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Sláturfélag Suðurlands skilaði 5,6% arðsemi eigin fjár á síðasta ári:

Forstjórinn segir vísvitandi blekkingum beitt 
í áróðursstríði gegn landbúnaðarkerfinu
− Telur mikil dulin verðmæti felast í íslenskum landbúnaði sem haldi landinu í byggð og þjóð án landbúnaðar sé fátæk þjóð
Sláturfélag Suðurlands hélt aðal-
fund sinn 18. mars sl. Í ávarpi 
forstjórans, Steinþórs Skúlasonar, 
kom fram að grimm samkeppni 
ríki á markaðnum. Það eigi bæði 
við á milli framleiðenda á inn-
anlandsmarkaði og þeirra við 
erlenda framleiðendur vegna 
vaxandi innflutnings. 

Segir Steinþór að innflutt nauta-
kjöt hafi verið um 39% af innan-
landssölunni á síðasta ári. Þá var 
hlutdeild innflutts kjúklingakjöts 
18% og innflutts svínakjöts 15%. 

Innflutningur landbúnaðarvara 
eykst með nýjum tollasamningi

Með nýgerðum fríverslunarsamningi 
sem gerður var við ESB í haust og 
tekur gildi 2017 mun innflutningur 
aukast umtalsvert. Er þetta í takt við 
orð svína- og alifuglabænda sem 
óttast mjög afleiðingar af verulegri 
afléttingu tollverndar. 

Síendurteknar rangfærslur 

Steinþór segir að því sé ranglega 
haldið fram að landbúnaðarkerfið 
haldi aftur af nýsköpun og frelsi 
bænda. Einnig að aukinn innflutn-
ingur og afnám þessa „vonda“ kerf-
is bæti hag bænda og neytenda og 
losi bændur úr einhverjum fjötrum. 

„Það er þekkt áróðurstækni að 
síendurtaka ranga hluti og gera þá 
með þeim hætti að viðurkenndum 
staðreyndum í huga fólks.“

Bréf Samtaka atvinnulífsins 
(SA) sem sent var fjárlaganefnd 
Alþingis 29. febrúar síðastliðinn, 
styður óneitanlega málflutning 
Steinþórs. Bréfið lýtur að gerð 
búvörusamnings og þar er harðlega 
gagnrýnt það sem kallað er aukin 
tollvernd sem felist í nýjum búvöru-
samningum. Segir SA m.a. í bréfinu 
að tollvernd á alifugla- og svínakjöti 
styðji ekkert stefnu stjórnvalda um 
styrkingu byggðar í dreifbýlinu. 

Málflutningur SA líkt og Samtaka 
verslunar og þjónustu hefur miðast 
við að knýja fram afnám verndar-
tolla vegna innlendrar landbúnaðar-
framleiðslu. Þrátt fyrir það er ljóst 
að flest önnur ríki veraldar beita 
óspart slíkum tollum til að vernda 
sína innlendu framleiðslu. 

Vísvitandi blekkingar

„Í kjötframleiðslunni eru allir frjáls-
ir að því að framleiða eins og þeir 
vilja. Það er ekkert kerfi sem stjórnar 
framleiðslunni eða heldur aftur af 
bændum,“ segir Steinþór.

„Fullyrðingar um annað eru vís-
vitandi blekkingar. Það er til staðar 
stuðningur og það er innflutnings-
vernd. Útfærsla á stuðningi getur 
vissulega verið framleiðsluhvetjandi 
eða letjandi, en ekki er hægt að halda 
því fram að kerfið sem slíkt komi í 
veg fyrir nýsköpun og einkaframtak. 
Stuðningur við landbúnað er mikill 

á Íslandi eins og aðstæður landsins 
krefjast. En því má ekki gleyma að 
stuðningurinn hefur minnkað mikið 
á liðnum árum sem hlutfall af lands-
framleiðslu.“

„Þjóð án landbúnaðar
er fátæk þjóð“

„Aukning ferðaþjónustunnar hefur 
öðru fremur komið Íslandi hratt úr 
kreppu. Hagsmunir ferðamennsku 
og landbúnaðar fara saman og styðja 
hvorir við aðra. Það eru mikil dulin 
verðmæti í innlendum landbúnaði 
sem gerir landið áhugaverðara og 
heldur því í byggð. Þjóð án land-
búnaðar er fátæk þjóð.“

Með 475 manns í vinnu

Í árslok 2015 voru starfsmenn SS 
samtals 475 og hafði þá fjölgað um 
25 frá árinu áður. Unnin ársverk 
voru 424. Ljóst er því að starfsemi 

félagsins er verulega þýðingarmikil 
í samfélaginu, ekki síst á Hvolsvelli 
og á Hellu þar sem félagið er 
með öfluga matvælaframleiðslu. 
Launakostnaður félagsins nam um 
2,5 milljörðum króna í fyrra sem 
skilar sér inn í samfélagsveltuna, 
m.a. í formi skatta.

Með 10,7 milljarða rekstrartekjur  

Á árinu 2015 var hagnaður af 
rekstri Sláturfélags Suðurlands upp 
á 229,6 milljónir króna á móti 433,1 
milljónar króna hagnaði árið 2014. 
Rekstrartekjur samstæðunnar voru 
rúmir 10,7 milljarðar króna árið 
2015 en voru 10,6 milljónir árið þar 
á undan. Eiginfjárhlutfall var 52,6%, 
en var 53,4% árið áður. Arðsemi eig-
infjár var 5,6% á árinu 2015 á móti 
11,5% á árinu 2014. EBITA félags-
ins lækkaði nokkuð milli ára, eða úr 
950 milljónum króna árið 2014 í 726 
milljónir í árslok 2015. /HKr.

Tíðindamaður Bændablaðsins var 
á ferðalagi í Japan fyrir skömmu 
og heimsótti meðal annars höf-
uðstöðvar japönsku bændasam-
takanna. 

Í umfjöllun um samtökin og 
landbúnað kemur meðal annars 
fram að meðlimir japönsku bænda-
samtakanna eru ríflega tíu milljón 
og þar af eru rúmlega fjórar millj-
ónir bænda.

Hrísgrjónarækt á undir högg að 
sækja og er 90% tollur á innfluttum 
hrísgrjónum í Japan. 

Samtökin reka banka og trygg-
ingarfélag og stunda umtalsverða 
inn- og útflutningsverslun. Velta 
samtakanna árið 2015 var 6,8 
billjónir íslenskra króna. 

 − Sjá nánar á bls. 38– 41.

Landbúnaður í Japan:

Nýtur allt að 90% 
verndartolla

Texco í Bretlandi:

Beitir uppruna-
blekkingum
Verslunarkeðjan Tesco er sökuð 
um að hafa falsað upprunamerk-
ingar á landbúnaðarvörum. 

Er það gert með því að segja 
þær upprunnar frá býlum og fram-
leiðendum sem einungis eru til í 
hugarheimi markaðsmanna Tesco.

 − Sjá nánar á bls. 2

Það var handagangur í öskjunni þegar sex úrvalsrúningsmenn öttu kappi í keppninni um Gullklippurnar sem haldin var á Kex Hostel í Reykjavík um liðna 
helgi. Fjöldi manns mætti og fylgdist með rúningi en á myndinni má sjá Heiðu Guðnýju Ásgeirsdóttur, bónda á Ljótarstöðum, bera sig faglega að við 
snoðrúninginn. Þórarinn Ingi Pétursson, formaður Landssamtaka sauðfjárbænda, var kynnir og Lilja Grétarsdóttir dæmdi af nákvæmni. Það var síðan 
eitt af fyrstu embættisverkum nýs landbúnaðarráðherra, Gunnars Braga Sveinssonar, að afhenda Jóni Ottesen, bónda á Grímarsstöðum, sigurlaunin. 
Viðburðurinn var skipulagður í samvinnu Landssamtaka sauðfjárbænda, sem endapunkturinn á aðalfundi og árshátíð, Bændablaðsins og forsvarsmanna 
Kex Hostel. Keppnin um Gullklippurnar var nú haldin í þriðja sinn.  Mynd / Jóhannes Magnússon

Þrekvirki að greinin 
komst óbrotin í gegnum 
bankahrunið
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Neytendamál:

Vafasamar upprunamerkingar
−Breska verslunarkeðjan Texco uppvís að blekkingum með því að vísa til bændabýla sem hvergi eru til

Umsóknarfrestur um starf lands-
græðslustjóra rann út 20. mars 
síðastliðinn. Átta umsækjendur 
eru um embættið.

Valnefnd skipuð þremur einstak-
lingum mun meta hæfni og hæfi 
umsækjenda og skila greinargerð 
til umhverfis- og auðlindaráðherra, 
sem skipar í embættið til fimm ára.

Umsækjendurnir eru: 
Anna Guðrún Þórhallsdóttir, pró-
fessor hjá Landbúnaðarháskóla 
Íslands
Árni Bragason, forstjóri NordGen
Benedikt Arnórsson, bóndi
Eydís Líndal Finnbogadóttir, for-
stöðumaður sviðs miðlunar og 
grunngerðar hjá Landmælingum 
Íslands
Guðmundur Stefánsson, sviðs-
stjóri á landverndarsviði hjá 
Landgræðslu ríkisins
Rannveig Anna Guicharnaud, 
jarðvegsfræðingur hjá Resource 
and Climate Consultancy
Rodrigo Ademar Martinez 
Catala, Environmental Educator 
hjá Camping La Belvedere
Þórunn Pétursdóttir, sérfræðingur 
hjá Landgræðslu ríkisins

Í auglýsingu ráðuneytisins kemur 
fram að unnið er að endurskoðun 
laga um landgræðslu, meðal 
annars um starfsemi stofnunarinn-
ar. Markmiðið er sagt að efla starf 
við gróður- og jarðvegsvernd, upp-
græðslu og sjálfbæra landnýtingu. 
Nýr landgræðslustjóri mun fá það 
verkefni að framfylgja breytingunni.

Sveinn Runólfsson landgræðslu-
stjóri lætur af störfum vegna aldurs 
þann 30. apríl næstkomandi eftir 44 
ára starf.  /smh

Laus pláss í orlofshúsum 
Bændasamtaka Íslands. 

Bændur athugið að enn 
eru laus pláss í orlofshúsum 
Bændasamtakanna á Hólum í 
Hjaltadal og á Flúðum í byrjun júní 
og síðari hluta ágúst. 

Áhugasamir hafi samband við 
Halldóru Ólafsdóttur í síma 563- 
3300 eða sendi fyrirspurn á netfang-
ið ho@bondi.is

Orlofshús

Verslunarkeðjan Tesco er sökuð 
um að hafa falsað upprunamerk-
ingar á landbúnaðarvörum með 
því að segja þær upprunnar frá 
býlum og framleiðendum sem 
einungis eru til í hugarheimi 
markaðsmanna Tesco.

Í breskum fjölmiðlum er sagt að 
dæmi séu um að grænmeti sem sagt 
er koma frá ímynduðum bóndabæ á 
Bretlandseyjum sé við nánari skoðun 
ræktað í Brasilíu og að „lífrænt rækt-
uð“ bresk jarðarber séu framleidd 
á Spáni. 

Í öðru tilfelli var svínakjöt sem 
sagt var af svínum á litlu bresku fjöl-
skyldubúi framleitt í verksmiðjubúi í 
Hollandi. Epli sem sögð eru ræktuð 
í Kent koma frá Kína og svo mætti 
lengi telja.

Tesco ver merkingarnar

Talsmenn Tesco segja að vörurnar 
sem þeir selji komi frá mörgum 
framleiðendum og að um mistök sé 
að ræða séu upprunamerkingarnar 
rangar og að í sumum tilfellum hafi 
býli sem vörurnar séu merktar frá 
nýlega hætt starfsemi. Í öðrum til-
fellum séu innfluttar vörur seldar 
undir innlendu vörumerki. 

Dæmi um bæjarheiti sem 
Tesco notar eru Willow, Boswell, 
Woodside, Nightingale og Redmere. 
Öll þessi nöfn hljóma bresk en 
við nánari skoðum sést að hrá-

efnið í pakkningunum er erlent. 
Verslunarkeðjur eins og Morrison´s, 

Aldi og Lidl eru sagðar merkja sínar 
vörur á sama hátt. 

Villandi fyrir neytendur og 
skaðlegt fyrir bændur

Bændasamtökin í Bretlandi hafa 
gagnrýnt merkingarnar harðlega og 
segja þeim einungis ætlað að villa 
um fyrir neytendum og að þær skaði 
hagsmuni breskra bænda. Enn frem-
ur er því haldið fram að merkingarn-
ar blekki neytendur sem vilji styrkja 
innlendan landbúnað og að þeir séu 
því að kaupa köttinn í sekknum. 

Talsmenn Bændasamtakanna í 
Þýskalandi hafa í framhaldi af mál-
inu stigið fram og sagt að ástandið 
sé svipað þar í landi. Merkingar séu 
iðulega villandi og gefi í skyn að 
erlend landbúnaðarvara sé innlend. 

Íslensk naut frá Þýskalandi

Ekki alls fyrir löngu kom upp svip-
að mál hér á landi þar sem orðið 
Ísland var áberandi í merkingum 
umbúða fyrir nautakjöt. Við nánari 
skoðun reyndist kjötið vera frá 
Þýskalandi. Einu sinni var líka bent 
á að ekki væri nóg að skola erlent 
kál í íslensku vatni og pakka því 
hér á landi til að það teljist íslensk 
framleiðsla.

Neytendur eiga að sjálfsögðu rétt 
á að vita hvaðan maturinn þeirra 
kemur og hvert innihald umbúða 
sem þeir kaupa er. Rangar og vill-
andi upplýsingar koma sér illa fyrir 
alla.  /VH

Átta sækja um 
embætti land-
græðslustjóra

Fréttir

Safnast þegar saman kemur, gæti verið þýðing á einu af slagorðum Tesco.

Kjöt sem sagt er framleitt sérstaklega fyrir Tesco og pakkað í fallegar umbúðir 
merkt nafni á sveitabænum Boswell sem hvergi er til. 

Ný stjórn Ráðgjafarmiðstöðvar 
landbúnaðarins (RML) var skipuð 
á dögunum. 

Í fimm manna stjórn koma fjór-
ir nýir stjórnarmenn en Sigurður 
Eyþórsson, framkvæmdastjóri 
Bændasamtaka Íslands, er áfram 
formaður

Nýja stjórn skipa Guðríður 
Helgadóttir, forstöðumaður 
starfs- og endurmenntunardeild-
ar Landbúnaðarháskóla Íslands, 
Hallfríður Ósk Ólafsdóttir, bóndi 
í Víðidalstungu og gæðastjóri 
Sláturhúss KVH á Hvammstanga, 
Sigríður Jóhannesdóttir, bóndi á 
Gunnarsstöðum og rekstrarstjóri á 
Dvalarheimilinu Nausti á Þórshöfn 
og Einar Freyr Elínarson, bóndi 
á Loðmundarstöðum í Mýrdal og 
formaður Samtaka ungra bænda 
og Félags sauðfjárbænda í Vestur-
Skaftafellssýslu.

Varamenn í stjórn RML eru 
þau Guðný Helga Björnsdóttir, 
varaformaður BÍ og Einar Ófeigur 
Björnsson, stjórnarmaður í BÍ.

Ný stjórn 
hjá RML

Búvörusamningarnir og Alþingi: 

Búvörusamningarnir eitt af stóru 
málum ríkisstjórnarinnar
Bændur samþykktu samningana 
í Búnaðarþingi í febrúar síðast-
liðinn. Gunnar Bragi Sveinsson 
landbúnaðarráðherra segir 
samningana vera eitt af þeim 
stóru málum sem ríkisstjórnin 
vill afgreiða fyrir kosningar í 
haust.

Ólíklegt er að samningarnir fari 
í gegnum þingið í óbreyttri mynd 
nái stjórnarandstaðan meirihluta á 
þingi eftir kosningar í haust.

Mannahrókeringar og ný 
ríkisstjórn

Sigurður Ingi Jóhannsson, fyrrver-
andi landbúnaðarráðherra, tók við 
embætti forsætisráðherra í kjölfar 
mótmæla vegna Wintris-málsins 
svokallaða og afsagnar Sigmundar 
Davíðs Gunnlaugssonar. Samhliða 
því var Gunnar Bragi Sveinsson 
settur ráðherra sjávarútvegs- 
og landbúnaðarmála og Lilja 
Alfreðsdóttir ráðin sem utanríkis-
ráðherra. 

Aðdragandi ráðherraskiptanna 
var umfjöllun Kastljóss um tengsl 
Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, 
Bjarna Benediktssonar fjármálaráð-
herra og Ólafar Nordal innanrík-
isráðherra við skráð aflandsfélög 
hjá fyrirtækinu Mossack Fonseca 
á Panama. Alda mótmæla fylgdi í 
kjölfarið þar sem þess var krafist 
að ríkisstjórnin segði af sér. Í fram-
haldi af því var mynduð ný ríkis-
stjórn undir forsæti Sigurðar Inga.

Ráðherrar nýju ríkisstjórnar-
innar eru allir þeir sömu og í síð-
ustu stjórn að því undanskildu að 
Sigmundur Davíð er ekki lengur 
ráðherra, Sigurður Ingi er forsætis-
ráðherra, Gunnar Bragi er sjávarút-
vegs- og landbúnaðarmála og Lilja 
Alfreðsdóttir er sest í ráðherrastól 
utanríkismála.

Áhersla á samþykkt 
búvörusamninganna 

Gunnar Bragi Sveinsson landbúnað-
arráðherra sagði í stuttu samtali við 
Bændablaðið að hann teldi yfirgnæf-

andi líkur á að búvörusamningarnir 
næðu í gegnum þingið áður en að 
þing yrði rofið og efnt til kosninga 
í haust. 

„Búvörusamningarnir eru eitt af 
stóru áherslumálum ríkisstjórnarinn-

ar. Bændur eru búnir að samþykkja 
samningana og ég sé ekki annað en 
að samþykkt þeirra muni ganga eftir 
í þinginu. Að minnsta kosti munum 
við leggja áherslu á að svo verði.“

Gunnar segist ekki vilja segja 
neitt til um framgang annarra 
mála tengjast landbúnaði og mat-
vælaframleiðslu. „Við erum ekki enn 
búin að ganga frá áherslulistanum 
og vitanlega munu einhver mál 
sem ekki verða talin bráðnauðsyn-
leg detta út en ég get ekki enn sagt 
hvaða mál það eru.“

Fánamálið svokallaða sem snýr 
að upprunamerkingum matvæla var 
afgreitt úr nefnd 12. apríl að sögn 
Gunnars og því góður gangur á því 
að hans sögn. Miðað við það má 
telja góðar líkur á að fánamálið, sem 
verið hefur í umræðunni í fjölda ára, 
verði loks afgreitt á Alþingi.  /VH 

Gunnar Bragi Sveinsson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Sigurður Ingi Jóhannsson, fyrrver-
andi ráðherra landbúnaðarmála, er 
orðinn forsætisráðherra eftir brott-
hvarf Sigmundar Davíðs Gunnlaugs-
sonar. 
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Mitsubishi L200 er kominn með nýtt útlit, aukið rými og meiri snerpu. Þú finnur varla 
sterkbyggðari og áreiðanlegri bíl. Svo er hann svo notadrjúgur að erfið verkefni munu bara 
gleðja hann. Komdu og náðu þér í nýjan L200 áður en hann flýgur frá þér.

FYRIR HUGSANDI FÓLK
A · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.isA

Umboðsmenn um land allt: Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði

Mitsubishi L200 Intense 
6 gíra beinskiptur, fjórhjóladrifinn frá:

6.890.000 kr.

ýtt útlit, aukið rými og meiri snerpu. Þú finnur varla 
vo er hann svo notadrjúgur að erfið verkefni munu b
nýjan L200 áður en hann flýgur frá þér.

„Hér er því kominn bíll sem mjög auðvelt er að mæla 
með og sannast sagna átti reynsluökumaður alls ekki 
von á svo góðum bíl er hann var sóttur.“

Finnur Thorlacius, Fréttablaðinu
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Söfnun fyrir fjölskylduna á 
Núpi á Berufjarðarströnd
Fjölskyldan á Núpi á Berufjarðar-
strönd varð fyrir miklum harmi 
við sviplegt fráfall ungs sonar, 
Friðriks Júlíusar Björgvinssonar, 
í lok mars. 

Nokkrir vinir Núpsfólksins standa 
nú fyrir fjáröflun til að létta undir 
með fjölskyldunni og vilja þar með 
sýna þeim stuðning í þeirra miklu 
sorg.

Stofnaður hefur verið bankareikn-
ingur í Arion banka á Egilsstöðum  
og er óskað eftir framlögum inn á 
þann reikning. 

Margt smátt gerir eitt stórt, en 
við vonumst eftir að sem flestir sjái 
sér fært að leggja ákveðna upphæð 

inn á þennan reikning. Stefnt er að 
því að reikningurinn verði opinn í 
6 mánuði, en að þeim tíma liðnum 
verður honum lokað.

Reikningsnúmerið er:
0305-13-110140
Kennitala: 271069-5379, 
Vilborg Friðriksdóttir. 

Sé frekari upplýsinga óskað um 
söfnunina má leita til einshvers af 
undirrituðum. 

Ólafur Eggertsson,
Stefán Eðvald Stefánsson,
Hákon Hansson.

Fréttir

Ný stjórn kosin á aðalfundi Landssambands kúabænda:

Engin lognmolla á 
30 ára afmælinu
Ný stjórn Landssambands kúa-
bænda var kjörin við lok aðal-
fundar sambandsins þann 1. apríl. 
Allir fulltrúar eru nýir í stjórn. 
Arnar Árnason á Hranastöðum 
í Eyjafirði var fyrr í dag kjörinn 
formaður stjórnar.

Fyrir fundinn var ljóst að hart yrði 
tekist á í formannskjörinu, en tveir 
höfðu gefið kost á sér í þá stöðu fyrir 
fundinn, þeir Arnar Árnason, bóndi á 
Hranastöðum í Eyjafirði og Jóhann 
Nikulásson, bóndi í Stóru-Hildisey 
II í Landeyjum og þáverandi stjórn-
armaður í LK. Hafði Sigurður 
Loftsson lýst því yfir á Búnaðarþingi 
að hann hygðist hverfa af vettvangi 
sem formaður LK samhliða því að 
Baldur Helgi Benjamínsson, fram-
kvæmdastjóri samtakanna, hafði lýst 
því yfir að hann hygðist líka láta af 
störfum. 

Í aðdraganda aðalfundarins höfðu 
verið uppi hörð átök um ólík sjónar-
mið varðandi nýja búvörusamninga. 
Þar var ekki síst tekist á um afnám  
kvótakerfis í mjólkurframleiðslu. 
Niðurstaðan varð þó sú að meirihluti 
kúabænda samþykkti samningana 
líkt og meirihluti sauðfjárbænda 
sem líka höfðu deilt hart um sína 
samninga. 

Greinilegt var samt að átökin um 
búvörusamningana höfðu  ákveðin 
áhrif á andrúmsloftið á aðalfund-
inum. Í formannskjöri LK fór svo 
að mjótt var á munum en þar hafði 
Arnar þó betur með 18 atkvæði en  
Jóhann fékk 15 atkvæði. Arnar, 
sem verið hefur mjög gagnrýninn á 
nýsamþykkta búvörusamninga, er 
41 árs og hefur búið á Hranastöðum 
frá 2001.

Við kosningu annarra stjórnar-
manna náði enginn úr fráfarandi 
stjórn kjöri. Í nýju stjórninni sitja 
nú ásamt Arnari: 

• Elín Heiða Valsdóttir, kúabóndi 
í Úthlíð í Skaftártungu. Kjörin 
með 28 atkvæðum.

• Samúel Unnsteinn Eyjólfsson, 
kúabóndi í Bryðjuholti í 
Hrunamannahreppi. Kjörinn 
með 27 atkvæðum.

• Bessi Freyr Vésteinsson, holda-
nautabóndi í Hofsstaðaseli í 
Skagafirði. Kjörinn með 23 
atkvæðum.

• Pétur Diðriksson, kúabóndi á 
Helgavatni í Þverárhlíð. Kjörinn 
með 19 atkvæðum.

Tveir varamenn 

Eftirtalin voru kjörin varamenn í 
stjórn: Bóel Anna Þórisdóttir, bóndi 
á Móeiðarhvoli í Rangárþingi ytra, 
með 23 atkvæði. Davíð Logi Jónsson, 
kúabóndi á Egg í Hegranesi, með 16 
atkvæði.

Kjörbréfa- og uppstill-
ingarnefnd gerði tillögu um að 
skoðunarmenn reikninga verði 
Borghildur Kristinsdóttir, kúabóndi 
í Skarði í Landsveit og Aðalsteinn 
Hallgrímsson, kúabóndi í Garði í 
Eyjafjarðarsveit, og voru þau kjör-
in með lófaklappi. Nefndin gerði 

tillögu um Valdimar Sigmarsson í 
Sólheimum í Skagafirði og var sú 
tillaga sömuleiðis samþykkt með 
lófaklappi.

Í gömlu stjórninni, sem nú hefur 
látið af störfum, var Sigurður Loftsson 
formaður, Guðný Helga Björnsdóttir 
varaformaður og meðstjórnendur 
Jóhann Nikulásson, Trausti Þórisson 
og Þórólfur Ómar Óskarsson. 

Í tengslum við aðalfund LK var 
haldið veglegt Fagþing nautgripa-
ræktarinnar. Þar voru haldin fjöldi 
erinda. Meðal fyrirlesara var Kees 
de Koning, forstöðumaður Dairy 
Campus, Leeuwarden í Hollandi.
Flutti hann erindi um nautgriparækt 
í Hollandi, loftslagsáhrif nautgripa-
ræktar og erfðatæknirannsóknir á 
fóðurnýtingu. /HKr.

Óbreytt stjórn hjá 
sauðfjárbændum
Aðalfundur Landssamtaka sauð-
fjárbænda (LS) 2016 var haldinn 
fimmtudag og föstudag í síðustu 
viku. Tveir stjórnarmenn sem 
kjósa átti um voru endurkjörnir. 

Þórarinn Ingi Pétursson, for-
maður LS, setti fundinn og að því 
loknu fluttu Sindri Sigurgeirsson, 
formaður Bændasamtaka Íslands, 
og Sveinn Runólfsson landgræðslu-
stjóri ávörp. 

Tillögur sem lágu fyrir fundin-
um voru 26 talsins og að auki ein 
frá Matvælastofnun um breytingu 
á reglugerð númer 550 um flutning 
líflamba milli landsvæða.

Endurkjörið í stjórn

Oddný Steina Valsdóttir, Butru 
og Böðvar Baldursson, Ysta 
Hvammi, voru endurkjörin í stjórn 
Landssamtaka sauðfjárbænda til 

tveggja ára á aðalfundi samtakanna 
á föstudaginn síðastliðinn. Í fyrra 
voru þau Þórarinn Ingi Pétursson, 
Grund, Þórhildur Þorsteinsdóttir, 
Brekku og Atli Már Traustason, 
Syðri-Hofdölum kjörin í stjórn til 
tveggja ára og því skipa þessi fimm 
stjórn LS næsta starfsárið.

Varamenn voru kjörnir þeir 
Sigurður Þór Guðmundsson, Holti 
í Þistilfirði, Davíð Sigurðsson, 
Miðgarði í Borgarfirði og Birgir 
Arason, Gullbrekku í Eyjafirði.

Búnaðarþingsfulltrúar fyrir 
Landssamtök sauðfjárbænda 
voru kjörin þau Þórarinn Ingi 
Pétursson, Grund, Oddný Steina 
Valsdóttir, Butru og Sigurgeir Sindri 
Sigurgeirsson, Bakkakoti. Til vara 
þau Sigurður Þór Guðmundsson, 
Holti, Guðrún Ragna Einarsson, 
Skjöldólfsstöðum og Jóhann Pétur 
Ágústsson, Brjánslæk.  /smh

Mynd / smh

Mynd / TB

 Mynd / smh

Ullarmóttaka 2016
Ullarframleiðendur eru vinsamlega beðnir 

um að skila ull á móttökustöðvar og  
tilkynna innlegg til Ístex fyrir 1. júní 2016.

Hægt er að skrá á bændatorgi  
eða með tölvupósti: ull@istex.is og  

í síma 566-6300 eða 892-5670.

Ekki verður hægt að skila  
eða skrá ull eftir 1. júní.

Mynd / smh
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ai Storgaardai Storgaardard

ölu- og markaðssviðölu- og markaðarkakað issviðð

: 515 4123 / 821 4080: 515 4123 / 821 4080800

ai@byko.isai@bykobykoko.i.is

lgi Svanur Guðjónssonlgi Svanur Guðjðjóns osonn

lustjóri á Selfossi.lustjtjóri á SelfossiSelfossi..

mi: 480 4602 / 821 4041mi: 480 4602 / 821 400 4602 / 821 404411

gis@byko.isgis@bykoko.i.is

ór Th. W. Kristinsson  

 og markaðssviðog markaðarkakað issviðð

5 4187 / 821 41864187 / 821 45 4187 / 821 4181866

orthor@byko.is

Stefán Erlingsson  Stefán Erlingn Erlingssonon

Sölustjóri á AkureyriSölustjtjóri á Akuróri á Akureyrieyri

S: 460 4862 / 821 4058S: 460 4862 / 821 40 4862 / 821 4058058

stefaner@byko.isstefaner@aner@bykobykoko.i.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA SÉRFRÆÐINGAR OKKAR

HelHel

SölSöl

SímSím

helhel

KaKa

SöSö

SS

kakaka

Halld

Sölu-Sölu-

S: 51S: 151

halldo

byko.is reynslumikið starfsfólk
úrvals þjónusta

LÍMTRÉ

BÁRUJÁRN

ÞAKRENNUR

fjósa- 
innréttingar

Gólf í  
gripahús

40 ára
reynsla

50 ára
reynsla

BURÐARSTÍUR  
BÁSAINNRÉTTINGAR  
BRYNNINGARKERFI

NAUTGRIPIR  
HROSS   
SVÍN  
SAUÐFÉ

GADDAVÍR OG GIRÐINGANET GIRÐINGASTAURARRAFGIRÐINGAEFNIHLIÐGRINDUR 120/240/366/420CM

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

Heimilisfang: Bændablaðið, Bændahöll við Hagatorg, 107 Reykjavík.
Sími: 563 0300 – Fax: 562 3058 – Kt: 631294–2279
Bændablaðið er í eigu Bændasamtaka Íslands. − Málgagn bænda og landsbyggðar −

SKOÐUN

Það verður nú að segjast eins og er að 
hin pólitíska umræða á Íslandi í síðustu 
viku var líkari súrrealískum reyfara en 
einhverjum veruleika á eldfjallaeyju í 
miðju Atlantshafi. 

Umræðan var á margan hátt athyglis-
verð og maður spyr sig á hvaða vegferð 
við Íslendingar erum nú hvað varðar 
mannleg samskipti. Fúkyrði, heift, hatur 
og mannorðsmeiðingar sem einkennt hafa 
umræðuna á samfélagsmiðlum, kunna 
aldrei góðri lukku að stýra. 

Viðbrögð þáverandi forsætisráðherra 
við ásökunum um að maðkur gæti verið í 
mysu hans varðandi skráðar peningaeignir 
fjölskyldumeðlims á eyjunni Tortólu, voru 
vægast sagt dapurleg. Röng viðbrögð ráð-
herrans hafa örugglega valdið honum meiri 
persónuskaða en ef hann hefði einfaldlega 
staðið upp strax og vikið af vettvangi þegar 
honum mátti vera ljóst að staðan var óverj-
andi.

Þetta mál virðist ekki snúast um að 
lögbrot hafi verið framið, enda hefur slíkt 
hvorki verið sannað né afsannað með óyggj-
andi hætti. Þar er miklu fremur spurt um 
siðferði stjórnmálamanna. Varla er hægt 
að áfellast almenning fyrir að spyrja slíkra 
spurninga eftir allt sem á undan er geng-
ið. Hins vegar verða spyrjendur þá líka að 
passa sig að skripla þá ekki á skötunni. 
Hvert erum við komin í umræðunni ef við 
beitum t.d. brotum á siðareglum í viðleitni 
við að sanna siðferðisbrot á aðra?

Rétt væri í öllu þessu umróti að líta 
aðeins um öxl. Það eru nefnilega ekki 
mörg ár síðan það þótti meiri háttar dyggð 
að kunna að spila með fjármálakerfinu á 
erlendum vettvangi. Það átti líka að gera 
alla Íslendinga að milljarðamæringum. 
Undir þá vitfirringu kyntu bankar og fjár-
málastofnanir og ef einhver man það ekki, 
þá endaði það með hruninu mikla haustið 
2008. 

