutning 
en að setja þessa vöru á markað 
innanlands. Við það má auðvitað 
setja spurningarmerki. Það virðist 
ekki borga sig að fullvinna vöruna 
heima vegna þessa lága verði sem 
fyrir hana fæst. Í raun er kauphlaup 
seinustu ára að ganga gegn okkar 
matarmenningu.“ segir Gunnar.

Lítil hreyfing á lífrænu kjöti

Þá má nefna að SAH-afurðir 
framleiða um 100 tonn af hangikjöti 
fyrir hver jól, mikið til er unnið 
fyrir aðrar vinnslur, en einnig sinnir 
félagið heimamarkaði með allar 
framleiðsluvörur úr kjötvinnslu. 
„Við erum með góða aðstöðu fyrir 
reykingu í aðskildu húsnæði. Það 

hefur alltaf verið einn af okkar 
stóru verkþáttum hér og er í föstum 
skorðum.“ 

Lífrænt kjöt er einnig í boði 
hjá SHA Afurðum, en sláturhús 
tekur á móti sauðfé sem alið er upp 
samkvæmt lífrænum viðmiðum. 
Gunnar segir að það komi nokkuð 
á óvart hversu lítill áhugi sé fyrir 
þessum vöru. Vissulega sé kjöt af 
lífrænum lömbum dýrara en annað, 
enda fá bændur með slíkt fé aukaálag 
ofan á sláturverð. Vottuð stimplun 
er fyrir hendi hjá SAH-Afurðum 
og flestir vinnslumöguleikar í boði. 
„Áhuginn er lítill fyrir þessar vöru 
hverju sem það sætir, en ég vona 

að markaðurinn muni taka við sér,“ 
segir Gunnar.

Heilmikil folaldaslátrun

Hjá SAH-Afurðum er slátrað sauðfé 
af svæði sem nær frá Kelduhverfi 
í austri til Dýrafjarðar í vestri 
ásamt fé úr Borgarfirði, Dölum og 
Þingvallasveit, en meginstarfsemi 
fyrirtækisins er um norðan og 
vestanvert landið. Þá er nautgripum 
slátrað eftir því sem framboð gefur 
tilefni til og nokkuð umfangsmikil 
hrossaslátrun fer fram á vegum 
félagsins. Folaldaslátrun fer til að 
mynda fram á haustin meðfram 
sauðfjárslátrun en um 1500 til 2000 
folöldum er slátrað á vegum SAH-
Afurða ár hvert. 

„Við tökum mikið af folöldum 
til slátrunar og nægt framboð hefur 
verið á svæðinu. Frá því í september 
höfum við slátrað um 2200 folöldum 
sem er í hærra lagi. Það kemur 
trúlega til að verð til bænda er 75 
kr./kg. hærra hjá okkur en öðrum 
sláturhúsum hér á Norðurlandi – 
vestra. Folaldakjöt hefur ekki alltaf 
verið auðvelt í sölu og því hefur 
afurðaverð til bænda farið eftir því. 
Ekki veit ég af hverju verðmunur til 
bænda er svo mikill á sama svæði en 
trúlega eru sláturhúsin sem borga svo 
mikið lægra að losa sig við sláturgripi 
sem skila minni tekjum. Það er að 
mínu mati hlutverk sláturhúsa að 
þjónusta bændur með allt þeirra 
innlegg á eins góðum verðum og 
hægt er. Það hefur SAH Afurðir ehf 
gert í þessu sambandi og mun gera 
áfram.“ segir Gunnar. Hann segir 
að félagið hafi á dögunum auglýst 
folaldakjöt í heilum og hálfum 
skrokkum og viðbrögð farið fram úr 
björtustu vonum. „Viðbrögðin voru 
mjög góð, það seldist allt upp hjá 
okkur sem til sölu var. Við ætluðum 

SAH-Afurðir á Blönduósi framleiða 
28 tonn af sviðasultu

Hjónin Zuzana og Łukasz starfa við pökkun hjá SAH. 

Nýru eru í margra augum herramannsmatur. Hér 
eru Elżbieta og Zuzana kampakátar með tilbúnar 
pakkningar af nýrum til dreifingar. 

Þau eru mörg handtökin og ekki alltaf létt verk sem þetta fólk vinnur við úrbeininguna. 

Agnieszka Pigiel og Elmar Sveins-
son við kjötsögun.

Góð viðbrögð við 
folaldakjöti
Heilmikil folaldaslátrun 
fer fram í sláturhúsi SAH-
Afurða, en frá því í septem-
ber er búið að slátra um 
2.200 folöldum. Félagið 
hefur selt folöld í heilum og 
hálfum skrokkum undan-
farið og viðbrögð verið góð.

Folaldakjöt nýtur aukinna vinsælda. 
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bara að prófa hverjar viðtökur yrðu 
með beinni sölu og sannast sagna 
voru þær mjög góðar.“

Ærkjöt í útflutning

„Sala á rollukjöti erlendis er aðeins 
að taka við sér. Við erum að flytja 
út mikið af úrbeinuðu ærkjöti 
núna. Mest hefur ærkjöt verið 
selt með beini en úrbeinað skilar 
það okkur betra verði og skapar 
atvinnu hér heima. Úrbeinaða 
kjötið raðast einnig betur í gáma 
og sparar þannig flutningskostnað 
fyrir seljanda og þá eins kaupanda 
þegar allt er talið saman. Við erum 
m.a. að selja heildsala í Austur-
Evrópu sem selur beint í verslanir 
og þarf því allur frágangur að vera í 
smásöluumbúðum. Einnig erum við 
að selja vinnsluefni í stærri einingum 
og niðursagað ærkjöt.“ 

Kjötiðnaðurinn að
dragast aftur úr

Gunnar bendir á kjötiðnaðurinn í 
heild mætti gjarnan taka sig á og líta 
til fiskvinnslunnar í þeim efnum, þ.e. 
að auka til muna fullvinnslu afurða.

„Ég hef stundum verið að bera 
okkur saman við sjávarútveginn og 
finnst að við höfum svolítið setið 
eftir. Það hafa miklar framfarir 
orðið í sjávarútvegi sem aukið hefur 
verðmætasköpun, kjötiðnaður situr 
eftir, það er eins og við séum ekki 
að nýta það sem til fellur hjá okkur 
og fullvinna afurðir, finna leiðir til 
þess að auka verðmæti og skapa 
meiri atvinnu. Meira verð fæst fyrir 
unna vöru, það segir sig sjálft og mér 
finnst að við ættum að taka okkur á, 
leita leiða til að fá meiri framlegð úr 
kjötiðnaði,“ segir hann.

Í því samhengi nefnir hann til 
að mynda að frá landinu séu seldar 
saltaðar gærur í miklu magni, en með 
því að fullvinna þær hér heima fengist 
trúlega fyrir þær betra verð. Einnig er 
talsvert af fitu og aukaafurðum flutt 
úr landi fyrir lítið verð sem vel mætti 
vinna lengra hér heima. Ef til vill 
sé ekki grundvöllur fyrir sláturhúsin 
ein og sér að fullvinna mikið fleiri 
afurðir sjálf en vissulega geta verið 
tækifæri í að koma upp fyrirtækjum 
sem vinna betur það sem til fellur á 
sláturhúsum landsins. 

Mikilvægt fyrir samfélagið

Starfsmenn fyrirtækisins eru alls 40 í 
heilsársstörfum og við bætast um 100 
manns yfir sláturtíð. Gunnar Tryggvi 
Halldórsson framkvæmdastjóri 
SAH-Afurða segir að starfsemi 
félagsins skipti verulegu máli fyrir 
samfélagið á Blönduósi og nágrenni. 
„Þetta er öflugt fyrirtæki og rekstur 
þess er mikilvægur fyrir héraðið, 
þetta er ekki stórt samfélag svo 
það segir sig sjálft að fyrirtæki sem 
skapar um 40 manns vinnu árið um 
kring auk þeirra umsvifa sem hér 
eru á haustin í kringum sláturtíð 
vegur þungt í þessu samfélagi,“ segir 
Gunnar.

Stærsta nautið

Stærsta naut sem komið hefur 
til slátrunar hjá SAH-Afurðum á 
Blönduósi kom í húsið á mánudag, 

17. febrúar. Þetta var 26 mánaða 
gamalt naut, Jón Máni frá Syðri-
Löngumýri í Blöndudal, 482,7 
kíló að þyngd. Þetta er þyngsti 
sláturgripur sem komið hefur til 

SAH-Afurða á Blönduósi. Aðspurður 
sagðist Sigurður Ingi Guðmundsson 
bóndi á Syðri-Löngumýri, eigandi 
Jóns Mána, ekkert hafa dekrað þetta 
naut umfram önnur. /MÞÞ

Byggir á gömlum grunni
Félagið SAH-Afurðir var 
stofnaði 1. janúar árið 
2006. Fyrirtækið byggir á 
traustum grunni Sölufé-
lags Austur-Húnvetninga, 
en fyrsta sláturhss þess var 
byggt á Blönduósi árið 1908, 
fyrir góðum hundrað árum. 
Samfelld starfsemi af þessu 
tagi hefur verið á Blönduósi 
upp frá því. Samhliða rekstri 
sláturhúss rekur félagið kjötvinnslu sem á sér ríflega 50 ára sögu, var stofnuð árið 1963. 
Megináherslan er að sögn Gunnars á grófvinnslu fyrir aðrar kjötvinnslur og hefur það gefist vel.

Hér er á ferðinni ein besta
varmadæla sem komið hefur.
Þessi verðlaunaða varmadæla hitar,
ofnaker�, gólfhita, neysluvatn o.�.

Allt að 70°C  framrásarhiti og þú
getur valið neysluvatnshitastig.
NIBE F1245 getur notað, jörð, sjó,
stöðuvatn og allt að 30°C heita
uppsprettu til orkuö�unar.

Allur búnaður innandyra.
Einstaklega hljóðlát, aðeins 28db.
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Ný kynslóð af varmadælum
NIBE sparar meira

Nýtt

 
FFriorka

www.friorka.is

S: 571 4774

NIBE™ F1245 Jarðvarmadæla

NIBE F1245 SCOP 5.15

friorka@friorka.is

NIBE er stærsti framleiðandi á varmadælum í Evrópu
með um helmings markaðshlutdeild.

Y�r helmingur allra húsa í Svíþjóð er t.d. með búnað frá
NIBE og um 80% Svía hita hús sín með varmadælu.

Fáðu gott tilboð!

21,6 ha í Kjósinni, 
fullkomið fyrir hestamenn, 
ljómandi tún og hagar

Upplýsingar veitir 
Einar Páll Kjærnested
löggiltur fasteignasali
586-8080, einar@fastmos.is

Langar þig í þetta útsýni?

Gunnhildur Þórmundsdóttir við læri af nautinu Jóni Mána frá Syðri-Löngumýri.
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Bændur gætu bundið koltvísýring frá fiskiskipaflotanum
– Skógurinn gefur arð frá upphafi ef kolefnisbindingin er metin með
Enginn efast um að 
kolefnisstyrkur í andrúmslofti 
fer hratt vaxandi og ástæðan er 
einföld, bruni óendurnýjanlegs 
jarðefnaeldsneytis. Í náttúrunni 
er kolefni í stöðugri hringrás þar 
sem ófrumbjarga lífverur, eins 
og maðurinn, brenna næringu 
í frumum sínum og skila frá 
sér koltvíoxíði (CO2) sem 
frumbjarga lífverur, eins og 
tré, binda svo í lífmassa sínum 
með ljóstillífun. Aukinn styrkur 
kolefnis í andrúmslofti stafar 
einfaldlega af því að maðurinn 
brennir mjög hratt gríðarlegu 
magni lífrænna leifa sem á 
löngum tíma hafa umbreyst í 
jarðefnaeldsneyti, ýmist kol, 
gas eða olíu. Gallinn er að þetta 
jarðefnaeldsneyti myndaðist 
á milljónum ára en maðurinn 
brennir því nú á örfáum öldum. 
Þetta skapar ójafnvægi þar sem 
ekki er til nóg af frumbjarga 
lífverum, trjám, þörungum 
og öðrum gróðri, til að binda 
þetta umframmagn af kolefni 
sem maðurinn losar úr gömlum 
geymslum jarðkúlunnar.

Íslendingar eru mesta 
fiskveiðiþjóð heims miðað 
við höfðatölu og þessum 
mikla sjávarútvegi fylgir mikil 
olíubrennsla. Fiskiskipaflotinn 
losar álíka mikið af kolefni 
og allur bílafloti landsmanna. 
Ólíkt bílaflotanum er hins 
vegar ekki fyrirsjáanlegt á 
næstunni að skipt verði um 
orkugjafa í skipum. Samkvæmt 

eldsneytisspá Orkustofnunar 
mun eldsneytisnotkun skipa lítið 
minnka fyrr en um 2030 þegar 
lífeldsneyti fer hægt og rólega að 
síast inn (sjá línurit). 

Íslensk skógrækt hefur mikla 
möguleika til að leika stórt hlutverk 
í þessari jöfnu. Þegar skógur er 
ræktaður á Íslandi binst kolefni 
í stofni trjánna og jarðveginum í 
kring. Ef við ræktum ekki skóg mun 
þetta sama kolefni einfaldlega halda 
áfram að svífa um lofthjúpinn með 
tilheyrandi loftslagsálagi. Skógrækt 
er sem sagt einföld og skilvirk leið 
til að draga úr magni kolefnis í 
andrúmslofti. Á Íslandi eru sérlega 
góðar aðstæður til að binda kolefni 
með þessum hætti þar sem nóg er 
af landrými til skógræktar sem 
ekki myndi veita annars konar 
landnýtingu samkeppni. Skógrækt 

er ein allra ódýrasta leiðin til að 
binda kolefni enda bindingin 
aukaafurð við ræktun á nytjaviði 
framtíðarinnar. 

Rannsóknastöð Skógræktar 
ríkisins á Mógilsá hefur unnið 
spá um hversu mikið kolefni 
muni bindast í íslenskum skógum 
næstu áratugina miðað við áætlaða 
gróðursetningu og vaxtarhorfur. Hún 
sýnir að fyrir 2050 gæti ræktaður 
skógur bundið álíka mikið kolefni 
og sem nemur öllum útblæstri 
frá fiskiskipaflota landsmanna. Í 
þessu líkani er alls ekki gert ráð 
fyrir að kæfa landið í skógi heldur 
er einungis verið að tala um fáein 
prósent láglendis undir 400 metrum 
yfir sjó. Til viðmiðunar má benda 
á að í innanverðum Eyjafirði, frá 
Akureyri og inn úr, þekur skógur 
nú um 4,3% láglendis. Þar nálgast 

hlutfall skóglendis á láglendi það 
mark sem sett var til fjörutíu ára 
með lögum um landshlutabundin 
skógræktarverkefni árið 1999. Samt 
sem áður tekur sú skógrækt ekki 
land af landbúnaðinum í héraðinu. 
Nóg er landrýmið á Íslandi og mikils 
um vert að klæða landið okkar 
þéttari gróðri. 

Fiskveiðar Íslendinga teljast 
sjálfbærar á stofnvistfræðilegum 
forsendum. Það þýðir að ekki er 
veitt meira en svo að fiskistofnarnir 
geti endurnýjað sig með náttúrlegum 
hætti. Mikið vantar hins vegar upp 
á að veiðarnar séu sjálfbærar með 
tilliti til orku og útblásturs. Hvernig 
væri að íslenskur sjávarútvegur, 
bændur og aðrir landeigendur 
tækju sig nú saman og mættu því 

loftslagsálagi sem veiðarnar valda 
með skógrækt? Þannig gætum 
við Íslendingar kolefnisjafnað þá 
frábæru vöru sem fiskurinn okkar 
er og selt hana með enn betra 
sjálfstrausti á erlendum mörkuðum 
sem hreina náttúruafurð.

Sigurður Ingi Friðleifsson er 
framkvæmdastjóri Orkuseturs.
Pétur Halldórsson er 
kynningarfulltrúi hjá Skógrækt 
ríkisins.

Heimildir:
Arnór Snorrason 2014, Íslensk 
skógarúttekt, Rannsóknastöð 
skógræktar, Mógilsá.
Eldsneytisspá 2008–2050, 
2008, Orkuspárnefnd.

Pétur HalldórssonSigurður Ingi Friðleifsson

Vikulöng hestatengd hátíð á Suðurlandi
─ Icelandic Horse Expo 2014 verður haldin dagana 7. til 12. apríl með heimsóknum á hrossræktarbú, stórsýningum og fleiru
Icelandic Horse Expo er vikulöng 
hátíð sem verður haldin dagana 
7.-12. apríl í vor. Þar taka aðilar 
og félagasamtök í hestamennsku 
höndum saman, ásamt 
ferðaþjónustunni við að halda 
alþjóðlegan, hestatengdan viðburð 
á Íslandi. Sunnlendingar bjóða 
erlendu hestafólki í heimsókn 
til Íslands, á viðburð sem er 
hannaður með þarfir gestanna í 
huga. Í stuttu máli er um að ræða 
heimsóknir á hrossaræktarbú 
ásamt því að taka þátt í þeim 
uppákomum sem eru í boði fyrir 
hestamenn hér á landi.

Hrossaræktarbú heimsótt

Í heimsóknum á hrossaræktarbúin 
verða gestir í litlum hópum þar sem 
þeir fá að kynnast þeirri starfsemi 
sem þar fer fram, áherslum hvers 
og eins ásamt því að spjalla við 
ræktendur og kynnast þeim. Á þeim 
búum sem heimsótt verða þetta árið 
er fjöldinn allur af þekktum hrossum 
sem verða í raun aðal gestgjafarnir 
og stórkostlegt heim að sækja.

Kennslusýningar og
„breeders night“

Hrafnkell Guðnason, verkefnisstjóri 
hjá Háskólafélagi Suðurlands, er 
framkvæmdastjóri hátíðarinnar. 

„Kvöldin verða fjörug á 
viðburðum sem bæði íslenskir 
hestamenn og erlendir gestir sækja 
saman en þar verða ýmsar nýjungar 
á ferðinni. Félag tamningamanna sér 
um kennslusýningar þar sem það sem 
er að gerast í íslenskri reiðmennsku 
verður kynnt. Hrossaræktarsamtök 
Suðurlands bjóða á „breeders night“, 
sem er samkoma með alveg nýju 
sniði. Þar munu hrossaræktendur 
kynna sig á nýjan hátt og hitta 
hestafólkið sem skiptir þá miklu 
máli. 

Auðvitað verður skemmtunin 
líka í fyrirrúmi, ásamt íslenskum 

mat í boði íslenskra bænda. Að auki 
verða unghrossasýningar sem eru að 
verða vinsælli og vinsælli, enda fátt 
skemmtilegra en að spá í ungviðið,“ 
sagði Hrafnkell.

Stóðhestaveisla Hrossaræktar 

Í boði verða topp unghrossasýningar 
þar sem stjörnur framtíðarinnar eru 
kannski að koma fram í fyrsta sinn. 
Töltfimi eða tölt in Harmony er 
keppnisgrein sem hefur verið í þróun 
og er mjög athyglisverð. Á Icelandic 

Horse Expo verður haldin fyrsta 
alþjóðlega keppnin í greininni þar 
sem knapar frá ýmsum löndum etja 
kappi og kynning á keppnisgreininni 
fer fram. 

Stóðhestaveisla Hrossaræktar 
verður svo „grand finale“ síðasta 
kvöldið en þar mæta bestu stóðhestar 
landsins.

„Það er alveg klárt að þetta árið 
verður glæsilegasta stóðhestaveisla 
allra tíma. Fleiri smærri uppákomur 
verða, svo sem heimsóknir í fyrirtæki 
sem tengjast hestamennsku, 

víkingakvöldverður og margt, margt 
fleira,“ bætti Hrafnkell við.

Samstarfsverkefni ýmissa aðila

Verkefnið Icelandic Horse Expo 
er samstarfsverkefni þar sem 
tvær mikilvægar atvinnugreinar 
á Suðurlandi, hrossaræktin og 
ferðaþjónustan, sameina krafta sína 
við að skipuleggja og markaðssetja 
alþjóðlegan viðburð á Íslandi sem 
dregur að sér erlenda hestamenn í 
þeim tilgangi að kynnast íslenska 

hestinum í hans náttúrulega umhverfi 
og hestafólki á Íslandi. Þær auðlindir 
sem þarf til eru allar fyrir hendi, en 
verkefnið er að nýta þær auðlindir, 
búa til söluvöru og markaðssetja 
alþjóðlega. 

Atvinnugreinarnar sem að 
Icelandic Horse Expo koma eiga 
mikla möguleika til vaxtar og eru 
mikilvægar í sunnlensku hagkerfi 
en með samvinnu eykst umfang 
beggja með nýju vöruframboði og 
nýrri aðkomu að markaðnum. 

Verkefnið hlaut styrk úr 
Vaxtarsamningi Suðurlands en 
samstarfsaðilar við þróun verkefnisins 
eru Hrossaræktarsamtök Suðurlands, 
Markaðsstofa Suðurlands, Hrímnir 
hnakkar, Hrossarækt ehf og 
Háskólafélag Suðurlands sem 
tók að sér verkefnastjórn meðan 
tveggja ára þróunartími stendur 
yfir. Verkefnisstjórn þess er liður 
í því hlutverki félagsins að taka 
þátt í átaksverkefnum sem byggja 
á styrkleikum Suðurlands og hafa 
jákvæð áhrif á byggðaþróun. 

Fákasel sem undanfarið hefur 
verið að byggja upp að Ingólfshvoli 
í Ölfusi eru komnir til samstarfs 
við verkefnið enda verður hluti 
dagskrárinnar haldinn í hinni 
glæsilegu aðstöðu þar. 

Að tveimur árum liðnum er 
áætlað að Icelandic Horse Expo 
verði sjálfbært verkefni og í 
höndum samstarfsnets aðila úr þeim 
atvinnugreinum sem verkefnið nær 
til. 

Hestafólk allsstaðar úr heiminum

Icelandic Horse Expo er viðburður 
þar sem Íslandshestafólk alls staðar 
úr heiminum hittist og upplifir 
ævintýri íslenska hestsins saman. 

Markmiðið er að hin risastóra 
„Íslandshestafjölskylda“ hittist einu 
sinni á ári, í upprunalandinu og taki 
frá viku til að efla gömul kynni og 
skapa ný. Heimasíða verkefnisins er 
www.horseexpo.is  /MHH
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Annmarkar mjaltakerfa
Léleg afköst eða afkastaleysi 
mjaltakerfa getur hæglega 
valdið lakara júgurheilbrigði 
og beinlínis orsakað júgurbólgu.

Litlar líkur eru á að nýrri kerfi 
s.s. láglínukerfi, brautakerfi og 
mjaltaþjónakerfi séu of afkastalítil, 
en ef svo er, þá er það handvömm 
þess sem selur kerfið og setur það 
upp.

Hins vegar eru gömlu 
rörmjaltakerfin og mörg kútakerfin 
orðin verulega slæm hvað þetta 
varðar og of grönn mjólkurlögn, 
lítill halli mjólkurlagnar, lítil 
sogdæluafköst og of grannar 
tengingar frá mjaltatækinu inn á 
lögnina helstu skaðvaldar.

Helstu ástæður eru að mjólkað 
er með of mörgum tækjum miðað 
við afköst kerfisins, mjólkurlögn 
ekki hringtengd, einnig að kýrnar 
hafa aukið svo nythæð sína síðustu 
áratugina og e.t.v. að meira er 
um fljótmjólka kýr nú en áður. 
Ekki dugar að stækka sogdæluna 
eingöngu, það gerir lítið gagn ef 
kerfið er að öðru leyti afkastalítið 
og grannt.

Það má í raun segja að afar 
erfitt sé að fullnægja þörfum um 
afköst ef um er að ræða gömlu 
rörmjaltakerfin því rörin eru of 
grönn (34 mm) og því verður ekki 
breytt.

Mest bitnar afkastaleysi á 
nythæstu kúnum og þeim kúm sem 
eru lausmjólka eða selja hratt. Þetta 
eru oft bestu kýr búsins og getur 
því þetta ástand verið búinu býsna 
dýrkeypt.

Ef krafsa á í bakkann og reyna 
að lagfæra þessi kerfi þarf að huga 
að eftirfarandi, n.b. þau verða 
aldrei góð.

Auka halla mjólkurlagnar í átt 
að mjólkurhúsi eins og hægt er. 
Halli þyrfti að vera lágmark 7 mm 
á lengdarmetra eða eins mikill og 
hægt er án þess að lækkun þess 
næst mjólkurhúsi verði vandamál 
eða hæð þess fjærst verði óþægileg 
með tilliti til tengingar tækja. Öll 
aukning halla er af hinu góða þó 
svo ekki náist 7 mm markið.

Þessi aðgerð minnkar 
sogsveiflur þegar kerfið stendur 
fullt af mjólk við mjaltir.

Í öðru lagi, spenna upp 
sogdæluafköstin eins og hægt er.

Dreifa mjöltum um fjósið þannig 
að ekki mjólki margir eða mörg 
tæki á sömu básaröðinni og ekki 
síst, mjólkurlögn rörmjaltakerfa 
verður að vera hringtengd.

Þá stendur enn eftir of 
grönn mjólkurlögn, grannir 
mjólkurkranar og stútar inn á 
mjólkurlögnina og að endingu 
grannar mjólkurslöngur og slíkt 
er erfitt að lagfæra.

Henda gamla rörakerfinu 
ef kýr eru fleiri en 20

Mitt ráð er einfaldlega að 
henda gamla rörmjaltakerfinu 
ef mjólkandi kýr eru fleiri en 
20 því nær ógerlegt er að gera 
nauðsynlegar endurbætur á gömlu 
rörmjaltakerfi og ef ekki eru uppi 
áætlanir um að fara í láglínumjaltir 
með gryfju eða mjaltaþjón er 
brautakerfið valkostur sem vert 
er að skoða.

Brautakerfið er að vísu 
rörmjaltakerfi í orðsins fyllstu 
merkingu en himinn og haf skilja á 
milli brautarkerfa og gömlu 34 mm 
rörmjaltakerfanna, brautarkerfin 
sem eru 50 mm að sverleika með 
1600 lítra sogdælu, mjaltatæki með 
yfir 400 ml innra rými og nær 16 
mm mjólkurslöngur og tengistúta 
á mjólkurlögn og mjaltatækjum.

Svo koma í ábót sjálfvirkir 

aftakarar með mjólkurmagns 
mælingu og lág/há sogi.

Sem sé, góð leið áleiðis að 
sjálfvirkni og ekki fokdýr. Delaval 
og SAC hafa boðið þessi kerfi 
hérlendis.

En í Guðs bænum reynið ekki 
að setja sjálfvirka aftakara á 
gamalt rörmjaltakerfi jafn vel þótt 
sogdælan sé stækkuð, það hefur 
engin bætandi áhrif, það er eins og 
setja 300 hestafla vél í barnavagn 
og halda að hann nái 200 km hraða.

Auðvitað stefna flest meðalstór 
og stór bú í mjaltaþjóninn en það 
verða samt alltaf eftir lítil bú 
sem vilja létta sér mjaltirnar án 
óhóflegs kostnaðar. ─ Þetta gæti 
verið lausnin.

Kristján Gunnarsson 
Ráðgjafi um mjólkurgæði 
hjá Bústólpa.

Aftakari.
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Rétt utan við miðbæ borgarinnar 
Dubai, í samnefndu furstadæmi, 
er starfrækt bú sem ber heitið Al 
Nassma. Bú þetta er mjög sérstakt 
enda er þetta stærsta bú í heimi 
með drómedara og á því eru 3.500 
dýr og þar af um 800 mjólkandi 
drómedarakýr. Drómedarar 
(camelus dromedarius) er ein 
tegund úlfalda með einn hnúð á 
bakinu og þekkjast því auðveldlega 
frá kameldýrum, sem eru einnig 
úlfaldar en með tvo hnúða á 
bakinu. Náttúruleg heimkynni 
drómedara eru í eyðimörkum Asíu 
og Afríku og hafa þessi dýr verið 
tamin og nýtt sem bæði burðardýr 
og reiðskjótar svo öldum skiptir.

Hvíta gullið

Talið er að tilurð drómedara hafi á 
margan hátt átt þátt í því að fólk náði 
að lifa af við hin erfiðu lífsskilyrði 
sem eru í eyðimörkum og ein af 
skýringunum felst í því sem bedúínar, 
hirðingjar í Mið-Austurlöndum og 
Norður-Afríku, kalla hvíta gullið. 
Hvíta gullið er einfaldlega mjólk 
drómedara en hún, ásamt kjötinu 
af skepnunum, tryggði lífskjör 
bedúínanna í hundruð ára. Eftir að 
olía fannst í Mið-Austurlöndum 
hafði það eðlilega veruleg breytt 
áhrif á lífsskilyrðin og þýðing 
drómedara fyrir lífskjör heimamanna 
varð lítil. Síðustu áratugi hefur hins 
vegar vaknað á ný áhugi á því að 
nýta drómedara og þá sér í lagi mjólk 
þeirra.

Mikil eftirspurn

Mjólk drómedara er mjög eftirsótt 
í Mið-Austurlöndum. Hún er bæði 
nýtt til drykkjar og það sem er 
nokkuð óvenjulegt, sem hráefni 
í snyrtivöruframleiðslu. Nýting 
mjólkurinnar í snyrtivörur á sér afar 
langa sögu sem nær aftur til egypsku 
drottningarinnar Kleopötru, sem sagan 
segir að hafi viðhaldið óviðjafnanlegri 
fegurð sinni með því að baða sig í 
drómedaramjólk.

Í opinberri eigu

Fyrir 25 árum hófst uppbyggingarstarf 
í Dubai, sem er eitt af sjö 
furstadæmum í Sameinuðu arabísku 
furstadæmunum, sem hafði það að 
markmiði að þróa aðferðir til þess að 
nýta drómedaramjólk í samræmi við 
þarfir nútímans og þá tækniþekkingu 
sem til í tengslum við nýtingu 
kúamjólkur. Verkefni þetta var og er 
enn leitt af hinu opinbera og stýrt af 
því sem ef til vill mætti kalla Embætti 
yfirdýralæknis í Dubai. Embættinu var 
jafnframt falið að skoða hvort hægt 
væri að safna mjólkurframleiðslunni 
saman á stór bú, en hefð var fyrir 
því að búin voru afar smá og með 
örfáar drómedarakýr. Þetta var talin 
grunn forsenda þess að unnt væri 
að þróa fjölbreytt úrval afurða úr 
drómedaramjólk. Eftir áratuga vinnu 
var svo fyrirtækið Emirates Industry 
for Camel Milk & Products, EICMP 
stofnað og búið Al Nassma hóf 
starfsemi sína. Að stofnun þess stóðu 
bæði furstadæmið sjálft, sjálfur sjeik 
Mohammed og svo fagfjárfestar og 
telst búið í opinberri eigu þar sem 
meira en helmingur eignarhlutarins 
er í eigu furstadæmisins. Í ágúst árið 
2006 kom svo í fyrsta skipti mjólk á 
markað frá búinu.

Drómedaramjólk

Mjólk þessi er allfrábrugðin 
kúamjólk þar sem hún er með mun 
lægra fituhlutfall en með miklu 
meira C-vítamín. Stærsti munurinn 
er þó á próteinuppbyggingunni, en 
drómedaramjólk er talin framkalla 
síður mjólkurofnæmi og vera 
auðmeltanlegri en kúamjólk. Þá er 

einnig sérstaða mjólkurinnar hátt 
innihald af lanólíni, sem við þekkjum 
hér á landi sem ullarfitu, en það er 
einmitt þessi fitugerð sem er svo 
eftirsótt í snyrtivörur enda hefur þessi 
fita afar mýkjandi áhrif á húð.

150 hektarar af sandi

Búið Al Nassma er með um 150 
hektara lands, sem nánast er eingöngu 
hreinn sandur! Utan um allan þennan 
sand eru svo rúmlega tveggja metra 
háir veggir sem halda skepnum inni 
og ókunnugum úti. Landareignin er 
ekki nýtt til fóðurframleiðslu heldur 
eingöngu fyrir stíur og útivistarsvæði 
drómedara og er í dag einungis nýtt 
örlítið brot þess lands sem Al Nassma 
hefur yfir að ráða. Allt fóður í dýrin er 
hins vegar aðkeypt.

Út að ganga tvisvar á dag

Drómedarakúnum er haldið saman í 
hópum og í hverjum þeirra eru 24 kýr. 
Þessi hópur hefur sína eigin stíu, sem 
að hluta til er með þaki yfir svo hægt 
sé að liggja í skugga. Hópurinn hefur 
svo sinn eigin starfsmann sem hefur 
það eina verkefni að sjá um kýrnar og 
kálfana, passa að stía þeirra sé alltaf 
hrein og að skepnurnar hafði það 
yfirhöfuð gott. Plássþörf hverrar kýr 
er tíu m2 í sandstíu en auk þess hafa 
drómedarar mikla þörf fyrir hreyfingu 
og því er farið með hvern hóp í 
göngutúr tvisvar á dag og er það þá 
gert í tengslum við mjaltirnar. Á búinu 
eru afgirtar gönguleiðir sem nema 
fleiri kílómetrum, sem kýrnar eru 
látnar ganga eftir að loknum mjöltum 
en þetta hefur góð og afslappandi áhrif 
á kýrnar en sé þetta ekki gert verður 
vart við skapgerðarbresti, óeðlilegt 
atferli og streitu hjá þeim.

Fá bara hey

Í Dubai, þar sem hitastigið verður oft 
hærra en 40 gráður yfir sumartímann 

og rigning er sjaldséð, er eðlilega lítil 
grasrækt en þó er gras til þar sem 
vökvunarbúnaður er til staðar. Mest 
allt gróffóður er því flutt til landsins 
frá nágrannalöndunum þar sem er 
heldur kaldara og meira um úrkomu. 
Kýrnar fá gott þurrhey að éta og svo 
fá þær einstaka gulrót einnig sem 
umsjónarmenn hópanna gefa kúnum 
eftir þörfum og hegðun. Gulræturnar 
eru einnig notaðar til þess að lokka 
kýrnar.

Meðalnytin 7 kg

Þrátt fyrir hitann fá drómedarakýr 
ekki svokallaða hitastreitu eins og 
er þekkt hjá mjólkurkúm. Á hinn 
bóginn mjólka kýrnar heldur ekki 
sérlega mikið, enn sem komið er, en 
meðalnytin er um 7 kg á dag deilt á 
tvær mjaltir. Það hefur þó sýnt sig 
að breytileikinn er gríðarlega mikill 
á milli kúnna á búinu eða allt frá 
einu kílói og upp í 19 kíló en það 
skýrist meðal annars af miklum 
mun á lífþunga kúnna og þar með 
átgetu þeirra en kýrnar eru frá 500-

900 kg á fæti. Þennan mikla mun á 
lífþunga er raunar auðvelt að skýra 
enda hefur til þessa ekkert verið 
unnið með ræktunarstarf drómedara 
og þau dýr sem hafa verið keypt 
til Al Nassma voru keypt víða að, 
frá mörgum löndum. Hinn mikli 
breytileiki gefur hins vegar góðar 
vísbendingar um að unnt verði að ná 
góðum árangri með ræktun og í því 
sambandi eru fósturvísaflutningar nú 
stundaðir. Fósturvísar eru skolaðar úr 
bestu kúnum og þeir svo settir í hinar 
afurðalágu kýr.