Ein helsta undirrót þess hversu illa fór 
fyrir skuldsettum almenningi í landinu við 
það hrun, var verðtryggingin. Þótt allir vissu 
að hún spólaði með veldisvexti upp hrika-
legt gengisfall krónunnar og margfaldaði 
skuldir almennings, þá var ekkert gert í því 
að kippa verðtryggingunni úr sambandi. 
Enn sitjum við uppi með þann óskapnað og 
spurningin er ekki hvort, heldur hvenær hún 
mun valda okkur öðru stóráfalli. Kosturinn 
er þó sá að það er enn hægt að afstýra stór-
tjóni, ef peningaöflin fást til að hlusta. 

Það er sorglegt að helstu baráttumennina 
fyrir viðhaldi verðtryggingarinnar sé að finna 
í röðum þeirra sem þykjast vera að berjast 
fyrir hagsmunum alþýðu manna. Í gegn-
um lífeyrissjóðina hafa þessir aðilar barist 
hatrammlega gegn afnámi verðtyggingar. 
Eðlilega berjast bankar líka hatrammlega 
gegn slíkum áformum, enda er verðtryggingin 
skjótvirkasta leiðin til að tæma vasa almenn-
ings.

Án þess að fatta það er almenningur svo 
flæktur í kóngulóarvef í gegnum alls konar 
aflandsviðskipti. Þar fara fremstir í flokki 
bankar og lífeyrissjóðirnir sem almenningur 
á en fær engu um ráðið hvernig er stjórnað. Ef 
mér skjátlast ekki eru íslenskir lífeyrissjóðir 
og tryggingafélög með skráðar eignir í 33 ríkj-
um. Þar er um að ræða verðbréf upp á 5.645 
milljónir Bandaríkjadollara eða nærri 700 
milljarða íslenskra króna. Fjölmörg þessara 
ríkja hafa verið skilgreind sem skattaskjól þar 
sem bankaleyndin er í hávegum höfð. Sem 
greiðandi í Lífeyrissjóð verslunarmanna þá er 
undirritaður væntanlega orðinn samsekur um 
glæpsamlegt athæfi samkvæmt skilgreining-
um gargandi siðapostula götunnar. Ætli það 
þýði þá eitthvað fyrir mig að afsaka það með 
því að ég hafi ekki vitað hvar lífeyrissjóðurinn 
fjárfestir? Ég get ekki einu sinn hætt að borga 
inn á þessa fjandans aflandseyjareikninga 
þó ég vildi. Íslensk lög banna mér það. - Á 
nokkur egg að lána mér? /HKr.

Aflandshamingja

Ísland er land þitt

Dalatangi, austasti hluti Íslands, og vitarnir tveir við utanverðan Mjóafjörð. Norðan við vitana er Skálanesbjarg. Gamli vitinn sem er nær á myndinni 

árið 1895 fyrir eigið fé til að greiða fyrir siglingum til Seyðisfjarðar. Hann sá sjálfur um byggingu vitahússins en danska vitamálastofnunin lagði 
til ljóstæki, steinolíulampa og spegil til að magna ljós hans. Að byggingu vitans lokinni tók landssjóður að sér rekstur hans. Viti Ottos Wathne 
var starfræktur fram til ársins 1908 að núverandi viti var byggður. Safnamenn á Austurlandi stóðu að endurreisn gamla vitans á árunum 1985 til 
1988. Húsið nýtur nú umsjár Þjóðminjasafns Íslands. Mynd / HKr. 

Það hefur verið ókyrrð í íslensku samfélagi 
síðustu vikur. Stjórnmálamönnum geng-
ur illa að öðlast traust almennings og það 
er enn mikil reiði og óþolinmæði í samfé-
laginu, tæpum 8 árum eftir fjármálahrunið 
2008. 

Nýr ráðherra landbúnaðarmála er tekinn til 
starfa, nýr forsætisráðherra og boðaðar hafa 
verið kosningar í haust, hálfu ári fyrr en til 
stóð. Við skulum vona að það verði bærileg 
sátt um þessa niðurstöðu, fram að boðuðum 
kosningum.

Búvörusamningar í miðjum
pólitískum stormi

Þegar þessi pólitíski stormur skall á var nýbúið 
að birta frumvarp um nýja búvörusamninga 
á vef Alþingis, en engin umfjöllun var hafin 
og er ekki enn þegar þetta er skrifað. Við 
afgreiðslu þingsins þurfa bændur að leggja 
sig fram við að auka skilning þingmanna og 
annarra í þjóðfélaginu á efni samninganna og 
vinna að því að sem víðtækastur stuðningur 
verði við þá á Alþingi. Það hefur oftast verið 
þannig að stuðningur hefur verið víðtækur 
og þannig þarf það einnig að verða nú. Ef við 
lítum til baka yfir síðustu afgreiðslur búvöru-
samninga á Alþingi þá hefur aðeins einn þing-
maður greitt atkvæði gegn samningum frá 
aldamótum. Það var Pétur H. Blöndal heitinn, 
þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Flestir aðrir 
studdu samningana, en alltaf hafa nokkrir 
setið hjá.   

Margir hagsmunaaðilar hafa skoðun á 
starfsskilyrðum bænda og vissulega hafa allir 
rétt til að hafa skoðun á ráðstöfun þeirra opin-
beru fjármuna sem þeim fylgja. Margir sömu 
hagsmunaaðilar hafa þó ekki dregið neitt af sér 
við að heimta aukin ríkisútgjöld til verkefna 
sem þeim eru þóknanleg. Landsmenn fá margt 
í staðinn fyrir stuðning við landbúnaðinn eins 
og lægra vöruverð, lifandi landsbyggðir og 

fjölmörg störf, bæði í landbúnaðinum sjálfum, 
tengdum greinum og greinum sem þjónusta 
landbúnaðinn. Það hefur mikla þýðingu.   

Hlutfallslega mikill samdráttur á stuðningi

Oft hefur verið bent á þetta í umræðunni, en 
stundum er eins og aldrei sé hægt að ræða mál 
í heild, en bara horft á peningaupphæðir.  Að 
leggja af þessi útgjöld getur nefnilega hæglega 
skapað önnur á öðrum stöðum. Stuðningur 
við landbúnaðinn hefur til viðbótar dregist 
mikið saman undanfarna áratugi. Ég nefndi 
um daginn að stuðningurinn væri sama hlut-
fall af landsframleiðslu og fyrir 30 árum þá 
væri hann 100 milljarðar. En hann er nú 22 
miljarðar, þar af eru 9,6 í formi tollverndar, en 
ekki beinna ríkisútgjalda. Upphæð tollverndar 
sveiflast sífellt milli ára eftir gengi og þróun 
markaða.

Skiptar skoðanir

Bændur voru ekki allir sammála um samn-
ingana heldur, en í atkvæðagreiðslu kúa- og 
sauðfjárbænda um samninga þeirra greina var 
stuðningur afgerandi eða 75% um nautgripa-
samninginn og 60% um sauðfjársamninginn.    
Búast mátti við því að samningarnir væru 
umdeildir, enda er um breytingasamninga að 
ræða. Það er því fagnaðarefni hvað niður-
staðan var skýr.

Það er landbúnaðinum mikils virði að 
hafa nú í höndunum ramma um starfsskilyrði 
sín til næstu 10 ára. Sumir telja það langan 
tíma, en það er reyndar svo að þegar að nýju 
búgreinasamningarnir leysa þá sem nú eru í 
gildi af hólmi þá hefur sá elsti þeirra gilt lítt 
breyttur í 15 ár, en hinir tveir í 12 og 9 ár. Það 
var því alveg kominn tími á endurskoðun. Inn 
í nýju samningana eru að auki byggðar tvær 
endurskoðanir, árin 2019 og 2023. Þeir eru 
því sveigjanlegri en áður og hægt að bregðast 
hraðar við þeirri þróun sem kann að verða. 
Samningarnir eru því gott verkfæri fyrir land-
búnaðinn til að þróast á næstu árum.   Ég hefði 
gjarnan viljað sjá meiri fjármuni í samningun-
um. Hagræðingarkrafa á samningstímanum er 

rúm 8% sem er verulegt. En þetta er niðurstaða 
sem ég hef trú á að verði landbúnaðinum farsæl 
og ég hvet þingmenn til að styðja hana.

Nýja nálgun í byggðamálum

Vaxandi áhyggjur eru í dreifbýlinu um hnign-
un og niðurskurð í opinberri þjónustu. Allt 
dreifbýlisfólk þekkir umræðuna um skerta 
þjónustu, lélegt viðhald innviða eins og sam-
göngumannvirkja og fleira. Þetta kom til 
umræðu við samningaborðið og niðurstaðan 
varð sú að við munum fara í sérstaka vinnu 
með stjórnvöldum um þessi mál eins og segir 
í bókun með rammasamningi

„Samningsaðilar eru sammála um að ráðast 
í starf sem miðar að því að treysta innviði og 
búsetu í sveitum. Í því felist meðal annars að 
finna skilgreindar leiðir sem stuðla að auk-
inni sjálfbærni sveitanna, eflingu framleiðslu 
og úrvinnslu matvæla ekki síst svo að meiri 
virðisauki verði í byggðunum. Sérstaklega 
verði skoðuð uppbygging innviða, svo sem 
samgangna, fjarskipta og raforku. Einnig 
möguleika sveitanna og framlag þeirra til 
þátttöku í aðgerðum vegna loftslagsmála. 
Þá verði litið til úrræða til að treysta fjárhag 
bænda og greiða enn frekar fyrir ættliðaskipt-
um á bújörðum.

Til þess að koma þessu í framkvæmd mun 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipa 
samstarfsvettvang samningsaðila vorið 2016 
sem hafi það að markmiði að gera tillögur um 
aðgerðir sem stuðla að ofangreindum mark-
miðum.“

Ég bind miklar vonir við þetta starf og við 
höfum þegar tilnefnt fólk til þessara starfa.    
Stjórnmálauppnámið hefur tafið fyrir því að 
stjórnvöld ýttu því í gang,en bændur munu 
fylgja því eftir að svo verði innan tíðar.

Það er svo annað mál að vilji stjórnvalda 
til að standa að byggðastefnu í landinu á ekki 
að þurfa að standa og falla með búvörusamn-
ingum. Þeir eru ekki forsenda slíkrar stefnu 
þó að hún hafi verulega þýðingu fyrir land-
búnaðinn. Búvörusamningarnir koma samt 
ekki í veg fyrir að stjórnvöld og samfélagið 
allt geri betur í byggðamálum.

Sindri Sigurgeirsson
formaður Bændasamtaka Íslands
sindri@bondi.is

Sviptingar

Ritstjóri: Hörður Kristjánsson (ábm.) hk@bondi.is – Sími: 563 0339 − Rekstur og markaðsmál: Tjörvi Bjarnason tjorvi@bondi.is – Blaðamenn: Margrét Þ. Þórsdóttir mth@bondi.is – Sigurður Már Harðarson  
smh@bondi.is – Vilmundur Hansen vilmundur@bondi.is – Auglýsingastjóri: Ásgerður María Hólmbertsdóttir amh@bondi.is – Sími: 563 0303 – Netfang auglýsinga: augl@bondi.is − Vefsíða blaðsins:  
www.bbl.is − Netfang blaðsins: (fréttir og annað efni) er bbl@bondi.is
Frágangur fyrir prentun: Prentsnið – Prentun: Landsprent ehf. – Upplag: sjá forsíðu – Dreifing: Landsprent og Íslandspóstur. ISSN 1025-5621
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Helgina 2. og 3. apríl mættu sextán hress-
ar konur á bæinn Skinnhúfu í Holta- og 
Landsveit á námskeið hjá Lauru Senator en 
hún kom til landsins til að kenna konunum 
að sýrulita íslenska ull með örbylgjuofn-
um í þeim tilgangi að bæta við náttúruliti 
ullarinnar. 

Laura starfar sem barnalæknir en spinn-
ur og litar ull og selur á netinu. „Það er 
mikil endurvakning í ullartengdu handverki 
í Bandaríkjunum og þar er verið þróa nýjar 
aðferðir og fara langt út fyrir rammann sé horft 
á hefðbundna rammann. Ég vil læra sem mest, 
þetta er eins og að safna verkfærum, svo ég 
geti betur 

stundað listina mína.“ „Ég er 
listamaður í ullartímabili,“ segir 
Maja Siska í Skinnhúfu sem fékk 
Laura til landsins. Hún segir að 
gamla hefðbundna handverkið 
með íslensku ullina sé fínt og 
nauðsynlegt en það sé hægt að 
gera svo miklu meira í dag en 
fyrir 100 árum síðar. „Ég er 
heppin að hér er góður og áhuga-
samur hópur af spunakonum sem 
vilja líka læra nýtt og prufa sig 
áfram og standa saman með mér 
í þessu. Við erum spunahópur 

og heitum „Rokkað 
á Brúarlundi“ og 
hittumst tvisvar 
sinnum í mánuði 
allan veturinn á 
Brúarlundi til að 
vinna með ullina. 
Við tökum okkur 
reyndar frí í nokkra 
mánuði núna þegar 
sauðburður og 
sumarið er fram 
undan en byrjum 
aftur að hittast í 
haust,“ bætir Maja 
við.  
 /MHH

Íslenska ullin sýrulituð 
inni í örbylgjuofnum
− Sextán konur sóttu námskeið á bænum Skinnhúfu

Líf og starf MÆLT AF
MUNNI FRAM

V ið skulum halda okkur við kveð-
skap frá gömlum tíma líkt og í 
síðasta þætti. Nýmeti verður svo 

á borð borið í byrjun sumars.
Eftir Pál Vídalin eu þessar stórvel gerðu 

stökur:

Sá ég við bæinn systkin þörf,
er seint um matinn breka.
Þokkahjúin hent við störf
heita páll og reka.

Henni saurinn hrín oft á ,
en honum er grjót að meini.
Hún vill þvott og hreinsun fá,
en hann fægist á steini.

Næstu tvær vísur birtust í blaðinu Ísafold 
fyrir margt löngu, en höfundur skrifaði 
einungis undir með upphafsstöfum sínum 
J.J. Vísurnar bera vissulega svipað andlits-
fall og ýmislegt það sem lifir í dag:

Góði vinur, gerðu ei skyssu,
en geymdu í tíu‘ár þjófsfenginn.
Afmarkaðu aldrei hryssu,
en af‘enni hirtu folöldin.

Áður hörð var hegningin
í huga fjöldans gróin.
Núna leggur löggjöfin
líknarhönd á þjófinn.

Þar sem nú styttist í forsetakjör er við hæfi 
að birta vísu eftir Pétur frá Hallgilsstöðum. 
Vísuna orti Pétur þá Kristján Eldjárn for-
seti heimsótti Norðurland:

Traust sér Kristján vaskur vann,
virðing landsins barna.
Búið er víða að hylla hann
helvítið að tarna.

Baldvini skálda var eitthvert sinn úthýst á 
Sauðárkróki, en fékk fylgd að Sauðá hvar 
hann fékk gistingu. Þá orti Baldvin:

Þykk í Króknum þokan er
og þjóðin óviðfelldin,
en Sauðárbærinn blikar mér
björt sem stjarna á kveldin.

GunnlaugurGuðmundsson orti þá hann 
fluttist frá Ytri-Ey:

Fara hlýt ég frá þér Ey
fyrri víst en skyldi,
nú er seint að segja nei,
sár- þó feginn vildi.

Á ferð um eydda byggð á Vestfjörðum orti 
Sigmundur Guðnason frá Hælavík:

Hér hafa íslensk búið börn,
brosað, grátið, hlegið,
frelsis notið gáskagjörn
og gjafir lífsins þegið.

Næsta vísa er eftir Sigurð frá Brún í 
Svartárdal:

Sumir hafa bakfisk bæði
og bein í nefi.
En ég er aðeins oflangt kvæði,
ort í kvefi.

Á dansleik orti Bragi frá Hoftúnum þessa 
vísu:

Dátt er stiginn dansinn hér,
drósum sveinar klappa.
Margir áfram mjaka sér
milli gæsalappa.

Eftir útgáfu einnar bókar Kristmanns 
Guðmundssonar orti Jón frá Garðsvík:

Kristmann birtir landsins lýð
lífsbækurnar sínar.
Þessi feykna fengitíð
fær á taugar mínar.

Næsta vísa var ort að Ludvig R. Kemp 
látnum og er eftir Stefán Stefánsson frá 
Móskógum:

Höggvið var á hörpustreng,
hrakar ljóðagengi.
Minningar um mætan dreng
munu geymast lengi.

151

Umsjón:
Árni Geirhjörtur Jónsson

kotabyggð1@gmail.com

Hópurinn sem sótti ullarnámskeiðið og lærði að lita ullina á námskeiðinu í Skinnhúfu.  Myndir / MHH

Katrín Andrésdóttir, dýralæknir á Reykjum á Skeiðum, gaf 

námskeiðinu sína bestu einkunn og hrósaði Lauru og Maju 

fyrir frábært námskeið og góða skipulagningu.

með námskeiðið.

Vinkonurnar Laura 

Siska í Skinnhúfu.
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Fréttir

Á aðalfundi Landssambands kúa-
bænda (LK) þann 31. mars síð-
astliðinn var í fyrsta skiptið veitt 
viðurkenningin Fyrirmyndarbú 
LK. Ábúendum í Bryðjuholti 
hlotnaðist heiðurinn fyrir árið 
2016 og veitti Samúel Unnsteinn 
Eyjólfsson viðurkenningunni 
viðtöku í ráðstefnusal Íslenskrar 
erfðagreiningar. 

Tilnefningar bárust frá aðildarfé-
lögum LK. Sigurður Loftsson, frá-
farandi formaður LK, sagði af þessu 
tilefni að það hefði verið samþykkt á 
síðasta aðalfundi LK að byrjað yrði 
að veita slíka viðurkenningu á þessu 
ári. „Það er mikill vandi að veita 
slíka viðurkenningu, þar sem margir 

eru tilkallaðir. Þegar við sáum svo 
tilnefningarnar þá gerðum við okkur 
betur grein fyrir því hver vandi okkar 
var. Við fengum því nokkra valin-
kunna aðila sem þekkja vel til; hafa 
góða yfirsýn og þekkingu – hafa 
komið víða og séð margt – til að 
gefa búunum einkunn. 

Í ljós kom að eitt búið skaraði 
fram úr eftir vandlega yfirlegu. 
Það dylst engum sem ekur framhjá 
Bryðjuholti að þar er mikill myndar-
bragur. Þetta er glæsilegt bú og sómi 
sinnar sveitar,“ sagði Sigurður. 

Hvarvetna til fyrirmyndar

Hann sagði að það væri alveg sama 

hvort litið væri ofan í bækur afurða 
eða ofan í bækurnar þar sem haldið 
er utan um fjárhag, þar væri allt til 
fyrirmyndar. Þau væru atkvæðamikil 
í félagsstörfum í sínu nærumhverfi, 
en einnig látið til sín taka á vettvangi 
kúabænda. 

Afurðasamar kýr

Í máli Sigurðar kom einnig fram að 
kýrnar væru afurðasamar, auk þess 
sem búið hefði lagt til fjölda gripa 
til sameiginlegs kynbótastarfs – til 
dæmis nautsföðurinn Frísk (94026) 
og Hrygg (05008), öðru reyndu 
nauti – auk annarra nauta sem bíða 
afkvæmadóms og prófunar.  /smh

Bryðjuholt útnefnt Fyrirmyndarbú 
Landssambands kúabænda 2016

Aukin flugumferð um Húsavíkurflugvöll:

Félagsmenn Framsýnar hafa sparað 
sér um 50 milljónir króna
Veruleg aukning hefur orðið á 
flugi til Húsavíkur milli ára. Í 
febrúarmánuði 2015 fóru 674 
farþegar um Húsavíkurflugvöll 
á móti 1.518 farþegum í febrúar 
2016. Um er að ræða aukningu 
upp á 125%. 

Flugfélagið Ernir hóf áætlunar-
flug til Húsavíkur 15. apríl 2012. Á 
árunum 2013 og 2014 fóru um 9.800 
farþegar um völlinn á ársgrundvelli. 
Á árinu 2015 fjölgaði farþegum upp 
í tæplega 12.000 farþega. Frá þessu 
segir á vef Framsýnar-stéttarfélags.

Framsýn gerði fyrst stéttarfélaga 
samning við flugfélagið um sérkjör 
fyrir félagsmenn, í nóvember árið 
2013 og hafa félagsmenn frá þeim 

tíma flogið um 7.500 ferðir sem 
sparað hefur þeim um 50 milljón-
ir frá miðlungsfargjaldi. Um leið 
hefur sætanýting í flugvélum Ernis 
orðið mun betri, enda jafngildir þessi 
fjöldi flugmiða tæplega 400 bók-
uðum flugferðum miðað við stærð 
vélanna. Flogið er flesta daga og allt 
upp í þrjár ferðir á dag.

 Framkvæmdir á svæðinu sem 
tengjast uppbyggingu á Bakka auk 
sívaxandi ferðaþjónustu mun styrkja 
flugumferð um Húsavíkurflugvöll 
enn frekar. Fyrir liggur að á árinu 
2016 verður slegið met í farþega-
fjölda um Húsavíkurflugvöll frá 
þeim tíma sem Flugfélagið Ernir hóf 
áætlunarflug til Húsavíkur.  /MÞÞ

Samúel Unnsteinn Eyjólfsson, bóndi í Bryðjuholti, tekur við viðurkenningu fyrir „Fyrirmyndarbú Landssambands 
kúabænda 2016“ úr hendi Sigurðar Loftssonar, fráfarandi formanns LK, á aðalfundi samtakanna.  Mynd / smh

Norðlenska hættir rekstri sláturhússins á Höfn:

Bændum gefst kostur á slátrun á Húsavík
í nær fimm hundruð kílómetra fjarlægð
– stórgripaslátrun óbreytt um sinn
Eins og greint var frá á dögun-
um hefur Norðlenska ákveðið að 
hætta rekstri sláturhússins á Höfn 
í Hornafirði. Stjórn Norðlenska 
tilkynnti stjórn Sláturfélagsins 
Búa, sem á um 70 prósent í slátur-
húsinu, um þetta í byrjun mars; að 
sauðfjárslátrun yrði ekki á þeirra 
vegum á Höfn í næstu sláturtíð.  

Á Höfn í Hornafirði er starfrækt 
sauðfjár- og stórgripasláturhús í 
gömlu frystihúsi við höfnina sem 
breytt var í sláturhús. Um 34 þús-
und fjár var slátrað á Höfn í síðustu 
sláturtíð.

Ágúst Torfi Hauksson, fram-
kvæmdastjóri Norðlenska, segir að 
ekki sé gert ráð fyrir slátrun sauðfjár 
á vegum Norðlenska á Höfn haustið 
2016, að óbreyttu. 

„Slátrun á Höfn hefur verið um 
50 prósent dýrari en slátrun í slátur-
húsi félagsins á Húsavík. Miðað við 
núverandi stöðu á kjötmarkaði eru 
stjórnendur og stjórn Norðlenska 
nauðbeygð til að leita allra leiða til 
að draga úr kostnaði til að standa 
vörð um eign hluthafa í félaginu, þar 
sem eru yfir 500 bændur.

Við teljum að þessar breytingar 
séu óumflýjanlegar og staðan á kjöt-
markaði þvingi fram hagræðingu í 
greininni,“ segir Ágúst.

Stórgripaslátrun óbreytt um sinn

Í tilkynningu á vef Norðlenska er 
svo greint frá því að Norðlenska 
geri ráð fyrir því að slátra því sauð-
fé sem bændur á svæðinu óska eftir 

að leggja inn hjá félaginu í kom-
andi sláturtíð, í sláturhúsi félagsins 
á Húsavík.

„Unnið er að málinu í sam-
vinnu við Sláturfélagið Búa, sem 
er meðeigandi í sláturhúsinu með 
Norðlenska. Fundað verður með 
bændum á svæðinu á næstu vikum 
og haft samband við alla innleggj-
endur varðandi breytt fyrirkomulag.

Norðlenska er að leita leiða til 
að tryggja innleggjendum stórgripa 
hjá félaginu slátrun og þjónustu til 
frambúðar.  Stórgripaslátrun verður 
starfrækt með óbreyttu sniði á Höfn 
fyrst um sinn.

Mikilvægt er að bændur sem 
lagt hafa inn sauðfé til slátrunar hjá 
Norðlenska á Höfn geri grein fyrir 
áætluðu innleggi sínu til félagsins 
á komandi hausti sem fyrst,“ segir 
í tilkynningunni.

Heimamenn fóru yfir málin með 
bæjarstjórn Hornafjarðar á fundi 
þann 17. mars, en engin tíðindi voru 
af þeim fundi.

Aðalfundur Búa var haldinn 6. 
apríl síðastliðinn og þar var kosin 
ný stjórn sem mun koma fljótlega 
saman og taka ákvörðun um næstu 
skref í málinu. 

 /smh

   Mynd / MÞÞ

www.VBL.is

REYKJAVÍK Sími: 414-0000 ///  AKUREYRI Sími: 464-8600 ///  www.VBL.is

REYKJAVÍK
Krókháls 5F 
110 Reykjavík 
Sími: 414-0000 

AKUREYRI
Baldursnes 2 
603 Akureyri 
Sími: 464-8600 

GOTT ÚRVAL - HAGSTÆTT VERÐ
BEISLISHLUTIR - REKSTRARVÖRUR

Sjá nánar í vefverslun okkar á VBL.is undir beislishlutir
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Barnadagar 14.–24. apríl 
Allt sem þig vantar fyrir yngstu kynslóðina fæst hjá okkur. Við bjóðum 
upp á frábært úrval af ýmsum barnavörum með góðum afslætti.

Opið til miðnættis í Lyfju Lágmúla og Lyfju Smáratorgi.

Við stefnum að vellíðan.

Allar barnavörur
20% afsláttur

lyfja.is

Lágmúla
Laugavegi
Nýbýlavegi

Smáralind
Smáratorgi
Borgarnesi

Grundarfirði
Stykkishólmi
Búðardal

Patreksfirði
Ísafirði
Blönduósi

Hvammstanga
Skagaströnd
Sauðárkróki

Húsavík
Þórshöfn
Egilsstöðum

Seyðisfirði
Neskaupstað
Eskifirði

Reyðarfirði
Höfn
Laugarási

Selfossi
Grindavík
Keflavík
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Aftamed
• Slær strax á tanntökuverk.

Zinksprey
• Bossakrem í úðaformi. Verndar, nærir og sefar 

viðkvæma húð.

Guli miðinn fyrir börnin
• Bragðgóðar tuggutöflur með fjölbreyttum 

virkum bætiefnum, unnið í samstarfi 
við næringarráðgjafa. Án sykurs, gervi– 
og aukaefna.

SmartKids, vítamínhlaup
• Nauðsynleg vítamín fyrir litla kroppa sem

eru að stækka og þroskast frá degi til dags. 
Henta öllum börnum frá þriggja  ára aldri.

Childs Farm
• Margverðlaunaðar húð- og hárvörur sem inni-

halda eingöngu náttúruleg efni og kjarna-
olíur. Fyrir börn á öllum aldri, líka þau sem 
eru með viðkvæma húð!

Krúttin í Lyfju Lamaze
• Skemmtilegar ungbarnavörur frá Lamaze.

Medela
• Sameinar barn og móður
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Fréttir

Byggðaráð Blönduósbæjar hefur 
hafnað ósk reiðveganefndar 
Hestamannafélagsins Neista um 
fjárframlag frá sveitarfélaginu á 
þessu ári til viðhalds og lagningu 
reiðvega. 

Hestamannafélagið hyggst ráð-

ast í viðhald á reiðvegum í nágrenni 
Blönduóss og gerð reiðvegar með 
Reykjabraut. 

Einnig hyggst félagið halda 
áfram með reiðveg fram með 
Svínvetningabraut að því er fram 
kemur í frétt á vefnum huna.is. /MÞÞ

Ósk um fjárveitingu 
í reiðvegi hafnað

Selen, E-, A– og D-vítamín 
á  fljótandi formi, til inngjafar 
fyrir lömb, kálfa og kiðlinga 

-Mjög hátt hlutfall af     
vítamínum og seleni 

-Tilvalið í lömb sem hafa  
verið lengi inni 

-Gefið um munn - engar  
nálastungur og minnkar  

því líkur á liðabólgu 

Sjá nánar: 
www.kb.is 

Bambi er besta naut Nautastöðvar 
Bændasamtaka Íslands fætt 2008
Besta naut Nautastöðvar Bænda-
samtaka Íslands, sem fætt er árið 
2008, var útnefnt á aðalfundi 
Landssambands kúabænda þann 
31. mars síðastliðinn í upphafi 
fagþings nautgriparæktarinnar. 
Nautið Bambi (08049) hlaut þessa 
útnefningu.

Veitti Guðmundur Jóhannesson, 
ábyrgðarmaður í nautgriparækt 
hjá Ráðgjafarmiðstöð landbún-
aðarins, ræktendunum Margréti 
Bjarnadóttur og Geir Árdal frá 
Dæli í Fnjóskadal viðurkenningu 
af þessu tilefni. 

Í rökstuðningi Guðmundar kom 
fram að í framættum Bamba væri 
að finna mikilvæg naut í íslenskri 
nautgriparækt, eins og til dæmis 
Smell (92028), Daða (87003) 
Þráð (86013), Bauta (79009), Víði 
(76004), Yl 74010, Fáfni (69003), 
Bakka (69002) og Sokka (59018). 

Faðir Bamba er Laski (00010) 
frá Dalbæ í Hrunamannahreppi og 
móðir Stáss (319). Kaðall (94017), 
frá Miklagarði í Saurbæ er móð-
urfaðir. Guðmundur sagði að kyn-
bótaeinkunn Bamba væri einstök, 
eða 117. 

Í umsögn um dætur Bamba kom 
eftirfarandi fram:

Fjórir fimmtu hlutar dætra Bamba 
eru tvílitar þar sem skjöldóttur er 
langalgengasti litur. Af grunnlitum 
eru kolóttir litir mest áberandi. 

Dætur Bamba eru prýðilegar 
mjólkurkýr og hlutfall verðefna í 
mjólk er hátt. 

Þetta eru fremur smáar en í góðu 
meðallagi háfættar kýr. Þær eru með-
alkýr hvað snertir boldýpt en útlög-

ur eru miklar og yfirlínan er eilítið 
veik. Malir eru í meðallagi breiðar, 
hallandi en fremur flatar. 

Fótstaða er mjög sterkleg og góð.  
Júgurgerð dætra Bamba er úrvals-
góð, þau eru vel löguð, gríðarvel 
borin með geysimikla festu og sér-
lega sterkt júgurband. 

Spenagerð er góð, þeir eru stuttir, 
grannir og mjög vel settir. Dætur 
Bamba eru frábærar í mjöltum og 
skapi.  /smh

Á aðalfundi Landssambands kúabænda var Bambi útnefnt besta naut Nautastöðvar Bændasamtaka Íslands, 
sem fætt er árið 2008. Dætur Bamba eru sagðar frábærar í mjöltum og góðar í skapi. Guðmundur Jóhannesson, 
ábyrgðarmaður í nautgriparækt hjá Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, lýsir kostum Bamba. Myndir / smh

Ræktendur Bamba, Geir Árdal og Margrét Bjarnadóttir frá Dæli í Fnjóska-
dal, taka við viðurkenningu LK úr hendi Sigurðar Loftssonar formanns og 
Guðnýjar Helgu Björnsdóttur, stjórnarmanns LK. 

Búnaðarsamband Eyjafjarðar óskar eftir að 
ráða starfsmann til kortagerðar. Starfið felst 
í mælingu lóða/landamerkja, skipulagsver-
kefnum í dreifbýli, túnkortagerð og fl. Um-
sækjandi þarf að hafa réttindi til að leggja 

fram deiliskipulag. Teikniforritið MicroStation 
er notað í fyrrgreindri vinnu.

Upplýsingar veitir Sigurgeir B. Hreinsson: 
460-4477/863-1356. 

Umsóknir sendist á netfangið:  
bugardur(hjá)bugardur.is.

Ábúendur á þremur bæjum í 
Árneshreppi hyggjast bregða 
búi á hausti komandi, á Bæ, 
Finnbogastöðum og Krossnesi. 
Alls verða eftir í hreppnum 7 bæir 
þar sem stundaður er sauðfjár-
búskapur.  Þeir eru 10 talsins um 
þessar mundir. 

Misskilnings gætti í frétt í 
Bændablaðinu fyrir páska þar sem 
fram kom að eftir að búskapur leggst 
af á áðurnefndum þremur bæjum 
yrðu eftir í hreppnum 10 bæir þar 
sem stundaður er fjárbúskapur.  

Eva Sigurbjörnsdóttir, oddviti í 
Árneshreppi, orðaði það svo í sam-
tali við Bændablaðið að um væri að 
ræða þungt högg fyrir lítið byggðar-
lag, en vildi ekki taka svo djúpt í 
árinni að um yfirvofandi héraðsbrest 

væri að ræða, staðan væri engu að 
síður mjög alvarleg. 