Geldar í 13 mánuði

Það er ekki vandræðalaust að 
framleiða drómedaramjólk og ein 
mesta áskorunin er löng geldstaða 
kúnna og hvernig kýrnar breytast 
þegar þær festa fang. Tilfellið er 
nefnilega að um leið og þær festa fang 
geldast þær upp og mjólka ekki dropa 
næstu 13 mánuði. Á meðan þær eru 
ekki með fangi geta þær hins vegar 
mjólkað mjög lengi eftir burð og í allt 
að 16 mánuði.

Kálfarnir sendir burt

Eftir að kálfurinn fæðist fær hann að 
vera með kúnni fyrstu dagana á eftir 
en er svo settur í hópstíu með öðrum 
kálfum, við hliðina á kúnum. Kýrnar 
geldast nefnilega upp séu kálfar ekki 
nálægt hverju sinni. Þegar kálfarnir 
eldast eru þeir svo sendir frá búinu. 
Tarfarnir fara á bú þar sem þeir eru 
aldir til kjötframleiðslu, en kjöt 
drómedara er mjög vinsælt og þar af 
leiðandi dýrt enda ekki mjög algengt 
enn sem komið er. Kvígurnar er hins 
vegar sendar á svokölluð kvíguhótel, 
þ.e. bú sem taka að sér uppeldi á 
gripum, og eru þær þar næstu 4-5 árin 
er loks kemur að því að þær hafa aldur 
til þess að bera kálfi. Þetta er vissulega 
hár aldur en drómedarar verða mjög 
gamlir, jafnvel rúmlega 50 ára, svo 
ekki er óeðlilegt að kynþroski komi 
seint.

Fullkomin mjaltaaðstaða

Kýrnar eru mjólkaðar í sérhönnuðum 
mjaltabás með sérstaklega þróuðum 
mjaltabúnaði sem var framleiddur 
sérstaklega fyrir þetta bú. Básinn 
tekur 24 kýr í einu og eru kýrnar 
mjög stuttan tíma í mjöltum, enda 
þurfa þær engan tíma í örvun þar 
sem stærsti hluti mjólkurinnar í neðsta 
hluta júgursins og því auðsóttur með 
mjaltatækjum. Ekki spillir heldur 
fyrir hröðum mjöltum að hver speni 
er með tvö spenagöng! Eins og er 
er dagleg mjólkurframleiðsla búsins 
um 6.000 lítrar frá þessum nærri 800 
drómedarakúm.

Eigin afurðastöð

EICMP er með sína eigin afurðastöð 
og eru afurðirnar seldar með 
vörumerkingunni Camelicious. 
Afurðastöðin, sem er einnig á Al 
Nassma jörðinni, framleiðir bæði 
ferska og bragðbætta drykkjarmjólk. 
Geta neytendur t.d. valið um að 
kaupa bragðbætta mjólk með 
jarðaberja- eða kakóbragði eins og 
við þekkjum hér á landi en einnig all 
óvenjulega bragðbætta mjólk eins 
og með döðlu- eða saffranbragði! 
Þrátt fyrir að framleiða fyrst og 
fremst hefðbundnar mjólkurvörur 
framleiðir Camelicious einnig 
fjölbreytt úrval af súkkulaði. Auk 
þess er nú víða, í hinum Sameinuðu 
arabísku furstadæmum, hægt að 
kaupa sér mjólkurkaffi (kaffi latte) 
með drómedaramjólk.

Mega flytja út

Fyrir réttu ári síðan fékk fyrirtækið 
heimild Evrópusambandsins til þess 
að flytja mjólkurvörur sínar á hinn 
evrópska markað og fóru fyrstu 
prufusendingarnar til Hollands 
og Danmerkur. Hugmyndin er 
að ná til Araba í þessum löndum 
en boðið er upp á mjólkurduft, 
G-mjólk og mysuduft til þess að 
byrja með. Kúabændur í Evrópu 
ættu þó vart að óttast mikla 
samkeppni enda er framleiðslu- 
og flutningskostnaðurinn slíkur að 
þessar mjólkurafurðir eru eingöngu 
seldar sem dýrar sérvörur. Þá er 
fyrirtækið einnig að fikra sig áfram 
með að þróa snyrtivörur í samvinnu 
við þekkt evrópsk fyrirtæki sem og að 
koma sér fyrir á sælgætismarkaðinum 
en í þeim tilgangi hefur verið stofnað 
dótturfyrirtæki í Austurríki. Gangi öll 
áform eftir mun Al Nassma stækka 
jafnt og þétt á komandi árum og horfa 
eigendurnir þar til þess að geta verið 
með 10 þúsund dýr á búinu þegar fram 
líða stundir.

Snorri Sigurðsson
sns@vfl.dk
Nautgriparæktardeild
Þekkingarseturs landbúnaðarins 

Mjólka drómedara í mjaltabás!
Utan úr heimi

Mjaltabás.

Nýfæddur kálfur.
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31.000

HVAR AUGLÝSIR ÞÚ?
BÆNDABLAÐIÐ ER GEFIÐ ÚT Í 31 ÞÚSUND EINTÖKUM Á TVEGGJA VIKNA FRESTI.

HEIMILD: PRENTMIÐLAKÖNNUN CAPACENT. KÖNNUNARTÍMI OKT.-DES. 2013. 

LESTUR PRENTMIÐLA Á LANDSBYGGÐINNI

Í NÝRRI KÖNNUN 
CAPACENT MÆLIST 
BÆNDABLAÐIÐ MEÐ 
45% LESTUR Á 
LANDSBYGGÐINNI Á 
MEÐAL FÓLKS Á 
ALDRINUM 12-80 ÁRA.

BÆNDAHÖLLINNI VIÐ HAGATORG
SÍMI 563-0300 NETFANG BBL@BONDI.IS

BBL.IS

BÆNDABLAÐIÐ 
ER MEST LESNA 
BLAÐIÐ Á 
LANDSBYGGÐINNI
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Ásýnd býlis og aðkoma

Vægi gerðar og fitu í 
heildareinkunn fyrir kjötgæði 
dilka hefur verið jafnað. Gerðin 
vegur nú 50% á móti fitunni en 
áður var 40% vægi á gerð og 60% 
á fitu. Þessi breyting var ákveðin 
á fundi fagráðs í sauðfjárrækt 
23. janúar sl. og tekur gildi fyrir 
framleiðsluárið 2014. Í eftirfarandi 
pistli verður varpað ljósi á nokkur 
atriði sem höfð voru til hliðsjónar 
við endurskoðun á væginu.

Forsagan

EUROP-kjötmatskerfið var tekið 
upp í sauðfjárrækt hér á landi haustið 
1998. Fljótlega var farið að reikna 
kynbótamat fyrir kjötmatseiginleika og 
birta heildareinkunn fyrir kjötgæði með 
jöfnu vægi. Árið 2002 var ákveðið að 
vægi fitueinkunnar skyldi vera 60% á 
móti 40% vægi gerðar í heildareinkunn 
fyrir kjötgæði. Á þeim tíma lág meiri 
fjárhagslegur ávinningur í því fyrir 
bændur að minnka fituna. Einnig lág 
fyrir að erfðatengsl milli gerðar og fitu 
voru óhagstæð og með því að einblína 
á gerðina væri jafnframt verið að velja 
fyrir aukinni fitusöfnun.

Ákveðin festa þarf að vera í 
áherslum og stefnum sem teknar eru 
í ræktunarmálum og því má ekki sífellt 
vera að breyta vægi eiginleika. Hins 
vegar er eðlilegt að með ákveðnu 
millibili séu áherslur teknar til 
endurskoðunar. Nú hefur vægi gerðar 
og fitu verið óbreytt í ríflega 10 ár og 
mikill árangur náðst í að minnka fituna 
og því tímabært að endurskoða málið.

Hvar erum við 
og hvert skal stefna?

Á mynd 1 má sjá þróun í gerð, fitu 
og fallþunga frá árinu 1999. Hér hefur 
fitueinkunn heldur lækkað á sama 
tíma og fallþungi og holdfylling hafa 
aukist. En það er talsverður árangur 
sem felst í því að halda fitunni stöðugri 
á sama tíma og vigt og vöðvar aukast. 
Vissulega verður að horfa varlega á 
beinar mælingar en þungi, aldur og 
árferði eru dæmi um umhverfisþætti 
sem hafa áhrif. Á þessu tekur 
kynbótamatið.

Fitan er eiginleiki sem er hæfilegur 
á ákveðnu bili því markmiðið er 
vissulega ekki að rækta alla fitu 
af skrokknum. Samkvæmt þeim 
opinberu ræktunarmarkmiðum sem 
sauðfjárbændur hafa sett sér, þá skal 
90% framleiðslunnar fara í fituflokka 
2 og 3. Á mynd 2 má sjá hlutfall þeirra 

skrokka sem falla í þessa tvo flokka. 
Þetta hlutfall hefur hækkað á síðustu 
árum og var í haust 88%. Á sama tíma 
hefur heldur lækkað hlutfall skrokka 
sem fara í aðra fituflokka en fituflokk 
2 og þar með talinn er fituflokkur 1.

Varðandi holdfyllinguna er 
markmiðið fyrir þann eiginleika að 
nær öll framleiðslan fari í gerðarflokka 
R eða hærra og þar af 40% í E og U. 
Í dag eru það rétt rúmlega 90% dilka 
sem fara í þessa þrjá flokka. Á síðasta 
ári fóru 25% dilka í E og U og hefur 
þetta hlutfall heldur lækkað á síðustu 
fjórum árum. Því þarf að sækja fram 
ef markmiðin eiga að nást fyrir þennan 
eiginleika.

Erfðafylgni og erfðaframför

Erfðafylgni er gefin upp á bilinu 1 til 
-1. Jákvæð erfðafylgni milli gerðar og 
fitu þýðir að hrútar sem gefa góða gerð 
eru almennt fremur líklegir til að gefa 
feitt (há kjötmatseinkunn bæði fyrir 
gerð og fitu). Í dag sjáum við fleiri gripi 
en áður sem sameina það að gefa góða 
gerð en litla fitu og eru því með hátt 
kynbótamat fyrir báða þessa eiginleika 
og þannig gripum þurfum við að fjölga 
í stofninum.
Erfðafylgnin milli þessara eiginleika 
hefur þróast í jákvæða átt þrátt fyrir 
að þar sé mikið verk óunnið. Í gögnum 
frá fyrsta haustinu sem EUROP-matið 
var notað voru erfðatengslin 0,48 
milli þessara eiginleika. Í gögnum 
frá 2007 og 2008 er þessi tala 0,40 
og þar kom reyndar fram að væri 
notað rafrænt kjötmat þá voru 
erfðatengslin 0,33. Við þurfum 
því að vera áfram ötul við að velja 
inn kynbótagripi sem sameina 
það að gefa fitulitla en holdfyllta 
skrokka hjá afkvæmum sínum og 
þannig reyna að mölva niður þessa 
tiltölulega háu erfðafylgni.
Erfðaframfarir hafa verið metnar fyrir 
kjötmatseiginleika þar sem sýnt hefur 
verið fram á að til að byrja með voru 
framfarir í ræktun gegn fitusöfnun 
hægar, en skiluðu sér þegar á leið í 
gegnum sæðingastöðvahrútana. 

Að lokum

Hér er einungis rætt um kjötgæða-
eiginleika en vissulega eru þeir aðeins 
hluti af heildarmyndinni. Þá er rétt að 
nefna það, að eðlilega þurfa áherslur 
á hvern eiginleika fyrir sig að vera 
eitthvað breytilegar milli búa eftir 
því hvar sóknarfærin liggja, hverjar 
eru aðstæður og framleiðslustefna 

búsins. Áfram eru sóknarfæri í því 
að bæta holdfyllingu og þunga og 
því er áfram mikilvægt að vera á 
varðbergi gagnvart fitunni þannig 

að hún haldist hæfileg. Vinna þarf 
að því áfram að fjölga þeim gripum 
sem sameina góða gerð og hóflega 
fitu. Jöfn áhersla á gerð og fitu ætti 

að verða hæfilegt skref í bili til þess 
að ná sem bestum árangri á næsta 
kafla í þessu langhlaupi sem ræktun 
sauðfjár er.

Breytt vægi gerðar og fitu
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins Eyþór Einarsson

Ábyrgðarmaður 
í sauðfjárrækt hjá RML
ee@rml.is

Nú líður að árlegu Búnaðarþingi 
BÍ og er því rétt ár síðan að 
ákveðið var að reyna að fara í 
forvarnir til að fækka slysum sem 
tengjast störfum við landbúnað. 
Á hverju Búnaðarþingi eru veitt 
verðlaun sem nefnd hafa verið 
Landbúnaðarverðlaunin. Þá ósk 
á ég að bætt verði við verðlaunum 
fyrir fallega ásýnd býlis og 
snyrtilega aðkomu. Staðreyndin 
er sú að snyrtimennska borgar sig 
nánast alltaf því þá er ekkert drasl 
sem verður þess valdandi að manni 
verði fótaskortur.

 
Íslendingar eru almennt lélegir 
við að hæla fyrir það sem gott er

Í tilraunaverkefni BÍ á áhættumatslista 
og heimsóknum á um þrjátíu býli sem 
að mestu fór fram á völdum býlum 
í Reykhólasveit rakst undirritaður á 
a.m.k. tvö býli þar sem að ábúendur 
minntust þess ekki nokkru sinni að 
hafa lent í vinnuslysi við störf sín 
við bústörf. Bæði þessi býli voru 

í alla staði snyrtileg og ásýndin 
ábúendum til sóma. Persónulega 
finnst mér að oftar mætti þakka og 
verðlauna þá sem skara fram úr í 

einhverju góðu, en því miður er oft 
meira talað um það sem er neikvætt 
og hættulegt í stað þess að hæla og 
verðlauna fyrir það sem gott er. Á vef 

breska vefmiðilsins Farmers Weekly 
(http://www.fwi.co.uk ) má finna 
skemmtilega lesningu um fjölmörg 
verðlaun sem vefmiðillinn veitir 
ásamt kostendum sínum bændum 
í breskum landbúnaði. Verðlaunin 
eru fjölmörg og þar á meðal eru 
verðlaun fyrir fallega og snyrtilega 
ásýnd bændabýlis.

Hrósum fyrir það sem vel er gert

Frá því að ég byrjaði að rita þessa litlu 

pistla hef ég reynt að horfa meira á 
það jákvæða sem ég sé í fari bænda og 
landsbyggðarinnar. Síðastliðið haust 
fór ég og aðstoðaði við smölun. Í 
þessari ferð taldi ég tuttugu og tvo 
smala á hestbaki. Af þessum fjölda 
voru átján með hjálm og nítján í 
gulum öryggisvestum sem sjást úr 
óra fjarlægð. Þessi sýn mín fannst 
mér athyglisverð en fyrir 5-10 árum 
var innan við helmingur smala með 
hjálm og í öryggisvestum. Munum 
að hrósa fyrir það sem gott er. 

ÖRYGGI – HEILSA – UMHVERFI
liklegur@internet.is

Hjörtur L. Jónsson

Nota mætti vestin oftar en eingöngu við smalamennskuna sjálfa.

Mynd 1 Þróun flokkunar og fallþunga.

Mynd 2 Hlutfall dilka sem flokkast í fituflokka 2 og 3.

Breskir fyrirmyndarbændur með viðurkenningar sínar. 
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„Til varnar gæsum og álftum“
Í Bændablaðinu 6. febrúar sl. var 
mikil og góð grein um búsifjar 
kornbænda, einkum á Suðurlandi, 
vegna aukinnar sóknar álfta og 
gæsa á akurlönd. Ekkert er eins 
ergilegt fyrir alla ræktendur en 
afrán fugla, músa og annarra 
samkeppnisaðila um það sem 
verið er á rækta. Sjálfur þekki eg 
þetta af reynslu, bæði í trjárækt 
og eins ræktun kartaflna og 
annarra matjurta. Þar koma ýmsir 
afdrifaríkir þættir við sögu eins 
og fuglar, mýs, sauðfé og jafnvel 
kanínur sem virðast éta allt sem 
að kjafti kemur.

Spurning um einfaldar lausnir

Spurning er um einfaldar lausnir og 
í þessu tilfelli hvernig akurbænda 
gætu varist ágengni gæsa og álfta. 
Lykilatriðið er að gefa atferli 
fuglanna gaum og gera sér grein 
fyrir hegðun þeirra. Þegar gæsa- og 
álftahópar setjast þar sem æti er fyrir 
eru að jafnaði nokkrir fuglar sem 
taka sér stöðu í utjaðri hópsins og 
gefa öllu kviku í umhverfinu gaum. 
Fylgst er með öllu sem hreyfist hvort 
sem er maður eða aðrar lífverur sem 
hreyfast. Þegar einhver minnsta 
hætta er á ferðum, gefa varðfuglarnir 
merki og allur hópurinn flýgur upp 
og hverfur, kemur kannski aftur 
þegar forystufuglinn telur að öllu 
sé óhætt.

Þekkt vandamál víða um heim

Þessi vandræði íslenskra kornbænda 
er þekktur víða um heim og reynt 
er eftir megni að finna ódýrastar 
og jafnframt fyrirferðaminnstu 
aðferðirnar sem verða auðvitað að 
virka til að stugga óvelkomnum 
gestum í burtu. Það eru ekki aðeins 
kornbændur í Ameríku og Evrópu 
sem eiga við þennan vanda að 
etja heldur ýmsir aðrir sem eiga 
allt undir því komið að uppskeran 
skili sér í hús en lendi ekki í 
arðræningjum. Eg þekki nokkuð vel 
til í vínræktarhéraði Rínarhéraðanna 

í Þýskalandi. Þar eru víðáttumiklir 
vínakrar og undir haustið þegar 
vínberin eru að þroskast og bíða 
þess að vera tínd og flutt til víngerðar 
bændanna. Vínbændurnir sem nefna 
sig „Winzer“ beita ýmsum ráðum að 
verja akrana fyrir fólki sem fiðurféi. 
Komið er fyrir hátíðni ýlfrum sem 
stundum eru tengdar skynjurum 
þannig að þær fara í gang þegar vart 
verður við umferð. Þetta svínvirkar 
og það er auðvitað aðalatriðið.

Grágæsir sem vaða um allt

Við sem höfum verið lengi í 
ferðaþjónustunni sem leiðsögufólk 
þekkjum miklar breytingar sem 
orðið hafa í lífríki Þingvalla. 
Spörfuglum virðist hafa fækkað 
en sífellt áberandi eru grágæsirnar 
sem bókstaflega „vaða“ bókstaflega 
um allt og skilja eftir sig skít. 
Meira að segja Þingallakirkjan 
hefur staðið lokuð ferðafólki árum 
saman nema við sérstakar athafnir 
eins og brúðkaup. Þessi fagra litla 
sveitakirkja hefur verið lokuð í um 
áratug vegna gæsaskítsins. Og hverju 
skildi þessu sæta?

Hundar stugguðu við gæsum
á Þingvöllum

Þegar prestar sátu Þingvelli höfðu 
þeir gjarnan hund á hlaðinu eins 
og á öllum betri bæjum á Íslandi. 
Hundar prestanna höfðu þann 
sið að reka burt alla þá sem þeir 
töldu sig ekkert erindi eiga þar um 
slóðir. Eru til margar frásagnir af 
áhugasömum hundum sem létu gæsir 
ekki komast upp með að bíta grös 
þingvallapresta enda þau ætluð loðnu 
ferfætlingunum. Gæsir fóru því ekki 
að venja komur sínar á Þingvöll eins 
og túristarnir fyrr en prestarnir og 
hundarnir voru farnir um síðastliðin 
aldamót. Þá var enginn lengur sem 
sá um að stugga við gæsum. Þar er 
því allt á kafi í gæsaskít eins og fram 
hefur komið og vart unnt að stíga 
niður fæti nema stíga öðru hverju 
á gæsaskít sem er eðlilega mörgum 

rútubílstjórum þyrnir í augum eins 
og gefur að skilja.

Nú er það spurning hvort ekki 
sé unnt að þjálfa hunda við að reka 
fiðurfé þetta af ökrum rétt eins og 
bændur hafa notað þá við rekstur og 
smölunar sauðfjár. Þá gætu ýlfurnar 
komið að gagni eða gamaldags 
fuglahræður sem því miður í mörgum 
tilfellum eru gagnslausar nema þær 
séu með síblaktandi lufsur sem 
hreyfast í golunni. Þá hafa gamlir 
ónýtir geisladiskar festir með bandi á 
stöng komið að gagni, n.k. nýmóðins 
„fuglahræður“. Má víða sjá þessa 
lausn hjá bændum erlendis og þetta 
virðist virka vel. En eitt er það sem 
kornbændur á Íslandi ættu að ígrunda 
vel: 

Skjólbelti umhverfis kornakra

Skjólbelti umhverfis kornakra 
hafa ýmsa góða kosti. Þeir veita 
frábært skjól, brjóta niður vind og 
auka hitastig á akrinum sem stuðlar 
fyrr að þroska og vexti kornsins. 
Skjólbeltin „trufla“ auk þess sjónsvið 
„varðgæsanna“ þannig að þær vilja 
síður sækja í slíka akra. Gæsir sem 
og álftir vilja hafa gott víðsýni. Um 
leið og víðsýnið er truflað og tekið 
frá þeim, sýna þær aukna varkárni 
enda gæti hætta leynst í þessu 
góða skjóli því þar gætu leynst 
náttúrulegir óvinir þeirra: refurinn 
og maðurinn.

Ættum fyrst að íhuga önnur
ráð en fugladráp

Varðandi dráp á fuglum þá ættum við 
fyrst að ígrunda betur önnur virk ráð 
áður en við förum út í umdeildar og 
fremur umfangsmiklar aðgerðir. Ef 
rétt er að viðkoma gæsa og álfta er 
eins mikil og talið er, þá verður mikill 
kostnaður við að fækka stofninum 
verulega og hverjum bónda nánast 
ofviða að bera kostnað af slíkum 
aðgerðum þótt heimilað væri dráp 
á álftum og gæsum. 

 Guðjón Jensson

Aðalfundur Félags 
ungra bænda á 

Norðurlandi

Aðalfundur Félags ungra bænda á Norður-
landi verður haldinn 8. mars næstkomandi 

kl. 11.00 á Hótel Varmahlíð.

Almenn aðalfundarstörf

Matur og kaffi í boði félagsins

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

Vatnsveitur á lögbýlum
Veittir eru styrkir úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga til að leggja 
vatnsveitu að einstökum bæjum í dreifbýli samkvæmt 
reglugerð nr. 973/2000.

Umsóknir um framlög til vatnsveituframkvæmda skulu 
berast til Bændasamtaka Íslands fyrir 1. mars. Umsókn 
skal fylgja staðfest kostnaðar- og framkvæmdaáætlun.

Nánari reglur og umsóknareyðublöð er hægt að nálgast 
á www.bondi.is

Bændasamtök Íslands
Bændahöllinni við Hagatorg
107 Reykjavík

Hestakerrur til sölu
Eigum á lager mjög vandaðar hestakerrur

Ein sú flottasta, yfirbyggingin er úr áli, ryðfríu stáli og plasti.

Sjón er sögu ríkari.

Lesendabás 

Gæsir og álftir í túni við Stóru-Mörk.   Mynd / HKr. 
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liklegur@internet.is

Hjörtur L. Jónsson

Breyttur Toyota Hilux frá Arctic Trucks:

Breytingin er hverrar krónu virði
Íslendingar hafa getið sér gott orð 
í að breyta bílum fyrir hinar ýmsu 
erfiðu aðstæður sem landið hefur 
upp á að bjóða. Án efa hefur enginn 
sem breytir bílum til aksturs í 
snjó náð eins mikilli umfjöllun 
og þeir í Arctic Trucks sem eru 
með starfstöðvar við breytingar 
á bílum víðar en á Íslandi, m.a. 
Noregi og Dubai, og veita ráðgjöf á 
verkstæðum í Póllandi, Rússlandi 
og víðar. Einna eftirminnilegast 
fyrir mér var þegar þeir breyttu 
Toyota Hilux til ferðar á 
norðurpólinn fyrir bílaþáttinn Top 
Gear. Nú vinna tveir starfsmenn 
Arctic Trucks allt árið við verkefni 
á Suðurskautslandinu og eru þar 
hluta af árinu við vinnu á breyttum 
bílum. Fyrir skemmstu bauðst mér 
að prófa svipaðan bíl og bíla Top 
Gear sem fóru á norðurpólinn 
og eru notaðir við verkefnið á 
Suðurskautslandinu. 

Grunnverð á 38 tommu breytingu 
kostar rúmar þrjár milljónir

Bíllinn sem ég prófaði er 2014 
árgerðin af Toyota Hilux með 144 
hestafla 2,5 lítra dísilvél. Hann er 
fimm gíra beinskiptur og var nýlega 
breytt af Arctic Trucks og nefndur 
AT38. Í þessari breytingu er bíllinn 
settur á AT 405, 38 tommu dekk, 
15x12 álfelgur, og settir á hann 
90 mm brettakantar. Þá er hækkun 
á fjöðrun að framan og aftan og 
framfjöðrun færð fram um 45 mm. 
Sett eru gangbretti og festingar, gerð 
hraðamælisbreyting, framkvæmd 
sérskoðun og viktun.

Svona breyting kostar að 
grunnverði rúmar þrjár milljónir, 
en bíllinn sem ég prófaði var með 
töluvert meiri búnaði og aukaíhlutum 
sem var m.a. loftdæla, húðaður 
pallur, loftlæsingar, talstöð, auka 
bakkljós og framljós ásamt fleiru. 
Verðið á bílnum eins og ég fékk hann 
er nálægt 9,8 milljónum króna miðað 
við innkaupsverð og allar breytingar.

Þægilegur í akstri og óvenju 
hljóðlát jeppadekk

Þegar ég fékk bílinn var hann aðeins 
keyrður um 900 km., en byrjað var 
á að keyra austur fyrir fjall á auðum 
veginum svona rétt til að kynnast 
bílnum. Í fyrstu titruðu dekkin 
aðeins, en eftir um tíu km akstur 
minnkaði titringurinn vegna þess 
að dekkin hitnuðu. Stundum þarf 
að jafnvægisstilla dekk eftir smá 
akstur. Orsökin fyrir titringi í þetta 
sinn getur verið að dekkin voru volg 
eftir inniveru þegar þau voru fyrst 

jafnvægisstillt.
Stundum finnst manni jeppar á 

stórum dekkjum rása út um allan veg 
en á þessum AT 405 dekkjum rásaði 
bíllinn ekki neitt og það kom mér 
mest á óvart að það heyrðist nánast 
enginn dekkjahvinur frá dekkjunum. 
Í bakaleiðinni fór ég aðeins inn á 
Hellisheiðina til að prófa gripinn í 
hálku og snjó.

Snjór er engin fyrirstaða, en í 
glæra hálku þurfa þessi dekk nagla.

Komst þangað sem mig langaði

Fyrir fram hafði ég ákveðið að 
reyna ekki að vera með neinar loft-
úrhleypingar til að komast lengra og 
meira í snjó en það loftmagn sem í 
dekkjunum var þegar ég fékk bílinn 
afhentan. Ég komst alveg nógu langt 
án þess að hleypa úr dekkjum með því 
að setja í fjórhjóladrifið. Þegar brattinn 
jókst í brekkunni sem ég reyndi við fór 
hann aðeins að spóla en þá var bara 
að smella loftlæsingunni á með einum 
takka og eftir það fór og vildi bíllinn 
enn hærra en ég sjálfur þorði.

Snjórinn var það harður þennan 
dag að ég einfaldlega komst þangað 
sem mig langaði allt þangað til að 
ég ætlaði upp svolítinn halla sem var 
klakabrynja. Á klakanum vantaði 
meira grip og sennilega hefði eina 
ráðið þar verið góð naglasúpa í 
dekkin.

Á vegkafla á Hellisheiðinni var 

glæra hálka og varla stætt. Þar prófaði 
ég bremsueiginleika dekkjanna, sem 
voru nánast engir, og greinilegt að í 
mikilli hálku er ekkert sem stoppar 
þennan bíl nema naglar. Sennilega 
hefðu engin dekk ráðið við þá hálku 
sem þarna var án nagla. 

Breytingin er hverrar krónu virði

Eftir að hafa prófað bílinn í snjó varð 
mér hugsað til íbúa í Árneshreppi 
sem þurfa að búa við það að ekki er 
mokaður vegur til þeirra frá janúar 
og fram í apríl. Þá væri gott fyrir 
hreppsbúa að eiga svona bíl til að 
fara stystu leið yfir fjöllin. 

Það eina sem ég get sett út á 
bílinn og breytingarnar er að þegar 

ég tók við bílnum, sem aðeins hafði 
verið keyrður tæpa 900 km, virtist 
sem möl af malarvegi hefði skotist 
frá framdekkjunum og skemmt 
lakkið á brettaköntunum sem eru 
yfir afturhjólunum. Miðað við 
fagmannlegan frágang á þessari 
breytingu verð ég að segja að lokum 
að svona breyting er hverrar krónu 
virði. 

Við þetta má bæta að Arctic Trucks 
breytir ekki bara Toyota Hilux, heldur 
flestum gerðum jeppa og pallbíla. 
Einnig er þar hjólbarðasala og umboð 
fyrir Yamaha-vélsleða, fjórhjól 
og fleira. Nánari upplýsingar um 
starfsemi Arctic Trucks má finna á 
vefsíðu fyrirtækisins á slóðinni www.
arctictrucks.is.

Þessi skafl var lítil fyrirstaða, bara læsa drifinu og upp fór hann.  Myndir / HLJ

Óbreyttur virkar bíllinn ósköp lítill.

Snjór var engin fyrirstaða.

Í þessum bíl var innbyggð loftpressa og á henni var kveikt inni í bílnum og 
einnig að læsa framöxlunum með lofti.

Leiðindasár voru strax komin á 
afturbrettin eftir steinkast.

31.000

HVAR AUGLÝSIR ÞÚ?
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Lesendabás 

 Ef við berum saman hefðbundinn 
landbúnað og lífrænan er 
talsverður munur á. Í lífrænum 
landbúnaði eru fyrst og fremst 
gerðar kröfur um er sjálfbærni. 
Hér á Íslandi felst munurinn 
aðallega í notkun innflutts, tilbúins 
áburðar og aðflutts kjarnfóðurs 
svo sem fóðurbætis ýmiss konar 
sem og aðbúnaðar gripa. 

Innfluttur fóðurbætir inniheldur 
oftar en ekki erfðabreytt (GMO) korn, 
maís og soja. Með hertari kröfum 
um innihalds- og upprunamerkingar 
verður þetta neytendum augljóst. 
Íslenskur kvikfénaður og fuglar er 
að hluta til eða öllu leyti fóðraður 
á innfluttu fóðri og afurðirnar 
litast af því með hverju fóðrað er. 
Vörur unnar úr mjólk framleiddri 
á hefðbundnu kúabúi, sem 
almenningur hefur hingað til talið 
hreinar náttúruafurðir, verða merktar 
erfðabreyttar ef kjarnfóður kúnna er 
erfðabreytt. Það sama á við um t.d. 
kjúklinga- og svínaafurðir sem ekki 
hafa vottun um annað. Hreinleiki 
íslenskra landbúnaðarafurða hefur 
hingað til verið helsta flaggskip hans 
og er það eitt aðal hagsmunamál 
bænda að viðhalda þeirri ímynd. 
Til að svo megi verða þarf að 
gera úrbætur varðandi fóðrun 
með erfðabreyttu fóðri. Bændur 
þurfa að skoða þessi mál og gera 
kröfu á fóðurinnflytjendur um 
breytingar. Einfaldast væri ef allir 
fóðurinnflytjendur gætu tryggt 
að þeir dreifi ekki fóðri með 
erfðabreyttu efni – málið væri þá 
einfalt og hreinleiki afurða tryggður. 
Einnig þarf að tryggja að ekki sé 
notað erfðabreytt fræ við ræktun 
innlends korns.

Notkun á erfðabreyttu fóðri, fræi 
og öðru slíku er með öllu óheimil í 
lífrænum landbúnaði.

Innfluttur tilbúinn áburður á 
tún er einn stærsti útgjaldaliður 
á hefðbundnu búi í dag og hefur 
hækkað gríðarlega í verði eins og 
olían undanfarin ár. Sá útgjaldaliður 
sparast hjá bændum í lífrænum 
landbúnaði en á móti kemur minni 
uppskera af túnum, sérstaklega í 
byrjun meðan þau eru að aðlagast 
og jarðvegslíf er að ná jafnvægi með 
notkun ýmiss konar lífræns áburðar. 
Afurðaverð til bónda með lífræna 
vottun er umtalsvert hærra en til 
bænda með óvottaða vöru, svo það 
vegur upp á móti minni framleiðslu.

Reglur um aðbúnað gripa, pláss 
og útiveru eru aðrar í lífrænni rækt 
en hefðbundinni. Almennt má segja 
að hverjum grip sé ætlað meira rými, 
útivist og eðlileg samskipti við önnur 
dýr sömu tegundar í lífrænni rækt en 
hefðbundinni, þannig að velferð gripa 
sé hámörkuð. Krafa um afurðamagn 
er minni en jafnari og það hefur síðan 
jákvæð áhrif á heilsufar og líðan með 
lækkuðum kostnaði fyrir bóndann 
við endurnýjun gripa og lyfja-/
dýralækniskostnað. Umgengni við 
landið og umhverfið skiptir einnig 
máli og ofbeit eða misnotkun á landi 
ekki liðin í lífrænum búskap. 

Hefðbundinn búskapur
– lífrænn búskapur

Framleiðni í lífrænum búskap þarf 
ekki að vera minni en í hefðbundnum 
búskap – aðeins verksmiðjubúin eru 
að framleiða þetta gríðarlega magn 
sem hvorki lífrænn búskapur né 
hefðbundinn geta keppt við. Það er 
þó með þeim annmörkum sem áður 
hafa verið nefndir. 

Lífrænn landbúnaður er raunhæf 
leið til matvælaframleiðslu, hann 
er þó eðli síns vegna í jafnvægi við 
umhverfið og misbýður hvorki því, 
framleiðendunum, neytendunum 
né búsmalanum. Hefðbundinn 
landbúnaður getur nýtt sér margt 
af því sem notað er í lífrænni rækt 
án þess að stíga skrefið til fulls og 
gott er að nýta sér nýjustu tækni 
líka. Á haustdögum 2013 birtist 

t.d. í Bændablaðinu stutt grein 
um áhugaverðar tilraunir erlendis, 
með niturbindandi bakteríur á 
plönturótum, með það að markmiði 
að notast við köfnunarefni frá þeim 
í landbúnaði í stað tilbúins áburðar. 
Þetta er dæmi um aðferð sem notuð 
er að staðaldri í lífrænni rækt og 
minnkar kostnað við ræktun, bætir 
jarðveginn og dregur úr mengun. 
Afar dýrmæt þekking og reynsla 
er orðin er til í lífræna geiranum 
og getur nýst öllum bændum til 
aukinnar sjálfbærni búa þeirra.

Menn uppskera eins og þeir sá

Einhvers staðar heyrði ég að um 
þriðjungi af öllum matvælum væri 
hent og að fæða mætti alla jarðarbúa 
ef við pössuðum upp á að sóa ekki 
þeim matvælum sem þegar er búið að 
framleiða. Í umfjöllun um landbúnað 
og landbúnaðarframleiðslu er því 
ekki hægt að horfa eingöngu til 
bænda og gera kröfur um að þeir 
lagi framleiðslu sína endalaust 
að vaxandi eftirspurn, þegar 
hún er að stórum hluta til komin 
vegna neysluhyggju og sóunar. Sú 
framleiðsluaukning er á kostnað 
komandi kynslóða, auðlinda jarðar, 
óspillts lands, dýravelferðar og 
gæða matvörunnar.