Hún segir að í Árneshreppi, sem 
vissulega sé fámennur, sé engu að 
síður ríkjandi þokkaleg bjartsýni og 
eitt og annað sem gefi tilefni til þess.
Trilluútgerð er öflug að sumarlagi, 
ferðaþjónusta hefur vaxið hröðum 
skrefum þar líkt og annars staðar 
í landinu og lofar komandi sumar 
góðu. Batnandi vegir í hreppnum 
skipta verulegu máli en aðalfyrir-
staðan til þessa hefur verið vegurinn 
um Veiðileysuháls. 

Íbúar binda vonir við Hval-
árvirkjun í Ófeigsfirði sem fyr-
irhugað er að reisa og til stendur 
að hefja vegagerð í tengslum við 
framkvæmdir á Ófeigsfjarðarheiði 
í sumar.  /MÞÞ

Árneshreppur:

Sauðfjárbúskapur á 7 
bæjum næsta haust

Endurheimt votlendis hafið
Umhverfis- og auðlindaráðherra 
hefur sett af stað verkefni um 
endurheimt votlendis í samræmi 
við sóknaráætlun í loftslagsmál-
um. Landgræðslu ríkisins hefur 
verið falið að annast framkvæmd-
ina í samræmi við tillögur sam-
ráðshóps um endurheimt votlend-
is.

Samráðshópurinn leggur til að 
unnið verði að endurheimt votlendis 
í samræmi við markmið um losun 
gróðurhúsalofttegunda, stefnu 
íslenskra stjórnvalda í loftslags-
málum og Aichi-markmið samnings 
Sameinuðu þjóðanna um líffræði-
lega fjölbreytni. 

Í frétt á vef umhverfis ráðu-
neytisins segir að haustið 2014 hafi 
umhverfis- og auðlindaráðuneytið 
boðað til samráðs helstu hagsmuna- 
og fagaðila um mótun aðgerðaáætl-
unar til að endurheimta votlendi. 
Markmið starfsins var að kort-
leggja hvaða svæði koma til greina 
til endurheimtar án þess að skaða 
hagsmuni annarrar landnotkunar. 
Jafnframt var markmiðið að móta 
aðferðafræði til að forgangsraða 
slíkum svæðum, t.d. með tilliti til 
ávinnings fyrir lífríki, losun gróður-
húsalofttegunda, hagræns ávinnings 
landeiganda og kostnaðar. 

Að vinnunni komu fulltrúar 
umhverfis- og auðlindaráðuneyt-

isins, Bændasamtaka Íslands, 
Náttúrufræðistofnunar Íslands, 
Sambands íslenskra sveitarfé-
laga, Landbúnaðarháskóla Íslands, 
Fuglaverndar og Landgræðslu rík-
isins.

Auk þess mælir samráðshópurinn 
með því að ráðherra feli Landgræðslu 
ríkisins umsjón með endurheimt 
votlendis, að fjármagn til fram-
kvæmda verði tryggt og að verklag 
verði skilgreint. Landbúnaðarháskóli 
Íslands vinni áfram að því að undir-
byggja betur þekkingu á framræslu 
og áhrifum endurheimtar á losun 
gróðurhúsalofttegunda með það að 

markmiði  að unnt sé að taka endur-
heimt votlendis upp sem aðgerð 
innan Loftslagssamnings Sameinuðu 
þjóðanna til að draga úr losun gróð-
urhúsalofttegunda.

Loks leggur samráðshópurinn 
til að framkvæmd og eftirfylgni 
laga sem varða vernd votlendis og 
framræslu verði efld. Starfshópurinn 
leggur áherslu á að skoða þurfi hvert 
endurheimtarverkefni fyrir sig, meta 
ávinning þess, áform viðkomandi 
landeiganda og hvort það samræm-
ist öðrum áformum um landnotkun 
meðal annars skipulagsáætlunum.  
 /VH

Samráðshópurinn leggur til að unnið verði að endurheimt votlendis í sam-
ræmi við markmið um losun gróðurhúsalofttegunda, stefnu íslenskra stjórn-
valda í loftslagsmálum og Aichi-markmið samnings Sameinuðu þjóðanna 
um líffræðilega fjölbreytni. 
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 Pontus  lambamjólk 

Góð næring fyrir ungviði er grunnurinn að heilbrigði 
og vexti. Pontus lambamjólkin frá Bústólpa hefur fengið 
frábærar viðtökur. Hér er um þrautreynda úrvalsvöru að 
ræða sem ætluð er til fóðrunar á lömbum í tilvikum þar 
sem ær ná ekki að mjólka lömbunum nóg.
Lambamjólk inniheldur öll þau næringarefni sem 
lömbum eru nauðsynleg og stuðlar þannig að 
heilbrigði og örum vexti.

Fæst í 5kg og 25kg pokum.

Söluaðilar:

Sími 430 5500 · Fax 430 5501 

Kaupfélag 
Vestur Húnvetninga 

455 2320 · Fax 451 2874

Sími 455 4610 · Fax 455 4611

Kaupfélag 
Steingrímsfjarðar
Sími 451 3225 · Fax 451 3208

Bústólpi - Fóður og áburður · Oddeyrartanga · 600 Akureyri · Sími 460 3350 · Fax 460 3351 · www.bustolpi.is

Egilsstöðum · Sími 570 9860
Hvolsvelli · Sími 487 8413
Selfossi · Sími 482 3767

555 7000555 7000
www.ishestar.is  www.ishestar.is  

Leitum að hestum 
fyrir hestaleigu 
okkar í Hafnarfirði
Fyrst og fremst þurfa hestarnir 
að vera traustir og þægir og henta 
byrjendum. Áður en gengið er frá 
kaupum viljum við fá hestana til 
reynslu í nokkra daga. Getum sótt.

Nánari upplýsingar í síma 660 0063
eða á netfangi sbs@ishestar.is.

Leitum að samstarfs-
mönnum í langar 
hestaferðir 
Vegna breytinga er leitað að öflugum 
aðilum til að annast um nokkrar af 
lengri ferðum Íshesta sumarið 2016. 
Bæði er um að ræða stakar ferðir og
röð ferða víða um land. 
Góð bókunarstaða. 
 
Nánari upplýsingar í síma 660 0063
eða á netfangi sbs@ishestar.is.

Góðir hestar Samstarfsmenn      óskastóskast
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Fréttir

Eyjafjarðarsveit gerði nýlega sam-
starfssamning við Embætti land-
læknis um þátttöku í verkefninu 
Heilsueflandi samfélag.

Samkvæmt heimasíðu landlæknis 
miðar Heilsueflandi samfélag að því 
að þróa samfélagslegan ramma utan 
um markvissa og heildræna heilsu-
eflingu allra aldurshópa. Í þeim til-
gangi eru lagðir til grundvallar fjórir 
áhrifaþættir heilbrigðis sem unnið er 
með, þ.e. næring, hreyfing, geðrækt 
og lífsgæði.

Með undirritun samningsins 
bætist Eyjafjarðarsveit í hóp þeirra 
sveitarfélaga sem skuldbinda sig til 

þess að efla lýðheilsu og lífsgæði 
íbúa sinna á markvissan hátt. Þau 
eru nú sjö talsins og ná til ríflega 
helmings íbúa landsins.         /MÞÞ

Eyjafjarðarsveit er Heilsu-
eflandi samfélag

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

Vogue 
fyrir heimil ið 

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

Birgir Jakobsson landlæknir og Karl 
Frímannsson sveitarstjóri undir-
rituðu samninginn.

Lionsklúbbur Hornafjarðar færði 
Skjólgarði píanó fyrir skömmu. 

Lengi hefur verið píanó á heim-
ilinu sem hefur ekki verið nægilega 
gott en á Skjólgarði eru reglulega 
haldnir tónleikar, tónskólinn spil-
ar fyrir íbúa, íbúar spila hver fyrir 
annan.

Einnig eru haldin þorrablót, jóla-
samvera, afmæli og fleira þar sem 
píanóið er notað.

Lionsklúbbur Hornafjarðar 
gefur píanó á Skjólgarð

Frá afhendingunni á hljóðfærinu. 

Breytingar á lögum um skógrækt:

Frumvarp um sameiningu skógræktar-
stofnana lagt fyrir Alþingi
− Ekki liggur fyrir hvenær frumvarpið verður tekið til umræðu
Umhverfis- og auðlindaráðherra 
hefur lagt fyrir Alþingi frumvarp 
til laga um breytingu á ýmsum 
lögum vegna nýrrar skógrækt-
arstofnunar. Lagt er til að ný 
stofnun, Skógræktin, taki við 
eignum, réttindum og skyldum 
Skógræktar ríkisins og lands-
hlutaverkefna í skógrækt frá og 
með 1. júlí 2016. 

Í samantekt með frumvarpinu 
á vef Alþingis kemur fram að 
aðalbreytingarnar sem gera þurfi 
eigi einkum við lög um skógrækt 
nr. 3/1955 og lög um landshluta-
verkefni í skógrækt nr. 95/2006. 
Jafnframt þurfi að gera orðalags-
breytingar á sjö öðrum lögum. 
Breytingin hafi ekki áhrif á ríkis-
sjóð.

Frumvarpið er svokallaður 
bandormur sem nauðsynlegur er 
vegna eldri laga sem ella myndu 
ekki leyfa sameiningu viðkomandi 
stofnana. Hin nýju ákvæði sem nú 
bætast við eldri lög eru sögð vera 
gerð til bráðabirgða. Af því má ætla 
að í framhaldi af sameiningunni 
sé stefnt að alveg nýrri löggjöf um 
skógrækt á Íslandi.

Í athugasemdum með frum-
varpinu segir orðrétt: „Með sam-
einingunni mun sá mannauður sem 
starfar við skógrækt á vegum ríkis-
ins nýtast betur til að ná markmið-

um skógræktar um uppbyggingu 
skógarauðlindar og verndun og 
sjálfbæra nýtingu skóga. Í frum-
varpinu er lagt til að landshluta-
verkefni í skógrækt verði hluti af 
annarri starfsemi Skógræktarinnar.“

Aukið samráð

Í frétt á heimasíðu Skógræktar rík-
isins segir að gert sé ráð fyrir því 
í frumvarpinu að í stað ákvæðis 
um skipun stjórna landshlutaverk-
efna verði kveðið á um samráð við 
félög skógarbænda um áherslur og 
framkvæmd hvers landshlutaverk-
efnis og samráð við Landssamtök 
skógareigenda um ákvörðun við-
miða fyrir endurgreiðslu samþykkts 
kostnaðar.

Samþætting verkefna

Í mati á áhrifum frumvarpsins 
segir að það muni hafa í för með 
sér samþættingu verkefna skóg-
ræktar undir eina stofnun. Reikna 
megi með betri innleiðingu og 
framkvæmd stefnumörkunar um 
skógrækt þar sem stjórnsýslan verði 
einfaldari, sterkari og aðgengilegri. 
Svæðisstöðvar um allt land verði 
öflugri og þannig verði til sterkara 
bakland fyrir alla sem sinna skóg-
rækt. Meira jafnræði verði milli 

landshluta þar sem sömu reglur 
gildi um afgreiðslu fjárframlaga 
vegna þátttöku í skógræktarverk-
efnum í öllum landshlutum. 

Allir starfsmenn yfir til nýju 
stofnunarinnar

Gert er ráð fyrir að Skógræktin taki 
við öllum ráðningarsamningum 
starfsmanna Skógræktar ríkisins 
og landshlutaverkefnanna. Reikna 
má með að kostnaður við yfirstjórn 
lækki en það sem sparist megi nýta 
til að styrkja kjarnastarfsemi stofn-
unarinnar og ýmsa stoðþjónustu. 
Breytingin muni ekki auka útgjöld 
ríkisins. 

Áhugi á sameiningunni mikill

Mikill áhugi er á sameiningunni 
meðal starfsfólks og undirbún-
ingsvinnan er vel á vegi stödd. 
Þrír hópar starfsfólks hafa skilað 
af sér áliti um innri mál, ytri mál 
og fagleg mál nýrrar stofnunar, 
haldinn hefur verið fjölmennur 
stefnumótunarfundur starfsfólks og 
stýrihópur vinnur nú að stefnumót-
un og mótun skipurits. 

Málefnið virðist njóta stuðnings 
hvarvetna og vera ópólitískt og því 
má vænta þess að það verði fljót-
afgreitt á Alþingi. /skogur.is  /VH

Hólaskógur. Stefnt er að alveg nýrri löggjöf um skógrækt á Íslandi.
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Skeifunni 3h  ll Sími: 588 5080 ll dynjandi.is

Vinnuhanskar
Dynjandi býður upp á gott úrval vinnuhanska
fyrir margskonar aðstæður og uppfylla 
ströngustu  kröfur. 

Hafðu samband. 
Við veitum þér faglega aðstoð.

Innréttingar  
Hillu- og skúffukerfi 

Fyrir allar 
gerðir bíla

F A G M E N N S K A  A L L A  L E I Ð

NJF − áhugafólk um landbúnað 
heldur aðalfund sinn 18. apríl
Aðalfundur Íslands-
deildar NJF verður 
haldinn mánudaginn 
18. apríl nk. kl. 13 hjá 
Landbúnaðarháskóla 
Íslands að Keldnaholti. 
Á dagskrá eru hefð-
bundin aðalfundar-
störf. 

Fundurinn er að 
sjálfsögðu opinn 
öllum félagsmönnum, sem og 
þeim sem hafa áhuga á að ganga 
í samtökin en NJF eru samtök 
áhugafólks á Norðurlöndunum og 
Eystrasaltslöndunum um landbúnað 
í víðum skilningi þess orðs.

Hafa staðið fyrir fjölda ráðstefna

Samtökin hafa staðið fyrir á annan 
tug áhugaverðra ráðstefna og 
vinnufunda á árinu enda er það eini 
tilgangur þessa alþjóðlega félags-

skapar. Í öllum löndunum eru starfs-
ræktar landsdeildir NJF og í hinni 
íslensku deild eru hartnær 100 félags-
menn og geta þeir sótt ráðstefnur eða 
námskeið á vegum NJF á hagstæð-
um kjörum. Auk þess úthlutar stjórn 
Íslandsdeildar NJF 4–6 ferðastyrkj-
um á hverju ári til félagsmanna sem 
hyggjast sækja ráðstefnur eða fundi 
á vegum samtakanna.

Fjórða hvert ár er haldin stór ráð-
stefna á vegum samtakanna í tengsl-
um við kjör nýrrar starfsstjórnar til 

næstu fjögurra ára og 
var slík ráðstefna haldin 
síðasta sumar í Riga í 
Lettlandi. Ráðstefna 
þessi kallaðist „Norræn 
sýn á þróun sjálfbærrar 
byggðaþróunar“ (Nordic 
View to Sustainable 
Rural Development) og 
tóku þátt í henni hundruð 
gesta víða að úr heimin-

um, m.a. nokkrir héðan frá Íslandi.
Árið í ár er einnig afar áhuga-

vert fyrir fróðleiksþyrsta um hin 
fjölbreyttu viðfangsefni landbún-
aðar en allar nánari upplýsingar um 
starfsemina má nálgast á heimasíðu 
samtakanna: www.njf.nu. Þeir sem 
vilja afla sér nánari upplýsinga um 
starfsemina hér á landi eða ganga í 
félagið er bent á að hafa samband 
við formann Íslandsdeildar NJF: 
Snorra Sigurðsson (sns@seges.dk). 
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Fyrir skemmstu gaf Matvæla-
stofnun út eftirlitsskýrslu um 
athugun á magni nítríts og nítrats 
í unnum kjötvörum. Tvær vöru-
tegundir reyndust með magn yfir 
leyfilegum mörkum; Saltkjöt frá 
Kjötbankanum ehf. og Ítalskt 
salami frá Sláturfélagi Suðurlandi 
svf.

Í saltkjötinu mældist nítrít 
yfir mörkum. Að sögn Katrínar 
Guðjónsdóttur, fagsviðsstjóra hjá 
Matvælastofnun, sem hafði umsjón 
með þessu verkefni, er leyfilegt 
að nota 150 mg/kg en niðurstöður 
mælinga gáfu til kynna að notað 
hafi verið um 185 mg/kg. „Þegar 
niðurstöður lágu fyrir var fyrirtækið 
upplýst um þær, fyrirtækið heimsótt 
og farið fram á úrbætur. Þá var því 
fylgt eftir að úrbætur yrðu gerðar, 
bæði hvað varðar þessa tiltekna vöru 
og einnig verkferlar við íblöndun.“

Katrín tekur fram að varan hafi 
ekki verið á markaði þegar niður-
stöður lágu fyrir og ekki hafi farið 
meira af henni á markað, enda hafi 
ekki verið meira framleitt af henni 

með sömu uppskrift (sama magni 
af nítríti).

Of mikið af báðum efnum í 
uppskrift

Katrín segir að í ítölsku salami 
hafi mælst 240 mg/kg af nítrati. „Í 
þá vöru var notað bæði nítrít og nítrat 
samkvæmt innihaldslýsingu, en ekk-
ert mældist af nítríti. Nítrít getur hins 
vegar umbreyst í nítrat – sérstaklega 
í vörum með langan þroskunartíma 
líkt og salami. Leyfilegt er að nota 
150 mg/kg af hvoru efninu fyrir sig.

Niðurstaða mælingar gaf því ekki 
skýrt svar en hins vegar vísbendingu 
um að ef til vill hefði of mikið verið 
notað af öðru eða báðum efnunum. 
Fyrirtækið var upplýst um niðurstöð-
una og uppskrift skoðuð með tilliti 
til efnanna. Við skoðun á uppskrift 
kom í ljós að of mikið hafði verið 
notað af báðum efnunum. Ekki var 
meira framleitt af vörunni með þessu 
magni efnanna eftir að niðurstaða lá 
fyrir. Ekki var farið fram á innköllun 
á því sem eftir var á markaði þar sem 

magnið sem mældist var ekki slíkt að 
á ferðinni væri hætta fyrir neytendur 
vegna neyslu tiltekinnar vöru.

Í stuttu máli þá voru fyrirtækin 
upplýst um niðurstöðuna og farið 
var fram á úrbætur og því fylgt eftir 
að þær væru gerðar. Séð var til þess 
að ekki væri framleitt meira af vör-
unum með þessu magni af efnunum 
og farið yfir verkferla til að hindra 
að slíkt gerist aftur,“ segir Katrín.

Áfram fylgst með notkun efnanna

Matvælastofnun mun áfram fylgjast 
með notkun efnanna, við eftirlit hjá 
fyrirtækjunum og almennt með verk-
lagi við íblöndun aukefna. Katrín 
segir að ef upp koma frávik eru þau 
skráð í eftirlitsgrunn og hafa áhrif 
við frammistöðuflokkun fyrirtækja. 
Frammistöðuflokkun hefur áhrif á 
hversu mikið eftirlit, hve margrar 
klukkustundir á ári, fyrirtæki fá.

Tilgangurinn með notkun efnanna 
í kjötvörum er þríþættur. Efnin gefa 
vörunum einkennandi rauðan lit, 
hindra vöxt heilsuskaðlegra örvera 
og koma í veg fyrir þránun. Nítrat 
er oft kallað saltpétur. Lykillinn að 
virkni nítrats er að það myndar nítrít 
sem er virka efnið.

Á umbúðum vöru er skylt að 
taka fram hvort efnin eru notuð svo 
neytendur geta fengið upplýsingar 
um tilvist þeirra; E 249 og E 250 
stendur fyrir nítrít og E 251 og E 
252 fyrir nítrat. Í viðtali við Katrínu 
undir lok síðasta árs kom fram að of 
mikið af þessum efnum í matvælum 
geti haft skaðleg áhrif á heilsu fólks 
og ásamt öðrum þáttum hugsanlega 
verið valdur að ýmsum tegundum 
krabbameina.  /smh

Fréttir

Rannsókn Matvælastofnunar á magni nítríts og nítrats í unnum kjötvörum:

Of mikið magn í tveimur
vörutegundum

Viltu verða stúdent og búfræðingur?
Landbúnaðarháskóli Íslands og Menntaskóli Borgarfjarðar 

geta látið þann draum rætast. 

Menntaskóli Borgarfjarðar og 
Landbúnaðarháskóli Íslands 
standa saman að námsleið þar 
sem nemandinn útskrifast sem 
stúdent og búfræðingur. 

Nemandi sækir tvo vetur á 
náttúrufræðibraut í Menntaskóla 
Borgarfjarðar í Borgarnesi og tvo 
vetur á búfræðibraut 
Landbúnaðarháskóla Íslands 
á Hvanneyri. 

Nám sem opnar á ótal möguleika!
Kynntu þér málið á menntaborg.is 
eða á lbhi.is

Trima-ámoksturstæki, framleidd af 
Alo AB, styrkja stöðu sína á Íslandi
Alo AB hefur breytt sölustefnu 
sinni á Íslandi og ákveðið að auka 
samstarf sitt við fyrirtækið Vélfang 
ehf. Vélfang verður eini söluaðil-
inn fyrir Trima ámoksturstæki, 
aukahluti og varahluti á Íslandi 
frá 1 janúar 2016.

„Við erum sannfærðir um að þetta 

verður jákvæð þróun fyrir Trima-
viðskiptavini á Íslandi og hlökkum 
til að eiga gott samstarf við fyrir-
tækið Vélfang sem er besti  söluað-
ilinn fyrir Trima merkið,“ segir Jan 
Folkesson, sölustjóri útflutnings hjá  
Alo AB í Svíþjóð, í fréttatilkynningu. 
frá félaginu. 

AROUNDTHEWORLD.IS

 

Gardavatn o.fl.í ág.
Hallir og Októberfest í 
München í sept. 2016 

Íslendingaslóðir í 
Kanada —  
10.000 kr. afsláttur  
á bókun til  

Karlakór Rangæinga á faraldsfæti 
Karlakór Rangæinga heldur vor-
tónleika víða um land á næstu 
dögum. Efnisskráin er fjölbreytt 
en hún er aðgengileg á www.karl-
ar.is 

• Selfosskirkja, þri. 12. apríl, kl. 
20:30.

• Menningarsalurinn Hellu, fös. 
15. apríl, kl. 20:30.

• Áskirkja Reykjavík, þri. 19. 
apríl, kl. 20:30.

• Hvoll, Hvolsvelli, fös. 22. apríl, 
kl. 20:30.

• Kirkjuhvoll, Kirkjubæjar-
klaustri, lau. 23. apríl, kl. 14:00.

 Sérstakir gestir: Þórunn Elfa 
Stefánsdóttir sópran og kvartettinn 
Rangárdætur, söngnemendur úr 
Tónlistarskóla Rangæinga: Bergrún 
Anna Birkisdóttir, Bjarnveig Björk 
Birkisdóttir, Írena Víglundsdóttir, 
Karen Dís Guðmarsdóttir.

Undirleikarar: Glódís Margrét 
Guðmundsdóttir á píanó og Grétar 
Geirsson á harmoníku.

Stjórnandi: Guðjón Halldór 
Óskarsson, organisti.

 Aðgangseyrir kr 3.000,-, frítt 
fyrir unglinga og börn undir 16 ára 
aldri.

Kirkjubæjarklaustur.  Mynd / Visitklaustur.is

sem drífa þennan sleða svo rösklega.  Mynd / Gréta Bergrún Jóhannesdóttir. 
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Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300 

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

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

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

Bústjóri 
í 100% starf

Reykjabúið í Mosfellsbæ óskar eftir að ráða bústjóra í fullt starf.

Menntun á sviði landbúnaðar eða reynsla er nauðsynleg.

Starfið er mjög fjölbreytt og áhugavert fyrir þá sem vilja starfa 
við landbúnað.

Áhugasamir vinsamlegast hafið samband við Jón Magnús 
Jónsson í síma  892-1145 eða sendið umsókn á netfangið  
reykjabuid@kalkunn.is

Reykjabúið í Mosfellsbæ er eitt elsta starfandi alifuglabú landsins. Þar eru 
ræktaðir bæði kjúkingar og kalkúnar. Þetta er fjölskyldubú sem rekið er í 
fallegu og gróðursælu umhverfi við rætur Reykjafjalls og austur í Ölfusi. Á 
Reykjum er einnig heimasala þar sem kalkúnaafurðir eru seldar beint til 
neytenda. Heimasíða Reykjabúsins er kalkunn.is. 

volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 

www.volundarhus.is

VORTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9m² -án gólfs

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 

GESTAHÚSUM 
á allar þjónustu-

stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 

GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

fyrirtækjafánar hátíðarfánar
þjóðfána borðfána bannerar

SPARAÐU MEÐ VARMADÆLU
Allt að 80% sparnaður á hitunarkostnaði

SöSöSölululu uuuppppppppsesesetntntniininingagagag ooogggg jþjþjþjþjónónónususustututu ðaðaðaðiilililararar
Kópavogur - Hólmavíkur: Rafhöld ehf. 

StStStykykykkikikishshshólólólmumumur:r:r:
Patr kek fsfjjö ðrður:
ÞiÞingngeyeyriri::
Ísafjöj rður: 
Hvammstangi:
BlBlönönduduósós:: 
Sauðárkrókur:
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Danmarks mest energieffektive
luft/vand varmepumpe*

Verðlaun
fyrir hæsta 

sparnaðarhlutfall 

í flokki 

  loft í vatn**

aðaððiðiði
 VERÐLAUN fyrir hæsta sparnaðarhlutfall 

Akureyri:
VVopn fafjöjö ðrður:
EsEsEskikikifjfjfjörörörðuðuður:r:r: 

jDjúúpiivogur:
HöHöfnfn:: 
Vík: 
Hvolsvöllur:
VeVeststmamannnnaeaeyjyjarar::

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

eða á netfangið bjorgvin@eignatorg.is

Skipholt 50b, 105 Reykjavík

Vegna aukinnar eftirspurnar óskum 
við eftir bújörðum á söluskrá
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Lagarfljótsormurinn er 
stærstur allra orma á Íslandi 
og um hann eru einnig til 
flestar sögur. Lagarfljót er 
þriðja stærsta stöðuvatn á 
Íslandi og er mesta dýpt þess 
111,5 metrar.

Frásagnir um stóra vatna-
orma þekkjast víðar en frá 
Fljótsdalshéraði. Það á að vera 
ormur í Skorradalsvatni og 
flestir þekkja söguna um Loch 
Ness-skrímslið í Skotlandi. Frá 
Kanada er að finna svipaða sögu, 
í Okanagavatni er skrímslið 
Okopoko sem á að hafa klakist 
úr risaeðlueggi sem lá óskemmt 
á botni þess í milljónir ára. 

Fræðin sem fást við að 
rannsaka dularfulla vatnaorma 
nefnast ormalogia og eru angi 
af rómantískri náttúrufræði sem 
teygir anga sína út í hið óþekkta 
og dularfulla.

Hugmyndum um uppruna 
Lagarfljótsormsins ber ekki 
saman. Ein sagan gerir ráð fyrir 
að hann sé risa sæslanga sem 
lokast í vatninu einhvern tíma 
í fyrndinni. Önnur saga segir að 
stúlka á bæ einum við Lagarfljót 
hafi sett gull undir snigil og hafi 
snigillinn vaxið hratt og að 
lokum skriðið út í fljótið. Eftir 
að hann kom út í fljótið fór hann 
að ráðast á menn og skepnur sem 
reyndu að komast yfir það.

Ormurinn hefur sést reglulega 
frá landnámi og er hans víða 
getið í annálum og þjóðsögum. 
Honum er lýst sem stóru, dökku 
flikki sem stundum skýtur upp 
kryppunni en sjaldan sjáist haus 
eða hali.

Sagt er að Guðmundur góði 
Arason biskup hafi bundið orm-
inn niður með bænhita á sínum 
tíma og að ormurinn hafi átt 
að liggja fastur við botninn til 
dómsdags. En svo virðist sem 
bænhiti Guðmundar góða hafi 
ekki dugað til því að undanfarna 
áratugi hefur oft sést til ormsins.

Sigurður Blöndal, fyrrverandi 
skógræktarstjóri, sá orminn 5. 
október 1962 um klukkan hálfníu 
að morgni. „Ég var einn heima 
og var litið út um gluggann og sé 
eitthvað svart og ávalt koma upp 
úr vatnsfletinum og fara niður 
aftur og ganga þannig áfram 
eins og í bylgjuhreyfingu. Þetta 
minnti eina helst á hvalbak. Ég 
hringdi strax í nágrannakonu 
mína og bað hana að snarast út 
í glugga og sjá þetta líka. Við 
horfðum því bæði á fyrirbærið 
í um það bil tíu mínútur þar til 
það hvarf fyrir nes. Þetta var 
á hreyfingu eins og það kæmi 
upp og dýfðist niður og færðist 
út eftir. Fyrirbærið var nokkuð 
stórt og getur ekki hafa verið 
sjónhverfing því við vorum tvö 
sem sáum það.“

Verktaki á Egilsstöðum komst 
á sínum tíma á forsíðu Familie 
Journal eftir að hafa orðið orms-
ins var þegar hann var að leggja 
símastreng yfir Lagarfljót rétt 
eftir 1980. Maðurinn gerði lítið 
úr málinu og tók fram að hann 
hafi ekki séð orminn heldur bara 
orðið hans var.

Einu sinni stóð til að greiða 
hverjum þeim sem sannaði til-
vist ormsins eina milljón króna 
í verðlaunafé. Enginn hefur enn 
gefið sig fram og vitjað verð-
launafjárins og undirritaður veit 
ekki hvort boðið standi enn. 

Margir vilja draga tilvist 
Lagarfljótsormsins í efa og sagt 
hann tilbúning. Svo er til fullt af 
fólki sem trúir á Guð almáttugan 
en það hefur enginn séð hann 
ófullur eða óruglaður.  /VH

Lagarfljóts-
ormurinn

Nú rétt í þessu voru viðurkenningar 
veittar fyrir hrúta sæðingastöðv-
anna á aðalfundi Landssamtaka 
sauðfjárbænda. Faghópur sauð-
fjárræktar hjá Ráðgjafarmiðstöð 
landbúnaðarins (RML) útnefndi 
annars vegar Danna (12-923) sem 
„besta lambaföðurinn“ og hins 
vegar Rafal (09-881) sem „mesta 
alhliða kynbótahrútinn“. 

Það eru sæðingastöðvarnar sem 
standa að viðurkenningunum og það 
kom í hlut  Þórhildar Þorsteinsdóttur, 
formanns Búnaðarsambands 
Vesturlands, að veita verðlaun-
in fyrir hönd stöðvanna. Elín 
Heiða Valsdóttir, bóndi í Úthlíð í 
Skaftártungu, tók við verðlaunum 
fyrir Rafal en Árni Gunnarsson, 
bóndi í Sveinungsvík í Þistilfirði, 
tók við verðlaunum fyrir Danna.

Lárus Birgisson og Eyþór 
Einarsson, sauðfjárræktarráðunautar 
RML, fluttu pistla um verðlauna-
hrútana. Í pistli Lárusar um Danna 
kom fram að hann væri fæddur í 
Sveinungsvík í Þistilfirði vorið 
2012 og valið byggi á skoðun 
lamba sem komu til dóms haustið 
2015. „Danni kemur úr öflugri 
ræktunarhjörð í Sveinungsvík og 
meðal sæðingahrúta sem koma 
fyrir í ættartré hans eru Grábotni 
06-833, Kveikur 05-965, Cat 
04-992, Lómur 02-923 og Áll 
00-868.

Haustið 2014 var Danni í 
afkvæma rannsókn í N-Þingeyjar-
sýslu á vegum sæðingastöðvanna 
og á grunni hennar valinn til notk-
unar á sæðingastöð. Hann kom 
mjög vel út úr öllum þáttum rann-
sóknarinnar og sýndi þar styrk sinn 
sem sterkur lambafaðir.

Danni fékk strax mikla notkun 
á sæðingastöð og kom því til dóms 
stór hópur afkvæma hans haustið 
2015. Afkvæmi hans eru fallegar 
kindur á velli, frábær að gerð, 
lágfætt, útlögumikil, yfirleitt með 
ágæta bollengd og úrvals holdfyll-
ingu hvar sem á þau er litið. Stigun 
og ómmælingar staðfesta þessa 
umsögn. Þungi afkvæmanna reyndist 
nokkuð yfir meðaltali. Heildarstigun 
hrútlamba undan Danna var sú hæsta 
í hópi sæðingastöðvahrúta sl. haust 
eða 84,4 stig. Kynbótamat hans fyrir 

skrokkgæði er mjög hátt, þ.e. 123 
fyrir gerð og 115 fyrir fitu.

Því miður drapst Danni eftir fyrsta 
ár sitt á sæðingastöð en vonandi feta 
einhverjir sonanna í hans fótspor. 
Danni skipar sér ótvírætt í hóp yfir-
burða kynbótagripa m.t.t. kjötgæða og 

ber því vel nafnbótina „Besti lamba-
faðirinn“ árið 2015,“ sagði Lárus í 
yfirferð sinni.

Góður þroski lamba

Rafall er frá Úthlíð í Skaftártungu 

og í máli Eyþórs kom fram að þar 
á bæ hefði lengi verið stunduð öflug 
fjárrækt, sem einkennist ekki síst 
af mikilli afurðagetu ánna. „Rafall 
er af sterkum meiði fjárræktarinnar 
í Úthlíð, kynbættri með þekktum 
stöðvahrútum þar sem næstir honum 
standa Bjálki (06-9959 frá Hesti og 
Lækur (97-843) frá Lækjarhúsum.

Í hóp sæðingastöðvahrúta var 
hann tekinn sumarið 2012. Næstu 
þrjá vetur þjónaði Rafall sameigin-
legu ræktunarstarfi sem stöðvahrútur.  
Á því tímabili voru sæddar 2.074 ær 
við honum vítt og breitt um landið 
og undan honum hafa verið fullstig-
aðir 589 lambhrútar. Því er hrútur-
inn orðinn mikið reyndur bæði sem 
lambafaðir og ærfaðir en krafan er að 
komin sé tveggja ára reynsla á dætur 
hrútsins í gegnum sæðingar til að 
hann komi til álita í þessu vali.

Einkennandi fyrir afkvæmi Rafals 
er hinn góði þroski lambanna og þá 
hefur hann skilað mörgum vel gerðum 
ásetningshrútum.  Í heildina telst hann 
þó ekki til mestu yfirburðahrúta m.t.t. 
skrokkgæða en eins og kynbótamat 
hans sýnir er hann þó í góðu meðal-
lagi fyrir þessa eiginleika með 105 
stig fyrir gerð og 104 stig fyrir fitu.  
Meginkostur hans er hins vegar að 
dæturnar reynast frjósamar, úrvals 
afurðaær og þar hefur kynbótamat 
hans risið mjög á liðnum árum og er 
hann í dag með 110 stig fyrir frjósemi 
og 114 stig fyrir mjólkurlagni.  

Rafall er sá hrútur sæðingastövð-
anna sem á þessum tímapunkti upp-
fyllir best allra hrúta  þær kröfur sem 
gerðar eru við valið og er þessi öflugi 
ærfaðir og alhliða kynbótahrútur hér 
með útnefndur sem „mesti kynbóta-
hrútur stöðvanna 2016“, sagði Eyþór 
í pistli sínum.  /smh

Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda:

Viðurkenningar sæðingastöðvanna 
veittar fyrir Danna og Rafal

STEKKUR 

Elín Heiða Valsdóttir, bóndi í Úthlíð í Skaftártungu, tók við verðlaunum fyrir Rafal úr hendi Þórhildar Þorsteinsdóttur. Myndir / smh

fyrir Danna. Þórhildur Þorsteinsdóttir, formaður Búnaðarsambands Vestur-
lands, veitti honum viðurkenninguna.

Eyþór Einarsson.Lárus Birgisson.
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www.intellecta.is

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR

Þola 95°C þvott, halda 
alveg lit og þarf 
ekki að strauja!

Svartir verða svartir  
út árið og næsta ár líka!
Fást í dökkbláu og svörtu.

Bonito ehf. | Faxafen 10 | 108 Reykjavík | Sími 568 2878
Opið virka daga frá kl.  11:00-17:00, lokað laugardaga.

Kokkajakkar 
og buxur

Praxis.is
Pantið vörulista

x
vö
is.is
örulista

ald

!

Lambamjólkurduft 

Sjá nánar: 
www.kb.is 

-Hátt hlutfallmjólkurprótína 
-Auðmeltanleg prótín 
-Vítamín og steinefnabætt 
-Einstaklega bragðgott  
-Drjúgt í notkun 
-Auðuppleysanlegt 
-Selt eftir vigt 
-Hentar líka fyrir kiðlinga 

11.900kr 
25kg 
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Mikill uppgangur hefur verið í 
keppnisþátttöku hins almenna 
hestamanns. Hestamannafélögin 
hafa mætt þessum áhuga með 
fjölbreytilegu mótahaldi fyrir 
minna vana knapa. Góður rómur 
var gerður að áhugamannadeild 
hestamannafélagsins Spretts sem 
fór fram í annað sinn í vetur. 

Hestamannafélagið Sprettur blés 
í fyrra til keppnisraðar fyrir áhuga-
menn í hestaíþróttum. Aðsókn að 
Áhugamannadeildinni, sem síðar 
fékk nafnið Gluggar- og glerdeildin, 
lét ekki á sér standa þegar aðstand-
endur hennar auglýstu eftir þátttak-
endum. Alls tóku 42 keppnispör, í 14 
liðum, þátt í fjórum mótum þar sem 
unnið var til stiga í einstaklings- og 
liðakeppni. Fyrirmynd deildarinnar 
er Meistaradeildin í hestaíþróttum, 
sem hugsuð er fyrir atvinnumenn í 
faginu. Sprettshöllin var alla jafna 
vel setin áhorfendum sem hvöttu 
hestamenn og reiðskjóta þeirra 
til dáða. Enda gáfu áhugamenn 
atvinnumönnum ekkert eftir þegar 
kom að gæðum sýninga. Fylgt var 
alþjóðlegum reglum um keppnis-
íþróttina og var baráttan alla jafna 
hörð og spennandi. 

Ástundun lykill að árangri

Í ár voru liðin í Glugga- og gler-
deildinni fimmtán talsins og kepp-
endurnir 75. Keppt verður á fimm 
mótum og tóku 45 keppendur þátt í 
hverri keppni. Í vetur voru keppnir 
háðar í fjórgangi, TREC-þrautabraut, 
fimmgangi og slaktaumatölti. 
Lokamót keppnisraðarinnar fór 
svo fram fimmtudaginn 31. mars 
og réðust þá úrslit í spennandi tölt-
keppni. Þar fór Ámundi Sigurðsson 
á Hrafni frá Smáratúni með sigur 
af hólmi en önnur varð Birgitta 
Dröfn Kristinsdóttir á Hlýra frá 
Hveragerði. Reyndist samanlagður 
árangur hennar í deildinni vera sá 
besti meðal keppenda og var hún því 
krýnd sigurvegari keppnisraðarinnar 
á uppskeruhátíð hennar sl. föstudag.

„Það er mikil uppbygging fyrir 
heimavinnandi og útivinnandi 
húsmæður að eiga kost á að taka 
þátt í svona deild. Það hefur verið 
mér mikill innblástur, að geta sett 
sér há markmið og unnið markvisst 
að þeim,“ sagði Birgitta að lokinni 
töltkeppninni. Hún hefur verið við-
loðandi hestamennsku frá unga aldri 
og segist stunda reiðmennsku mikið 
til vegna keppnisíþróttarinnar. „Það 
æxlaðist reyndar þannig. Mér fór 
að ganga vel í keppnum sem ung-
lingur og var mikið í þeim fram-
an af. Svo tók ég hlé á meðan ég 
eignaðist börn og er að byrja aftur 
núna,“ segir Birgitta. Hún segir bæði 
mikla ástundun og góð hross lykil að 
góðum árangri í keppni. 

„Fyrst og fremst þarf maður að 
hafa hross með góðar gangtegundir. 
Svo þarf maður góðan þjálfara til að 
segja manni til og vera duglegur að 
þjálfa,“ segir hún og bætir við að það 
skemmtilegasta við þátttökuna sé að 
finna adrenalínið renna um æðarnar 
í úrslitakeppnum. 

Lið Margrétarhofs Export 
hesta reyndist stigahæsta lið 
Áhugamannadeildarinnar í ár 
en liðið skipuðu þeir Játvarður 
Jökull Ingvarsson, sem sigraði 
einstaklingskeppnina í fyrra, Gylfi 
Freyr Albertsson, Leó Hauksson, 
Þorvarður Friðbjörnsson og Viðar 
Þór Pálmason.

Ástríða og einlægni á 
keppnisbrautinni

„Hestamennskan hefur breyst. 
Þegar ég var að byrja þá var aðal-

lega farið í útreiðatúra. Engin hefð 
hafði skapast fyrir keppni,“ segir 
Linda Björk Gunnlaugsdóttir, for-
maður hestamannafélagsins Spretts. 
Með meira framboði af námskeið-
um fyrir hinn almenna hestamann 
hafi áherslur hestamanna breyst. Nú 
sé meira lagt upp úr reiðmennsku 
og áhugamenn vilji nú í auknum 
mæli takast á við keppnisformið.

„Það hefur orðið mikil þróun 
í keppninni og áhuginn sást ekki 
síst á sumarmótunum, það var alltaf 
fullt í áhugamannaflokka.“

Undir það tekur Magnús 
Benediktsson, framkvæmdastjóri 
Spretts, en hann átti hugmyndina að 
áhugamannadeildinni í fyrra.

„Okkur fannst vera þörf fyrir 
fleiri mót, það var of lítið í boði 
fyrir áhugamenn. Við vissum 
ekki út í hvað við vorum að fara 
en vorum gríðarlega ánægð með 
viðbrögðin.“ Hann bætir því við 
að þátttaka áhugamanna á mótum 
orki hvetjandi fyrir aðra hestamenn 
sem sýnir sig í enn aukinni ásókn í 
áhugamannamót. 

„Fólki fannst til dæmis ákveðin 
áhætta fólgin í því að keppa í 
fimmgangi í áhugamannadeildinni 
í fyrra. En það tókst mjög vel og 
í framhaldi var sjáanleg fjölgun 
þátttakenda í fimmgangsflokka 
áhugamanna síðastliðið sumar,“ 
bætir Linda við.

Keppendur koma alls staðar að 
úr samfélaginu. Þarna má finna 
stúdenta, bændur og fólk í fullum 
störfum. 

„Hér er alls konar fólk sem er 
að leggja mikið á sig til að taka 
þátt. Þau koma hérna kannski kl. 7 
á morgnana til að æfa áður en það 
mætir til vinnu. Það er stórkostlegt 

að sjá þennan metnað,“ segir Linda. 
Magnús segir áhugamenn í hesta-
íþróttum ekki gefa atvinnumönnum 
neitt eftir.

„Þeir eru ástríðufullir og ein-
lægir í sinni þátttöku. Það er alltaf 
gaman að horfa á þessar keppnir. 
Hestarnir eru góðir og vel þjálfaðir 
og knaparnir mjög vel undirbúnir. 
Svo er mórallinn í liðunum og milli 
liða mjög góður,“ segir Magnús.

Eftir vel heppnað annað keppn-
istímabil í Sprettshöllinni er ljóst að 
áhugamannadeildin í hestaíþróttum 
er komin til að vera.

„Nú verður ekki aftur snúið,“ 
segir Linda.

Gagnkvæm virðing manns
og hests

Um land allt er staðið fyrir keppn-
um fyrir áhugamenn um hestaíþrótt-
ir og virðist aðsókn að keppnum 
aukast ár frá ári. Ræktun íslenska 
hestsins og markaðsumhverfi dreg-
ur einnig dám af þessari áherslu, en 
söluaðilum hefur verið tíðrætt um 
að mikið tamdir keppnishestar selj-
ist hvað best. Kröfur hins almenna 
hestamanns til reiðhestsins hefur 
því eflaust aukist í þá átt að hann sé 
einnig vænlegur á keppnisbrautinni. 
En hvað þarf slíkt hross að hafa til 
brunns að bera? 

„Það þarf alvöru fjölhæfan 
íslenskan hest. En fyrst og fremst 
þarf gagnkvæm vinátta manns og 
hests að vera til staðar. Hestur sem 
treystir knapanum og knapi sem 
treystir hestinum,“ segir Magnús. 
Undir það tekur Linda Björk. „Þeir 
sem eru að ná árangri eru þeir sem 
eru búnir að vinna mikið með 
hestunum sínum.“

Keppnisþátttaka hins almenna hestamanns færist í aukana:

Áhugamenn láta til sín taka

 HROSS&HESTAMENNSKA Guðrún Hulda Pálsdóttir

gudrun.hulda.palsdottir@gmail.com

Magnús Benediktsson, framkvæmdastjóri hestamannafélagsins Spretts, 
Linda Björk Gunnlaugsdóttir, formaður félagsins og Sigurður Halldórsson.

Verðlaunahafar í töltkeppni Glugga- og glerdeildarinnar. Frá vinstri, sigurvegarinn Ámundi Sigurðsson á Hrafni frá Smáratúni, Birgitta Dröfn Kristinsdóttir 
og Hlýri frá Hveragerði, Árni Sigfús Birgisson á Stíg frá Halldórsstöðum, Rósa Valdimarsdóttir og Íkon frá Hákoti, Viggó Sigursteinsson á Glitni frá Mar-

Myndir / Þröstur Karelsson

Petra Björk Mogensen. Birgitta Dröfn, sem er einnig liðsmaður Barka, situr 

Birgitta Dröfn Kristinsdóttir, sigurvegari Glugga- og glerdeildarinnar og Hlýri 
frá Hveragerði að úrslitum loknum.
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Njarðarnesi 1 sími 460 4350 

Hjólbarðaþjónusta - Smurþjónusta - 

Þrif á bílum - vönduð handverkfæri og fl.

Úrval hjólbarða á betra verði

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

jeppa,- og vörubíladekk í úrvali.

Beinn innflutningur til Akureyrar
Smurþjónusta

(Jason ehf.)

eppa,  og vörubíladekk í ú

einn innflutningur til Akureyra

% 
afsláttur af öllum dekkjum 

til .  201

Handverkfæri

Ármann sími 896 8462 og Tryggvi 896 412

Fjórhjólakerra með sturtum 

Verð: 49.900kr 

Áburðardreifari á fjórhjól 

Verð: 39.900kr 

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

Vantar 

Hurðapumpur

Búskapur er heyskapur

Sala og ráðgjöf
Sími 540 1100

Lynghálsi, Reykjavík
Óseyri, Akureyri

Efstubraut, Blönduósi
Borgarbraut, Borgarnesi
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Loftslagsbreytingar, ofnýting 
grunnvatns og landhremmingar 
fjármálamanna eru allt þættir 
sem eru komnir á mjög hættu-
legar brautir. Sem dæmi er talið 
að heildarvatnsmagn í Níkaragva 
í Mið-Ameríku hafi minnkað um 
60% og grunnvatn um 50% á 
skömmum tíma vegna þurrka. 

Níkaragva, sem er þarnæsta ríki 
norðan við hið fræga ríki Panama, 
lýsti yfir sjálfstæði frá Spánverjum 
1821 og varð sjálfstætt ríki árið 
1838. Þar voru miklar skærur milli 
stríðandi fylkinga til hægri og vinstri 
lengst af 20. öldinni sem nutu stuðn-
ings stórveldanna. Níkaragva hefur 
verið fátækasta ríki Mið-Ameríku, 
en landbúnaðarvörur, einkum ban-
anar, sykur, tóbak og vefnaðarvörur, 
hafa verið helstu útflutningsvörurnar 
og borið uppi um 50% af gjaldeyris-
tekjunum. Árið 2013 var gerður 
samningur til 50 ára við kínverskt 
fyrirtæki um byggingu og rekstur 
skipaskurðar þvert yfir landið. 
Áætlað er að skurðurinn muni kosta 
um 50 milljarða dollara.  

Níkaragva að þorna upp

Í vefsíðu fréttastofunnar Inter Press 
Service var greint frá því þann 6. apríl 
síðastliðinn að loftslagsbreytingar 
væru að leiða til þess að Níkaragva 
væri að þorna upp. Þurrkar undan-
farinna áratuga hafi leitt til þess 
að flestar vatnslindir landsins séu 
nú að klárast. Er að verða neyðar-
ástand vegna skorts á neysluvatni. 
Ljósmyndir og kvikmyndir sem tekn-
ar hafa verið frá því í janúar sýna að 
ár og vötn eru hreinlega að hverfa. 

Fæðuöryggi í uppnámi

Áhrif þurrkanna í Níkaragva hafa 
þegar haft mikil áhrif á fæðuöryggi 
þjóðarinnar sem telur um 6,2 milljón-
ir manna. Bændasamtök landsins eru 
mjög áhyggjufull vegna vatnsskorts 
sem hrjái nú að minnsta kosti 30% 
af bústofni landsmanna. Samkvæmt 
tölum framleiðenda landbúnaðarvara 
í Níkaragva (UPANIC) töpuðust um 
200 milljónir dollara á árinu 2015 
vegna áhrifa af þurrkum sem stafa 
af El Niño-veðurfyrirbærinu.

Á sumum svæðum hefur öll upp-
skera eyðilagst og um 90% af vatns-
birgðum hafa þornað upp. Þá hefur 
vatnsskorturinn haft verulega 
neikvæð áhrif á ferðaþjónustu 
í landinu.

Um 2,5 milljónir manna 
í landinu þurfa að lifa á 
tekjum sem nema innan 
við 240 íslenskum krón-
um á dag. Um 20% þessa 
fjölda þjáist nú af nær-
ingarskorti. Hafa verið 
sendir tugir tankbíla á 
hverjum degi með vatn 
fyrir þyrsta og sveltandi 
íbúa. Samkvæmt opin-
berum tölum voru í febr-
úar 51.527 fjölskyldur á 34 
svæðum í landinu í neyð vegna 
vatnsskorts. 

Muyúa-vatn hefur tapað um 60% 
af vatnsbirgðum sínum

Muyúa-stöðuvatnið í norðanverðu 

Níkaragva 
hefur tapað um 60% af vatnsbirgð-
um sínum frá 2014 vegna áhrifa 
El Niño. Samkvæmt rannsókn-

um Environmental Resources 
Management (ERM) í Bretlandi 
sem kostaðar voru af kínverska 
fyrirtækinu HKND Group, 
hefur vatnasvæði frum-
skógasvæðanna í suðurhluta 
Níkaragva minnkað um 40%. 
Rannsóknirnar eru gerðar vegna 
fyrirhugaðrar gerðar nýs skipa-

skurðar þvert yfir Níkaragva sem á 
að tengja Karíbahaf við Kyrrahafið.  

Rannsóknir sýna að á árunum frá 
1983 til 2011 hafi tapast um 40% af 
náttúrulegum jarðvegi í Suðaustur-
Níkaragva. Sjálfstæða rannsóknar-
fyrirtækið Humbolt Center hefur 
einnig upplýst að um 40% frum-
skógarins í Bosawas sé horfinn, en 
það er stærsta frumskógasvæðið í 

Mið-Ameríku. Hefur það verið á skrá 
UNESCO frá 1997 sem mikilvægt 
líffræðilegt svæði. 

Alvarlegar viðvaranir

Jaime Incer, fyrrverandi umhverfis- 
og auðlindamálaráðherra landsins og 
núverandi forseti stofnunar sjálfbærr-
ar þróunar í Níkaragva (Nicaraguan 
Foundation for Sustainable 
Development), varar sterklega við 
því sem er að gerast. 

Segir Incer að undir lok mars 
síðastliðinn hafi landið tapað um 
60% af yfirborðsvatni sínu og um 
50% af grunnvatnsbirgðunum. Þar sé 
ýmist um það að ræða að vatnið hafi 
hreinlega gufað upp eða sé orðið það 
mengað að það sé ónothæft. 

Yfir hundrað ár að gufa upp

Sem dæmi um þetta eru að minnsta 
kosti 100 ár og vatnasvæði þeirra í 
Níkaragva að hverfa. Þá eru Tiscapa- 
og Nejapa-stöðuvötnin nærri höf-
uðborginni Managua orðin mjög 
menguð samfara því að vera að þorna 

upp. Það á líka við um Venecia-vatn 
á strandsvæði Masaya og Movúa-
vatn í norðurhluta Matagalpa-héraðs. 

Vísindamenn segja að stærsta 
vatnasvæði landsins, hin 680 kíló-
metra langa Coco-á, sem er jafn-
framt lengsta á Mið-Ameríku og 
markar landamærin að Hondúras, 
sé nú uppþornuð á löngum köfl-
um. Vatnsyfirborðið á öðrum hlut-
um árinnar er í sögulegu lágmarki, 
þannig að vatnið í henni er vart meira 
en ökkladjúpt. 

Í annarri „stórá“ landsins, San 
Juan, sem liggur með suðurlanda-
mærunum að Kosta Ríka, hafa sand-
rif lokað fyrir siglingaleiðir um ána. 
Er það gert þrátt fyrir umtalsverðar 
aðgerðir á liðnum árum við að reyna 
að halda siglingarennum um ána 
opnum.

Þá hefur verulega gengið á 
Níkaragva-vatnið sem líka er nefnt 
Cocobolca frá 2012. Það geymir 
mestu ferskvatnsbirgðir landsins. 
Vatnið er 8.624 ferkílómetrar að 
stærð. Bryggjur við vatnið standa nú 
á þurru. Sama á við um stöðuvötnin 
Xolotlán og Managua. 

Loftslagsbreytingar og ofnýting grunnvatns farnar að hafa hrikalegar afleiðingar:

Um helmingur af vatnsbirgðum 
í Mið-Ameríku hefur gufað upp
− Staðan er farin að hafa veruleg áhrif á fæðuöryggi og landbúnað í Níkaragva

Hörður Kristjánsson
hk@bondi.is
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Moyúga-stöðuvatnið í norðanverðu Níkaragva hefur tapað um 60% af vatns-
birgðum sínum vegna þurrka síðan 2014.  Mynd / IPS - Rezayé Álvarez.

Las Canoas-vatn í Tipitapa-héraði nærri höfuðborginni Managua.   Mynd / ipsnews.net
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Guðmundur Kr. Kristjánsson 
frá Flateyri sendi Bændablaðinu 
þessa skemmtilegu sögu um kind 
sem faðir hans og móðir áttu á 
árunum 1958–1959 þegar þau 
bjuggu á Flateyri. 

Mínar fyrstu minningar í æsku 
eru um dýr. Þá er ég að leik við 
ketti og kettlinga, því af þeim var 
nóg á mínu heimili í þá daga. Þrjár 
fullorðnar læður og einn steggur 
(högni) og fullt af kettlingum þegar 
mest var. Það voru líka um 20 kind-
ur, ein kýr og 19–20 hænsni þegar 
mest var. Þetta var bústofn sem 
foreldrar mínir áttu, svo það var í 
nógu að snúast í þá daga. 

Þegar ég var orðinn sæmilega 
kröftugur, sennilega um 10–11 
ára, var mér trúað fyrir hænsnum 
foreldra minna. Amma mín hafði 
þann starfa að hugsa um hæsnin 
en hún lést þegar ég var 10 ára og 
fljótlega upp úr því var mér trúað 
fyrir hænsnunum. 

Ég fékk mikla reynslu við 
hirðingu á hænunum meðan amma 
mín var á lífi, og þess vegna var 
mér trúað fyrir þessum hænum og 
að hananum ógleymdum. Eftir að 
hennar naut ekki lengur við varð ég 
að sýna hvað í mig var spunnið. Ég 
var sennilega erfiður krakki til að 
byrja með í mínum uppvexti, eða 
kannski ekki erfiður, en svolítið 
uppátektarsamur, líklega á nútíma-
máli „ofvirkur“.

Hirt um bústofninn

En nú skal farið yfir nokkur ár, 
allt fram til ársins 1958, þá er ég 
orðinn 14 ára og þetta sem greint er 
frá gerðist um vetur eða um haust. 
Ég hafði þann starfa að hugsa um 
hænsnin eingöngu og sinna kindun-
um meðan foreldrar mínir unnu í 
frystihúsinu yfir daginn, þau tóku 
svo við eftir vinnu með kindurnar. 
Fyrir utan hirðingu á hænsnunum, 
sá ég um að hleypa kindunum út 
í fjörubeit un tíu leytið ef veður 
leyfði og þrífa kindahúsin yfir 
daginn. 

Á þessum tíma var ég í ung-
lingaskóla og um morguninn í 
mínum frímínútum hleypti ég 
kindunum út í fjörubeitina. Skólinn 
var mjög nálægt mínu heimili og 
þar sem kindahúsin voru í nokkurra 
skrefa fjarlægð frá heimilinu mínu 
var mjög auðvelt fyrir mig að sinna 
þessum verkum. En nú skal greina 
frá atviki sem kom upp á og mér 
fannst erfitt að fást við.

Ein kindin fótbrotin

Er ég var að hlúa að kindunum inn 
í kindahúsi seint um kvöld og for-
eldrar mínir ennþá að vinna, tók ég 
eftir að ein kindin var illa fótbrotin 
á hægri framlöpp. 

Ég flýtti mér niður í frystihús 
staðarins og sagði föður mínum 
hvað hefði skeð. Við fórum síðan 
heim og reyndum að gera okkur 
grein fyrir hvað væri hægt að gera 
við þessu fótbroti. 

Faðir minn var fljótur að ákveða 
sig og sagði mér að ná í Jónsa 
kunningja okkar og biðja hann 
að koma með byssu, því það væri 
ekkert annað að gera í þessari stöðu 
en að skjóta kindina. Ég var ekki 
sáttur við þessa ákvörðun föður 
míns og mótmælti honum. 

En svo var háttað í þessu sjáv-
arplássi að þar var enginn dýra-
læknir eða í næsta sveitarfélagi og 
í svona tilfellum voru dýrin bara 
aflífuð. Ég hafði fyrir tæpu ári 
handleggsbrotið mig í einhverjum 
„ryskingum‘‘ við félaga mína, sem 
var óhapp og handleggurinn verið 
síðan settur í gips af lækni staðar-
ins. Nú var kominn ungur læknir á 
staðinn, sá gamli farinn og sá nýi 
sennilega nýútskrifaður og hafði 
faðir minn ekki mikla trú á honum 
í fyrstu.

„Ég var settur í gips
− en ekki skotinn“

Ég sagði föður mínum að nýi lækn-
irinn gæti bara sett brotinn fótinn í 
gips. Faðir minn sagði að það væri 
ekki vanalegt að setja fótbrotnar 
kindur í gips, þær væru bara skotnar, 
og ekki meir um það, sagði hann. En 
þá sagði ég við karl föður minn að 
ég hefði handleggsbrotið mig í fyrra 
og verið settur í gips en ekki skotinn.

Við þessi orð mín horfði faðir 
minn á mig í töluverða stund en 
sagði svo: „Þú talar þá við nýja 
lækninn sjálfur.“ Ég játti þessu og 
dreif mig heim til „doksa“.

Svo háttaði til að læknirinn þurfti 
að sinna öllum firðinum og vitjaði 
hann oft inn í fjörð sína sveitunga og 
var sú vitjun oft erfið sökum slæmrar 
ófærðar er komið var fram á þennan 
tíma að hausti. 

Komið var fram yfir kvöldmat er 
ég hraðaði för minni heim til læknis-
ins. Er þangað kom bankaði ég á úti-
dyrahurðina og fljótlega kom kona 
læknisins niður stigann til dyra og 
ég spurði um lækninn, hún sagði að 
hann hefði lagt sig eftir erfiðan dag 
inni í firði og hún spurði hvort þetta 
væri áríðandi. Ég sagði að þetta væri 
fótbrot. Hún greip fyrir munninn og 
flýtti sér upp til að vekja lækninn. 
Læknirinn kom svo í hendingskasti 
niður stigann með sína læknistösku 
í hendinni og spurði mig; - „hver er 
brotinn?“ Ég svaraði að það væri 
ein af rollunum hans pabba. Hann 
varð alveg eitt spurningarmerki og 
spurði mig svo:

„Sendi faðir þinn þig til mín?“ 
Nei, sagði ég. Þá sagði hann:
„Hvað heldur þú að ég sé, einhver 

dýralæknir, ég sem hef ekki einu 
sinni séð rollur, nema tilsýndar. Ég 
er mannalæknir, drengur minn, og 

mér finnst þetta ekkert gamanmál, 
og þú skalt athuga þinn gang, dreng-
ur minn.“

„Já,“ sagði ég, „en pabbi ætlar að 
skjóta kindina.“ - „Og hvað með það 
drengur minn,“ spurði læknirinn. 

Ég spurði á móti; „getur þú ekki 
sett fótinn í gips?“ Hann horfði á 
mig með uppgjafarsvip, og sagði 
svo: 

„Þetta er rollukjáta og ég gríp 
ekki fram fyrir hendurnar á föður 
þínum.“ Nú var mér nóg boðið og 
ég sagði í reiðilegum tón: 

„Læknir, ég handleggsbraut 
hægri handlegginn á mér í fyrra og 
gamli læknirinn setti handlegginn á 
mér í gips og ég var ekki skotinn. Þú 
getur víst sett kindarfótinn í gips.“

Læknirinn horfði á mig í tölu-
verðan tíma og sagði svo með 
uppgjafarsvip. - „Komdu með mér, 
strákur, við skulum líta á rolluna.“

Við röltum heim í fjárhúsið og 
þar var faðir minn inni og horfði 
á lækninn með spurningarsvip og 
„doksi“ sagði: 

„Við erum komnir til að setja 
rolluna í gips og hún verður ekki 
skotin.“

Fékk nafnið Löpp

Læknirinn kom kindarfætinum í gips 
og sárið og beinin gréru á rúmum 
þremur vikum. Kindin fékk nýtt nafn 
og var uppfrá þessu kölluð Löpp. 
Og oft er ég hitti lækninn á götu úti 
spurði hann; „hvernig hefur Löpp 
það?“ – „Fínt,“ sagði ég, „heimsins 
besta kind og alltaf tvílembd.“ 

Faðir minn hafði tröllatrú á þess-
um lækni upp frá þessu, „heimsins 
besti læknir“ sagði hann. 

Í sumarhúsinu 4. apríl 2015.
Guðmundur Kr. Kristjánsson.

Dýrasögur að vestan:

Kindin Löpp og heimsins besti læknir

Guðmundur með kettina sína á Flateyri.

Hluti af kindahóp foreldra Guðmundar á Flateyri.

Guðmundur Kr. Kristjánsson.
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Hollendingurinn Mathieu Wierk Zevenhuizen stýrir rekstri Hreðavatnsskála og hótels:

Vegasjoppumaturinn svo óspennandi 
að ég hætti að prófa hann
– leggur metnað í matargerðina, býr til eigið pasta og brauð og sækir annað hráefni í nærumhverfið 
„Við bjóðum hér nánast eingöngu 
upp á mat sem er unninn úr hrá-
efni sem er upprunnið annaðhvort 
hér í Hreðavatnsskála eða úr nán-
asta nágrenni,“ segir veitinga-
maðurinn í Hreðavatnsskála.

Mathieu Wierk Zevenhuizen 
stýrir rekstri Hreðavatnsskála og 
hótels sem er við hlið skálans – 
nærri hinni kunnu Grábrók. Hann 
er með hollenskt ríkisfang en á 
sér nokkuð ævintýralega forsögu. 
Hann er fæddur í Tyrklandi en 
þegar hann var tveggja ára fluttist 
fjölskylda hans til Grikklands, en 
að tveimur árum liðnum aftur til 
Tyrklands. Þegar hann var níu ára 
var hann sendur í heimavistarskóla 
í Hollandi í þrjú ár. Árið 1970 flutti 
öll fjölskyldan til Sviss þar sem 
hann lauk skólaskyldu og hóf nám 
í matreiðslu. Þegar því námi lauk fór 
hann til Englands og Skotlands til 
að stunda sína atvinnu í tvö ár. Að 
svo búnu hvarf hann aftur til Sviss 
þar sem hann gekk í hjónaband og 
eignaðist börn. Árið 1991 flutti 
hann til Kýpur með fjölskyldu sinni 
og þaðan til Kaíró í Egyptalandi og 
dvaldi þar í fjögur ár. Þá hélt hann 
aftur til Sviss og skildu þau hjónin 
þá, að sögn Mathieu vegna mikilla 
ferðalaga hans sem nýtt starf krafð-
ist. Í Sviss stýrði hann veitingastað 
í félagi við annan mann, en þegar 
því samstarfi lauk hóf hann feril 
sem sjálfstæður matreiðslumeistari.  

„Í apríl fyrir um ári síðan var 
ég að leita að starfi til að sinna 
um sumarið þegar ég rakst á aug-
lýsingu þar sem auglýst var eftir 
matreiðslumeistara og veitinga-
manni til að starfa á Íslandi. Hún 
reyndist vera frá Daniel Siegler, 
eiganda Hreðavatnsskálans og 

Hótels Grábrókar, en hann er hálfur 
Íslendingur og hálfur Svisslendingur 
– sem skýrir hvers vegna hann aug-
lýsti í Sviss. Ég kom svo í heim-
sókn í nokkra daga í maí og hann 
sannfærði mig um að setjast hér að 
og taka Hreðavatnsskála að mér. 
Fyrirkomulag okkar er þannig að 
ég stýri veitingarekstrinum algjör-
lega næstu þrjú árin í það minnsta 
og Daniel er þögull og afskipta-
laus eigandi,“ segir Mathieu um 
aðdragandann.

Gerir sjálfur sitt pasta og 
brauðmeti

Mathieu segir að hann leggi mik-
inn metnað í alla matargerð í 
Hreðavatnsskála. Hann hafi prófað 
vegasjoppumat á þjóðveginum, en 
þótt hann svo óspennandi að hann 
hafi fljótlega hætt því. Mér finnst 
mikilvægt að við gerum eins mikið 
og við getum sjálf. Við gerum til að 
mynda okkar eigið brauðmeti; bæði 
venjulegt brauð en einnig pylsubrauð, 

hamborgarabrauð og pitsubotna. Svo 
gerum við okkar eigið pasta, bæði 
venjulegt en líka sjö mismunandi 
bragðtegundir af pasta; til dæmis 
sítrónu, tómata, chili og engifer – með 
átta mismunandi lögun. Ég er með 
venjulegt eggjapasta sem ég þurrka 
en svo erum við að byrja að fram-
leiða lífrænt pasta úr lífrænt vottuðu 
durum semolina-mjöli.  Stefnan er að 
fá lífræna vottun á pastað okkar innan 
ekki langs tíma.    