Í eina tíð héldu sjúkdómar og 
náttúruval mannfjölda niðri og ég 
tel að ég tali fyrir hönd allra, að 
við óskum þess ekki að þeir tímar 
komi aftur. Tilkoma sýklalyfja var 
ein aðalástæða þess að breyting varð 
á. Hversu kaldhæðið er það, að sú 
lausn sem hugsuð var til að metta 
mannkyn þ.e. ódýr framleiðsla í 
verksmiðjubúum og erfðabreytt 
framleiðsla fóðurs fyrir búin og 
til manneldis, stefnir í það að öllu 
óbreyttu að sýklalyf hætti að virka. 

Sé það raunverulega ætlunin að 
fæða allan þann fjölda manns sem 
lifir á jörðinni núna og í framtíðinni, 
verðum við að breyta um stíl – það 
er bara komið að því núna!

Vakning og vöxtur

Lífrænn landbúnaður verður 
örugglega í vexti áfram. Sú bylgja 

sem fylgir þeirri vakningu sem 
nú er í gangi vekur væntanlega 
áhuga hefðbundinna bænda á að 
skoða hvað þarna er í boði, sem 
og þeirra sem vinna að framförum 
í landbúnaðarmálum almennt. 
Staðreyndin er sú að markaður 
fyrir allar lífrænt vottaðar vörur 
hér er mun meiri en framboðið, 
neytendadrifin þróun sem bændur 
ættu að gefa meiri gaum. 

Lífrænn búskapur og hefð-
bundinn eru ekki andstæðingar 
heldur samherjar á vegferð til 
framleiðslu raunverulegra matvæla 
og í skynsamlegri landnýtingu. 
Sameiginlegt hagsmunamál beggja 
er að viðhalda hreinleika og hollustu 
framleiddra afurða. Sjálfsagt er að 
nota hjálparefni í landbúnaði, svo 
lengi sem tryggt er þau eyðileggi 
ekki eða skemmi dýrmætan jarðveg, 
vatn eða loft. Það er skylda okkar 
nr. 1 gagnvart komandi kynslóðum 
og okkur sjálfum. Almenningur er 
alltaf að verða meðvitaðri um þessar 
staðreyndir, en marga framleiðendur 
skortir vilja og skilning á öðru en 
skammtímagróða. 

Það er í besta falli barnalegt 
að ætla sér að ganga gegn þeim 
lögmálum sem allt líf hér á jörðinni 
byggir á og hefur þróast með frá 
upphafi – og reikna með að það hafi 
engar ófyrirséðar afleiðingar. Að 
mínu mati væri það mjög til bóta 
ef okkur tækist að virða, vinna 
með og nýta heldur þau lögmál 
og læra af náttúrunni frekar en að 
reyna ráðskast með hana. Lífrænn 
landbúnaður og annar sjálfbær 
landbúnaður er aðeins örlítið skref 
í þá átt, en oft veltir lítil þúfa 
þungu hlassi. Stundum er minna 
raunverulega meira. 

Sigríður Ævarsdóttir.

Heimildir m.a. 
1. Lífrænn landbúnaður – Kennslu-

efni fyrir búnaðarnám – LBHÍ, 
Höf. Hrafnlaug Guðlaugsdóttir 
ásamt öðru kennsluefni tengdu 
áfanga í lífrænum landbúnaði 
við LBHÍ.

2.  http://www.theguardian.com/
global-development/2013/
dec/12/brazil-gm-terminator-
-seed-technology-farmers

3. http://articles.mercola.com – 
ýmsar greinar

4. http://sumofus.org/
5. http://www.nrdc.org/water/

pollution/ffarms.asp ofl.
6. http://worldinfo.org/2012/01/

food-for-thought-soybean-end-
angers-brazil-amazon-rainfor-
est/

7. http://www.conserve-energy-
-future.com/causes-effects-
-solutions-of-land-pollution.php

8. http://www.enveurope.com/
content/24/1/24

9. http://www.panna.org/issues/
food-agriculture/industrial-
-agriculture

Tækifæri okkar Íslendinga eru 
á mörgum sviðum. Við erum 
rík af auðlindum sem mikil 
þörf verður fyrir í framtíðinni. 
Við eigum nóg af hreinu vatni, 
grænni orku, hugsanlega olíu 
og síðast en ekki síst erum við 
mjög framarlega í matvæla
framleiðslu. Lega landsins er 
mjög eftirsóknarverð fyrir 
NorðurÍshafssiglingar. Þar 
liggja gríðarleg tækifæri í 
framtíðinni sem við Íslendingar 
þurfum að vera vel vakandi yfir.

Rík þjóð

Mér þykja öll rök hníga að því 
að hagsmunum Íslands sé betur 
borgið utan ESB en innan þess 
þar sem við erum mjög fámenn 
þjóð og rík af auðlindum. Daniel 
Gros, er yfirmaður stofnunar í 
Brussel í Evrópufræðum. Hann 
lét hafa það eftir sér að hann 
teldi að öll Evrópuríki ættu 
að vera í Evrópusambandinu, 
NEMA Ísland. Ísland væri 
undantekningin sem sannaði 
regluna af ofangreindum ástæðum.

Afstaða núverandi stjórnar-
flokka er einnig skýr. Á 
landsfundum sínum fyrr á þessu 
ári, ályktuðu þeir að hag Íslands 
sé betur borgað utan ESB en 
innan þess. Núverandi ríkisstjórn 
framfylgir að sjálfsögðu stefnu 
ríkisstjórnar flokkanna. Í stjórnar-
sáttmálanum stendur: „Gert verður 
hlé á aðildarviðræðum Íslands 
við Evrópusambandið og úttekt 
gerð á stöðu viðræðnanna og 
þróun mála innan sambandsins. 
Úttektin verður lögð fyrir 
Alþingi til umfjöllunar og kynnt 
fyrir þjóðinni. Ekki verður 
haldið lengra í aðildarviðræðum 
við Evrópusambandið nema 
að undangenginni þjóðar-
atkvæðagreiðslu.“

Lýðræðið í hættu

En víkjum að lýðræðinu. Ein 
rök með aðild að ESB eru þau 
að Íslendingar ættu að hafa 

fulltrúa á Evrópuþinginu til 
að hafa einhverja vigt þar í 
ákvarðanatökum. Staðreyndin er 
sú að þingmenn Evrópuþingsins 
eru rúmlega 760 og Ísland fengi 6 
þingmenn, tæp 0,78% þingmanna. 
Mín skoðun er því sú að þessir 
sex þingmenn myndu nú ekki 
vigta mikið á þinginu og því 
værum við að selja okkur langt 
undir markaðsverði með því að 
samþykkja inngöngu í ESB. Við 
þurfum ekki að selja okkur svona 
ódýrt. 

Þess má einnig geta að kjörsókn 
til Evrópuþings minnkar stöðugt 
og var að meðaltali 43% árið 
2009. Staðreyndin er sú að íbúar 
evrópuríkja fjarlægjast stöðugt 
lýðræðið og þeir finna fyrir því. 
Valdið er ekki lengur á höndum 
lýðræðislegra kjörinna fulltrúa 
heldur embættismanna í Brussel. 
Er þetta það sem við Íslendingar 
viljum?

Næsta skrefið er að fá sérfræði 
úttekt um stöðu viðræðanna og 
stöðu mála innan ESB. Úttektin er 
gerð af Hagfræðistofnun Háskóla 
Íslands og verður kynnt fyrir 
þinginu í febrúarmánuði. 

Silja Dögg Gunnarsdóttir, 
3. þingmaður Suðurkjördæmis, 
Framsóknarflokki

Hugleiðingar um verksmiðjubú, hefðbundinn landbúnað og lífræna rækt – seinni hluti:

Hreinleiki íslenskra búfjárafurða Viljum við selja okkur 
svona ódýrt fyrir 0,78%?

Silja Dögg GunnarsdóttirVörur unnar úr mjólk framleiddri á hefðbundnu kúabúi, sem almenningur 
hefur hingað til talið hreinar náttúruafurðir, verða merktar erfðabreyttar ef 
kjarnfóður kúnna er erfðabreytt.

Notkun á erfðabreyttu fóðri, fræi 
og öðru slíku er með öllu óheimil í 
lífrænum landbúnaði.

Aðalfundur  
Geitfjárræktunarfélags  

Íslands
Aðalfundur Geitfjárræktunarfélags 
Íslands 2014 verður haldinn þann  

8. mars í húsnæði Framhaldsskólans  
á Hornafirði. Fundurinn hefst kl. 14.00. 

Nánari dagskrá verður auglýst síðar.

Stjórn Geitfjárræktunarfélags Íslands.
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Á Sauðafelli búa Finnbogi 
Harðarson og Berglind 
Vésteinsdóttir. Finnbogi er 
fæddur og uppalinn á Sauðafelli 
en Berglind á Fellsenda í sömu 
sveit.

Þau hófu sauðfjárbúskap 1999 á 
Sauðafelli en voru búsett í Búðardal 
fyrstu búskaparárin, en þá voru 
foreldrar Finnboga með kúabúskap 
á Sauðafelli.

Árið 2005 keyptu þau jörðina 
af foreldrum Finnboga og fluttu 
að Sauðafelli. Þá byggðu foreldrar 
Finnboga sér nýtt hús í túnfætinum 
og eftirlétu yngri bændunum eldra 
húsið. Þau hættu síðan kúabúskap 
árið 2007. 

Býli: Sauðafell.

Staðsett í sveit: Í Miðdölum í 
Dalabyggð, milli Búðardals og 
Bröttubrekku.

Ábúendur: Finnbogi Harðarson og 
Berglind Vésteinsdóttir. Foreldrar 
Finnboga, Hörður Haraldsson og 
Kristín Ágústsdóttir, eru einnig 
búsett á jörðinni.

Fjölskyldustærð (og gæludýra): 
Eigum þrjú börn: Véstein Örn 19 
ára, sem stundar nám á Akranesi, 
Harald Inga 16 ára, sem stundar nám 
í Reykjavík, og Hafdísi Ösp 13 ára, 
nemanda við Auðarskóla í Búðardal. 
Einnig eru hér fjórir border collie 
hundar og kisa.

Stærð jarðar: Um 1.500-2.000 
hektarar.

Gerð bús: Sauðfjárbú.

Fjöldi búfjár og tegundir: 630 
fjár og um 30 hross.

Hvernig gengur hefðbundinn 
vinnudagur fyrir sig á bænum? 
Það er misjafnt eftir árstímum. 
Nú eru gegningar tvisvar á dag og 
suma daga er meira að gera. Þá 
þarf að setja hey í gjafagrindur en 
þess á milli er öðrum verkum sinnt, 
svo sem viðhaldi véla og útihúsa 
sem og pappírsvinnu tengdri búi 
og félagsmálum.

Skemmtilegustu/leiðinlegustu 
bústörfin: Skemmtilegustu verkin 
eru tengd skepnunum, sauðburður, 
smalamennskur í góðum félagsskap, 
útreiðar og að sýsla með hundana.

Leiðinlegast er að þurfa að vinna 
upp verk sem lokið var við, og hluti 
af pappírsvinnunni.

Hvernig sjáið þið búskapinn 
fyrir ykkur á jörðinni eftir 5 ár? 
Svipaðan, hugsanlega eitthvað 
blandaðan ferðaþjónustu.

Hvaða skoðun hafið þið á 
félagsmálum bænda? Þau eru 
í nokkuð góðum málum. Það er 
þakkarvert að einhverjir gefi sig í 
þetta og mikilvægt að við getum haft 
vel hæfa einstaklinga í forystu.

Hvernig mun íslenskum 
landbúnaði vegna í framtíðinni? 
Við vonum að framtíðin sé björt. Það 
er aukin þörf á mat í heiminum og 
vonandi getum við nýtt okkur það.

Hvar teljið þið að helstu tækifærin 
séu í útflutningi íslenskra búvara? 
Á dýrari mörkuðum, en við þurfum 
að vera með hágæðavöru.

Hvað er alltaf til í ísskápnum? 
Mjólk, ostur, skyr og súrmjólk, 
ávextir (lambakjötið er í frystinum).

Hver er vinsælasti maturinn á 
heimilinu? Lambasteik og pizza, 
fer eftir aldri.

Eftirminnilegasta atvikið við 
bústörfin: Erfitt að velja úr 
mörgum skemmtilegum atvikum. 

Líf og lyst
Bærinn okkar

Ómótstæðilegt lambakjöt með villisveppasósu 
Fátt er jafn rótgróið í íslenskri 
matarhefð og lambakjötið. Allir 
elska lambakjöt og það er auðvelt 
að galdra fram fyrsta flokks 
veislu. Munum að steikja kjötið 
ekki  um of og leyfa því að hvíla í 
stutta stund eftir eldun. Þá getur 
lambið einfaldlega ekki klikkað! 

Hér eru tvær uppskriftir, að 
heilsteiktu læri og „lamba-prime“ 
sem er frábær biti. Sígild sveppasósa 
er ómissandi með góðgætinu.

Heilsteikt lambalæri með 
stjörnuanís
 › 1 stk. lambalæri

 › 7 stk. hvítlauksgeirar 

 › 2 stjörnuanísar

 › ½ búnt timjan, rósmarín eða  
 blandaðar kryddjurtir.

Leggið lærið í marineringu í 1 dl af 
ólífuolíu, ½ búnt timjan eða ½ búnt 
rósmarín, stjörnuanís og hvítlauk, 
kraminn undir hnífsoddi. Látið 
marinerast yfir nótt í kæliskáp. 

Stráið salti yfir lærið 10 
mínútum fyrir ofnsteikingu. 
Setjið lærið inn í 180 °C heitan 
ofn í 10-15 mínútur. Bætið svo 
vatni í ofnskúffuna til að fá kraft 
í sósuna. Lækkið niður í 110 °C 
til að kjötið fái væga ofnbökun í 
45-60 mínútur. Setjið kjötið undir 
grillið í 5 mínútur og látið síðan 
jafna sig í 10 mínútur við stofuhita 
fyrir skurð. Miðlungssteikt er 60°C 
í kjarnahita eftir að kjötið hefur 
verið látið hvíla.

Borið fram með ofnbökuðum 
kartöflum og grænmeti að eigin vali. 

Flott að setja nokkur kóríanderlauf 
til skrauts.

Lamba-prime með 
villisveppasmjöri
 › 800 g  hreinsað lamba-prime

 › 100 g  þurrkaðir villisveppir

 › 80 ml ólífuolía

 › 100 g smjör

 › 1 búnt timjan

 › 8 stk. hvítlaukrif

 › 2 stk. rauðlaukur

 › 2–3 msk. blandaðar ferskar   
 kryddjurtir, t.d. steinselja, basilika  
 eða estragon.

Látið þurrkuðu villisveppina í 
matvinnsluvél og hakkið fínt. Blandið 
við smjörið (geymið smá fyrir 
lambið). Veltið lambavöðvanum 
upp úr ólífuolíunni og stráið muldu 
sveppunum yfir og pressið vel.

Brúnið lambakjötið á heitri 
pönnu í smjörinu. Setjið í eldfast 
form ásamt helmingnum af  
timjaninu og hvítlauknum og 

rauðlauk. Kryddið með sjávarsalti 
og hvítum pipar úr kvörn, bakið í 
120 gráðu heitum ofni í  30 mínútur 
eða þar til næst 58 °C í kjarna. Látið 
hvíla fyrir skurð.

Villisveppasósa
 › 100 g blandaðir villisveppir

 › ½ dl vín að eigin vali

 › ½ l rjómi

Steikið sveppina í 50 g af smjöri. 
Kryddið með salti og pipar. Bætið 
víni yfir og sjóðið í eina mínútu. 

Sigtið þá lambasoðið af lærinu yfir 
og bætið rjómanum við. 

Sjóðið í nokkrar mínútur eða þar 
til sósan nær hæfilegri þykkt. Einnig 
er hægt að þykkja með Maizena-
mjöli ef ykkur finnst sósan of þunn.

Matarkrókurinn – Bjarni Gunnar kristinsson MatreiðsluMeistari

Fjölskyldan.

Sauðafell
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Nafn: Tindur Ólafur Guðmundsson.

Aldur: 10 ára.

Stjörnumerki: Tvíburamerki.

Búseta: Litla-Grund í 
Reykhólahreppi.

Skóli: Reykhólaskóli.

Hvað finnst þér skemmtilegast í 
skólanum? Íþróttir og val.

Hvert er uppáhaldsdýrið þitt? 
Hundar, kindur og hænur.

Uppáhaldsmatur: Allt kjöt og 
pítsa.

Uppáhaldshljómsveit: 
Pass.

Uppáhaldskvikmynd: 
Allar ævintýramyndir.

Fyrsta minningin mín: 
Fyrsti bangsinn minn.

Æfir þú íþróttir eða spilarðu á 
hljóðfæri? Ég æfi frjálsar íþróttir.

Hvað ætlar þú að verða þegar þú 
verður stór? Bóndi.

Hvað er það klikkaðasta sem 
þú hefur gert? Að velta  næstum 
fjórhjólinu.

Hvað er það leiðinlegasta sem þú 
hefur gert? Fara í fatabúðir og sitja 
í bíl.

Gerðir þú eitthvað sérstakt í 
sumar? Fór í risastórt ferðalag um 
Norðurland og var í sumarhúsinu 
okkar á Hreðavatni.

Prjónahornið

Það er á allra vitorði að kvenfélög 
um land allt hafa um margra 
áratuga skeið lagt sitt af mörkum 
til að styðja við ótal framfaramál 
í byggðarlögum sínum og hafa 
safnað miklum fjármunum sem 
þær hafa notað til kaupa á búnaði 
og tækjum fyrir sjúkrahús og 
stofnanir á sínum svæðum.