Við ætlum til að byrja með að 

selja lífræna pastað okkar hér í litlu 
búðinni okkar en einnig hjá Kaja org-
anic á Akranesi. Ég fæ mitt nauta- og 
lambakjöt beint frá Mýranauti – sem 
er ekki langt frá Borgarnesi. Þetta er 
nánast eingöngu það kjöt sem við 
notum hér á matseðlinum, en svo 
erum við að sjálfsögðu með okkar 
eigin pastarétti.“

Smáframleiðendur standi saman

Mathieu elur varphænur í húsi á bak 

„Ég kom svo í heimsókn í nokkra daga í maí og hann sannfærði mig um að setjast hér að og taka Hreðavatnsskála að mér. Fyrirkomulag okkar er þannig að ég stýri veitingarekstrinum algjörlega 
næstu þrjú árin í það minnsta og Daniel er þögull og afskiptalaus eigandi,“ segir hollenski veitingamaðurinn Mathieu Wierk Zevenhuizen um tildrögin að komu hans til Íslands. Myndir / smh

Mathieu Wierk Zevenhuizen, veitingamaðurinn í Hreðavatnsskála. Fjölbreytilegar pastategundir fylla 
hillurnar í Hreðavatnsskálanum.
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Á Íslandi í 15 ár - 10 ára verksmiðjuábyrgð

Á Íslandi eru 2,6 ha gólfbita frá Andersbeton 

Gólf - Einstök hönnun
léttari  -  sterkari - 

hreinsa sig betur - hálkuvörn
Þolir 4000kg öxulþunga

www.andersbeton.com 

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

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

COSMO REX-800
Ryðfrír - Tvær skífur
750 lítra - Vökvaopnun
Kögglasigti - Hræra
Verð kr. 490.000 án vsk.

Cosmo áburðardreifarnir eru vandaðir og traustir dreifarar 
sem fengið hafa góðar viðtökur hér á landi

GOTT VERÐ

Bændablaðið
Kemur næst út
28. apríl

við Hreðavatnsskála, þar sem þær 
vappa frjálsar um og viðra sig undir 
beru lofti þegar þannig viðrar. Þar 
eru bæði landnámshænur og brúnar 
Lohmann og tveir íslenskir hanar að 
auki. Þær sjá eldhúsinu fyrir öllum 
eggjum í matseldina og pastagerðina, 
auk þess sem hægt er að kaupa egg 
beint frá býli í litlu búðinni sem rekin 
er í sjálfum Hreðavatnsskálanum. 

Hann segist vera í góðu sambandi 
við nágranna sína í Reykholti; bæði 
Fosshótelið þar sem kaupir af honum 
pasta og egg, en einnig garðyrkju-
bændur sem ætli að sjá honum fyrir 
grænmeti og svo keypti hann líka 
landnámshænur sínar þaðan. 

Þegar blaðamaður var í heimsókn 
í Hreðavatnsskála sýndi Mathieu 
honum rými sem búið var að taka frá 

fyrir íslenskar ullarvörur frá Iceware. 
Rými skálans hugsar hann sem eins 
konar slóð í gegnum fjölbreytt vöru-
úrval sem samanstendur af íslenskri 
búvöru og erlendri í bland; ull, geita-
afurðum frá Jóhönnu Magnúsdóttur 
á Háafelli, lífrænt vottuðum vörum 
frá Matarbúri Kaja organic á 
Akranesi og svo auðvitað ýmsum 
nauðsynjum ferðamanna. „Ég reyni 
að hafa fyrirkomulagið þannig að 
það sé  kaup kaups, þannig að ég 
fæ að selja mínar vörur í litlu versl-
uninni á Háafelli og á Akranesi hjá 
Karen í Matarbúri Kaja organic – þar 
sem lífrænt vottað pasta verður frá 
mér. Sömuleiðis læt ég Fosshótel fá 
egg og pasta frá mér og ég fæ græn-
meti til baka úr Reykholtsdalnum. 
Við smáframleiðendur verðum að 
standa saman.“

Bústofninn mun stækka

Mathieu segir að það sé ekki ætl-
unin að láta hænurnar duga fyrir 
búreksturinn í Hreðavatnsskála. „Á 
döfinni er að við fáum okkur kanínur 
og önnur hefðbundin húsdýr, sem 
mun þá virka líka sem aðdráttarafl 
fyrir ferðalanga – ekki síst börnin. 
Ég á von á því að það verði mikil 
umferð hér um í vor og sumar því 
það er spáð talsverðri aukningu í 
komu ferðamanna til landsins og þeir 
verða auðvitað á vegum úti á þjóð-
veginum á leið norður eða suður. Við 
erum með opið frá 10 til 22 yfir vetr-
artímann, en strax frá 1. maí verður 
opið frá klukkan sex að morgni til 
miðnættis eða eitt eftir miðnætti. Við 
getum tekið á móti 24 í gistingu hér í 
Hreðavatnsskála, þrjú herbergi með 
hjónarúmi, eitt herbergi fyrir fjóra 
saman og tvö herbergi sem geta hýst 
annars vegar sex og hins vegar átta 
manns. Auk þess erum við með eitt 
sumarhús til leigu hér í vikutíma 
fyrir ofan hænsnakofann.“

Mathieu segir að samningsbundið 
starfsfólk verði um sumartímann átta 
til níu talsins, en fjórir til sex yfir 
veturinn.  /smh

Á hótelinu, sem rekið er samhliða veitingarekstrinum, er gistirými fyrir 24 í einu, en þar er einnig sumarhús til útleigu.

Mathieu elur bæði landnámshænur og brúnar Lohmann – og að auki tvo  
íslenska hana.

Mathieu framleiðir eigið eggjapasta í ótal útgáfum og er að auki að hefja 
framleiðslu á lífrænt vottuðu pasta sem verður til sölu í verslun hans og hjá  
Matarbúri Kaja organic á Akranesi.

Matarbúri Kaja organic á Akranesi og 
selur lífrænt vottaðar vörur frá henni.

Til sölu er jörðin Finnsstaðir 1. Hún er landmikil,  
vel hýst kostajörð, frábærlega vel staðsett.

Er í rekstri með búskap og ferðaþjónustu og miklir  
möguleikar á að auka þá starfsemi á alla kanta.

Raunverulegt sóknarfæri fyrir þá sem vilja  
búa á landsbyggðinni og lifa af sjálfstæðum rekstri.

Sjá nánar á vef Fasteignamiðstöðvarinnar:  
http://fasteignir.visir.is/property/162377

Spennandi jörð við Egilsstaði
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Kúabændur á Búvöllum í Aðaldal  
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Kúabændum úr Eyjafirði og 
Þingeyjarsýslu voru veitt verð-
laun fyrir að hafa framleitt úrvals-
mjólk á árinu 2015 á deildarfundi 
Norðausturdeildar MS fyrir skömmu.

Deildarfundurinn var haldinn í 
Sveinbjarnargerði á Svalbarðsströnd 
og voru alls 27 framleiðendur heiðraðir.

Nöfn innleggjenda:
Helgi Þórsson / Beate Stormo 
Kristnesi
Kristín S. Hermannsdóttir Merkigil
Þórir Níelsson/Sara María Torfum
Baldur Lárus Jónsson,Stóra Hamri 1
Árni Sigurlaugsson,Villingadal
Hlynur Þórsson Akri
Rifkelsstaðir 2 ehf Rifkelsstöðum 2
Sigurgeir Pálsson,Sigtúnum
Hermann Ingi Gunnarsson, Klauf
Benjamín Baldursson Ytri-Tjörnum 
2
Gestur Jónmundur Jensson Efri-
Dálksstöðum
Jón Viðar Þorsteinsson Brakanda
Gunnsteinn Þorgilsson Sökku
Sveinn Kjartan Sverrisson Melum
Urðarbúið Urðum
Árni Sigurður Þórarinsson,Hofi
Karl Björnsson Veisu
Glúmur Haraldsson Hólum
Sveinbjörn Þór Sigurðsson Búvöllum
Arndísarstaðir ehf. Arndísarstöðum

Ingvar Ketilsson Halldórsstöðum
Félagsbúið Ljósavatni Ljósavatni

Flosi Gunnarsson Hrafnsstöðum
Sigurborg Gunnlaugsdóttir Engihlíð

Sigtryggur Garðarsson 
Reykjavöllum

Félagsbúið Laxamýri Laxamýri
Steinþór Heiðarsson Ytri-Tungu 1.

27 bændur verðlaunaðir fyrir framleiðslu á úrvalsmjólk

Mynd / 641.is

Kúabændurnir Hulda Kristjáns-
dóttir og Sveinbjörn Þór Sigurðs-
son á Búvöllum í Aðaldal fengu 
verðlaun fyrir úrvalsmjólk á 
deildarfundi MS sem haldinn 
var í Sveinbjarnargerði nú nýlega 
ásamt 26 öðrum kúabændum í 
Eyjafirði og Þingeyjarsýslu.

Hulda og Sveinbjörn hafa fram-
leitt úrvalsmjólk síðastliðin 24 ár 
að einu undanskildu, að því er fram 
kemur á vefnum 641.is. 

Mest verðlaunaða búið á svæðinu 

Ekkert annað kúabú í Þingeyjarsýslu 
eða Eyjafirði hefur fengið verðlaun 
fyrir úrvalsmjólk svona oft þannig að 
um er að ræða met í Norðausturdeild 
og jafnvel Íslandsmet þó ekki hafi 
það fengist staðfest. Á Búvöllum í 
Aðaldal eru um 40 mjólkandi kýr. 

Hulda og Sveinbjörn fengu fyrst 

verðlaun fyrir úrvalsmjólk árið 
1992 en þá lögðu þau mjólk inn 
hjá Mjólkursamlagi Kaupfélags 
Þingeyinga. MSKÞ byrjaði að 
verðlauna þingeyska kúabændur 
fyrir úrvalsmjólk fyrst árið 1989 og 
Mjólkursamlag KEA á Akureyri hóf 
sams konar verðlaunaveitingar árið 
1991. Kröfur til úrvalsmjólkur voru 
svipaðar á báðum stöðum á þeim 
tíma. 

Samlögin sameinuð um 
aldamótin

Mjólkursamlögin voru sameinuð 
um aldamót í félagið Norðurmjólk 
á Akureyri og þá teknar upp sömu 
kröfur til úrvalsmjólkur og giltu á 
landinu öllu. Þær voru svo hert-
ar og teknar upp aukagreiðslur til 
þeirra sem framleiddu úrvalsmjólk. 
Bændum sem halda sig innan þeirra 

marka sem kröfur gera til úrvals-
mjólkur hefur fækkað eftir að reglur 
voru hertar.

Hátt hlutfall úrvalsbænda

Hlutfall kúabænda sem fengið 
hafa verðlaun fyrir úrvalsmjólk 
hefur alltaf verið mjög hátt í 
Norðausturdeild og þá sérstaklega í 
Þingeyjarsýslu að því er fram kemur 
á vefnum. Eitt árið voru verðlauna-
hafar yfir 70 talsins í deildinni. 
Margir framleiðendur sem fengu 
verðlaunin ár eftir ár hafa hætt fram-
leiðslu, m.a. vegna aldurs.

Tvö önnur kúabú í Norðaustur-
deild eru ekki langt á eftir þeim 
Huldu og Sveinbirni í samanlögðum 
árafjölda varðandi úrvalsmjólk, en 
Engihlíð í Þingeyjarsveit og Klauf í 
Eyjafjarðarsveit hafa fengið verðlaun 
fyrir úrvalsmjólk í um 20 ár.  /MÞÞMynd / 641.is

Ljósmyndabókin Stafrófið í íslenskum blómum komin út
Ljósmyndabókin Stafrófið í 
íslenskum blómum er nýkomin 
út en hún er eftir Eddu Valborgu 
Sigurðardóttur hönnuð. 

Að sögn Eddu er meginmarkmið 
bókarinnar að sýna börnum á öllum 
aldri ljósmyndir af íslenskum blóm-
um í náttúrulegu umhverfi, þannig 
að þau geti þekkt blómin aftur úti í 
náttúrunni.

Á hverri opnu í bókinni er ljós-
mynd af íslensku blómi sem á við 
þann bókstaf í stafrófinu sem stend-
ur efst í horni blaðsíðunnar. Þar er 
einnig stuttur texti; vísubrot eða þula 
þar sem viðkomandi blóm kemur 
við sögu, fróðleikur um hvar blóm-
ið er helst að finna og hvenær það 
blómstrar. Þegar grannt er skoðað 
má svo finna litla blómálfa sem fela 
sig inni á milli blómanna. Aftast í 

bókinni er opna með yfirliti yfir heiti 
blómanna á íslensku, ensku og lat-
ínu, ásamt stuttum texta á ensku um 
hvert blóm og um íslenska stafrófið.

 
Hin dásamlegu villtu blóm í 

íslenskri náttúru

Edda segir svo frá kveikjunni að 
bókinni: „Ung hafði ég gaman af 
umhverfi mínu og tók eftir því 
smáa. Ef til vill varð þessi áhugi 
og síðar hæfileiki til þess að ég 
fór í myndlistarnám og hef starfað 
sem teiknari og grafískur hönnuð-
ur í áratugi. Það er ómetanlegt að 
kunna að horfa og sjá – skilja form, 
liti, lögun hluta og mynstur. Með 
bókinni vil ég deila þessari upplifun 
og hafa áhrif á unga sem aldna til að 
njóta hins smáa í kringum okkur. Í 

þessari bók eru það hin dásamlegu 
villtu blóm í íslenskri náttúru.“

Höfundur gefur bókina 

sjálfur út, með styrkjum frá 
Náttúruverndarsjóði Pálma 
Jónssonar og Hvítlist.
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Hluti af landbúnaðinumBílaþjónusta N1
Sími 440-1120

Cultor dekkin eru undirmerki 
frá Mitas sem er einn stærsti 
framleiðandi landbúnaðar- og 
iðnaðardekkja í heiminum. 
Hagkvæmari kostur í dekkjum 
fyrir landbúnaðinn. Cooper 
dekkin eru einkar endingar-
góð með mikið og gott grip, 
hvort sem er á grasi eða möl.

www.n1.is facebook.com/enneinn

Dekkum öll  
farartækin  

á bænum

AFMÆLISTILBOÐ

Kendo verkfæraskápur með 191 
verkfærum. 7 skúffur. 1/4", 3/8" 
& 1/2" topplyklasett.
Fastir lyklar, skrúfjárn, tangir, 
djúpir toppar & fleira.

Búvís 10 ára 2016
Að því tilefni höfum við náð samningum um sérstök afmælistilboð við nokkra af okkar helstu birgjum:

AFMÆLISTILBOÐ

Kr. 139.000.- án vsk.

Kranzle háþrýstidæla K2160TST 
Vatnsfæði, 11 lítrar á mín. 
Vatnsþrýstingur 160 bar, 
15 metra slanga, túrbo 
og kraftstútur.

AFMÆLISTILBOÐ

Kr. 49.900.- án vsk.

Kranzle háþrýstidæla K1050P 
Vatnsfæði, 7,5 lítrar á mín. 
Vatnsþrýstingur 160 bar, 
8 metra slanga.

Palmse malarvagnar 
13, 15 og 18 tonna.

Akureyri · Sími 465 1332

www.buvis.is

10 
ÁRA

2006-2016

ÚRVAL AF LEMIGO STÍGVÉLUM

BOSCH rafgeymar í flestar 
gerðir véla, bíla og tækja
10% kynningarafsláttur

Kr. 79.900.- án vsk.

AFMÆLISTILBOÐ

Kr. 1.395.000.- án vsk.

Palmse PT150 sturtuvagn með lausum 
skjólborðum, 13 tonna burðargeta, 
palllengd 4,8 metrar, dekk AWSTARCO 
520/50-17. Takmarkað magn.

Irving smurolía 15W-40 18,9 lítrar 
Vortilboð kr. 12.290.- án vsk.
Irving traktorsglussi 18,9 lítrar 
Vortilboð kr. 12.360.- án vsk.

Lambamerki
Ef keypt er eftir númeraröð þá er merkið á 28 kr. án vsk.
Litir: Gulur, rauður, appelsínugulur, bleikur, hvítur, grænn, blár, fjólublár, grár.

Rauch MDS 19,1K áburðardreifari, 
900 lítra, vökvaopnun.

Kr. 489.000.- án vsk.

AFMÆLISTILBOÐ AFMÆLISTILBOÐ

Rauch AXIS 32,2 áburðardreifari,
1400 lítra, vökvaopnun.

Kr. 795.000.- án vsk.

Ávinnsluherfi
4. m. kr. 196.000.- án vsk.
6 m. kr. 315.000.- án vsk.
8 m. kr. 395.500.- án vsk.



28 Bændablaðið | fimmtudagur 14. apríl 2016

Í hófi á aðalfundi Sambands 
íslenskra loðdýrabænda síðast-
liðið laugardagskvöld afhenti 
Árni V. Kristjánsson fram-
kvæmdastjóri verðlaun sam-
kvæmt gæðamati Kobenhagen 
Fur til þeirra sem skiluðu inn sex 
skinnum eða fleirum í viðkom-
andi lit. Voru veitt gull-, silfur- og 
bronsverðlaun. 

Alls voru veitt verðlaun í 16 lita-
afbrigðisflokkum og fengu sum bú 
þar fjölmörg verðlaun. SÍL veitti 
síðan bikarverðlaun fyrir stigahæsta 
íslenska skinnabúntið í gæðum hjá 
Kobenhagen Fur 2015. Það voru 
jafnframt aðalverðlaun kvölds-
ins. Þessi verðlaun hlutu hjónin 
Katrín Sigurðardóttir og Stefán 
Guðmundsson í minkabúinu Mön í 
Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Voru 
þau fyrir Pearl Cross skinn. 

Bjarne Rasmussen, gæðastjóri 
hjá Kobenhagen Fur, veitti þeim 
hjónum svo sérstök verðlaun fyrir 
það sem þeir völdu sem besta 
skinnabúntið sem kom frá Íslandi 
í fyrra. Afhenti hann hjónunum í 

Mön svo skjal þar um og fylgdu því 
nokkrar gjafir frá uppboðshúsinu. 

Við lok verðlaunaafhendingar 
sagði Árni formaður að það væri 
afskaplega gaman að vinna með og 
starfa fyrir loðdýrabændur. Sagðist 
hann verða að viðurkenna það fyrir 

samkomunni að hann væri hrein-
lega orðinn fíkill, svo háður væri 
hann orðinn öllu þessu góða fólki 
í loðdýraeldinu. Þá væri sérlega 
ánægjulegt að sjá hversu margir 
nýir loðdýrabændur hafi verið að 
koma inn í greinina.   /HKr.

Aðalfundur Sambands íslenskra loðdýrabænda:

Loðdýrabændur reyna að halda sjó 
− Enginn bilbugur þrátt fyrir lágt afurðaverð og þrönga  fjárhagsstöðu hjá mörgum −  Vonir bundnar við hækkandi verð á næsta ári
Samband íslenskra loðdýrabænda 
(SÍL) héldu aðalfund sinn 9. apríl. 
Ljóst er að það verðfall sem orðið 
hefur á skinnum á síðustu árum 
er farið að þyngja verulega róður-
inn hjá sumum íslensku loðdýra-
bændunum. Væntingar eru þó til 
að markaðsverð kunni að fara að 
þokast upp á við á nýjan leik.

Þótt íslenskir loðdýrabændur 
standi sterkt hvað gæði skinnanna 
varðar og séu þar að fá næsthæsta 
verðið á eftir Dönum, þá er verðið 
samt það lágt að það stendur ekki 

undir framleiðslukostnaði. Fyrir 
aðra framleiðendur víðs vegar um 
heiminn, sem eru að fá enn lægra 
verð, er mun verri staða. Þegar hefur 
orðið töluverð fækkun í hópi fram-
leiðenda vegna þessa víða um lönd, 
en íslensku framleiðendurnir reyna 
að halda sjó í von um betri tíð.

Svo virðist sem botninum sé náð 
hvað skinnaverð áhrærir og boðan-
ir kaupenda á næsta skinnauppboð 
sem hefst hjá Köbenhagen Fur 14. 
apríl, eru mun meiri en á síðasta 
uppboði sem fór fram 17. til 23. 

febrúar. Þá þykir það góðs viti að 
öll skinn sem í boði voru á síðasta 
uppboði seldust upp. Þótt íslensku 
loðdýrabændurnir geri ráð fyrir að 
verð haldist áfram lágt á næsta upp-
boði og á haustuppboðinu í septem-
ber, þá meta menn stöðuna þannig 
að eftir það ætti hagurinn mögulega 
að fara að vænkast.

Vitað er að einhverjir kaupendur 
hafa verið að sanka að sér skinna-
birgðum meðan verð er lágt, sem 
þeir hafa þá geymt í frosti. Miðað 
við eftirspurn á markaðnum er þó 

talið að slíkar birgðir verði fljótar 
að hreinsast upp. Ef við bætist svo 
grisjun í hópi minkabænda með til-
heyrandi samdrætti í framleiðslu, þá 
gera menn sér vonir um að staðan 
geti breyst tiltölulega hratt til hins 
betra. Talið er að samdráttur frá síð-
asta ári geti verið allt að 25%. 

Verðfallið sem hófst á skinnunum 
2014 hefur leitt til þess að íslenskir 
minkabændur hafa orðið að ganga 
verulega á eigið fé til að halda sér 
á floti. Þeir sem voru nýbyrjaðir í 
rekstri og þeir sem höfðu verið í 

www.VBL.is

REYKJAVÍK Sími: 414-0000 ///  AKUREYRI Sími: 464-8600 ///  www.VBL.is

DRIFSKÖFT OG
DRIFSKAFTAEFNI

GOTT ÚRVAL Í BOÐI

ÖRYGGISHLÍFAR Á
MJÖG HAGSTÆÐU VERÐI

REYKJAVÍK
Krókháls 5F 
110 Reykjavík 
Sími: 414-0000 

AKUREYRI
Baldursnes 2 
603 Akureyri 
Sími: 464-8600 

HÆGT ER AÐ KAUPA STAKA HLUTI Í DRIFSKAFTAHLÍFAR

ERU ÖRYGGISMÁLIN Í LAGI?

Björn Halldórsson, formaður land s-
sambands íslenskra loðdýra bænda, 
var fulltrúi loðdýra bænda á nýaf-
stöðnu búnaðarþingi. 

Verðlaun veitt fyrir bestan árangur í hverjum skinnalit
– Samtals voru veitt 49 verðlaun og Loðdýrabúið Mön fékk auk þess heiðursverðlaun frá Kobenhagen Fur í Danmörku

Stigahæsta loðdýrabú landsins í heildarskori á skinnagæðum hjá Köben-
hagen Fur 2015, var minkabúið Mön í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Það er 
rekið af hjónunum Stefáni Guðmundssyni og Katrínu Sigurðardóttur. Með 
þeim á myndinni er Árni V. Kristjánsson, formaður SÍL, sem afhenti loðdýra-
bændum verðlaun sín.   Myndir / HKr. 

Bjarne Rasmussen, gæðastjóri 
Kob en hagen Fur, veitti Loðdýrabú-
inu Mön sérstök heiðursverðlaun 
frá Danska uppboðshúsinu í Kaup-
mannahöfn. 

Knud Berg, framkvæmdastjóri 
norsku  loðdýrasamtakanna, var 
mættur á aðalfund SÍL. Sagðist 
hann verða að viðurkenna að norsk 

-
lensku loðdýrabændunum.

Brown Velvet: Talið frá hægri; Rúna 
og Björgvin, Torfastöðum II, fengu 
gullverðlaun, Félagsbúið Engihlíð í 

Brow Blue Velvet II: Rándýr á Grenivík 

fékk brons.  

Glow Vlevet Red Velvet I: Félagsbúið 
í Skálanesi fékk gull, Minkabúið Mön 
í Skeiða- og Gnúpverjahreppi fékk 
silfur og Rándýr á Grenivík fékk 
brons.

Glow Vlevet Red Velvet II: Dan-Ice 
Mink fékk gull, Fjallaminkur í Neðri-
Dal á Suðurlandi fékk silfur og Rán-
dýr á Grenivík fékk brons.

Ásgerði á Flúðum fékk silfur og 
Loðdýrabúið Dýrholt í Svarfaðardal 
fékk brons. 

Ásgerði á Flúðum fékk silfur og Dan-
Ice Mink fékk Brons.

Palamino: Minkabúið Mön í Skeiða- 
og Gnúpverjahreppi fékk gull, Rándýr 
á Grenivík fékk silfur og Dan-Ice Mink 

og Minkabúið Mön í Skeiða- og 
Gnúpverjahreppi fékk brons. 

fékk gull, Rándýr á Grenivík fékk 
Sapphire: Loðdýrabúið Tún í Flóa 

fékk silfur og Dan-Ice Mink í 

White: Minkabúið Mön í Skeiða- 
og Gnúpverjahreppi fékk gull, auk 
heiðursverðlauna frá Kobenhagen 
Fur, Loðdýrabúið Ásgerði á Flúðum 

fékk brons. 

Black Cross: Rándýr á Grenivík fékk 

silfur og einnig bronsverðlaun.
fékk gull, 1001 minkur ehf. á 

Gull fyrir Black Velvet I fékk Loð-
dýrabúið Dýrholt í Svarfaðardal. Gull 
fyrir Mahogany Blue Velvet II fékk 
Minkabúið Mön í Skeiða- og Gnúp-
verjahreppi. Gull fyrir Mahogany Red 
Velvet II fékk Fjallaminkur í Neðri-Dal. 

Gull fyrir Red Glow fékk Minkabúið 
Mön í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. 
Það bú fékk einnig gull fyrir Palamino 
Cross. Gull fyrir Pastel fékk svo 
Loðdýrabúið Tún í Flóa. 

1001 minkur ehf. á Ingveldarstöðum í 

Pearl Cross fékk Minkabúið Mön í 
Skeiða- og Gnúpverjahreppi.
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C-SHIFT útgáfan er búin rafskiptinguu áá öölllluumm ggíírruumm.. EEnnggiinn eeiiggiinnlleegg 

gggíírssstöng og aldrei þarf að kúpla til þesss aaðð sskkiippttaa uumm ggíírr..

VVViiiðð  bbbjjóóððummm nnnú ttakmarkaðan fjölda DEUTZ-FAHR Agrotron 6150.44 áá sséérrssttöökkuu kkyynnnniinnggaarrvveerrððii..

áán VVSSKK

AAlllt þetta og meira till á séérrssttöökkuu  kkyynnnniinnggaarrvveerrððii:

4 4 44 ststststrororookkkkkkkka,a,a,a, 4444 lllítítí rararara DDDEUEEUTZTZTZ mmótótó oroo 120 L/mín Load Sensing vökvadæla
151515153333 höhöhöhö, ,,  606060605555 NmNmNmNm Power Beyond vökvatengi
C-C-CC-SHSHSHSHIFIFIFFT T TT rarararafsfsfsfskikikikiptptptptininining,g,g,g, 6666 ggggírírírírarara , , 4444 mimim lllllligigírírírarara Rúmgott og glæsilegt hús með lofftkælæ inngugu
SjSjSjSjálálálálfsfsfsskikikiptptptptimimimimögögögögululululeieieieikakakakarrrr Faarþrþegasæti og drykkjakælir
SkSkSkSkriririr ðgðgðgírírírír 4 4 hrh aðaða a aflúrtak (540/540e/1000/1000e0e))
AðAðAðAðgegegerðrðrðrðamamamamininininnininini Lyftigeta á afturbeisli: 9.200 kg.
FjFjFjF aðaðaðaðrararaandndndndiiii frfrframamamháháháhásisisis ngngngng oooog g gg fjafjafjaaðrðrðrðrananna didid hhhúsúsús Dekkjastærð: 540/65R24 að frf amamanan,, 60600/0/6565R3R38 8 aðað aaftftanan.
505050 kkkkm/m/m/m/klklklk stststst aaaakskskskstutututursrsrsrshrhrhrhraðaðaðiiii
SSSSttttooolllllll FFFFZZZZ44445555 áááámmmmooookkkksssstttuurrssstttæææki mmmeeðð ddempara, vökvaskóflulás, 33 ssvviiðði oogg 22,,4400 mm HHeeaavvyy DDuuttyy  SSkkóflu.

HHHHeeeelllssstttiii bbbbúúúnnnaaaðððuuurrrr:::

Aukabúnaður á mynd: Framlyfta og framaflúrtak

ÞÓR F
H

REYKJAVÍK:
Krókháls 16
Sími 568-1500

AKUREYRI:
Lónsbakka
Sími 568-1555

Vefsíða:
www.thor.is

uppbyggingu hafa síðan orðið að 
treysta á velvild banka. Samkvæmt 
upplýsingum Bændablaðsins hefur 
það reynst erfiður róður hjá sumum 
og bankar sýnt þessari stöðu ótrú-
lega lítinn skilning. Þrátt fyrir það 
er síður en svo flótti úr greininni. 
Frekar að ungt fólk sýni því áhuga 
að koma inn í greinina. Ekki er vitað 
nema um einn loðdýrabónda sem 
ákveðið hefur að hætta rekstri, en 
þar er gert ráð fyrir að rekstur geti 
hafist að nýju þegar markaðsaðstæð-
ur lagast. 

Ein breyting á stjórn

Á aðalfundi íslenskra loðdýra bænda 
var gerð ein breyting á stjórninni. 
Þar er Björn Halldórsson á Akri í 
Vopnafirði enn formaður. Aðrir í 
stjórn eru Skarphéðinn Pétursson, 
gjaldkeri á Hrísum í Svarfaðardal, 
en Jesper Lyhne Bækaard, Héraðsdal 
II í Skagafirði, gaf ekki kost á sér 
til áframhaldandi setu. Ástæðan er 
m.a. sú að Jesper og eiginkonan, 
Halla Ólafsdóttir, eru nú að huga 
að búferlaflutningi til Danmerkur. 
Í stað Jespers var Björn Harðarson 
í Holti í Flóa kosinn í stjórnina. 
Framkvæmdastjóri félagsins er 
sem fyrr Árni V. Kristjánsson, 
fyrrverandi minkabóndi, og hefur 
hann verið öflugur tengiliður við 
Kobenhagen Fur í Kaupmannahöfn. 
Þá hefur hann tekið við sem aðal-
tengiliður SÍL við Fur Europe af 
Jesper Lyhne Bækaard. 

Bætt vinnubrögð og öflug ráðgjöf

Í skýrslu stjórnar sem formað-
urinn Björn Halldórsson flutti á 
aðal fundinum kom m.a. fram að 
unnið hefur verið að átaksverkefni 
í samvinnu við Ráðgjafarmiðstöð 
landbúnaðarins (RML) sem snýr að 
bættum vinnubrögðum  og hráefna-
meðferð í fóðurstöðvum landsins. 
Er verkefninu lokið og er það mat 
manna að markmiðum hafi þegar 
verið náð. Þá kemur fram að íslensk-
ir loðdýrabændur hafa haft nána 
samvinnu við danska sérfræðinga 
í loðdýrarækt bæði hvað varðar 
fóður og við að leiðbeina bændum 
á búunum sjálfum. Var m.a. gerður 
samningur við Peder Elbæk um slíka 
þjónustu.

„Ekki er vafi á því að bændum 
er verulegur stuðningur í því að fá 
slíkan mann í heimsókn á bú sín,“ 
sagði Björn í skýrslu sinni.

Athugsasemdir loðdýrabænda 
við nýjan búvörusamning fengu  

lítinn hljómgrunn

Í tengslum við endurnýjun búvöru-
samninga gerðu loðdýrabændur 
athugasemdir við kröfur varð-
andi velferð búa. Lutu þær m.a. 
að kostnaði sem fellur á bændur 
vegna þess sem kallað er „hillur og 
annað umhverfisaukandi í minka-
búum“. Skemmst er frá að segja að 
athugasemdir minkabænda fengu 
engar undirtektir og voru ekki held-
ur færð nein rök fyrir höfnun á kröfu 
minkabænda, að sögn Björns. 

„Sömu meðhöndlun fékk krafa 
okkar um að ríkið skilaði þeim 
fjármunum sem eftir voru til efl-
ingar fóðurstöðvunum. Þar var um 
að ræða rúmar 60 milljónir sem frá 
okkur voru teknar 2011.“  /HKr. 

Bændablaðið
Kemur næst út

28. apríl
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Aðalfundur Landssambands kúabænda:

Arnar Árnason kjörinn formaður 
Landssambands kúabænda
–  Eftirfylgni búvörusamningsins stærsta verkefnið, að sögn nýs formanns
Arnar Árnason, bóndi á Hrana-
stöðum í Eyjafirði, var kjörinn 
formaður Landssambands kúa-
bænda á aðalfundi sambandsins 
1. apríl síðastliðinn. Hann hlakk-
ar til að takast á við væntanleg 
verkefni og segist ekki eiga von á 
öðru en að þau verði spennandi 
og skemmtileg.

Að sögn Arnars sat hann aðalfund 
LK í fyrsta sinn á þessu ári og ákvað 
að fara alla leið og bjóða sig fram 
til formanns. Þrátt fyrir að hann hafi 
ekki tekið þátt í félagsstarfi bænda á 
landsvísu áður er hann þaulkunnug-
ur sveitarstjórnarmálum. Hann var í 
sveitarstjórn Eyjafjarðasveitar í tólf 
ár og þar af oddviti í átta ár. 

Búvörusamningurinn stærsta 
verkefnið

„Stærsta verkefnið sem bíður mín 
og Landssambands kúabænda er 
að sjá búvörusamningana fara í 
gegnum þingið og fylgja eftir þeim 
breytingum sem þarf að gera í 
kjölfar þess. Við þurfum einnig að 
skoða vel endurskoðunarákvæðin 
sem eru í samningnum því árið 2019 
þurfa bændur að greiða atkvæði um 
framleiðslustýringu í mjólkurfram-
leiðslu. 

Eins og málin líta út í dag er ég 
hlynntur framleiðslustýringu á mjólk 
og í mínum huga er hún nauðsynleg. 
Ég tel óþarfa að lenda í því sama og 
mörg lönd í Evrópu þar sem mjólk-
urframleiðsla hefur verið gefin frjáls 
og útkoman er mikil offramleiðsla 
sem ekki sér fyrir endann á.

Mjólkurframleiðsla í Evrópu-
sambandinu var gefin frjáls fyrir 
nokkru og í kjölfar þess jókst fram-
leiðslan mikið. Markaðurinn dróst 
aftur á móti gríðarlega saman í kjölfar 
innflutningsbanns Rússa á evrópskum 
vörum og samdráttar á Kínamarkaði. 
Afleiðing þessa í dag er gríðarlegt 
umframmagn af mjólk í Evrópu og 
lækkað afurðaverð sem er engum til 
framdráttar. 

Það hefur enginn sýnt fram á að 
svipað geti ekki gerst hér á landi verði 
framleiðsla gefin frjáls. Sjálfan langar 
mig ekki að slíkt gerist hér og menn 
átti sig á því eftir á. Við þurfum því að 
ígrunda málið vel og vanda vel allar 

ákvarðanatökur í ljósi þess hvernig 
við viljum að greinin þróist.“

Hóf búskap árið 2001 ásamt 
eiginkonu sinni

Arnar og eiginkona hans, Ásta Arn-

björg Pétursdóttir, hófu búskap á 
Hranastöðum árið 2001. Foreldrar 
Ástu ákváðu að bregða búi í kjölfar 
mikilla veikinda föður hennar og úr 
varð að þau ákváðu að slá frekara námi 
á frest og reyna fyrir sér í búskap enda 
bæði búfræðingar frá Hvanneyri. 

„Við vorum búin að búa í Reykjavík 
í sex ár og leggja stund á nám en 
sveitin togaði alltaf. Ég vann flest 
sumur á Hranastöðum meðan á námi 
stóð. Á námstímanum í Reykjavík 
eignuðumst við tvö börn og okkur 
þótti hugmyndin um að ala þau upp 

í sveitinni heillandi. Við ákváðum að 
prófa að búa í tvö ár og hætta svo bara 
ef okkur líkaði ekki, en við erum hér 
enn eftir fimmtán ár og líkar stórvel.“

Þegar Arnar og Ásta tóku við 
Hranastöðum taldi búið fimmtíu 
mjólkandi kýr en í dag eru þær lið-
lega eitt hundrað auk þess sem þar 
eru um hundrað kvígur. Arnar segir að 
þeim hafi tekist að auka gripafjöldann 
með því að gera breytingar á húsnæði 
og því enn sem komið er ekki þurft 
að byggja ný hús. Fjósið er lausa-
göngufjós með tveimur mjaltaþjónum. 

Ímyndarmál mér hjartfólgin

„Ímyndarmál landbúnaðarins eru mér  
hjartfólgin og margt sem þarf að gera 
til að bæta þau. Bilið milli íbúa í þétt-
býli og dreifbýli er alltaf að aukast eins 
og sást glöggt þegar Landssamband 
kúabænda var með kálfa- og kúa-
sýningu í Smáralind fyrir skemmstu. 
Viðbrögð margra komu satt best að 
segja verulega á óvart og lögreglan 
var meira að segja kölluð á staðinn 
og til stóð að kæra LK fyrir dýraníð. 
Kálfarnir voru til sýnis inni í versl-
unarmiðstöðinni en kýrnar úti á plani 
og því haldið fram að kálfarnir væru 
hræddir og einhver varð reiður yfir 
því að þeir væru aðskildir frá kúnum, 
eða foreldrum sínum, eins og það var 
orðað og kallað dýraníð. 

Að mínu mat er ekki hægt að leysa 
svona mál nema með fræðslu og stefna 
LK er að auka hana og leggja sitt af 
mörkum til að brúa það bil sem mynd-
ast óneitanlega þegar tengingin við 
sveitina hverfur. Við þurfum að bæta 
aðgengi almennings að sveitum lands-
ins og það hafa verið í gangi ýmis verk-
efni á vegum BÍ og búgreinafélaga í 
landinu þar að lútandi og má þar nefna 
verkefni eins og „dagur með bónda“.“

Framtíð kúabúskapar björt

Arnar segir að framtíð kúabúskapar á 
Íslandi sé björt að sínu mati. „Ég geri 
ráð fyrir að greinin eigi eftir að halda 
áfram að þróast eins og hún hefur 
gert á síðustu áratugum. Þegar ég 
var í bændaskólanum árið 1992 var 
framleiðslan á meðalkúabúi um 77 
þúsund lítrar en í dag er hún um 280 
þúsund lítrar. Það er reyndar alveg 
sama hvar er gripið niður, það hafa 
orðið framfarir á öllum sviðum, hvort 
sem það eru tækniframfarir, afurða-
magn, bústærð eða fóðuröflun og það 
sér ekki enn fyrir endann á henni. 

Meðalnyt kýr hefur aukist úr því að 
vera tæpir 4.000 lítrar í kringum 1990 
í 5.800 lítra í dag.“

Helmingur fjósa stenst ekki 
aðbúnaðarreglugerð eftir 20 ár

„Alls 300 fjós af 600 í landinu verða 
ólögleg í þeirri mynd sem þau eru í dag 
eftir tuttugu ár. Það er að segja, það 
má ekki framleiða í þeim mjólk sam-
kvæmt reglum um aðbúnað. Áhrifa 
nýju aðbúnaðarreglugerðarinnar fer 
að gæta strax í haust. 

Eðli málsins samkvæmt verður 
fjöldi kúabænda að gera upp við sig 
hvort þeir ætla að halda áfram í búskap 
og fara í nauðsynlega uppbyggingu. 
Velji menn þá leið koma þeir til með 
að byggja stærri fjós en þau sem er 
verið að afleggja og þróunin verður því 
áfram í þá átt að búin koma til með að 
stækka séu þau byggð upp.“

Þurfum ekki nýtt mjólkurkúakyn

„Það helsta sem er að gerast í rækt-
unarmálum í dag er svokölluð GEO-
selection sem er val á undaneldisgrip-Arnar Árnason og Ásta Arnbjörg Pétursdóttir, bændur á Hranastöðum.

Arnar Árnason var kjörinn nýr formaður Landssambands kúabænda á aðalfundi 1. apríl.  Mynd / HKr. 
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um á grunni erfðamengis dýranna. 
Tæknin mun koma til með að hraða 
ræktunarstarfinu mikið og líklega tvö-
falda það á fáum árum. Reksturinn á 
nautastöðinni á eftir að breytast mikið 
og undaneldisnaut munu koma mun 
fyrr í notkun en í dag. 

Gangi þetta eftir munu kynbætur 
á íslenska kúakyninu verða miklar á 
næstu árum. Kýrnar á nythæsta kúa-
búinu í dag eru að skila töluvert yfir 
átta þúsund lítrum á kú og það magn 
á örugglega eftir að aukast.

Mín skoðun er sú að við eigum að 
leggja áherslu á að bæta það kyn sem 
við höfum í landinu en ekki flytja 
inn nýtt til að auka framleiðsluna.“ 

Útflutningur á mjólk
erfiður í dag

Aðspurður segir Arnar að útflutn-
ingur á mjólk sé vandasamur. Við 
þurfum að leggja áherslu á að ná 
inn á verðháa markaði til að ná 
þeim skilaverðum sem við þurf-
um. Það liggur í augum uppi að 
útflutningur í stórum stíl á ódýrum 
vörum sem nóg er til af í Evrópu, 
eins og osti og dufti, er algerlega 
óraunhæfur eins og staðan er í dag. 
Skilaverð til bænda með þessum 
útflutningi er 20 til 25 krónur fyrir 
lítrann en breytilegur kostnaður í 
íslenskri mjólkurframleiðslu er 
tæpar 60 krónur á lítra. Það er 
neyðarbrauð að flytja út á slíku 
verði og væri að sjálfsögðu ekki 
gert ef ekki væri um offramleiðslu 
að ræða. 

Við komum sennilega ekki 
til með að keppa við önnur 
Evrópulönd í framleiðslumagni. 
Lega landsins og ólík búfjárkyn 
sníða okkur þann stakk en sérstaða 
okkar með kúakynið og fóðuröflun 
er nokkuð sem ég trúi að eigi eftir 
að gefa okkur forskot í framtíð-
inni, framtíð sem krefst sérstöðu 
og heilnæmis.

Eins og áður segir á útflutning-
ur á verðháa markaði fullan rétt á 
sér og við verðum alltaf að gæta 
okkur á því að framleiða nokkuð 
fram yfir innanlandsneyslu svo við 
getum þreifað fyrir okkur erlendis. 
Kúabændur hafa sýnt að ef tekst að 
vinna nýja markaði og þörfin fyrir 
mjólk eykst þá getum við „skrúfað 
frá“. Við höfum gert það áður og 
getum gert það aftur.

Að mínu mati eigum við að ein-
beita okkur að innanlandsmarkað-
inum í dag og sinna honum vel.“ 

Mikilvægt að bændur skili inn 
bókhaldsgögnum

Arnar segir að í nýjum búvöru-
samningum sé ómótað hvernig 
eigi að verðleggja mjólk til bænda. 

„Í samningnum segir eitthvað 
á þá leið að sérfræðinganefnd eigi 
að taka ákvörðun um hvernig verð-
lagningu á mjólk til bænda verði 
háttað. Forsendurnar sem gengið 
er út frá eiga til dæmis að setja 
Mjólkursamsölunni tekjumörk, 
tryggja tekjugrundvöll bænda og 
að neytendur fái mjólk á góðu 
verði. 

Samkvæmt búvörusamningnum 
á verðlagningin að byggja á gögn-
um um kostnað sem bændur skila 
inn. Vandamálið í dag er að bændur 

eru tregir til að skila inn þessum 
gögnum og einungis nítján aðilar 
eru búnir að skila gögnunum fyrir 
rekstrarárið 2015. 

Ég vil nýta þetta tækifæri og 
hvetja alla bændur, bæði kúa- og 
sauðfjárbændur, til að skila til 
Bændasamtaka Íslands bókhalds-
gögnum svo nota megi þau til 
uppbyggingar á öflugum gagna-
grunni sem við getum svo byggt 
fyrrnefndar ákvarðanir á. Ekki er 
nóg að skila gögnunum inn því 
þeim þarf að fylgja upplýst sam-
þykki svo nýta megi þau í gagna-
grunn. Hvet ég alla til að hafa sam-
band við sína bókhaldsþjónustu 
eða beint við Jóhönnu Lind hjá 
BÍ til að fá upplýsingar um málið.

 Það skiptir gríðarlega miklu 
máli að allir bændur skili inn 
þessum gögnum,“ segir Arnar 
Árnason, nýkjörinn formaður 
Landssambands kúabænda. /VH

www.skeljungur.is

Suðurland
Búaðföng
Lúðvík Bergmann
Stórólfsvöllum
sími: 487 8888
gsm: 896 9980
bu@bu.is

Borgarfjörður, Kjós 
og Hvalfjörður
Einar Guðmann Örnólfsson
Sigmundarstöðum
gsm: 862 5075
einargudmann@vesturland.is

Dalir 
Sigurður Sigurbjörnsson
Búðardalur
gsm: 840 3051
ssi@skeljungur.is

Höfn
Eyjólfur Kristjónsson
Ási
gsm: 840 8871
harpaey@simnet.is

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

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

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

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

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

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

Sölumenn

Plast    Verð án vsk.
Polybale 750 –Hvítt  10.900 kr.
Polybale 750 – Grænt 10.900 kr.
Polybale 750 – Svart  10.800 kr.
Polybale 500 – Hvítt    9.900 kr.

Polybale Pro 750 – Hvítt 12.800 kr.
 
Net - Cordex Agri 
Rúllunet 3600m  25.900 kr.
Rúllunet 4200m  29.900 kr.
 
Aðrar vörur 
Bindigarn     5.900 kr.
Stórbaggagarn    7.900 kr.
Agribale plast fyrir net 29.900 kr.

Verð

Polybale er 5 laga hágæða plast sem 
hefur sannað sig á íslenskum markaði í 
20 ár. Polybale er framleitt af Bpi.agri í 
Bretlandi sem er einn stærsti framleiðandi 
rúlluplasts í heiminum.

Kostir Polybale Pro
Meira plast per kefli
Engar frekari stillingar á tækjum
Sannreynt af fagaðilum víða um Evrópu
Umhverfisvænt (minni úrgangur)
Sparar tíma og fjármagn

Ráðlagður fjöldi umferða: 6
Ráðlögð forstrekking: 70%

Polybale Pro er forstrekkt rúlluplast 
sem gerir það að verkum að hvert kefli 
nýtist á fleiri heyrúllur. Með því að 
forstrekkja plastið fæst 30% meira af 
plasti sem leiðir af sér lægri kostnað á 
hverja rúllu. Þó svo plastið sé þynnra en 
hefðbundið, heldur það góðum 
eiginleikum í einangrun, styrk og slitþoli.

Arnar í ræðustól á aðalfundinum.  Mynd / smh
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Baldur Helgi Benjamínsson lætur af störfum framkvæmdastjóra Landssambands kúabænda (LK):

Þrekvirki að greinin komst 
óbrotin í gegnum bankahrunið
Baldur Helgi Benjamínsson lætur 
af störfum sem framkvæmdastjóri 
Landssambands kúabænda, LK, í 
lok júní. Hann sagði upp störfum 
í byrjun mánaðarins og er nú að 
vinna út uppsagnarfrest. Baldur 
Helgi hefur starfað fyrir sam-
bandið í rúmlega áratug, lengst 
allra framkvæmdastjóra þess, 
en hann hóf störf um áramótin 
2005–2006. 

Landssamband kúabænda fagn-
aði 30 ára afmæli sínu á dögunum, 
var stofnað 4. apríl 1986. Áður 
hafa þeir Valdimar Einarsson frá 
Lambeyrum, nú búsettur á Nýja-
Sjálandi, Stefán Tryggvason, nú 
ferðaþjónustubóndi á Þórisstöðum, 
Guðbjörn Árnason, nú starfsmað-
ur Ergo og Snorri Sigurðsson, nú 
landsráðunautur í mjólkurgæðum 
í Danmörku, gegnt starfi fram-
kvæmdastjóra LK.

Baldur Helgi ólst upp á Ytri-
Tjörnum í Eyjafjarðarsveit og tók 
þar frá unga aldri þátt í bústörfum 
með foreldrum sínum, Benjamín 
Baldurssyni, sem er einn af stofn-
félögum LK, og Huldu Magneu 
Jónsdóttur. Hann lauk stúdentsprófi 
frá Menntaskólanum á Akureyri 
árið 1994, varð búfræðingur 
frá Landbúnaðarháskólanum 
á Hvanneyri 1996 og búfræði-
kandídat frá sama skóla 1999. 
Þá lauk Baldur Helgi meistara-
námi við Landbúnaðarháskólann 
í Kaupmannahöfn árið 2002, en 
sérgrein hans er búfjárerfðafræði. 
„Allar rannsóknir í mínu námi sner-
ust um nautgripakynbætur, þar er 
minn bakgrunnur og þar liggur minn 
áhugi öðru fremur,“ segir hann.

Tekur þátt í bústörfum á 
æskuheimilinu þegar tök eru á

Þegar leið að námslokum fékk 
Baldur Helgi tvö símtöl, annað frá 
Búgarði þar sem spurt var hvort 
hann væri tilbúinn að taka að sér 
fóðuráætlanagerð á vegum félags-
ins í hlutastarfi og hitt kom frá 
Bændasamtökum Íslands og snerist 
um starf nautgriparæktarráðunautar 
á vegum samtakanna. Tók hann við 
þessum störfum heimkominn frá 
Danmörku.

„Ég hef svo alla tíð reynt að taka 
þátt í bústörfum á Ytri-Tjörnum eftir 
því sem tök eru á, þessum stærri 
verkefnum eins og við heyskap 
og jarðvinnslu sem og að leysa af 
í fjósi þegar á þarf að halda. Nú sé 
ég fram á meira svigrúm til þeirra 
starfa og hlakka til þess,“ segir 
Baldur, sem býr um þessar mundir í 
Hrafnagilshverfinu í Eyjafjarðarsveit 
ásamt eiginkonu sinni, Elinu Nolsöe 
Grethardsdóttur, nautgriparækt-
arráðunaut hjá RML, og börnum 
þeirra, Maríönnu, f. 2008, Teiti, f. 
2010 og Brynjari, f. 2014.

Umrótatímar í mjólkuriðnaði

Um haustið 2005 hringdi Þórólfur 
Sveinsson, þáverandi formaður LK, 
í Baldur Helga til að spyrjast fyrir 
um hvort hann væri til í að taka að 
sér starf framkvæmdastjóra LK en 
þáverandi framkvæmdastjóri, Snorri 
Sigurðsson, hafði ákveðið að hverfa 
til annarra starfa.

„Ég lagðist undir feld eins og 
gjarnan er sagt, hugsaði málið smá-
stund en sló svo til,“ segir hann.  

Skrifstofa LK var á þessum tíma, 
í byrjun árs 2006, á Hvanneyri en 
ákvörðun hafði verið tekin um að 
flytja hana í húsakynni Osta- og 
smjörsölunnar í Reykjavík. Það 
var að sögn Baldurs Helga gert 
til að efla tengsl og áhrif bænda á 
mjólkuriðnaðinn sem á þeim tíma 
stóð í nokkru ölduróti, í aðdraganda 

samruna félaga í mjólkuriðnaði. 
Skrifstofan var þar um eins árs skeið, 

eða þar til Osta- og smjörsalan var 
lögð niður. 

„Þessi tími markaði upphafið 
að gríðarlegri aukningu á sölu í 

próteini, skyrið hafði fengið andlits-
lyftingu og var á mjög miklu flugi. 
Það jaðraði við að ekki væri til nægi-
legt hráefni til að mæta aukinni eft-
irspurn. Það komu upp vangaveltur 
um hvort staðan væri það alvarleg að 
flytja þyrfti inn undanrennuduft, að 
við hreinlega næðum ekki fyrir vind 
í þessum efnum. En hvatning til kúa-
bænda og álagsgreiðsla á mjólk varð 
til þess að innanlandsframleiðslan 
dugði sem betur fer,“ segir Baldur. 

Mikið uppbyggingarskeið
fyrir hrun

Á þessum árum stóð yfir mikið upp-
byggingarskeið meðal kúabænda, 
m.a. í kjölfar búvörusamninga frá 
árinu 1998, sem var endurnýjaður 
með nokkrum breytingum árið 2005.  
Þörfin var að sögn Baldurs orðin 
brýn, lítið hafði verið gert árin á 
undan og því víða orðið brýnt að 
byggja upp, til að mæta nýjum við-
miðum um vinnuaðstöðu og dýravel-
ferð. Þetta uppbyggingarskeið stóð 
yfir allt fram að hruni haustið 2008 
þegar viðskiptabankarnir þrír fóru 
á hliðina.

„Á þessum árum voru lífleg 
viðskipti með greiðslumark, miklar 
framkvæmdir og blómleg vélasala, 
bændur voru í óða önn að skipta yfir 
í erlend lán, svo sem þeim var ráð-
lagt að gera af fjármálastofnunum 
landsins, en einnig af illri nauðsyn 
vegna hárra vaxta. Það var eigin-
lega bara allt á fullu í greininni. Ég 
man að haustið 2007 fundum við 
að farið var að halla undan fæti og 
veltum því upp hvort talsverður hluti 
bænda myndi ráða við þær skuldir 
sem þeir höfðu tekið á sig við upp-
bygginguna, við hreinlega vorum 
ekki viss um hvort menn lifðu af 
þennan komandi vetur, 2007 til 
2008,“ segir Baldur.  

Holskefla hækkana

„Fyrsta gusan kom yfir okkur 
snemma árs 2008 þegar geysileg 
hækkun varð á heimsmarkaðsverði 
á áburði ofan á gengisfall íslensku 
krónunnar, verðhækkunin nam 
80–100% miðað við árið á undan 
og munar svo sannarlega um minna.  
Áburður er mjög stór kostnaðarliður 
í rekstri búanna. Þarna á útmánuðum 
2008 kom svo hvert reiðarslagið á 
fætur öðru, aðföng hækkuðu umtals-
vert og það fór nú um marga.

Kostnaður snarhækkaði á 

Baldur ásamt fjölskyldu sinni, eiginkonunni Elinu Nolsöe Grethardsdóttur, og börnunum þremur. Teitur og Maríanna, 
fremst og Brynjar í fangi pabba síns.  Mynd / Auðunn Níelsson  

Mynd / MÞÞ
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skömmum tíma og leiddi til þess 
að verðlagsnefnd búvara tók þá 
ákvörðun í mars þetta ár að hækka 
mjólkurlítrann um 14 krónur, verðið 
fór á einu bretti úr tæplega 50 krón-
um upp í 64. Leiðrétting á mjólkur-
verði var svo aftur gerð um haustið, í 
október, þegar það fór upp í rúma 71 
krónu. Mjólkurverð hafði því á einu 
ári hækkað um tæp 45%. Það hafði 
raunar ekki hækkað í þrjú ár þar á 
undan, kröfur voru á þessum tíma 
háværar um lækkun á matarverði 
og menn héldu mjög að sér höndum 
vegna þeirra. 

„Bændum hafði í raun verið stillt 
upp við vegg. Eftir töluvert langt 
verðstöðvunartímabil kemur þessi 
holskefla, þegar aðföng hækkuðu 
upp úr öllu valdi. Það reyndi mjög á 
verðlagningarkerfið á þessum tíma 
og gustaði verulega um. Reyndar 
voru margir á þeirri skoðun að 
hækkunin dygði engan veginn til að 
mæta auknum kostnaði. Vissulega 
voru margir efins á þessum tíma um 
að bændur hefðu sig í gegnum þetta, 
spádómar voru jafnvel um að margir 
færu á hliðina, myndu ekki ráða við 
stöðuna. Það var því gleðilegt að 
langflestir höfðu sig í gegnum þess-
ar hremmingar, unnu sig út úr því 
gjörningarveðri sem yfir þá dundi. 
Það var lærdómsríkt að fara í gegn-
um þessa hluti, þetta var alls ekki 
auðveldur tími fyrir marga bændur. 
Í raun var það heilmikið þrekvirki 
að greinin skyldi komast óbrotin í 
gegnum bankahrunið.“

Ferð án fyrirheits

Baldur rifjar upp að þegar menn fóru 
að sjá til lands og voru að vinna sig 
hægt og bítandi út úr afleiðingum 
hrunsins hafi næsta viðfangsefni 
tekið við. Ný ríkisstjórn sem tók 
við árið 2009 sótti um aðild að 
Evrópusambandinu, við litla hrifn-
ingu flestra bænda.

„Það fór í einni hendingu allt 
að snúast um þessa inngöngu í 
Evrópusambandið, allt frá því sótt 
var um 16. júlí 2009 og þar til hlé 
var gert á viðræðum snemma á árinu 
2013,“ segir Baldur, sem ásamt Ernu 
Bjarnadóttur, hagfræðingi hjá BÍ, og 
Sigurbjarti Pálssyni, þáverandi stjórn-
armanni í BÍ, sátu í samninganefnd 
vegna landbúnaðarkaflans.

„Þarna var lagt upp í ferð án fyrir-
heits, það er mitt mat. Allt frá upphafi 
voru markmiðin varðandi landbúnað-
inn mjög óljós og þegar upp er staðið, 
eftir mikinn fjölda funda sem engu 
skiluðu, er niðurstaðan sú að þetta 
ferli allt saman var hrikaleg tímasó-
un. Ekki bætti úr skák að stjórnvöld 
voru í nær samfelldri afneitun um 
hvers eðlis aðlögunarferlið að ESB 
væri í raun og veru. Það fór svo að 
fjara undan í ársbyrjun 2013 en það 
sem stendur upp úr er að mikill tími 
fór til spillis, tími sem hefði til að 
mynda betur verið varið í undirbún-
ing fyrir nýjan búvörusamning og 
stefnumótunarvinnu fyrir landbún-
aðinn. Það hefði verið afskaplega 
brýnt að vinna að þeim málum, vanda 
undirbúning og velta fyrir sér á hvern 
hátt við viljum sjá íslenskan land-
búnað þróast á næstu árum,“ segir 
Baldur.

Nauðsynlegri 
stefnumótunarvinnu ýtt til hliðar

Hann segir að stefnumótunarvinna 
hafi verið í farvatninu skömmu fyrir 
hrun, m.a hefði verið efnt til mál-
þings um framtíð mjólkurframleiðsl-
unnar í febrúar 2008 og menn hefðu 
verið að leggja línur; yfirskriftin var 
Mjólkurframleiðslan árið 2020. Því 
starfi hefði engan veginn lokið, enda 
hefði atburðarásin orðið allt önnur en 
menn hugðu.

„Því miður varð ekki neitt úr 
þessu, eins og það hefði verið 
nauðsynlegt, efnahagshrun, björg-
unarstörf í kjölfar þeirra og umsókn 
um aðild að Evrópusambandinu 
urðu aðalviðfangsefnin og vinnu 
við stefnumótun var ýtt til hliðar.“

Um mitt ár 2013 kom á ný upp 
sú staða að við blasti skortur á mjólk 
vegna áður óþekktrar aukningar í 
sölu á fituríkum afurðum, bændur 
brugðust að venju vel við og juku 
framleiðslu sína.

„Í raun hafa  þeir náð að auka 
framleiðsluna meira en ég taldi á 
þeim tíma líffræðilega mögulegt,“ 
segir Baldur.

Hann nefnir að umræður hafi í 
kjölfarið orðið um hvernig best yrði 
við brugðist og að mikilvægt væri 
að ræða á hvern hátt menn vildu sjá 
greinina þróast til framtíðar.

„Hagsmunir einstakra framleið-
enda á hverjum tíma kunna að skar-
ast við það sem hentar greininni til 
lengri tíma litið, þetta fer ekki alltaf 
saman. Mismunandi afstaða bænda, 
og annarra sem hagsmuna eiga að 
gæta, til þessara hluta kom mjög 
skýrt fram í umræðum um búvöru-
samningagerð á liðnum vetri. Þar var 
einkum tekist á um hvort viðhalda 
ætti kvótakerfinu, eða nýta stuðn-
ingsfyrirkomulagið í meira mæli 
til að hafa áhrif á framleiðsluna og 
umfang hennar. Niðurstaðan varð sú 
að halda í kvótakerfið fyrst um sinn, 
en efna til atkvæðagreiðslu meðal 
bænda árið 2019 um hvert beri að 
stefna í þessum efnum.

Það er þó mikilvægt að hafa í 
huga að sú atkvæðagreiðsla bindur 
ekki hendur löggjafans og staðan sem 
uppi er núna getur verið gerbreytt 
þegar þar verður komið sögu,“ segir 
hann.

Sveiflukenndur markaður

Fitusala hafði aukist jafnt og þétt 
undanfarinn áratug, en breyting 
varð á um mitt árið 2013 þegar hún 
fór algerlega á flug. Baldur segir að 
breyting á neysluvenjum hafi þar 
skipt máli. Í kjölfar þess var  ákveðið 
að greiða fullt verð fyrir ákveðið 
magn umframmjólkur og síðan fyrir 
alla umframmjólk og hvetja bænd-
ur þannig til að auka framleiðsluna. 
Um haustið gerðist það að algjör 
sprenging varð á fitusölu, menn 
hefðu séð að t.d. í september hefði 
sala á smjöri aukist um fjórðung. 
„Það var ekki nokkur leið að sjá þetta 
fyrir og áfram hélt þessi þróun fram 
eftir hausti.  Í október-nóvember var 
svo fyrirséð að innlend framleiðsla 
myndi ekki duga til að metta innan-
landsmarkaðinn og var þá brugðið á 
það ráð að flytja inn smjör frá Írlandi, 
eins og frægt varð,“ segir Baldur.

Bændur bregðast vel við 
efnahagshvötum

Aukinn ferðamannastraumur og vin-
sældir svonefnds lágkolvetnakúrs, 
sem annar hver landsmaður virtist 
hafa tileinkað sér, höfðu mest að 
segja um aukna sölu og neyslu-
breytingu hjá almenningi.

„Þetta var sérkennileg en einstök 
uppákoma um haustið 2013, þegar 
ekki náðist að anna innanlandsmark-
aði. Svona lagað má undir engum 
kringumstæðum koma fyrir aftur 
og við verðum að leita allra ráða 

til að svo verði ekki,“ segir Baldur. 
Bændur brugðust sem fyrr vel við 

og leituðu allra leiða til að auka 
framleiðslu sína, m.a. dró mjög úr 

slátrun kúa, hún varð um 15–20% 
minni en verið hafði árin á undan.  
Þetta ástand varði að sögn Baldurs í 
um það bil tvö ár.

„Bændur eru góðir í því að bregð-
ast við efnahagslegum hvötum, þeir 
lesa vel í þá stöðu sem uppi er hverju 
sinni og reyna að laga sig að henni,“ 
segir hann og bætir við að svipuð 
staða hafa verið upp á teningnum árið 
2014, mikil sala og birgðir í algeru 
lágmarki við árslok. Um mitt síðasta 
ár varð svo á ný vendipunktur þegar 
framleiðslan varð umtalsvert meiri 
en innanlandsmarkaðurinn þarfnast.

„Það er eitt af stóru viðfangsefn-
unum sem takast þarf á við núna, 
við þurfum virkilega að leggjast yfir 
stöðuna og hvað líklegt sé að gerist 
á næstu misserum,“ segir Baldur, en 
eftir mikla lægð eru bændur farnir 
að auka slátrun á kúm á ný, um 40% 
aukning varð á slátrun í febrúar 2016, 
miðað við sama mánuð á síðasta ári.

Hvað höfum við lært?

 „Nú þurfum við að fara yfir hvað 
við höfum lært af þessu öllu saman. 
Það er alveg ljóst að markaðurinn er 
orðinn mjög sveiflukenndur, það þarf 
að vera fyrir hendi ákveðinn stuð-
púði, sérstaklega varðandi fituna, 
sveiflurnar í próteinneyslunni eru 
mun minni. Þetta er staða sem allir 
bændur verða að sameinast um að 

Með því að nota límtré í burðargrindur landbúnaðarbygginga eins 
og fjósa, hesthúsa, reiðhalla, fjárhúsa og fleiri gerða, og klæða 
grindurnar með Yleiningum fást mjög hlýleg og falleg hús sem 
eru fljótuppsett, endingargóð og brunaþolin. Ekki skemmir fyrir 
að þessi hús eru hagkvæm í viðhaldi og rekstri.

Ráðgjöf til viðskiptavina
Starfsmenn okkar búa yfir áratuga reynslu við hönnun og 
framleiðslu húsanna.

limtrevirnet.is

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

Netfang - sala@limtrevirnet.is

Aðalnúmer: 412 5300  |  Söludeild: 412 5350

Við framleiðum 
landbúnaðarbyggingar

Fjós Vélaskemma Hesthús

Baldur Helgi Benjamínsson á ferð á vegum LK til Brasilíu og Argentínu í febrúar 2008, en þarna er hann að kanna 
sprettuna á sykurreyr.