Eitt þessara félaga er Kvenfélag 
Biskupstungna, sem hefur margt á 
prjónunum ef svo má segja. Um 
þessar mundir tekur félagið m.a. 
þátt í sameiginlegu verkefni með 
Sambandi sunnlenskra kvenna sem 
felst í því að prjóna litlar peysur á 
nýbura er fæðast á fæðingardeild 
Heilbrigðisstofnunar Suðurlands 
á Selfossi. Áður hafa þær prjónað 
húfur, smekki og hosur í sama 
tilgangi.

Nýlega keypti SSK fæðingarbekk 
fyrir fæðingardeildina með 
sameiginlegu átaki kvenfélaganna 
á Suðurlandi.

Aðspurð upplýsti Svava 
Theodórsdót t i r,  formaður 
Kvenfélags Biskupstungna, að 
á síðustu tveimur árum hefði 
félagið styrkt ýmis málefni um 
hátt í tvær milljónir króna. Má 
þar nefna eyrnaþrýstingsmæli sem 
gefinn var til Heilsugæslunnar í 
Laugarási, styrki til tækjakaupa 
til grunnskólans og leikskólans í 
Reykholti og styrk til tækjakaupa í 

tækjasal íþróttahússins í Reykholti 
sem þær höfðu áður keypt flestöll 
tæki í er hann var opnaður.

Ullarteppi til Rússlands

Nýjasta verkefni Kvenfélags 
Biskupstungna er að prjóna 
ullarteppi til að senda til Hvíta-
Rússlands í samstarfi við Rauða 
krossinn. Konurnar koma saman 
á hverjum laugardegi kl. 14 í 
Bjarkarhóli í Reykholti og eiga 

saman notalega stund við að prjóna 
og hekla saman búta í teppin. 
Bútarnir mega vera með allskonar 
munstri og prjónagerðum, og líka 
heklaðir, en miðað er við að þeir séu 
ferningslaga, 20x20 cm eða lengjur 
20 cm á breidd.

Öll aðstoð er mjög vel þegin og 
er líklegt að flestar konur og jafnvel 
karlar, eigi afganga í prjónakörfunni 
sem henta vel í þetta. Það er hægt að 
koma í félagsskapinn í Bjarkarhóli 
á laugardögum og/eða prjóna heima 

og koma prjónlesinu í Bjarkarhól en 
þar er opið frá kl. 12-18 alla daga 
vikunnar.

Kvenfélagskonur láta sig 
varða allt sitt nærsamfélag og 
á síðasta aðalfundi Kvenfélags 
Biskupstungna var samþykkt ályktun 
þar sem skorað er á sveitarstjórn 
Bláskógabyggðar að beita sér 
fyrir byggingu hjúkrunarheimilis 
í Laugarási hið fyrsta en þar er 
heilsugæslan fyrir héraðið staðsett. 
Eru öll kvenfélögin í uppsveitum 

Árnessýslu í nánu samstarfi um að 
skora á sínar sveitarstjórnir að beita 
sér fyrir þessu máli þar sem skortur 
á hjúkrunarheimili í uppsveitunum 
hefur haft það í för með sér að aldraðir 
búsettir þar hafa þurft að fara í burtu 
frá vinum og vandamönnum þegar 
þeir geta ekki lengur verið heima hjá 
sér. Hyggjast kvenfélögin standa fyrir 
undirskriftasöfnun íbúa uppsveitanna 
á næstunni til stuðnings þessu 
málefni og munu fylgja því eftir eins 
lengi og þeim þykir þörf á.

Fólkið sem erFir landið

Velti næstum fjórhjólinu

Dags kvenfélagskonunnar var minnst 1. febrúar síðastliðinn

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. 

Þrautirnar eru miserfiðar, 
sú sem er lengst til vinstri er 
léttust og sú til hægri þyngst 
en sú í miðjunni þar á milli.

Létt ÞungMiðlungs

9 5 1 6
7 9 8 5
2 6 1

7 3 1 8
6 8

3
1 9

6 3 5
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7 8
2 6 9 7

1 4
5 2 1
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8 7 9

4 9
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3 8 6

4 2
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Tindur Ólafur Guðmundsson.

31.000

HVAR AUGLÝSIR ÞÚ?

HEIMILD: PRENTMIÐLAKÖNNUN CAPACENT. KÖNNUNARTÍMI OKT.-DES. 2013. 

BÆNDABLAÐIÐ ER GEFIÐ ÚT Í 31 ÞÚSUND EINTÖKUM 
Á TVEGGJA VIKNA FRESTI.

SÍMI 563-0300  |  BBL.IS

21% FÓLKS Á 
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU 
LES BÆNDABLAÐIÐ
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Er með Yamaha Royal Star hlaðið 
af aukahlutum, árg. ´03, ekið 40 
km. Hjólið er með mikið af krómi, 
6 diska cd magasín, útvarp, teip, 
crusecontrol, fyrir þau sem hafa 
hugsað sér að ferðast t.d. um Evrópu 
eða aðra keyrslu. Hjólinu fylgir nýr 
tjakkur, yfirbreiðsla og hleðslutæki. 
Verð aðeins 1690 þús. Uppl. í síma 
860-6942.

Hobbískúr til sölu. Átta fermetra 
einangraður í hólf og gólf, klæddur 
með sedrusviði. Verð: 350 þús. Uppl. 
í síma 862-5186.

Seljum vara- og aukahluti í flestar 
gerðir af kerrum. Sendum um land 
allt. Brimco ehf. Uppl. í síma 894-
5111 www.brimco.is Opið frá kl.13.00-
16.30.

Kerrur á einum og tveimur öxlum, 
með og án bremsum, ýmsar útfærslur, 
breiddir og lengdir.  Gæðakerrur – 
Góð reynsla. Íslensk smíði. Brimco 
ehf. Flugumýri 8, Mos. sími 894-5111. 
Opið 13.00-16.30  - www.brimco.is 

B r y n n i n g a r t æ k i . Ú r v a l  a f 
brynningartækjum frá kr.5.900 m.vsk. 
Brimco ehf. www.brimco.is Flugumýri 
8, Mos, sími 894-5111. Opið kl.13.00-
16.30.

Cemtec sænskar skeifur. Frábærar 
skeifur framleiddar skv.reglum FEIF. 
Leitun að betri verðum. Afsláttur ef 
keypt er í magni. Sendum um land 
allt. Brimco ehf. Flugumýri 8, Mos. 
Sími 894-5111. Opið frá kl.13.00 
-16.30 www.brimco.is

Weckman sturtuvagnar 11 og 13 
tonna til á lager. H. Hauksson ehf., 
Sími 588-1130.

Weckman flatvagnar. Verð kr. 
1.985.000,- með vsk. H. Hauksson 
ehf., Sími 588-1130.

Polaris Dragon IQ árg. ´06. Ekið 
aðeins 3000 km. Toppeintak. Walker 
Evans recing shocks. Neglt belti. 
Uppl. í síma 857-9550.

Til flutnings, 38fm, 2 svefnherbergi, 
stofa og eldhús með nýlegri og góðri 
eldhúsinnréttingu. Eldavél, ísskápur 
og  uppþvottavél. Pallur fylgir og 
nýlegur pottur getur fylgt. Uppl. í síma 
892-4307, Þórður.

Traktorsdrifnar rafstöðvar ( Agro-
Watt ) www.sogaenergyteam.
com - Stærðir : 10,8 KW – 72 KW. 
Stöðvarnar eru með eða án,  AVR ( 
spennujafnara ). AVR tryggir örugga 
keyrslu á viðkvæmum rafbúnaði, td. 
Mjólkurþjónum, tölvubúnaði, nýlegum 
rafsuðum ofl. Hákonarson ehf. Uppl. 
í  síma 892-4163, hak@hak.is, www.
hak.is

Traktorsdrifnar dælur í mörgum 
útfærslum og stærðum á lager. 
Sjálfsogandi dælur í mörgum 
stærðum, fyrir magndælingu á, 
vatni, skolpi, sjó, olíu. Háþrýstar 
dælur fyrir vökvun og niðurbrot í 
haughúsum. Slöngubúnaður með 
hraðkúplingum, flatir barkar á frábæru 
verði, 2” – 3” – 4”. Allur búnaður 
fyrir vökvun á ræktunarsvæðum. 
Haugdælur með vacuum búnaði. Aðrir 
aflgjafar : rafmagn, bensín / diesel, 
glussaknúnar ( mjög háþrýstar ). Við 
sérhæfum okkur í öllu sem viðkemur 
dælum fyrir iðnað og heimili. Gerum 
einnig við allar dælur.Hákonarson 
ehf. Uppl. í  síma 892-4163, hak@
hak.is, www.hak.is

Vökvunarbúnaður fyrir ræktunarsvæði 
í mörgum útfærslum. Sjálfvirk 
slöngukefli eða lausar slöngur 
með kúplingum. Sjálfsogandi 
traktorsdrifnar dælur. Bensínknúnar 
dælur með Honda mótorum, allt að 4" 
díseldrifnar dælur í mörgum stærðum. 
Hákonarson ehf. Uppl. í  síma 892-
4163, hak@hak.is, www.hak.is

Vökvaknúnar vatnsdælur fyrir 
tankbíla og dráttarvélar. Sjálfsogandi 
dælur sem dæla allt að 120 tonnum 
á klst. Einnig Centrifugal dælur með 
mikinn þrýsting, allt að 10 BAR. 
Stuttur afgreiðslutími, hagstætt verð 
og örugg þjónusta. Hákonarson ehf. 
Uppl. í  síma 892-4163, hak@hak.
is, www.hak.is

Háþrýstiþvottadælur fyrir allan 
iðnað. Öflugar og vandaðar dælur 
á frábæru verði frá Comet, www.
comet-spa.com - Aflgjafar; rafmagn, 
Hondabensín, Yanmardísel, aflúrtak 
á traktor. Heitt og kalt vatn, mikið 
vatnsflæði og þrýstingur allt að 500 
bar. Hákonarson ehf. Uppl. í  síma 
892-4163, hak@hak.is, www.hak.is

Háþrýstibúnaður fyrir stíflulosun í 
skolp og drenrörum. Getum útvegað 
þennan búnað í mörgum útfærslum 
og styrkleikum. Fyrir rör frá 30 mm 
upp í 900 mm. Háþrýstilöngur allt 
að 150 metrar á lengd, 3/8” , ½” , 
5/8” , ¾” . Bensín / diesel, vatnsflæði 
allt að:132 L / min @ 3000 Psi. 
Búnaður á sérsmíðuðum vagni 
með þrýstibremsum eða á stálgrind. 
Búnaðurinn hentar einnig vel fyrir 
öflugan háþrýstiþvott. Vandaður og 
hentugur búnaður, fyrir sveitafélög 
og verktaka. Hákonarson ehf. Uppl. 
í  síma 892-4163, hak@hak.is, www.
hak.is

Til sölu Iveco Deyli árg. '91, ekinn 
227 km. Góð vél og kram. Á góðum 
dekkum. Innréttaður sem húsbíll. 
Þarfnast lagfæringar á húsi. Uppl. í 
síma 892-1875.
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Hægt er að skrá auglýsingar og greiða með auðveldum hætti á bbl.is 
Verð: Textaauglýsing kr. 1.900 m. vsk (innan við 140 slög) og kr. 4.900 texti + mynd. 
Skilafrestur: Fyrir kl. 12:00 á þriðjudegi fyrir útgáfu. 

Sími: 563 0300  |  Netfang: augl@bondi.is  |  Veffang: www.bbl.is

Smáauglýsingar
Valtra T152 Direct. Árgerð: 2011. 
Notkun: 2.200. Verð án vsk: 
11.900.000 kr.

Valtra A-95. Árgerð: 2005. Notkun: 
3.600. Verð án vsk: 4.400.000 kr.

New Holland TS100. Árgerð: 
2000. Notkun: 5.900. Verð án vsk: 
3.400.000 kr.

Landini 220 Powermaster. Árgerð 
2009. Notkun: 2.100. Verð án vsk: 
9.600.000 kr.

CLAAS 455 Uniwrap. Árgerð 
2012. Notkun: 5000. Verð án vsk: 
8.900.000 kr.

JCB JS 240LC. Árgerð 2006. 
Notkun:7000. Verð án vsk: 8.900.000 
kr. www.velfang.is – Sími 580-8200

Bobcat Toolcat 5600t. Árg. ́ 05. Ekin 
innan við 1000 tíma. Með skóflu að 
framan og salt- og sanddreifara. 
Hentar vel fyrir bæjarfélög og minni 
verktaka í snjóruðning og hálkuvarnir. 
Verð kr. 2.950.000 + vsk. Sjá notaðar 
vélar á heimasíðu okkar vbl.is - VB 
Landbúnaður – Sími 414-0000, 
Reykjavík og 464-8600, Akureyri. 
www.vbl.is

NOVA X-DRY  er sótthreinsandi 
undirburðarefni með einstaka 
rakadrægni. Efnið dregur allt að 200% 
þyngd sína ásamt að sótthreinsa og 
eyða ammoníaklykt. Við reglulega 
notkun fækkar flugum. Prófaðu og 
finndu muninn. Kemi ehf. Tunguhálsi 
10, sími 544-5466, www.kemi.is

Bætiefnastampar fyrir sauðfé. Án 
kopars. Innihalda mikið af steinefnum 
, A,D og E vítamínum sem bæta 
frjósemi og egglos hjá sauðfénu. 
Inniheldur  Selen og hvítlauk. 
Nauðsynlegt yfir fengitímann. Kemi 
ehf. Tunguhálsi 10, sími 544-5466, 
www.kemi.is

Hágæða saltsteinn frá Vitfoss 
í Danmörku. Hentar fyrir bæði 
nautgripi og hesta. Inniheldur flest 
nauðsynleg steinefni. Hefur jákvæð 
áhrif á meltingu dýranna. Kemi ehf 
Tunguhálsi 10, sími 544-5466, www.
kemi.is
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Olíur og síur - Tilboð. 15% afsláttur 
af olíu, smurfeiti og frostlegi ásamt 
15% afslætti af öllum síum í febrúar 
og mars.   

Vökvatjakkar og dælur. Sérpöntum 
allar stærðir og gerðir af 
vökvatjökkum, vökvadælum og 
stjórnlokum frá Þýskalandi. Einnig 
þéttisett og fóðringar. Leitið uppl. hjá 
sölumönnum varahluta.  

Ísnaglar. Láttu ekki hálkuna koma þér 
að óvörum. Eigum til skrúfaða ísnagla 
í ýmsum lengdum, fyrir dráttarvéla- 
og vinnuvéladekk, vélsleðabelti ofl. 
Einnig  karbítnagla til að skrúfa undir 
skó. Sænsk gæðavara. 

Jötunn Vélar ehf - Sími 4800400 - 
www.jotunn.is Austurvegi 69 - 800 
Selfossi - Lónsbakka - 601 Akureyri 

Til sölu traktorsgrafa New Holland 
LB-115 b. Árg.´06. Notkun 3420 vst. 
Uppl. í síma 892-5483.

Átt þú dýrgrip í þínum fórum sem 
þarfnast viðgerðar? Tek að mér orgel- 
og harmóníumviðgerðir. Á sama stað 
eru nokkur  harmóníum og nýtt þriggja 
radda pípuorgel til sölu. Uppl. veitir 
Björgvin Tómasson orgelsmiður í 
símum 566-8130 og 861-1730.

Til sölu Land Rover bensín, árg.'73. 
Skoðaður '14. Díselvél fylgir. Verð kr. 
200.000. Uppl. í síma 847-6902.

Tilboð: 2.290.000 kr. Ford Edge SEL 
Plus AWD SIS80. Skráður ágúst 
2007, 3,5i bensín, ssk. Ekinn 133.000 
km. Ásett verð: 2.790.000 kr. Uppl. 
veitir Sveinbjörn í síma 515-7127.
sveinbjorna@brimborg.is

Verð: 990.000 kr. Toyota Land Cruiser 
YV191. Skráður maí 1998, 3,0Di 
dísel, ssk. Ekinn 299.700 km. Uppl. 
veitir Jón Árelíus í síma 515-7109. 
jonat@brimborg.is

Tilboð: 2.990.000 kr. Ford Escape 
XLT AWD PMM87. Skráður júní 
2011, 2,5i bensín, ssk. Ekinn 77.000 
km. Ásett verð: 3.480.000 kr. Uppl. 
veitir Eiríkur Þór í síma 515-7157.  
eb@brimborg.is

 Til afgreiðslu strax: Reck mykjuhrærur 
með 50 - 60cm. turbo skrúfuspaða 
fyrir 60 - 200 hö. traktor pto, 540 - 
1000. Lágmarkar eldsneytiseyðslu í 
hræringu. Uppl. í símum 587-6065 
og 892-0016.

Á hagstæðu verði: Maschio 
jarðtætarar 235 - 260 - 285 cm. 
Einnig pinnatætarar 300 cm, 9 hjóla 
dragtengdar rakstravélar 6 m,  sex 
stjörnu lyftutengdar heytætlur 6,5 m. 
Uppl. í símum 587-6065 og 892-0016.

Til sölu Valtra A95. Árg.´07. 95 hestöfl. 
Vinnust. 280. Verð 5.850.000 án vsk. 
Kraftvélar ehf. Sími 535-3500. www.
kraftvelar.is

Tveggja hesta kerra. Hún er í topp 
standi, nýskoðuð og allt yfirfarið í 
bremsum. Létt og lipur með díóðuljós. 
Verð 750.000 m. vsk. Uppl. hjá 
hesteyri@hotmail.com eða hjá Sigríki 
í síma 893-7970.

Til sölu New Holland td 95 d, árg.´05, 
keyrður 1700 tíma. Verð 3,1 m. + vsk. 
Uppl. í síma 864-4819.