 − Framhald á næstu síðu.
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taka á, það er alltaf svo að ákveðinn 
hluti þeirra framleiðir einungis upp 
í sitt greiðslumark og lætur þar við 
sitja, en lætur öðrum eftir að taka 
sveiflurnar. Það eru allir bændur sem 
bera ábyrgð á markaðnum, ekki bara 
sumir.“ 

Stífari kröfur um aðbúnað eru að 
taka gildi og þurfa bændur einnig að 
bregðast við því, en þær leiða m.a. 
til þess að rýmiskröfur fyrir hvern 
grip eru auknar verulega og óheimilt 
verður að nota hefðbundin básafjós. 
Til að bregðast við því þurfa bændur 
að leggja í verulegar fjárfestingar 
á komandi árum. Ríkjandi samfé-
lagsviðhorf gagnvart dýravelferð 
breytast einnig mjög hratt um þess-
ar mundir.

„Það er mitt mat að þau viðhorf 
séu ein stærsta áskorun sem bænd-
ur standa frammi fyrir á næstunni,“ 
segir Baldur.

Horfum út fyrir landsteinana

Þegar Landssamband kúabænda 
var stofnað fyrir þremur áratugum 
voru framleiðendur um 1.800 tals-
ins, þeir eru nú um 630, starfsemi 
hefur þannig verið hætt á um tveimur 
þriðja hluta allra búa. Bændur hafa 
alla tíð nýtt sér þá nýjustu tækni sem 
völ er á og munu halda því áfram.

„Þannig að við verðum að horfa á 
þessa stöðu, við sjáum ekki endilega 
fyrir núna hversu mikið innanlands-
markaður stækki, en markaður er 
fyrir hendi utan landsteina, þang-
að verðum við að horfa, að öðrum 
kosti mun búunum halda áfram að 
fækka tiltölulega hratt. Ytra blasir 
við okkur annar veruleiki en hér á 
landi, verð er lægra á mjólkurafurð-
um og sveiflukenndara.

Ef við ætlum okkur hlutdeild á 
erlendum mörkuðum verður að fara 
vel yfir málin og horfa þá einkum 
til betur borgandi markaða og flytja 
út gæðavöru sem þangað á erindi,“ 
segir Baldur og nefnir t.d. skyr og 
smjör í því sambandi. Hvorutveggja 
hafi sýnt sig að fara vel í neytendur 
ytra, m.a. á Norðurlöndum, Bretlandi 
og Bandaríkjunum. Mestu skipti að 
komast með vöruna inn í verslanir 
sem leggja áherslu á gæði og tryggja 
hagstætt skilaverð til bænda.

Efling nautakjötsframleiðslunnar

Frá stofnun LK hafa málefni nauta-
kjötsframleiðslunnar verið snar 
þáttur í starfi samtakanna.

„Þegar ég kom til starfa var þegar 
orðið ljóst að huga þyrfti að endur-
nýjun á erfðaefni holdanautastofn-
anna sem samtökin stóðu að inn-
flutningi á um miðjan tíunda ára-

tuginn, Angus og Limousin. Bændur 
í hjarðbúskap með holdagripi höfðu 
mjög takmarkaða möguleika til að 
stunda kynbætur, þar sem nautin 
sem úr var að velja voru mjög fá 
og innbyrðis náskyld,“ segir Baldur 

og bætir við að eitt af því ánægju-
legasta sem áunnist hafi á undan-
förnum áratug, sé að nú hilli undir 
að kynbótastarf fyrir holdanautgripi 
komist loks í viðunandi horf. Leiðin 
að því marki hafi þó verið bæði brött 

og grýtt, auk þess sem sveigja hafi 
þurft hjá ótal keldum. 

Á næstu mánuðum mun 
Nautgriparæktarmiðstöð Íslands 
ehf. hefja rekstur á einangrunar-
stöð fyrir holdanautgripi að Stóra-
Ármóti. „Fyrrverandi formaður 
samtakanna, Sigurður Loftsson, 
hefur tekið að sér að fylgja því verk-
efni úr hlaði fyrir þeirra hönd og ég 
geri ráð fyrir að vera honum innan 
handar með það. Ætli þetta verði 
ekki svanasöngurinn okkar á vett-
vangi LK,“ segir Baldur. Hann bætir 
við að ekki hafi nokkru sinni borið 
skugga á samstarf hans og Sigurðar, 
sem verið hefur í stjórn samtakanna 
allan starfstíma Baldurs hjá LK, 
fyrst í þrjú ár sem varaformaður og 
síðan í sjö ár sem formaður.

„Ég kynntist Sigurði og Jóhanni 
Nikulássyni, sem einnig sat í stjórn 
samtakanna lungann af tíma mínum 
í starfi framkvæmdastjóra, í ógleym-
anlegri ferð Landssambands kúa-
bænda til Nýja-Sjálands í febrúar 
2005. Sú ferð hafði varanleg áhrif á 
okkur og hefur mótað afstöðu mína 
og skoðanir æ síðan. Þegar ég horfi 
til baka eru það þessir tveir menn, 
ásamt Þórólfi Sveinssyni og Snorra 
Sigurðssyni, sem ég hef átt hvað 
mest samstarf við á vettvangi LK 
og ég minnist þess með miklu þakk-
læti,“ segir Baldur.

Framtíðin óráðin

„Þetta hefur verið góður tími, mikið 
að gera og starfið í raun ekki ólíkt 
því og að vera kúabóndi, það eru 
allir dagar undir, allan ársins hring,“ 
segir hann.

„Ég hef kynnst fjölmörgu fólki, 

fengið tækifæri til að taka þátt í 
mjög fjölbreyttum verkefnum og 
kynnst búgreininni frá nánast öllum 
hliðum. Samskipti við bændur, 
einkum í gegnum haustfundi og 
aðalfundi aðildarfélaganna, hafa 
verið mjög gefandi. Jafnframt 
hef ég átt þess kost að víkka sjón-
deildarhringinn með því að sækja 
nokkra viðburði erlendis á vegum 
samtakanna, þar standa ársfundir 
IDF, heimsráðstefnan um búfjár-
kynbætur og Kvægkongress í 
Danmörku upp úr.“ 

Erillinn er þó á köflum talsvert 
mikill.

„Börnunum okkar þykir til 
dæmis ekkert sérlega spennandi að 
fara með pabba sínum á mannamót, 
þar sem bændur eru meðal gesta; 
hann er endalaust að tala við eitt-
hvað fólk. Svo finnst þeim hann vera 
svakalega mikið í símanum,“ segir 
Baldur og kímir. 

Hann lætur af störfum í lok júní 
og segir ekki liggja fyrir hvað taki 
við. „Á síðasta aðalfundi var sam-
tökunum kosin alveg ný stjórn, sem 
að mínu mati er mjög vel skipuð. 
Næstu vikur fara í að aðstoða hana 
við að koma sér inn í verkefnin sem 
fyrir liggja, þar ber útfærsla á nýjum 
búvörusamningi og verkefnið um 
úrval á grunni erfðamengis hæst, 
síðan liggur fyrir að auglýsa þarf 
eftir nýjum einstaklingi í minn 
stað,“ segir Baldur.

„Þótt ég hverfi úr starfi fram-
kvæmdastjóra LK finnst mér ólík-
legt að þar með sé afskiptum mínum 
af málefnum greinarinnar lokið, ég 
vona að ég fái tækifæri til að leggja 
henni lið í framtíðinni með öðrum 
hætti,“ segir Baldur.  /MÞÞ

Mynd / HKr. 

Landssamband kúabænda þakkar eftirtöldum fyrirtækjum fyrir veittan stuðning við 
aðalfund, fagþing, afmælis- og árshátíð 2016 

Mynd / HKr. 
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TamaNet™

 
EDGE to EDGE™

Edge to Edge 4500 m - lengstu netrúllur í heimi 
- Í einni rúllu eru yfir 500 heyrúllur

4500m

 Power Stretch 
   5 laga plast framleitt af ASLA
   75 cm svart  kr. 10.290.- án vsk.     kr. 9.982.- án vsk.
   75 cm hvítt  kr. 10.490.- án vsk.     kr. 10.175.- án vsk.

  Rani 
   er markaðsleiðandi vörumerki sem hefur náð mjög sterkri stöðu 
   vegna hárra gæða. Eitt mest selda 
   plastið á Íslandi til margra ára.

   50 cm hvítt   kr. 9.190.- án vsk.       kr. 8.915.- án vsk.
   75 cm hvítt    kr. 10.790.- án vsk.     kr. 10.466.- án. vsk.
   75 cm grænt kr. 10.790.- án vsk.     kr. 10.466.- án vsk.

  Bal’ensil 5 laga gæðaplast 
   fyrir kröfuharða notendur.
   Mjög gott lím, mikil teygja.   

   75 cm hvítt   kr. 11.290.- án vsk.     kr. 10.951.- án vsk.
   75 cm grænt kr. 11.290.- án vsk.     kr. 10.951.- án vsk.

Ef pantað er fyrir 20. 
maí og greitt 15. júní

Ef pantað er fyrir 20. 
maí og greitt 15. júní

Ef pantað er fyrir 20. 
maí og greitt 15. júní

Pantaðu fyrir 20. maí og gerðu góð 
kaup og fáðu plastið heim.
Ef pantað er fyrir 20. maí í heilum brettum er plastið keyrt 
heim og minni pantanir eftir aðstæðum.

Tama 
- Stærsti netframleiðandi 

í heimi

Akureyri · Sími 465 1332

www.buvis.is

10 
ÁRA

2006-2016

  Pantið tímanlega

Greiðslukjör allt til 10. október.
FAST VERÐ EKKI HÁÐ GENGI Á EVRU Í HAUST. 

Vertu til er vorið kallar

Sala og ráðgjöf
Sími 540 1100

Lynghálsi, Reykjavík
Óseyri, Akureyri

Efstubraut, Blönduósi
Borgarbraut, Borgarnesi
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Hringrásir eru eðli lífríkisins á 
jörðinni. Þar sem framvinda er 
í snauðum vistkerfum hleður 
hringrásin smám saman utan á 
sig og efnin í hringrásinni aukast. 
Þar með verður lífkerfið auðugra 
og öflugra. Lífverur taka upp nær-
ingarefnin, nýta þau og láta svo 
aftur frá sér í hringrásina handa 
öðrum lífverum. 

Þetta á við um lífverur af öllum 
toga, allt frá smæstu örverum til 
stærstu plantna og dýra. Mikilvægt 
er að við mennirnir virðum þessar 
hringrásir og komum þeim lífrænu 
efnum sem við höfum notað aftur 
út í hringrásina í stað þess að rjúfa 
hringrásina með urðun.

Ísland þarf næringu

Ísland er norðlægt land, sumarið 
stutt og við slíkar aðstæður tekur 
lengri tíma að byggja upp ríkulega 
næringarhringrás. Þegar landið 
byggðist fólki hafði náttúran haft 
frið í þúsundir ára frá lokum ísaldar 
til að byggja upp þær hringrásir sem 
fóstruðu birkiskóga á allt að þriðj-
ungi landsins og jafnvel meira en 
það. Þar sem ekki voru birkiskógar 
eða birkikjarr var víða gróið land 
engu að síður.

Hinar hæggengu næringar-
hringrásir Íslands voru viðkvæmar 
fyrir því að tekin væri út úr þeim 
næring. Fljótlega eftir landnám varð 
staðan sú í vistkerfum að meira var 
tekið út af næringarefnum en náttúr-
an sjálf náði að byggja upp á móti. 
Nýting landsins varð ósjálfbær en 
næringarefnin úr vistkerfunum urðu 
að kjöti og innmat búpenings sem 
ekki skilaði sér aftur út í hringrásina 
með sama hætti og áður. Þjóðin 
þurfti að afla sér matar. 

Urðun er óhæfa

Nú eru Íslendingar rík þjóð og búa 
við allsnægtir. Við þær aðstæður er 
ótækt að þjóðin skili ekki aftur inn 
í hringrásir lífkerfisins öllu því sem 
mögulegt er að skila. Urðun lífræns 
úrgangs er í hróplegri mótsögn við 
hringrásir náttúrunnar. Með urðun 
taka menn úr hringrásinni lífrænt 
efni sem á uppruna sinn í náttúr-
unni og koma í veg fyrir að það geti 
nýst aftur og aftur í kerfinu. Urðun 
slíkra verðmæta er athæfi sem verður 
að stöðva og ætti hvergi að líðast í 
þróuðu samfélagi. Við höfum þörf 
fyrir lífrænt efni í hringrásinni og 
það er beinlínis heimska að urða það. 
Hér er talað um lífrænan úrgang í 

víðri merkingu þess orðs, allt lífrænt 
efni sem hægt er að endurvinna og 
nýta til ræktunar. Í reglugerðum er 
hugtakið lífrænn úrgangur þó aðeins 
notað um lífbrjótanlegan matar- og 
eldhúsúrgang og garðaúrgang.

Brennum ekki verðmætum

Nú er rætt um förgun sláturúr-
gangs frá sláturhúsum landsins. 
Fyrirtæki þessi vilja koma sér upp 
brennsluofnum til að farga þeim 
sláturúrgangi sem skylt er sam-
kvæmt Evrópureglum að eyða og 
gera hættulausan. Þetta er úrgangur 
af áhættuflokki eitt, skrokkhlutar 
með taugavef sem hætta er á að geti 
borið smit illvígra taugasjúkdóma. 
Að sjálfsögðu verður að fara að 
settum reglum. Hættan er þó sú að 
fyrirtækin freistist til að spara með 
því að setja í ofnana fleira en úrgang 
af áhættuflokki eitt. Með því færi 
forgörðum dýrmætt lífrænt efni sem 
ætti betur heima í eðlilegri hringrás 
næringarefnanna í náttúrunni, þar á 
meðal í uppgræðslu, skógrækt og á 
ræktarlöndum bænda. Endurvinnsla 
á dýraleifum er auðvitað líka liður í 
því að skapa ímynd hreinna og sjálf-
bærra framleiðsluhátta.

Úrgangsmálum á Íslandi hefur 
farið hratt fram á undanförnum árum 
og meðvitund þjóðarinnar um þessi 
efni fer batnandi. Lífræn úrgangur 
lendir þó enn í sorphaugum, gerj-
ast þar og losar út í andrúmsloftið 
metangas sem er tuttugu sinnum 
virkari gróðurhúsalofttegund en 
koltvísýringur. Tapið er því tvö-
falt. Næringarefnin skila sér ekki í 
hringrásina og við stuðlum að hlýnun 
loftslags á jörðinni. 

Lífrænt efni til landbóta

Jákvæð skref hafa þó verið 
tekin. Kjötmjölsverksmiðja 
Orkugerðarinnar í Hraungerði í Flóa 
framleiðir kjötmjöl sem reynst hefur 
frábærlega við landgræðslu og skóg-
rækt. Molta ehf. í Eyjafirði framleiðir 
moltu sem sömuleiðis er fyrirtaks 
áburðarefni og jarðvegsbætir. Kostir 
bæði kjötmjöls og moltu eru ekki 
síst þeir að áburðaráhrifin endast 
mun lengur en af tilbúnum áburði. 
Seyra úr rotþróm reynist líka frá-
bærlega við uppgræðslu eyðisanda 
eins og sýnt hefur verið fram á í 
Hrunamannahreppi. Hrunamenn 
hafa snúið dæminu við og farga engri 
seyru heldur græða með henni upp 
örfoka afréttarsvæði með frábærum 
árangri. Megnið af lífrænum úrgangi 
frá okkur mönnunum lendir samt enn 
í sjónum og fer því forgörðum.

Leggjum inn í áburðarbankann

Raunverulega má líta á það sem 
skyldu okkar að viðhalda hringrás-
um náttúrunnar. Ef við leggjum 
ekkert inn, tökum bara út, verður 
Gleðibankinn á endanum gjaldþrota. 
Með sameiginlegu átaki stjórn-
valda, sveitarstjórna, fyrirtækja og 
almennings mætti koma öllum líf-
rænum úrgangi á Íslandi rétta leið 
í hringrásina að frátöldu því sem 
verður að eyða vegna smithættu. 
Samhliða þarf að þróa leiðir til að 
nýta úrganginn með hagkvæmum 
hætti til ræktunar og landbóta. Við 
búum við flókið og óskilvirkt reglu-
verk sem þarf að skýra. Sömuleiðis 
hefur skort á samstarf og verkefnum 
ekki alltaf verið fylgt nægilega vel 
eftir. 

Samráðshópur um
lífrænan úrgang

Úrbóta er þörf. Þó er gaman að 

nefna að starfandi er samráðshóp-
ur um lífrænan úrgang. Upphaflega 
varð hópurinn til fyrir einskæran 
áhuga fólks sem tengdist úrgangs- 
og ræktunarmálum og fyrsta verk-
efni hópsins var að skipuleggja 
ráðstefnu um lífrænan úrgang sem 
haldin var í Gunnarsholti vorið 
2015. 

Í samráðshópnum sitja fulltrúar 
nokkurra fyrirtækja á sviði úrgangs-
mála, sveitarfélaga og stofnana, 
meðal annars Skógræktar ríkisins 
og Landgræðslu ríkisins. Hópurinn 
berst fyrir framförum í þessum 
efnum og lokatakmarkið er að allur 
lífrænn úrgangur komist aftur út í 
hringrásina.

Fyrir hönd samráðshóps um 
lífrænan úrgang,

Magnús Jóhannsson, 
Landgræðslu ríkisins,
Pétur Halldórsson,
Skógrækt ríkisins

REYKJAVÍK
Krókháls 5F 
110 Reykjavík 
Sími: 414-0000 

AKUREYRI
Baldursnes 2 
603 Akureyri 
Sími: 464-8600 

www.VBL.is

REYKJAVÍK Sími: 414-0000 ///  AKUREYRI Sími: 464-8600 ///  www.VBL.is

Timan UH 84 Jarðtætari
Vinnslubreidd: 2,1 m
Þyngd: 450 kg
Verð kr. 460.000 án vsk.

Timan UHH 2500 Jarðtætari
Vinnslubreidd: 2,5 m
Þyngd: 1025 kg
Verð kr. 920.000 án vsk.

Timan SRP 250 Pinnatætari með vals
Vinnslubreidd: 2,5 m
Þyngd: 950 kg
Verð kr. 995.000 án vsk.

JARÐTÆTARAR Á GÓÐU VERÐI

PINNTÆTARI

Timan UH 72 Jarðtætari
Vinnslubreidd: 1,8 m
Þyngd: 410 kg
Verð kr. 395.000 án vsk.

Breviglieri B123
Vinnslubreidd 2,3 metrar
Verð kr. 940.000 án vsk.

Með staðfestingu frá 1. apríl 2016 hefur 
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið 

samþykkt eftirfarandi gjaldskrá fyrir 
sýningargjöld á kynbótahrossum:

 Fullnaðar- 
dómur

Sköpulags- 
/reiðdómur

Án vsk. 17.420 13.065

Sýningargjöld m/vsk. 21.600 16.200

WorldFengs gjald 1400 1400

Alls 23.000 kr 17.600 kr.

Forðumst gjaldþrot Gleðibankans
− Komum öllum lífrænum úrgangi aftur út í næringarhringrás náttúrunnar

Lesendabás 

Ísland er norðlægt land, sumarið stutt og við slíkar aðstæður tekur lengri tíma að byggja upp ríkulega nær-
ingarhringrás.

Úrgangsmálum á Íslandi hefur farið hratt fram á undanförnum árum og 
meðvitund þjóðarinnar um þessi efni fer batnandi.

Seyra til landgræðslu.
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Til sölu íslensk og 
færeysk frímerki

Upplýsingar 
í síma 554 1217

 

 
Egilsholti 1 
310 Borgarnesi 
Verslun opin 8-18 virka 
daga  
10-16 laugardaga, sími: 
430-5500 

www.kb.is 
 

 

 

-Annar 30 kálfum eða 
  50 lömbum 
-Mjólkin geymist köld 
-Mjólkin hitnar um leið 
 og sogið er 
-Einföld og áreiðanleg 
-Vinnusparnaður 
-Ungviðið hefur frjálsan 
 aðgang að mjólk 
-139.900kr með vsk 

Fuglafælurnar frá Scarecrow eru mannúðleg og 
vistvæn lausn sem halda fuglum varanlega frá 
án þess að skaða þá eða valda ónæði í umhverfinu. 

Mánaðarleiga frá 32.400 kr. 
með VSK.

Ódýr lausn við 

Langtímaleiga á hagstæðum kjörum

fuglavandamálum

Nánari upplýsingar
www.fuglavarnir.is 
sala@fuglavarnir.is
Sími 896 1013

Haltu 

starra, gæsum 

og álftum frá

Bændablaðið
á bbl.is og líka á Facebook

AMAZONE áburðardreifararnir eru einhverjir vönduðustu dreifarar sem völ er á. Hárnákvæm dreifing 

með tveimur dreifiskífum úr ryðfríu stáli, vökvastýring úr ökumannssæti, kögglasigti, vandaður og 

endingargóður drifbúnaður, auðveld og þægileg notkun. Auk þessa er fáanlegur vökvastýrður  

jaðarbúnaður svo áburðurinn lendi ekki úti í skurði eða utan girðingar. 

ZA-X 902

900 lítra dreifari

kr. 565.000,- án vsk

ZA-X 1402

1400 lítra dreifari

kr. 654.000,- án vsk

AMAZONE 
áburðardreifarar

ÞÓR F
H

REYKJAVÍK:
Krókháls 16
Sími 568-1500

AKUREYRI:
Lónsbakka
Sími 568-1555

Vefsíða:
www.thor.is

Góðan daginn, 
Bílastofan í Reykjanesbæ 
býður alhliða dekkjaþjónustu 
og bílaviðgerðarþjónustu á 
frábæru verði, því lægsta á 
Suðurnesjum og þó víða  
væri leitað.

Smurning, hjólastillingar og 
alhliðabílaviðgerðir.

Við bjóðum hin frábæru  Infinity 
dekk sem sannað hafa gildi sitt 
við íslensk akstursskilyrði.

Njarðarbraut 11, Reykjnesbæ 
Sími: 421-1251 - 861-2319 
Opið mán.–föst. 9–17 og laugard. 10–14

Endilega komdu við eða hafðu samband

Verðdæmi:
R14 175/65 Heilsárs- 10,990,-
R15 195/65 Heilsárs- 12,990,-  
R16 215/65 Heilsárs- 17,990,-
R17 225/60 Heilsárs- 20,990,-
Burðardekk í ýmsum stærðum
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Japönsku bændasamtökin Zen-Hoh og JA Group, með 10 milljónir meðlima:

Landssambandið Allir bændur 
− Tengist öllum þáttum mannlífs í Japan auk þess að stunda öflug millilandaviðskipti í gegnum JA Group-samsteypuna

Zen-Noh eru landssamtök sem 
mynduð eru af um 700 samvinnu-
félögum bænda og öðrum aðilum 
tengdum landbúnaði í Japan. 
Meðlimir samtakanna eru ríflega 
tíu milljón og þar af eru 4,6 milljón 
bændur. Aðrir meðlimir tengjast 
landbúnaði á einn eða annan hátt 
við vinnslu, dreifingu eða sölu 
landbúnaðarafurða eða annarri 
starfsemi samtakanna. 

JA Group er samsteypa sem Zen-
Noh á og er hluti af. JA Group er 
í margs konar rekstri sem tengist 
öllum þáttum mannlífs í Japan auk 
þess að stunda öflug millilandavið-
skipti. Starfsmenn JA Group eru 
rúmlega átta þúsund. Zen-Noh er 
stærsta samvinnufélag bænda í heimi 
og er stytting á Zen Nogyo Kyodo 
Kumiai Kyoukai sem í lauslegri þýð-
ingu útleggst Landssambandið Allir 
bændur, eða Allir bóndabæir. Í krafti 
stærðar sinnar sjá samtökin bændum 
fyrir rekstrarvörum á lægra verði en 
annars eru í boði og tryggja markað 
fyrir afurðir þeirra.

Blaðamaður Bændablaðsins 

heimsótti höfuðstöðvar JA Group í 
Tókýó fyrir skömmu í fylgd Halldórs 
Elíasar Ólafssonar, starfsmanns 
íslenska sendiráðsins í Japan. Auk 
þess að vera túlkur í heimsókninni 
aðstoðaði Halldór við skipulagningu 
hennar. 

Höfuðstöðvar japönsku bænda-
samtakanna eru í 38 hæða háhýsi 
í miðborg Tókýó og var fundurinn 
á 36. hæð á skrifstofu með frábæru 
útsýni yfir borgina þrátt fyrir þoku. 

Fyrir hönd Zen-Noh mættu 
á fundinn Tooru Anzai, fram-
kvæmdastjóri skipulagssviðs, 
Yoshinori Ogawa, aðstoðarfram-
kvæmdastjóri skipulagssviðs, og 
Tooru Tsumura ritari. 

Frjáls aðild

Að sögn Ogawa eru býli í Japan 
almennt lítil eða meðalstór en lítið 

um mjög stór bú. Aðild bænda 
að Zen-Noh er frjáls og ekki allir 
bændur í Japan hluti af samtök-
unum. Hann segir að í Japan séu 
nokkur samvinnufélög bænda en að 
Zen-Noh sé langstærst. Meðlimir 
Zen-Noh borga fyrir eða öllu held-
ur kaupa sig inn í samvinnufélag 
bænda hver í sínu héraði og verða 
þannig hluthafaeigendur að JA 
Group og njóta eftir það þjónustu 
samsteypunnar.

Uppbyggingin er ekki ósvipuð 
og var hjá Sambandi íslenskra sam-
vinnufélaga á meðan Sambandið var 
og hét.

Meðlimir Zen-Noh eru rúmlega 
tíu milljónir og þar af eru um 4,6 
milljónir bændur. Aðrir meðlimir 
tengjast matvælaframleiðslu á annan 
hátt, til dæmis sem sölu- og kynn-
ingaraðilar, starfsmenn afurðastöðva 
eða eru dreifingaraðilar. Í þessari 
tölu eru einnig starfsmenn bankanna 
og tryggingafélagsins og annarrar 
starfsemi JA Group. 

Í máli Ogawa kemur fram að 
starfsemi JA Group er mjög mikil 
á stórum þéttbýlissvæðum eins og 
Tókýó og Ósaka þrátt fyrir að þar 
sé enginn landbúnaður sem telj-
andi getur og á þar meðal annars 
við banka, tryggingar og verslanir.

Framleiðslan landbúnaðarvara 

Tooru Anzai, framkvæmdastjóri 
skipulagssviðs Zen-Noh, segir  að 
landbúnaður sem hluti af vergri 
landsframleiðslu hafi dregist saman 
undanfarna áratugi. Framleiðsla á 
landbúnaðarvörum í Japan var 4,7 
trilljón jen árið 1970 og var um 1,6% 
af landsframleiðslunni. Hún jókst í 
11,5 trilljón jen árið 1990 og var rúm 
4% landsframleiðslunnar og munaði 
þar mest um aukna framleiðslu á 
grænmeti og búfjárafurðum. Árið 
2010 var framleiðslan 8,1 trilljón 
jen og rétt rúm 3% af vergri lands-
framleiðslu og hefur verið svipuð 
síðan þá. 

Ástæðan fyrir minnkandi vægi 
landbúnaðar sem hluta af landsfram-

Fulltrúar bændasamtakanna (Zen-Noh) í Japan. Talið frá vinstri: Yoshinori Ogawa, aðstoðarframkvæmdastjóri skipulagssviðs Zen-Noh, Tooru Anzai, framkvæmdastjóri skipulagssviðsins, og 
Tooru Tsumura ritari.  Myndir / VH

Bændahöllin í Tókýó. Skrifstofur bændasamtakanna eru á þremur efstu 
Um tíma var framleidd dráttarvél með heiti bændasamtakanna Zen-Noh.

Vilmundur Hansen
vilmundur@bondi.is
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leiðslunni síðustu áratugi segir hann 
vera að Japan hafi flutt út mikið af 
tæknivörum og hlutfall þeirra af 
landsframleiðslunni aukist. 

Anzai segir að samhliða minnk-
andi vægi landbúnaðarvara sem 
hluta af vergri landsframleiðslu 
hafi landbúnaðarframleiðsla einnig 
dregist saman. 

Minnkandi neysla á hrísgrjónum

Í máli Ogawa kemur fram að hrís-
grjónarækt er gríðarlega stór þáttur 
í japönskum landbúnaði. Þar á eftir 
kemur ávaxta- og grænmetisræktun, 
kjöt-, eggja- og mjólkurframleiðsla. 
Hann segir að ræktun hrísgrjóna sé 
gríðarlega mikilvæg í sögulegu sam-
hengi en að undanfarna áratugi hafi 
dregið talsvert úr henni og neyslu 
hrísgrjóna í landinu. Árið 1970 voru 
hrísgrjón ræktuð á tæplega þremur 
milljónum hektara en í dag er rækt-
unin komin niður undir 1,6 milljón 
hektara. Hann segir þetta talsvert 
áhyggjumál innan samtakanna og að 
þeir séu að reyna að auka neysluna á 
ný og um leið innanlandsframleiðslu 
á hrísgrjónum.  

Innflutningur á hrísgrjónum, aðal-
lega frá Bandaríkjunum, hefur aukist 
mikið og verð á þeim er lægra en á 
hrísgrjónum sem ræktuð eru í Japan. 
Anzai segir að verð á innfluttum 
landbúnaðarvörum sé almennt lægra 
en á innlendri framleiðslu í Japan og 
að samtökin hafi brugðist við með 
því að hvetja fólk til að neyta frekar 
innlends matar en innflutts. 

Alvarlegast segja þeir ástandið 
vera í framleiðslu á hrísgrjónum þar 
sem hún hafi dregist saman um helm-
ing. Stjórnvöld í Japan hafa brugðist 
við þessu með því að leggja 90% 
verndartoll á innflutt hrísgrjón. 

Bændasamtökin hafa staðið 
fyrir ýmiss konar kynningarstarfi í 
sjónvarpi, í skólum og með útgáfu 
kynningarefnis um hefðbundið jap-
anskt mataræði eins og onigiri sem 
eru eins konar hrísgrjónapúðar sem 
settir eru í kjöt, grænmeti eða fisk 
og eldri kynslóðir borða mikið af.

Afleiðingin af þessu er að innlend 
hrísgrjón eru meira notuð til matar-
gerðar en innflutt í tilbúna rétti og 
sem dýrarfóður.

Samhliða innflutningi á hrís-
grjónum hefur neysla þeirra dreg-
ist saman í landinu. Anzai segir að 
yngra fólk í Japan borði minna af 
hrísgrjónum en eldri kynslóðin. 
Hann segir að ungt fólk nenni ekki 
lengur að eyða tíma í undirbúninginn 
sem þarf til að matreiða góð hrís-
grjón. Ungt fólk borðar því meira af 
annars konar mat eins og til dæmis 
brauði, kjöti og innfluttum núðlum 
og því um kúvendingu í japanskri 
matarhefð að ræða. 

Í framhaldi af þessari umræðu 
bætti Ogawa við að Japanir rækt-
uðu talsvert af tei og ávöxtum og á 
Okinawa-eyju, sem er syðsta eyjan 
í eyjaklasanum sem myndar Japan, 
ræktuðu þeir banana og spurði 
forvitnislega um leið hvort það væri 
satt að á Íslandi væru ræktaðir ban-
anar í gróðurhúsum sem hitaðir væru 
upp með jarðhita. 

Opinber stuðningur og 
niðurgreiðslur

Stuðningur ríkisins við innlenda mat-
vælaframleiðslu og niðurgreiðsla á 
matvælum er mikið í umræðunni 
í Japan um þessar mundir. Anzai 
segir að landbúnaðarframleiðsla sé 
ríkisstyrkt og nefnir sem dæmi að 
meðalkostnaður við framleiðslu á 60 
kílóum af hrísgrjónum sé 1300 jen 
og að talsvert af þeim kostnaði sé 
greiddur niður af ríkinu. Sama gildir 
um framleiðslu á öðrum landbúnað-
arvörum en stuðningsupphæðin er 
mismunandi eftir búgreinum. 

Auk þess að styðja við mat-
vælaframleiðsluna beint styður ríkið 
ýmsa aðra starfsemi sem tengist 
framleiðslu-, dreifingu- og markaðs-
setningu innlendra landbúnaðarvara. 

Nánast allur matur sem fluttur 
er til Japan ber toll sem ætlað er 
að vernda innlenda framleiðslu en 
engin eins háan og hrísgrjón, auk 
þess er innflutningskvóti á sumum 
matvælum eins og til dæmis mjólk-
urafurðum.

Leyndin yfir TPP-samningunum 
áhyggjuefni

Japan er hluti af samningaviðræðun-
um tólf Kyrrahafslanda um afnám 
tolla, Trans-Pacific Partnership, eða 
TPP-samningi. Anzai segir að opin-
berlega séu samtökin á móti samn-
ingnum en í raun hafi þau ekkert á 
móti viðræðunum sem slíkum. Það 
er leyndin sem hvílir yfir samnings-
gerðinni sem veldur efasemdum um 
endanlega útkomu samninganna. 

Hann segir að eins og flestar þjóð-
ir vilji Japanir flytja meira út og að 
þeir séu sífellt að leita nýrra mark-
aða, hvort sem það er fyrir landbún-
aðarvörur eða annað sem framleitt er 
í landinu. Hann segist því eiga von 
á að það verði breytingar á næstu 
misserum hvað varðar tilhögun inn-
flutningstolla.