Til sölu Dodge dakota 4x4, árg. 
´04, V6 3,7L. Verð aðeins 990 þús. 
Ekinn aðeins 89 þús. km. Nýir diskar 
og klossar að framan. Margt nýlega 
endurnýjað. Einn eigandi á Íslandi 
fæddur '32. Skoðaður til mars ´15. 
Pallhús getur fylgt með. Virkilega 
flottur pallbíll. Uppl. í síma 771-5555.

Til sölu Case 580 G, árg.´88, í góðu 
standi, ca. 5 þús. vst. Verð kr. 1,3 m. 
+ vsk. Uppl. í síma 866-3987.

Til sölu Meiller/Kipper malarvagn, 
árg.´06. Stálskúffa. þriggja öxla. 
Nýskoðaður. Ásett verð kr. 2.3 m. + 
vsk. Uppl. í síma 866-3987.

Til sölu Deutz Fahr K110 með tækjum 
og frambúnaði. Árg. ´07. 120 hestöfl 
og Steinbauer kubbur. Vinnust. 4.430. 
Verð 5.990.000 án vsk. Kraftvélar ehf. 
Sími 535-3500. www.kraftvelar.is

Til sölu New Holland TN75D með 
tækjum. Árg. ́ 06. 75 hestöfl. Vinnust. 
2.950. Verð 2.990.000 án vsk. 
Kraftvélar ehf. Sími 535-3500. www.
kraftvelar.is

 Til sölu Polaris IQ shift 600 árg. '08 
með brúsagrind, dráttarkrók og gps-
tengi. Einnig til sölu Honda trx 680 
árg. '06, ekin  9000 km. Uppl. í síma 
848-8756.

Hreinræktaður íslenskur fjögurra 
mánaða fjárhundur, Gerpla. Gulur 
snöggur rakki sem er mjög blíður 
og húsbóndahollur. Hægverskur, 
einstaklega barngóður og skapljúfur. 
Foreldrar Gerplu, Ynja og Kersins 
Svarti Pétur, hundar í eigu seljanda. 
Sjá myndir á facebook síðu hjá 
gerplu-kennel. Uppl. í síma 868-4500.

Til sölu ónotuð sambyggð Maytag 
þvottavél og þurrkari. Tekur heitt og 
kalt vatn í þvotti. Verð kr. 120.000. 
Uppl. í síma 697-9797.

Til sölu Fiat 80/90, árg. '88. Traustur 
og verkfús, ekki bilanagjarn í gegnum 
tíðina. Dettur úr þriðja gír ef ekki er 
álag. Exem á húsi. Dekk nýleg og 
alveg óslitin. Ámoksturstæki Quicke 
540, skóflubreidd 1,35. Uppl. í síma 
896-2339.

Til sölu Dodge Ram 2500, árg. '96. 
Bíll í góðu ástandi, ekinn 235 þ. km. 
Einn eigandi. Uppl. í síma 893-4242.

Til sölu Nissan pickup, árg. '00, 2.5 
dísel, bsk, ekinn 186 þús. Mjög góður 
og heill bíll á nýjum dekkjum. Verð 
550 þús. Uppl. í símum 463-3126 og 
894-7126.

Til sölu Mercedes Benz Vario 
hópferðabíll, árg. '96, ekinn 390.000 
km. Sæti fyrir 19+2, olíukynding, 
útvarp/geislaspilari, farangurslest, 
dráttarkúla. Verð kr. 2.500.000. Uppl. 
í síma 893-0638.

Mitsubishi Pajero stuttur árg. '98. 
Ekinn 147 þús. Mjög vel með 
farinn. Skoðaður '15. Verð 650.000 
staðgreitt. Skoða skipti. Uppl. í síma 
869-4144.

Til sölu JCB lyftari 541/70, árg. ´07 
til sölu í þokkalegu standi. Verð 
tilboð. Uppl. í síma 778-9900 eða á 
netfangið alexander@kafari.is

Til sölu Nissan pickup árg.´98. Vel 
notaður. Gangtruflanir. Fæst á 80 
þús. stgr. Uppl. í síma 778-9900 eða 
á netfangið alexander@kafari.is

Til sölu Nissan Navara 2,5 TDI, 
D.C, beinsk., árg. ´05, grænn. Pallur 
heithúðaður, krókur. Ek. 199 Þ. Skipt 
um mótor í 104 þús. hjá umboði. 
Smurbók fylgir. Nýleg dekk og slitin 
dekk á álfelgum fylgja. Nýjar bremsur 
að framan. Einn eigandi. Verð 1.280 
þús. Uppl. gefur Bílasala Íslands í 
síma 510-4900.

Seljaland ferðaþjónusta. Bjóðum 
upp á gistingu og mat fyrir litla hópa 
og nátthaga fyrir hesta. Þarf að 
bóka fyrirfram. Nánari uppl. á www.
seljaland.is, seljaland@seljaland.is 
eða í síma 894-2194.

Til sölu Isuzu Trooper árg.´99, 
7 manna. Ekinn 260 þús. Mikið 
endurnýjaður. 35" breyttur, er á 33". 
Dísel, bssk. Kr. 590 þús. Stgr. Uppl. 
í síma 862-3223.

Til sölu 20 feta skrifstofuhús frá 
Hafnarbakka. Stærðin er 20 fet eða 
14 fm. Tvö ljós í lofti og rafmagnsofn. 
Tilbúið til að setja í samband. Um er 
að ræða eins hús og á myndinni. 
Húsið er í Reykjavík. Verð 800.000.
kr. Uppl. í síma 771-5555.

SUZUKI UMBOÐIÐ EHF 
SKEIFAN 17  S:565-1725 WWW.SUZUKI.IS SUZUKI@SUZUKI.IS 

SUZUKI 2,5 HP 
KLÁR Í VATNAVEIÐINA 

SUZUKI MÓTORAR 
  50 ÁRA  

AFMÆLISÁR 
1965—2015 

 
SUZUKI DF2,5S 
ER SMÁR EN KNÁR. 
SPARNEYTINN 
FJÓRGENGISMÓTOR 
INNBYGGÐUR 1L TANKUR 
ÞYNGD 13 KG 
GÍRAR: ÁFRAM OG FRÍGÍR 
BURÐARHANDFANG 
 
 
VERÐ KR. 162.900,- m/vsk 
 

EIGUM 
EINNIG 
FLEIRI 
STÆRÐIR 
TIL Á 
LAGER 



46 Bændablaðið  |  Fimmtudagur 20. febrúar 2014

Til sölu
Til sölu málningarsprauta LP540. 
Verðhugmynd 320.000 kr. Einnig 
til sölu Master blásari 800°.
Verðhugmynd 70.000 kr. Uppl. í síma 
897-4418.

"Nýkomið" Parketundirlegg 3mm 
kr. 200.- án vsk. Eigum oftast 
fyrirliggjandi gólfborð og panel, panel 
inni og úti. Hagstætt verð. Eikin, 
Kleppsmýrarvegi 8, sími 577-2577 
og netfangið eikin@eikin.is

Til sölu GPS-kerfi í jarðýtu. Einnig 
mælistafur og beis. Allt frá Trimble. 
Uppl. í síma 893-3360.

Til sölu ný gúmmíbelti á fjögurra 
tommu gröfu, 300 x 55, 78 hlekkir. 
Uppl. í síma 893-3360.

Til sölu hitameðhöndlað sag 
undir kýrnar. Íslensk framleiðsla. 
Sendum um land allt og tökum þátt 
í flutningskostnaði. Sjá nánar á  
http://sag.is

Til sölu kassi af flutningabíl H: 2,5m 
B:2,6m L: 7m. Kassinn er mjög vel 
með farinn. Verð 1,5m m/vsk. Uppl. 
í síma 898-1814.

Hjólabækurnar Vestfirðir, Vesturland 
og Suðvesturland. Allar þrjár á tilboði 
4000 kr. Ókeypis heimsending. 
Afmælis- og tækifærisgjöf.  
www.vestfirska.is

P4 Rapid beiðslisprófið. P4 Rapid 
er eitt fyrsta beiðslisprófið sem nýtir 
háþróaða tækni til að greina með 
mjög nákvæmum hætti beiðsli hjá 
kúm. - Gefur 98% nákvæmni við að 
greina beiðsli - Greinir misheppnaða 
sæðingu á 19. – 23. degi - Hindrar 
að sætt sé á röngum tíma - Hindrar 
sæðingu ef kýr eru með fangi - Kemur 
í beg fyrir ranga burðardagsetningu 
- Auðveldar greiningu á dulbeiðsli - 
Nauðsynlegt hjálpartæki í básafjósum 
- Eikur frameliðni í fjósinu - Mjög 
einfalt í notkun - Lítill tilkostnaður 
Landstólpi ehf. Sími: 480-5600

Til sölu Terna hnakkur, lítið notaður. 
Reiðfatnaður, beisli, múll ofl. 
Bensínrafmagnsvél, lítið notuð, 
spenna 220v, freqv. 50 Hz, Effect 2 kw, 
Max 2,2 kw, kraft factor 1 5,5 Hp, 94 
Db, Na160, DC12V, 8,3A, frístandandi 
og lítur vel út. Kælir fyrir vatns- eða 
gosflöskur. Steinborðplötur, 2 stk. grár 
steinn hentar t.d. fyrir eldhúsborð eða 
vinnuborð Uppl. í síma 898-8798, 
Fríða.

Til sölu lítið notuð sög sem er búið að 
galvanísera. Sögin sker 45 gráður. 
Verð 140.000. Uppl. í síma 861-0174.

Til sölu Ferguson 55 bensín. Gamli 
gráni í uppgerð, tilbúinn undir 
sandblástur. Mjög mikið af varahlutum 
fylgir, bæði nýir og notaðir. Allt til að 
gera vélina 100%. Uppl. í síma 611-
9551.

Vantar afturfjaðraaugablað í 
Econoline, árg.´91, 350 bíll. Einnig 
næsta blað við. Hef til sölu felgur, 
átta gata 16,5 tommur undan Ford 
árg. '06, fyrir 33 tommu dekk. Uppl. í 
síma 867-6752.

Til sölu 2.40 Fella sláttuvél, árg. ´98. 
Nýupptekin, verð: 260 þús. + vsk. 
Uppl. í síma 894-5551. Gísli

Til sölu lítið notuð Böchmann kerra 
tveggja öxla. Stærð skúffu 310 x 170. 
Verð 690 þús. m. vsk. Uppl. í síma 
863-7887.

Til sölu Suzuki fjórhjól 300, verð 
100.000. Benz vörubílsgrind með 
palli og sturtum, verð 100.000. Uppl. 
í síma 771-2829 eftir kl 18:00.

Til sölu 10 mánaða Galloway-naut. 
Góð til undaneldis. Uppl. í síma 893-
4697, Holdi ehf.

Til sölu ný bílskúrshurð br. 3 m. h. 
2,50 m. Einnig pústrúlla með öllu 
fyrir bílaverkstæði o.fl. Uppl. í síma 
896-4316.

Til sölu olíufylltir rafmagnsofnar, 2 stk 
1500 wött, 1 stk 1000 wött , 1 stk 
750 wött. Verð 50.000. Uppl. í síma 
893-3837.

Til sölu gamalt dísel- eða 
viðarkyndikerfi. Var að taka 
niður olíumiðstöð, pottjárnsketil, 
díselbrennara, hitakút o.fl. tilheyrandi. 
Verðhugmynd 40.000. Uppl. í síma 
696-8902.

Til sölu Samazs tromlusláttuvél 
árg.´13. Vinnslubreidd 2.10 m. Verð: 
480.000 án vsk. Welger RP 12 
rúlluvél árg.´91. Verð: 400.000 án vsk. 
Krone KS 3,45/10 stjörnurakstravél 
árg.´98. Verð: 170.000 án vsk. Fella 
TS 350 stjörnurakstravél, árg.´96. 
Verð: 220.000 án vsk. Hauma sex 
hjóla rakstrarvél. Verð: 70.00 án vsk. 
Heyrúllur, stórar rúllur. Verð: 10.000 
stk. án vsk. Uppl. í síma 864-2484.

Til sölu vinnupallar ofl. Stál vinnupallar 
c.a. 50 l. m. kr.65.000. Lítilsháttar 
gallaðir. Jarðvegsþjappa Bomag 
70 kg. kr.115.000. Vibrator Wacker 
5 m. barki kr. 95.000. Einnig ýmis 
smíðaverkfæri. Uppl. hjá Benedikt í 
síma 893-2853. 

Suzuki Grand Vitara árg. ´99, V6, 
ssk, ekinn 180.000 km., skoðaður 
2015, í topplagi og á lítið slitnum 
nagladekkjum. Uppl. í síma 892-
0016.

Weckman þak-og veggstál Dæmi 
um verð: 0,5 mm. Galv. kr. 1.250 m2 
0,6 mm. Galv. kr. 1.550 m2 0,45 mm. 
Litað. kr. 1.590 m2 afgreiðslufrestur 
4-6 vikur H. Hauksson ehf., sími 588-
1130.

Til sölu Wolkswagen Carvelle árg. 
'07, 8 manna, dísel, cc 2461, bsk., 
ekinn 150 þús. Dráttarbeisli. Verð 
3.500.000. Uppl. í síma 898-2128.

Til sölu Skoda Octavia árg '02, ssk, 
ekinn 140 þús. Verð 450.000. Uppl. 
í síma 898-2128.

Til sölu Yama, 4x4, 660, bilaður 
mótor. Verð 150.000. Uppl. í síma 
898-2128.

Til sölu bílskurshurðir 4 stk. hæð 2,50 
og br. 3,50. Einnig til sölu hlaupaköttur 
(talía) 3ja fasa 1 tonn. Flúorlampar 9 
stk. Stigi fyrir 3,20m lofthæð. Álkarfa 
fyrir hýfingar 1 x 2,5 m. að stærð. 
Tvö varamannaskýli. Uppl. í síma 
840-0604.

Til sölu gömul þriggja hesta kerra. 
Þarf að skipta um klæðningar. Án 
topps en skráð. Ný bretti og ljós, 
tveggja öxla. Uppl. í síma 893-7616, 
Kristinn.

Til sölu Subaru Forester 12/2005, 
ekinn 99 þús km. ssk., grár/tvílitur, 
filmur, dráttarkúla, nýir afturdemparar 
og góð nagladekk. Skoðun til 2015, 
dekurbíll í toppstandi. Verð 1.590 
þús. Myndir í tölvupósti. Uppl. í síma 
892-9301.

Til sölu traktorsgrafa Terex 970 elite. 
Einnig snjóplógur árg.´05. Óska eftir 
tilboðum. Á sama stað er Volvo FL10 
árg.´98. Uppl. í síma 893-1257.

Til sölu Ursus dráttarvél og 
varahlutir. Ursus 360 flott vél á nýjum 
dekkjum með ámoksturstækjum. 
Verðhugmynd 360.000. Ursus mótor 
með nýju innvolsi. Góð afturbretti á 
Ursus 360. Gott húdd á Ursus 335. 
Ný glussadæla í Zetor 6911. Uppl. í 
síma 843-9729.

Tveir gangar af jeppadekkjum til 
sölu í stærðinni 265/75/R16 á 6 
gata felgum. Annars vegar Cooper, 
nánast ný á 110 þús. og hins vegar 
Mastercraft, innan við hálfslitin á 60 
þús.kr. Uppl. í síma 863-8390.

Óska eftir
Gömul hjól. Er með mikla dellu fyrir 
eldgömlum hjólum. Leynist eitt slíkt 
í geymslunni þinni? Þarftu að losna 
við það? Hringdu þá í mig í síma 846-
3635 eða sendu línu á bleosson@
gmail.com. Ástand skiptir ekki máli. 
Minni á að pósturinn getur sent, á 
kostnað viðtakanda.

Kaupi allar tegundir af vínylplötum. 
Borga toppverð. Sérstaklega 
íslenskar. Vantar 45 snúninga 
ís lenskar.  Staðgre ið i  l íka 
vínylplötusöfn. Uppl. gefur Óli í síma 
822-3710 eða á netfangið olisigur@
gmail.com.

Transporter. Hef áhuga á að kaupa 
loftkældan mótor í VW Transporter frá 
árg.´80. Einnig kæmi bíll með mótor í 
lagi til greina. Uppl. í síma 899-3302 
eða á gas@internet.is

Ef þú átt varahluti í fjórhjól, Kawasaki 
300, sem þú vilt láta eða heilt hjól 
vinsamlega hafðu samband í síma 
892-1638.

Óska eftir að leigja gæsaland á 
Norðurlandi. Tún eða akur, helst 
ekki fjær Akureyri en ca. klst. akstur. 
Ábyrgjumst góða umgengni. Uppl. í 
símum 843-0253, Kristján og 820-
3282, Steinþór.

Óska eft ir  dráttarvél með 
ámoksturstækjum. Má þarfnast 
lagfæringar. Vantar einnig vagn. Uppl. 
í síma 843-4904.

Óska eftir dekkjum undir Land Rover 
7.00-16 mega vera mikið slitin en ekki 
fúin, eitt dekk getur gert kraftaverk 
Uppl. í síma 615-3779.

Óska eftir sumarhúsi eða bjálkahúsi. 
Æskileg stærð er 60-75m2. Kaupi 
einnig notað fluguveiðidót. Uppl. í 
síma 693-0055.

Óska eftir góðum veiðilendum á 
Suðurlandi fyrir gæsa- og andaveiði. 
Aðrir staðir koma líka til greina. 
Vinsamlegast sendið tölvupóst um 
staðsetningu og verð á stefthor@
simnet.is eða hringið í síma 895-
9008, Stefán.

Óska eftir 40 l kjötfarsvél. Uppl. í síma 
857-0565.

Óska eftir Ferguson 165 eða 265, er 
staðsettur á Vesturlandi. Uppl. í síma 
897-1370.

Er að gera upp gömul hjól og nöðrur. 
Vantar sárlega alls kyns slátur í 
Honda, SS, SL, XL og XR. Eitt 
gírtannhjól getur gert gagn. Í TS50 
Suzuki afturljós, bretti og hljóðkút. 
Eins Dakar-leifar. Á marga árganga 
af Dýraverndaranum ef e-h vantar. 
Uppl. veitir Ólafur í síma 849-3166.

Óska eftir að kaupa dráttarvélar Zetor 
og Ursus. Einnig til viðgerðar. Uppl. í 
síma 869-0163 eftir kl.18:00.

Vantar Land Cruiser, árg´84-´92. Þarf 
að vera á góðum 38 tommu dekkjum, 
vel hirtur og í góðu lagi. Uppl. í síma 
866-8788.

Atvinna
Bíla- og búvélaverkstæðið Pardus 
á Hofsósi óskar eftir bifvélavikjum/
vélvirkjum og rafvirkja í bæði 
heilsársvinnu og sumarafleysingar. 
Gott væri ef einstaklingarnir væru með 
góða þekkingu á landbúnaðarvélum. 
Nánari uppl. hjá Rúnari í síma 893-
2881. 

Starfsfólk óskast við ferðaþjónustu á 
Suðurlandi. Við þrif og önnur störf. 
Uppl. í símum 487-6655 og 894-9249. 
Hægt að skoða fyrirtæki á horgsland.
is

B l i k k s m i ð i r / n e m a r.  Ve g n a 
aukinna verkefna óskum við eftir 
að ráða nokkra blikksmiði eða 
málmiðnaðarmenn í vinnu. Óskum 
einnig eftir áhugasömu ungu fólki til 
að nema blikksmíði. Skólastyrkur í 
boði. Umsóknir sendist á netfangið 
blikkas@blikkas.is

Reynslumikill kjötiðnaðarmaður 
óskar eftir vinnu. Vanur bústörfum 
og heimavinnslu. Sendist á netfangið 
vormurj@gmail.com

Nýsjálendingur, 44 ára gamall 
óskar eftir vinnu á Íslandi, í sveit, 
við ferðaþjónustu eða almenn 
verkamannastörf frá júnímánuði. 
Vinsamlega hafið samband við Paul 
á charrosch@windowslive.com 

Gefins
Tveir fallegir landnámshanar fást 
gefins. Uppl. í síma 867-8119.

Jarðir
Óska eftir jörð, hvar sem er á landinu. 
Hús á Húsavík verður hluti af greiðslu. 
Skoða allt. Uppl í síma 861-2434 eftir 
kl 17.

Leiga
Óska eftir jörð til leigu með sæmilega 
stóru íbúðarhúsi. Erum 5 í fjölskyldu 
og erum að missa jörðina sem við 
erum að leigja núna. Uppl. á netfangið 
odinnk@hotmail.com

Menntun
Fyrstu skrefin í landslagsarkitektúr. 
BS-nám við umhverfisskipulagsbraut 
Landbúnaðarháskóla Íslands 
er formlega viðurkennt sem 
aðfararnám til landslagsarkitektúrs 
og skipulagsfræða við erlenda 
háskóla. Nánar á www.lbhi.is - 
Landbúnaðarháskóli Íslands.

BS-nám í skógfræði og landgræðslu. 
Í Skógfræði og landgræðslu er 
fléttað saman námsgreinum á 
sviði náttúruvísinda, skógfræði, 
landgræðslu, landslagsfræði og 
rekstrarfræði. Nánar á www.lbhi.is - 
Landbúnaðarháskóli Íslands. 

Þjónusta
Bændur - verktakar! Skerum 
öryggisgler í bíla, báta og vinnuvélar. 
Sendum hvert á land sem er. Skiptum 
einnig um rúður í bílum. Vinnum fyrir 
öll tryggingarfélögin. Margra ára 
reynsla. BílaGlerið ehf. Bíldshöfða 
16 110 RVK. Sími 587-6510.

GB Bókhald.Tek að mér að færa 
bókhald - skila vsk.skýrslu - 
geri ársreikninga - geri og skila 
skattaskýrslu - er með dk+dkBúbót. 
Gerða Bjarnadóttir. Netfang 
gbbokhald@gmail.com eða í símum 
431-3336 og 861-3336.

Hestaflutningar Jóseps Akureyri. 
Fer oftast í vikubyrjun. Næsta ferð 
Akureyri - Reykjavík - Akureyri, 
þriðjudaginn 25. febr. Geri tilboð 
fyrir hópa. Hafið samband, kv. Jósep. 
Uppl. í síma 896-4316. 

Veiði
Hörðudalsá er þriggja stanga lax-
og silungsveiðiá. Veiðisvæðið er 14 
km. Veiðileyfi í Hörðudalsá eru seld 
í Seljalandi. Nánari uppl. á www. 
seljaland.is, seljaland@seljaland.is 
eða í síma 894-2194.

Örugg matvæli – samstarf íslenskra og þýskra stjórnvalda
Íslensk og þýsk stjórnvöld hafa tekið 
upp samstarf um örugg matvæli. 
Verkefnið felur í sér kaup og 
uppsetningu á rannsóknartækjum 
og þjálfun íslenskra eftirlitsmanna 
í faggiltum efnagreiningum og 
eftirlitsstörfum. Jón Gíslason, 
forstjóri Matvælastofnunar segir 
nýja samstarfið gæðatryggingu 
fyrir neytendur því nú sé til dæmis 
hægt að mæla 300 varnarefni í 
grænmeti og ávöxtum í stað 60 
áður í hverju sýni. Nýja samstarfið 
var nýlega kynnt á fjölmennum 
fundum í Reykjavík og Selfossi 
á vegum Matvælastofnunar, 
Matís og Atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins. 

Örugg matvæli gerir íslenskum 
yfirvöldum, Matvælastofnun og 
heilbrigðiseftirliti sveitarfélaganna 
betur kleift að framfylgja löggjöf um 
matvælaöryggi og neytendavernd, 
sem hefur nú þegar verið innleidd í 
gegnum EES-samninginn. Verkefnið 
felur í sér kaup og uppsetningu 
á rannsóknatækjum og þjálfun 
í faggiltum efnagreiningum og 
eftirlitsstörfum. Verkefnið var 

upphaflega hluti af IPA-áætlun vegna 
aðildarviðræðna Íslands við ESB en 
hefur nú verið hrint í framkvæmd 
í formi tvíhliða verkefnis milli 
þýskra og íslenskra stjórnvalda. 
Verkefnið er unnið í samvinnu Matís, 

Matvælastofnunar, Atvinnuvega- 
og nýsköpunarráðuneytisins, 
Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL), 
Bundesinstitut für Risikobewertung 
(BfR) og Niedersächsisches 

Landesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit (LAVES) 
í Þýskalandi. „Bættur innlendur 
rannsóknabúnaður og aukin þjálfun 
eftirlits- og rannsókna manna mun 
stuðla að auknu matvælaöryggi 

og neytendavernd. Verkefnið mun 
jafnframt auka traust til íslenskrar 
matvælaframleiðslu, opna markaði 
fyrir íslenska matvælaframleiðendur 
og bæta sóknarfæri þeirra á erlendri 
grundu“, sagði Jón enn fremur./MHH

Sigurður Ingi Jóhannsson, umhverfis- og auðlindaráðherra, ávarpaði fundar-
gesti á fundinum á Selfossi.  Myndir / MHH

Margrét B. Sigurðardóttir, fagsviðstjóri hjá Matvælastofnun, var einn af 
frummælendum fundanna.

Næsta Bændablað 
kemur út 6. mars

Smáauglýsinga-
síminn er:

563 0300
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Sauðfjárbúskapur byggir afkomu 
sína að miklu leyti á sumarbeit. 
Mest allt sauðfé landsins 
gengur frjálst á afréttum og 
upprekstrarheimalöndum frá 
því síðla júní fram í september 
ár hvert. Það væri gott og blessað 
ef úthagavistkerfin væru alls 
staðar heil og í fullri virkni. Því 
miður skortir sums staðar talsvert 
upp á að svo sé. Sauðfjárbeit 
úthagavistkerfa er dæmi um 
samsett kerfi manns og náttúru. 
Beitarnýting kerfanna þarf 
að vera markviss og rýra ekki 
náttúrugæði þeirra. Stýring á 
nýtingu auðlindarinnar þarf því að 
vera heildstæð; í ákvarðanatöku 
jafnt sem í framkvæmdum og mati 
á árangri.

Röskuð úthagavistkerfi 

Talsverður hluti íslenskra 
úthagavistkerfa er raskaður og virkni 
þeirra því undir vistfræðilegri getu. 
Vistferlar raskaðra kerfa eru rofnir 
og þau gjarnan föst í ósjálfbæru 
ástandi. Landgræðsla sem miðar 
að vistheimt er því oft nauðsynleg 
til að auka vistfræðilega virkni og 
efla þanþol kerfanna gegn nýtingu 
og eða umhverfislegum áföllum. 
Landgræðsla er samheiti yfir 
aðgerðir sem fela í sér lágmarks 
inngrip til viðgerða á náttúrulegum 
ferla skaddaðra vistkerfa og stuðla 
helst að vistheimt þeirra. Ferlið 
miðar að því að ýta röskuðum kerfum 
yfir lífræna eða ólífræna þröskulda 
sem halda virkni þeirra niðri og örva 
framvindu staðargróðurs. 

Landgræðsla sem miðar að 
vistheimt er ferli sem tekur jafnan 
marga áratugi. Gróður tekur oftast 
fljótt við sér þegar aðstæður batna, 
svo sem við áburðargjöf eða 
önnur inngrip. Það tekur engu að 
síður langan tíma að byggja upp 
jarðvegsgæðin sem þarf til að miðla 
næringarefnum og vatni til viðhalds 
á öflugri gróðurþekju.

Vistheimt og samfélag

Síðustu áratugina hefur aukin 
þekking á eðli rofferla og 
starfsemi vistkerfa haft mikil 
áhrif á landgræðsluaðferðir. Nú er 
lögð áhersla á að örva útbreiðslu 
staðargróðurs í stað áburðarfrekra 
grassáninga eins og tíðkuðust á árum 
áður. Landbúnaðartengdar aðferðir 
hafa því vikið fyrir vistfræðilegum 
nálgunum við uppgræðslu lands. 
Stjórnsýslulegar nálganir hafa 

sömuleiðis breyst umtalsvert á 
síðustu áratugum. Áður fyrr var lítil 
bein tenging við hagsmunaaðila og 
landgræðsluverkefnum sinnt nær 
eingöngu af stjórnvöldum. Í dag 
er lögð mikil áhersla á samstarf 
og sameiginlega ábyrgð ríkis og 
landnotenda á endurheimt vistkerfa 
og bættri landnýtingu.

Þessar áherslubreytingar má sjá í 
margvíslegum samstarfsverkefnum 
stjórnvalda og bænda. Þar má 
nefna samfélagsverkefni eins og 
Bændur græða landið (BGL), starf 
landgræðslufélaga og styrkveitingar 
Landbótasjóðs. Landnýtingarþáttur 
gæðastýringar í sauðfjárrækt, sem 
er hluti af samningi sauðfjárbænda 
og ríkisvaldsins, hefur einnig haft 
mikil áhrif. Eins má nefna verkefnið 
Betra bú sem ætlað var að auka 
læsi landeigandans á auðlind sína 
– landið sjálft. 

Sauðfjárbeit úthagavistkerfa

Líklega eru fáir eins meðvitaðir um 
gildi landgræðslu/vistheimtar eins og 
sauðfjárbændur og natni þeirra og elja 
við uppgræðslustörf einstök. Það er 
engu að síður umhugsunarvert að sú 
þekking virðist ekki hafa veigamikil 
áhrif hvernig þeir beita fé sínu að 
sumri. Þrátt fyrir góða viðleitni til 
markvissari beitarstýringar í gegnum 
landnýtingarþátt gæðastýringar 
í sauðfjárrækt þá hefur ekki 
tekist sem skyldi. Enn skortir 
heildstæða áætlun fyrir skipulag 
sauðfjárbeitar að sumarlagi. Flestir 
sauðfjárbændur beita enn afrétti og 
upprekstarheimalönd samkvæmt 

gömlum hefðum. Í einhverjum 
tilfellum er sauðfé eingöngu beitt 
á afgirt heimaland viðkomandi 
bújarðar, en þau dæmi eru fá.

Þó að talsvert af sumarbeitilandi 
sauðfjár sé vistfræðilega í ágætu 
ástandi er í of mörgum tilfellum 
enn verið að beita fé á illa farið 
land og auðnir. Í öðrum tilfellum er 
beitarálag á afmörkuðum svæðum 
of mikið og hætta á landhnignun. 
Ágangur á eignarland annarra 
er þáttur sem þarf líka að taka á. 
Heildstætt beitarskipulag myndi gera 
okkur kleift að vinna staðbundið að 
úrlausnum og laga þær að hverju 
tilfelli fyrir sig.

Þörfin eftir heildstæðu 
nýtingarskipulagi úthagavistkerfa 
tengist ekki eingöngu beitarstýringu. 
Hún kemur líka til vegna 
búháttabreytinga til sveita sem og 
stóraukins fjölda ferðamanna. Það 
eru margir hagsmunahópar sem vilja 
nýta úthagavistkerfi í almannaeign 
til annars en sauðfjárbeitar og þeirra 
rétt þarf líka að virða.

Sauðfjárbændur og heildstætt 
beitarskipulag

Misgott ástand úthagavistkerfa er 
eitt af stærstu umhverfismálum 
Íslands – eitthvað sem við getum 
ekki látið reka á reiðanum lengur. 
Það er löngu tímabært að taka 
á nýtingu þeirra af mun meiri 
festu en hingað til hefur tíðkast. 
Endurheimt raskaðra vistkerfa, bætt 
beitarskipulag og markviss vöktun á 
vistfræðilegu ástandi úthagavistkerfa 
eru forgangsatriði til að efla og 

viðhalda þessari auðlind sem er 
undirstaða sauðfjárbúskapar eins og 
hann er stundaður í dag. Þar þarf þó 
að hafa í huga að mikill breytileiki 
er á ástandi og gerð lands eftir 
landsvæðum. Beitarskipulag þarf 
því að vinna svæðisbundið út frá 
vistfræðilegum og landfræðilegum 
forsendum hverju sinni. Það þarf 
sömuleiðis að vinna í nánu samstarfi 
allra hlutaðeigandi aðila og í sem 
mestri sátt. 

Þó að vistfræðilegt ástand 
úthagavistkerfa sé sameiginlegt 
hagsmunamál þjóðarinnar eru fáir 
hagsmunahópar betur fallnir til að 
leiða gerð heildstæðs nýtingar- og 
beitarskipulags en sauðfjárbændur 
sjálfir. Ég hvet þá því til að taka 
þetta mál upp á sína arma hið fyrsta 
og kalla eftir aðstoð stjórnvalda 
til að koma á svæðisbundnum 
þverfaglegum vinnuhópum til að 
móta öflugt beitarstýringar- og 
vistfræðilegt vöktunarkerfi í hverjum 
landsfjórðungi fyrir sig. Það yrði 
okkar allra hagur.

Þórunn Pétursdóttir,
Landgræðslu ríkisins

Eigum allar síur í New Holland og JCB á lager

Skeiðarás 3   Garðabær   Sími 5272600   velavit@velavit.is

Útvegum olíuverk í flestar gerðir bíla og tækja
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Hafið samband og látið okkur aðstoða við 
að útvega réttu varahlutina
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Búnaðarþing Bændasamtaka 
Íslands 
laugardaginn 1. mars kl. 12.30-14.00
Salurinn Silfurberg á 1. hæð Hörpu

Allir eru velkomnir á setningarathöfn Búnaðar- 
þings, sem hefst með léttri hádegishressingu 
í boði íslenskra bænda. Kór Menntaskólans 
við Hamrahlíð syngur, landbúnaðarverðlaunin 
verða veitt og Magni Ásgeirsson tekur lagið.  

Kokkakeppni Food & Fun 
laugardaginn 1. mars, kl. 13.00-16.00
Salurinn Norðurljós á 1. hæð Hörpu

Food & Fun hefur löngum verið einn af há- 
punktum ársins í íslenskri veitingaflóru.  
Nokkrir gestakokkar keppa sín á milli um 
titilinn Food & Fun matreiðslumaður ársins 
í Hörpunni. Veitingastaðirnir sem taka þátt 
í hátíðinni munu bjóða gestum að bragða á 
dýrindis mat sem gerður er úr hágæða  
íslensku hráefni.

Vetrarmarkaður Búrsins  
laugardaginn 1. mars og sunnudaginn 2. 
mars, kl. 11.00-17.00
Jarðhæð Hörpu

Ljúfmetisverslunin Búrið heldur stærsta 
matarmarkað landsins, þar sem bændur, 
framleiðendur og neytendur bera 
saman bækur sínar og stunda viðskipti. 
Einkunnarorð Vetrarmarkaðarins eru 
„Uppruni, umhyggja og  upplifun“ og öruggt 
að allir finna eitthvert góðmeti við sitt hæfi.

Laugardaginn 1. mars verður mat gert hátt undir höfði í Hörpunni í Reykjavík. Búnaðarþing 
Bændasamtaka Íslands verður formlega sett við hátíðlega athöfn og kokkakeppni matar-
hátíðarinnar Food & Fun fer fram í kjölfarið. Á sama tíma verður iðandi mannlíf á Matarmarkaði 
Búrsins, þar sem ýmsir smáframleiðendur bjóða fram sínar vörur. 

Á sama tíma verður ýmislegt um að vera í húsinu. Vélasalar sýna dráttarvélar, Landbúnaðarháskóli Íslands kynnir spennandi 
námsleiðir, hamborgarabíllinn Tuddinn verður ekki langt undan og sauðfjárbændur og Meistarafélag kjötiðnaðarmanna mæta 
með grillvagninn kl. 14 á laugardag. 

Allir eru velkomnir í Hörpuna!

Velkomin á
matarhátíð í Hörpu
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