Takmarkað landnæði

Út um gluggann á hraðlestinni frá 
Ósaka til Tókýó sést talsvert af rækt-
unarlandi, grænmetis- og kornakr-
ar, gróðurhús og lágar hlíðar með 
terunnum en ekkert búfé. Þegar 
gestgjafarnir eru spurðir hvort búféð 
sé allt alið innanhúss eða á öðrum 
svæðum í landinu segja þeir að 
búfjárhald sé meira þar sem byggð 
er dreifðari, eins og á Hokkado og 
Kyushu-eyjum sem eru nyrst og 
syðst í eyjaklasanum. 

Þeir segja að þar sem landsnæði 
er takmarkað í Japan, einungis 30% 
þess er nýtt og 70% er fjallendi og 
skógar, sé það vel nýtt og oft þröngt. 
Umræðan um lausagöngu búfjár er 
því ekki hávær í landinu. 

Mikið um litlar rekstrareiningar

Að söng Anzai eru mörg býli í 
Japan smá og því ekki eins hag-
kvæmar rekstrareiningar og stærri 
bú. Bændasamtökin leggja ríka 
áherslu á að hjálpa bændum við að 
gera reksturinn sem hagkvæmastan 
með margvíslegri ráðgjöf. Gangi það 
ekki geta býlin hugsanlega misst sína 
styrki sem bændasamtökin eru ábyrg 
fyrir gagnvart ríkinu. 

Í framhaldi af þessu segir Anzai 
að eitt af hlutverkum Zen-Noh sé 
að kynna fyrir bændum nýja tækni, 
verklag og ný yrki í matjurtarækt 
til að ýta undir aukna hagkvæmni 
í rekstri. 

Aðspurður segir Anzai að býli í 
Japan séu allt frá því að vera rúmur 
hektari að stærð upp í hundruð hekt-
ara. Fjöldi lítilla býla er mikill og 
þau allra minnstu hobbíbúskapur 
það sem ábúendur vinna aðra vinnu 
ásamt því að rækta matjurtir fyrir 
sjálfa sig og selja það sem umfram er 
á bændamörkuðum. Mörg minni býl-
anna mynda samvinnufélög þar sem 
ábúendur hjálpast að við ræktunina 
og markaðssetningu afurðanna. 

Býli sem leggja stund á kjöt-, 
mjólkur- og eggjaframleiðslu eru, 
eðli starfseminnar vegna, stærri en 
býli þar sem um matjurtarækt er að 
ræða. Anzai segir að til að rekstur 
býla standi þokkalega undir sér og 
ábúendur lifi af framleiðslunni þurfi 
þau að lágmarki að vera um tíu hekt-
arar að stærð. 

Hann segir að áhætta við ræktun 
í Japan sé talsverð þar sem fellibylir 

Flest býli í Japan eru smá. Myndin er tekin út um glugga á lest á rúmlega 400 kílómetra hraða.

Grænmetisræktun við lestarteina utan við Yokohama.

Á veitingahúsum í Ósaka er meðal annars boðið upp á hráan japanskan kjúkling. Kjúklingurinn bragðaðist ágætlega 
og greinarhöfundi varð ekki meint af. 

 − Framhald á næstu síðu.

JA Group, sem japönsku bændasamtökin eiga og 
eru hluti af, reka banka sem kallast Norinchukin 
Bank á landsvísu en Shinren í héraði og trygginga-
félag sem heitir Zenkyoren. Bankinn er með stærri 
bönkum í landinu og Zenkyoren í hópi stærstu 
tryggingafélaga í heimi. JA Group kemur einnig 
að olíu- og gasdreifingu í Japan.

JA stendur fyrir Japanese Agriculture en landbún-
aðarhluti samsteypunnar kallast Zen-Noh og er með 
ítök í flestu sem snýr að matvælaframleiðslu, geymslu, 
sölu og dreifingu á matvælum, fiski, mjólk, eggjum, 
kjöti- og plöntuafurðum, fóðri, áburði og öðrum efnum 
til landbúnaðar. Auk þess að reka fjölda mat- og dag-
vöruverslana. Samtökin reka afurðastöðvar, pökkunar-
verksmiðju fyrir matvæli og framleiða umbúðirnar 
sjálf. Þau eiga hlut í fyrirtæki sem framleiðir land-
búnaðartæki og um tíma var á markaði dráttarvél sem 
kallaðist Zen-Noh en framleidd af Kubota. 

Bændasamtökin reka rannsóknarstofur og tengjast 
landbúnaðarrannsóknum í samvinnu við háskólasam-
félagið.  

Reka dagblað og öfluga fræðslu- og 
ráðgjafarþjónustu 

 
Samtökin reka öfluga fræðslu- og ráðgjafarþjónustu 
tengda landbúnaði, markaðssetningu og kynningu á 
matvælum undir heitinu Zenchu sem líka gefur út 
dagblað á landsvísu. Zenchu sér einnig um samskipti 
við opinbera stjórnsýslu í landinu og lobbíisma. 

Zen-Noh á í viðskiptum víða um heim og stunda 
umtalsverða utanríkisverslun bæði sem inn- og 
útflutningsfyrirtæki. Félagið er með skrifstofur vítt 

og breitt um Japan og útibú 
í Þýskalandi, Ástralíu, 
Kína, Brasilíu, Taílandi, 
Kanada, Bandaríkjunum 
og á Bretlandseyjum.

Rúmlega átta þúsund 
starfsmenn 

Starfsmenn JA eru rúmlega 
átta þúsund. Samkvæmt 
ársskýrslu Zen-Noh var 
velta JA Group árið 2015 
um 6,2 billjónir jena eða 
um 6,8 billjónir íslenskra 
króna. 

JA Group

Velta JA Group árið 2015 var um 6,2 billjónir jena eða um 6,8 billjónir ís-
lenskra króna.
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séu tíðir í landinu og að þeir eyði-
leggi auðveldlega uppskeruna á 
stórum svæðum þar sem þeir ganga 
yfir. Ræktun á hrísgrjónum er sér-
staklega viðkvæm hvað þetta varð-
ar og skaðar á uppskerunni tíðir. 
Hann segir að í dag sé mjólkur-
framleiðsla líklega sá landbúnaður 
sem stendur hvað best að vígi og 
gefi mest af sér. 

Anzai segir að bændum í Japan 
muni fækka á næstu áratugum 
og býlin stækka,  annað sé óhjá-

kvæmilegt. Bændur í landinu eru 
að aldast og erfitt að fá ungt fólk 
til að taka við litlum býlum. Stefna 
samtakanna er að leyfa bændum 
að klára starfsferil sinn á búunum 
og ef enginn tekur við að sameina 
það öðrum býlum og stækka þau 
þannig. 

 Áhersla á dýrar matvörur

Útflutningur á matvælum frá 
Japan er mestur til Hong Kong og 

Singapúr enda leggja þeir megin-
áherslu á nærmarkaði í Asíu frekar 
en markaði í Bandaríkjunum eða 
löndum Evrópu.

Lögð er áhersla á að flytja út 
dýrar og vandaðar vörur í staðinn 
fyrir mikið magn, til dæmis dýr 
hrísgrjón, dýra ávexti og nautakjöt 
sem hefur orð á sér fyrir mikil gæði. 

Anzai segir að öryggisráðstafan-
ir og reglur í sambandi við innflutn-
ing á matvælum í Asíu séu strangar 
og að japanskir útflytjendur þurfi 
að standast strangar kröfur hvað 
varðar hættu á sýkingum áður en 
þeir geta flutt matvæli til annarra 
landa. 

Kjarnorkuslysið í Fukushima 
árið 2011 setti talsvert strik í reikn-

inginn varðandi útflutning á mat-
vælum frá Japan þar sem margar 
þjóðir krefjast vottorða um að 
engin geislavirkni mælist í þeim 
áður en innflutningur á japönsk-
um matvælum er heimilaður. Í 
Evrópusambandinu eru til dæmis 
í gildi mjög strangar reglur um inn-
flutning á matvælum frá ákveðn-
um svæðum í Japan nema þau hafi 
farið í gegnum mjög strangt eftirlit. 

Þrátt fyrir talsverðan áróður 
stjórnvalda um að óhætt sé að neyta 
matvæla sem framleidd eru í og 
kringum Fukushima hefur geng-

ið illa að sannfæra Japani um að 
svo sé. Enn sem komið er forðast 
þorri almennings matvæli þaðan. 
Reglur um upprunamerkingar eru 
strangar í Japan og því auðvelt að 
skoða uppruna þeirra og forðast 
matvörur frá ákveðnum svæðum, 
eins og Fukushima, kjósi fólk það.

Varnir gegn búfjársjúkdómum 
og hrár kjúklingur

Varnir gegn búfjársjúkdómum 
í Japan eru mjög strangar enda 
markmiðið að um hágæðavörur sé 

Japan er eyjaklasi sem teygir sig eftir Kyrrahafs-
strönd Asíu og skiptist í 47 héruð eða sýslur. Nafn 
landsins þýðir uppruni sólarinnar en oft þýtt sem 
land hinnar rísandi sólar. Stærstu eyjarnar heita 

-
ins telst fjalllendi og liggja fjallgarðar eftir eyjunum 

Japan er staðsett á eldhring í Kyrrahafi og mjög 
virkt jarðskjálftasvæði. Stórir jarðskjálftar geta riðið 
yfir hvar sem er í Japan og má reikna með nokkrum 
slíkum á hverri öld.

Með 126 milljónir íbúa

Hið takmarkaða flatlendi eyjanna er mjög þéttbýlt. 
Íbúar Japans eru 126 milljónir. Íbúar Tókýó og 
nágrannaborga mynda stærsta samfellda þéttbýlis-
svæði á jörðinni með yfir 33 milljónir íbúa. Verulega 
hefur dregið úr fólksfjölgun í Japan undanfarna áratugi 
og á síðasta ári fækkaði íbúum landsins um rúma 
milljón. Fækkunin stafar einkum af samdrætti í barn-
eignum og haldi áfram sem horfir mun Japan verða 
fyrsta landið í heiminum sem lendir í vandræðum með 
framfærslu eldri íbúa vegna skorts á fyrirvinnum. Sex 
af tíu mest notuðu lestarstöðvum í heimi eru í Tókýó.

Japan
Onigiri eru hrísgrjónapúðar sem hægt er að blanda með kjöti, grænmeti 
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Hluti af vorverkunum

Þjarkur samfestingur                        
Vnr. 9628 120020

Þunnur samfestingur með hnjápúðavösum. 
Hentar vel fyrir iðnaðarmenn, bændur o.fl 
Navy blár með royal bláu á brjósti. 

Gildan háskólapeysa 
Vnr. 9643 12000

Háskólapeysa úr bómullarblöndu. 
Litir: Svartur og navy. Stærðir: S - 3XL  

Micorflex regngalli 
Vnr. 5790 691935*

Microflex regnkuldagalli. Blár að lit.

COFRA nítrildýfðir hanskar 
Flexynit 
Vnr. 7151 G007 K100

Vandaðir bómullarhanskar með sterkri 
NITRA-X húð. Olíuþolnir og henta í allan 
iðnað. Litur: Grænn með svörtum lófa. 
Stærðir: 9, 10 og 11

Bragi regnstakkur með hettu 
Vnr. A414 69118*

Lokaður að framan. Styrkingar á ermum 
og faldi. Stillanlegur strengur í hettu. 
Endurskinsmerki á ermum. 

DUNLOP stígvél 
Purof Professional 
Vnr. 9655 D460933  
Hentug stígvél við margskonar aðstæður. 
Létt með höggdeyfi í sóla. Endast vel 
og gott að þrífa þau. Græn. Stærðir: 37 - 48

Vertu betur búinn í vorverkunum

Verslanir N1 um land allt
Akureyri s. 440 1420 • Grindavík s. 426 8290 • Höfn s. 478 1940 • Ísafjörður s. 456 3574
Klettagarðar s. 440 1330 • Ólafsvík s. 436 1581 • Patreksfjörður s. 456 1245
Reyðarfjörður s. 474 1293 • Reykjanesbær s. 421 4980 • Vestmannaeyjar s. 481 1127
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Hrossabændur 
óska eftir hryssum

HÆKKAÐ VERÐ
Mega vera þriggja til fimmtán vetra

Greiðum nú 22.000,- kr án vsk fyrir hryssuna og sækjum 
frítt á Suðurlandi, Vesturlandi og Norðvesturlandi aust-
ur í Eyjafjörð. 

Fáðu hærra verð fyrir hryssur til lífs en í sláturhús!

Upplýsingar: hryssa@isteka.com eða í síma 6620028 

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

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

Bændablaðið
á bbl.is og líka á Facebookað ræða. Gæðastjórnun og eftirlit 

með matvælaframleiðslu er strangt 
og viðurlög ströng við brotum á 
þeim reglum. 

Krafa neytenda í Japan um 
góðan mat er mikil og neytendavit-
und í landinu er mjög rík. Fyrirtæki, 
hvort sem það eru framleiðendur, 
innflytjendur eða veitingahús, sem 
staðin eru að einhverju misjöfnu 
eru hreinlega sniðgengin og þannig 
bolað af markaði. 

Eitt af því sem er í boði á mat-
sölustöðum í Ósaka og líklega 
víða í landinu er hrár marineraður 
kjúklingur og gerjaðar sojabaunir 
sem meðlæti. Eftir dálítið hik við 
að smakka reyndist rétturinn mjög 
bragðgóður og engum varð meint 
af við neyslu hans. 

Viðmælendurnir hjá Zen-Noh 
hlógu upphátt þegar þeir voru 
spurðir hvers vegna það væri hrár 
kjúklingur á boðstólum á veitinga-
húsum í Japan en varað við neyslu 
hans nánast alls taðar annars staðar 
í heiminum. „Bara í Japan,“ svör-
uðu þeir og hlógu enn meira.

Á sumum veitingahúsum er hráefnið 
borið fram hrátt og steikja gestir 

smekk.

Raftónlist:

Hrafnagil í 
raftónum
Raftónlistar-
m a ð u r i n n 
Árni Grétar, 
eða Futur-
grapher, hefur 
sent nýlega frá 
sér plötu sem 
hann kallar 
Hrafnagil. 

Á plötunni er að finna taktföst, 
líðandi, mínimalísk og dreym-
andi lög sem heita nöfnum eins og 
Pollurinn, Móatún, Útnaust og Hóll. 
Í sumum þeirra er blandað saman raf- 
og náttúruhljóðum, eins og vatnsnið, 
sem á vel við í sveitinni og ekki síst 
við sauðburð, kartöfluniðursetningu 
og heyskap.

Árni segir um tónlistina að hún 
sé samin til heiðurs stórbóndanum 
Gutta í Hænuvík á sunnanverð-
um Vestfjörðum. Árni Grétar er 
með þekktari raftónlistarmönn-
um á Íslandi og eigandi að jörð í 
Patreksfirði. 

Tónlistin er hljóðrituð á árunum 
2014 til 2016 og er þetta þriðja ein-
mennings breiðskífa Futuregrapher. 
Hinar hétu LP og Skynvera.      /VH

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300 
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Laugardaginn 2. apríl var Askja 
með stóra sýningu á atvinnubílum 
frá Benz. Sá bíll sem vakti mesta 
athygli mína var 35" breyttur 

fjórhjóladrifinn sjö manna Benz 
Sprinter með hátt og lágt drif. 

Það er Orkubú Vestfjarða 
sem er að fá bílinn og miðað við 

breytingarnar og búnað bílsins 
ætti að vera hægt að bjóða honum 
ýmsar torfærur á vestfirskum raf-
línuslóðum. Breytingin var unnin 
af jeppaþjónustunni Breytir og 
kostaði undir 2 milljónum. Á bíln-
um er líka krani sem á að geta híft 

allt að tveimur tonnum. 
Í spjalli við Pál Halldór, 
sölustjóra atvinnubíla hjá 
Öskju, sagði hann mér 
að verðið á bílnum eins 
og hann er afhentur væri 
nálægt 10 milljónum. Ég 
fór smá hring á bílnum og 

fanst í þessum stutta bíltúr ótrúlega 
gott að keyra bílinn, þrátt fyrir stærð 
var hann lipur við þröngar aðstæð-
ur, krafturinn fínn enda ekki van-
þörf á góðum krafti fyrir vestfirska 
vegi. Ég vil nota tækifærið og óska 
Orkubúi Vestfjarða til hamingju 
með vel útbúinn og flottan vinnubíl.

Fyrir um ári síðan prófaði ég 
SsangYong Rexton jeppann 
frá Bílabúð Benna og lét vel af 
honum. Þegar ég prófaði Rexton 
jeppann var mér sagt að von væri 
á mikið breyttum og alveg nýjum 
Korando, nýtt útlit og með mun 
stærri vél.

SsangYong Korando jeppl-
ingurinn er kominn og fór ég fyrir 
skemmstu góðan hring á honum.

Nýja 2,2 lítra 178 hestafla 
dísilvélin virkar vel

Eftir að hafa prófað bílinn í innan-
bæjarakstri fannst mér hann reynast 
vel fyrir utan að vera með stífara 
móti þegar farið var yfir hraða-
hindranir. 

Næst var tekinn um 100 km 
hringur upp í Kjós og þaðan upp 
Kjósaskarð á Mosfellsheiðina. Að 
loknum þessum hring hafði ég keyrt 
bílinn tæpa 140 km og samkvæmt 
aksturstölvunni var ég að eyða 7,9 
lítrum af dísil á hundraðið (uppgefin 
eyðsla í bæklingi er 6,8 í blönduðum 
akstri). Ég var bara nokkuð sáttur 
við þá eyðslu þar sem ég var dálítið 
oft að „kitla pinnann“ fullmikið, 
en mér er það tamt þegar ég kemst 
á skemmtilega kraftmikla bíla að 
ofprófa kraftinn með hægra fæti.

Þægilegur ferðabíll þegar kemur 
að sætum

Að ferðast í bílnum er mjög þægi-
legt, fótapláss gott og framsæti 
þægileg. Útsýni er gott til allra átta 
og manni finnst maður sitja mun 
hærra í þessum jepplingi en mörg-
um sambærilegum jepplingum.

Aftursætin eru ekki síðri, en 
þeim er hægt að halla vel aftur vilji 
maður hvíla sig á lengri ferðum (eða 
bara að fá sér „kríu“). Á milli aft-
ursætanna er púði sem hægt er að 
setja niður og nota sem armpúða 
ef aðeins tveir eru í aftursætunum. 
Farangursrýmið er þokkalega stórt, 
en varadekkið er því miður það sem 
ég kalla „aumingi“. 

Lítið veghljóð á malarvegi

Utanaðkomandi hljóð frá umhverfi 
heyrðust lítið inn í bílinn þegar ég 
keyrði steyptan veginn í Kollafirði, 
sem bendir til þess að bíllinn sé 
vel hljóðeinangraður, en það kom 
svo berlega í ljós þegar ég kom á 
malarveginn í Kjósarskarðinu að 
malarvegahljóð var sáralítið inni 

í bílnum. 
Eftir því sem ofar dró í 

Kjósarskarðið varð vegurinn verri 
og verri þar sem að þar standa yfir 

vegabætur og endaði vegurinn 
í holóttu drullusvaði. Á þessum 
kafla reyndi vel á fjöðrun sem er 
mjög góð (þrátt fyrir að hafa ekki 

verið hrifinn af fjöðruninni á hraða-
hindrunum Reykjavíkur). Þegar ég 
náði inn á bundna slitlagið efst á 
Mosfellsheiðinni steig ég út úr 

bílnum til að skoða hversu mikið 
bíllinn væri skítugur og kom það 
mér á óvart hversu hreinn bíllinn 
var miðað við hvernig vegurinn var.

Korando er hlaðinn aukabúnaði

Korando er til í þremur útgáfum 
(LX, DLX og HLX), en bíllinn sem 
ég prófaði var DLX, sem er meðal 
annars með hita í stýri, sólarvörn 
í framrúðu, en allir Korando eru 
með 5 ára ábyrgð, EBD hemlajöfn-
unarkerfi, ESP stöðugleikastýr-
ingu, ARP veltivörn, BAS bráða-
hemlaaðstoð (sjálfvirkar neyðar-
bremsur), hita í hliðarspeglum og 
margt fleira.

Það eina sem ég gat fundið 
að bílnum er að maður þarf að 
kveikja ljósin til að vera löglegur 
í umferðinni, en sjálfvirki ljósa-
búnaðurinn kveikir ekki afturljósin 
svo að það þarf að kveikja ljósin. 
Svo finnst mér að varadekkið mætti 
vera í fullri stærð, en annars var ég 
mjög hrifinn af þessum bíl (kon-
una langar í svona bíl). Ódýrasti 
Korando er LX á 4.490.000 en 
bíllinn sem ég prófaði var DLX 
og kostar 4.990.000, en dýrastur 
er HLX sem kostar 5.690.000.

F i á i íð óf ði é

SsangYong Korando er 
álitlegur jepplingur

Vélabásinn

liklegur@internet.is

Hjörtur L. Jónsson

et.is

Þyngd 1.797 kg

Hæð 1.675mm

Breidd 1.830 mm

Lengd 4.410mm

Dráttargeta 1.800 kg

Helstu mál og upplýsingar

Upplýsingar: 
893-8424 / set@velafl .is

og á 694-3700 / gk@velafl .is
www.velafl.is

Nýir FRD fleygar á lager 
200kg – 3,600kg

SseanYong Korando DLX.  Myndir / HLJ

Gott pláss er aftan í bílnum og hægt að hafa sætin hallandi 
aftur (60, 40).

Glettilega hreinn eftir drullugan veginn í Kjósarskarðinu.

Aldrei sáttur þegar ég sé varadekkjarlausa bíla, en þessi 
„aumingi“ er betri en ekkert.

Í mælaborðinu er hægt að kalla fram mikið af upplýs-
ingum. Hér má sjá loftþrýstinginn í afturhjólbörðunum.

Laugardaginn 2. apríl var Askja fjórhjóladrifinn sjö manna Benz breytingarnar og búnað bílsins 

Fullbúinn vinnuþjarkur fyrir Orkubú Vestfjarða:

35" breyttur Benz Sprinter

7 manna bíll með tveggja tonna krana.
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ER ÞITT BÚ  
ÖRUGGUR  
OG GÓÐUR  
VINNUSTAÐUR?

ER BRUNAHÆTTA  
Á ÞÍNUM BÆ?
Á hverju ári verða því  
miður alvarlegir brunar  
á sveitabæjum. 

Bæði fólk og búfénaður er  
í mikilli hættu þegar eldur  
blossar upp. 

Með réttum viðbrögðum og  
undirbúningi má koma í veg 
fyrir tjón og slys af völdum 
bruna. 
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Kynntu þér leiðbeiningaefni um öryggi  
og vinnuvernd í landbúnaði á bondi.is

Bílkranar

Skeifan 3E-F · Sími 581-2333 · Fax 568-0215 · www.rafver.is

F A G M E N N S K A  A L L A  L E I Ð

JIB
20˚ yfirhalli

Gálgi
12˚ yfirhalli

Fjölbreytt úrval krana
til margvíslegra nota
ásamt aukabúnaði

Lyftigeta 
2,5 - 80 tonn

Leitið nánari upplýsinga!

ÓMISSANDI Í SAUÐBURÐINN
LAMBBOOST OG FLORYBOOST eru fæðubótarefni sem verka styrkjandi og 
efla ónæmiskerfi unglamba. 100% náttúrulegar vörur sem löngu hafa sannað sig. 
Auðvelt í notkun, þarf ekki að blanda og kemur með íslenskum leiðbeiningum.

Nánari upplýsingar hjá dýralæknum og umboðsaðila www.dyraheilsa.is

Lambboost er fæðubótarefni sem er auðugt af 
broddmjólk og næringarefnum og er sérstaklega 
hannað með þarfir lítilla og léttra lamba í huga.
Heilbrigð þarmaflóra – Mjólkursýrugerlar
Eflir ónæmiskerfið – Broddur
Örvandi – Jurtakraftur (kóla, gúarana)
Eykur líkamlegan styrk – Flókin samsetning vítamína og járns
Eykur orku – Nauðsynlegar fitusýrur, glúkósi, þríglyseríðar

LAMBBOOST

FLORYBOOST
Floryboost stuðlar að jafnvægi þarmaflórunnar og 
saltbúskap líkamans þegar meltingartruflanir gera vart við sig.
Verndar þarmana – Viðarkol og leir sem draga í sig eiturefni
Kemur jafnvægi á saltbúskap líkamans – Natríumklóríð, 
magnesíumklóríð, kalíumklóríð og fosföt
Eykur orku – Dextrósi
Styrkir erta slímhúð – Nauðsynlegar olíur unnar m.a. úr rósmaríni, 
cajeput, timótei og thymol 

Öflugur starfskraftur óskast á kúabú að Hranastöðum 
í Eyjafjarðarsveit. Í starfinu felast öll almenn störf sem 
til falla á búinu.
Hæfniskröfur
- Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi
- Geta unnið sjálfstætt og borið ábyrgð
- Stundvísi og heiðarleiki
- Snyrtimennska
- Gott skipulag og frumkvæði
- Hæfni í mannlegum samskiptum
Hranastaðir eru í 13 km fjarlægð frá Akureyri í einu blóm-
legasta landbúnaðarhéraði landsins. Á búinu eru tveir 
mjaltaþjónar. Útvegun húsnæðis er möguleg gerist 
þess þörf.
Einungis einstaklingar með hreint sakavottorð og með-
mæli koma til greina.
Umsóknir skulu sendar fyrir 25. apríl á hranastadir@
simnet.is, þar sem fram koma upplýsingar um menntun, 
reynslu, fyrri störf og meðmæli ásamt mynd.
Nánari upplýsingar veitir Arnar í síma 863-2513.

Starf á kúabúi í Eyjafirði

Bændablaðið
Kemur næst út

28. apríl
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Helstu nytjadýr heimsins 

Svínakjöt er í fjórða sæti yfir mest 
framleiddu landbúnaðarafurð í 
heimi. Fjöldi svína í heiminum er 
um einn milljarður. Þar af eru um 
29 þúsund á Íslandi. Þrátt fyrir 
að svín séu sögð sóðaleg og gráð-
ug eru þau talin með greindari 
skepnum. 

Vegna erfðafræðilegrar líkingar 
manna og svína eru bundnar miklar 
vonir við eldi þeirra sem varahlut-
ir til líffæraflutninga úr svínum í 
menn.

Samkvæmt áætlun FAO, 
Matvæla- og landbúnaðarstofnun-
ar Sameinuðu þjóðanna, var fjöldi 
svína í heiminum árið 2014 rúmlega 
986 milljón dýr en var 849 milljón 
gripir árið 1990. Áætlanir FAO gera 
ráð fyrir að fjöldi svína verði vel yfir 
milljarður dýra árið 2030. 

Langmestur var fjöldinn í Kína 
árið 2014, um 471 milljón dýr, næst-
mest var af svínum í Bandaríkjunum, 
tæplega 68 milljón, í Brasilíu var 
áætlaður fjöldi þeirra 38 milljón og í 
Þýskalandi rúmlega 28 milljón árið 
2014. Í kjölfarið fylgdu svo lönd 
eins og Víetnam, Spánn, Rússland, 
Mexíkó, Burma og Frakkland með 
tæp 27 milljón og niður í 13 milljón 
svín. 

Áætluð framleiðsla á svínakjöti í 
Kína árið 2016 er 56,5 milljón tonn, 
11,3 milljón tonn í Bandaríkjunum 
og 3,5 milljón tonn í Brasilíu.

Samanlagður fjöldi svína í 
löndum Evrópusambandsins er 
um 150 milljón dýr sem gefa af 
sér tæp 23 milljón tonn af kjöti. 
Evrópusambandið er stærsti útflytj-
andi svínakjöts í heiminum og flyt-
ur mest til landa í Austur-Asíu og 

Kína. Bandríkin eru í öðru sæti 
þegar kemur að útflutningi í svína-
kjöti, Kanada í því fjórða og Kína 
því fimmta.

Japan, Rússland, Hong Kong, 
Suður-Kórea og Mexíkó eru aftur 
á móti þau lönd sem flytja inn mest 
af svínakjöti. 

Ættkvíslin Sus

Latneskt heiti villisvína er Sus 
scrofa en eldissvín kallast S. scrofa 
domesticus eða S. domesticus. 
Uppruni eldissvína er rakinn til 
svína sem einu sinn voru villt í 
Evrópu og Asíu. 

Nokkrar tegundir svína teljast til 
ættkvíslarinnar Sus, auk þess sem 
margar tegundir eru útdauðar og 
þekkjast aðeins af steingervingum 
sem aðallega hafa fundist í Kína. 
S. ahoenobarbus, †S. australis. S. 
barbatur, †S. bijiashanensis, †S. 
falconeri, †S. houi, †S. hysudricus, 
†S. jiaoshanensis, †S. liuchengens-
is, †S. lydekkeri og  †S. offecina-
lis. Tegundirnar S. bucculentus, S. 
cebifrons, S. celebensis eru stund-
um nefndar vörtusvín. Auk þess er 
til ein villt tegund dvergsvína sem 
kallast S. salvanius. 

Með nýjustu erfðatækni hefur 
kínversku fyrirtæki tekist að fram-
leiða það sem þeir kalla míkró-svín, 
eða smásvín, og er hugmyndin að 
setja þau á markað sem gæludýr 
fljótlega. Dvergsvínin verða 15 
kíló að þyngd og þykja ekki síður 
krúttleg en kjölturakkar.

Ræktunarkyn skipta hundruðum

Villisvín eru harðgerð og í eina 
tíð var útbreiðsla þeirra um alla 
Evrópu og Asíu og norðanverða 
Síberíu, Afríku, Indland og Japan. 

Svín bárust til Ástralíu, Norður- og 
Suður-Ameríku með landnemum frá 
Evrópu á tímum landafundanna. 

Ræktunarkyn svína skipta hund-
ruðum og eru mismunandi að lit, 
bleik, svört, rauð, svört og hvít og 
þrílit og heita nöfnum eins og Aksai 
Black Pied, Ba Xuyen, Bangur, 
Hampshire, Red Wattle, Tokyo-X 
og Urzhum svo dæmi séu nefnd.

Orðsifjar svínaheitisins

Íslenska heitið á svínafjölskyldu er 
göltur, gylta og grís. Á ensku er sam-
heiti svína fearh eða pig en uppruni 
þess orðs er óþekktur. Á lágþýsku er 
heitið bigge. Enska heitið á gyltu er 
sow og af sama uppruna og saxneska 
heitið su, hollenska nafnið zeug, 
norska heitið syr og sýr á íslensku. 
Á sanskrít kallast villigyltur sakarah, 
hys á grísku, svinija á slavnesku og 
sivens á lettnesku.

Lágfætt klaufdýr

Svín eru ferfætt klaufdýr með tvær 
stórar og tvær litlar tær á hverjum 
fæti. Stóru tærnar snúa fram en þær 
minni aftur. Þau eru stuttfætt, lág-
vaxin en geta orðið tæpir tveir metrar 
að lengd. Þyngd fullvaxinna svína er 
mismunandi eftir ræktunarkynjum. 
50 til 350 kíló. Svín eru alætur.

Húðin er þakin fáum, stuttum en 
stífum hárum sem kallast burstar og 
voru vinsæl í pensla sem mörg helstu 
meistaraverk myndlistarsögunnar 
eru máluð með. Svínshár hafa líka 
verið notuð í tannbursta.

Svín eru félagslynd dýr og sögð 
með afbrigðum greind. Þau hafa 
stóran haus og langt og sterkt trýni 
sem þau nota til að róta í jarðvegi 
með í leit að fæðu eins og ormum, 
skordýrum og rótum. Lyktarskynið 

Vilmundur Hansen
vilmundur@bondi.is

Gyltur eiga 8 til 12 grísi í goti sem eru frá 400 til 800 grömm að þyngd við got, sem oftast gengur hratt og vel fyrir sig.

Svín hafa stóran haus og langt og sterkt trýni sem þau nota til að róta í 
jarðvegi með í leit að fæðu eins og ormum, skordýrum og rótum.

Lyktarskynið í trýninu er gott og hafa svín verið þjálfuð til að þefa uppi 

á markaði.
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í trýninu er gott og hafa svín verið 
þjálfuð til að þefa uppi trufflusveppi 
eða jarðkeppi sem vaxa neðanjarðar 
og eru dýrustu sveppirnir á markaði. 
Lyktin af trufflusveppum er sögð 
líkjast lyktinni af kynhormón galta 
og það sé ástæða þess að svín finna 
hana auðveldlega. 

Lungu svína eru lítil miðað 
við stærð þeirra og þau veik fyrir 
lungnasjúkdómum og lungnabólgu. 

Sjónsvið svína er vítt, um 310° 
en píri þau augun þrengja þau sjón-
sviðið í 50° en sjá þannig lengra frá 
sér. Svín greina liti en ekki er vitað 
hversu nákvæm litasjón þeirra er. 

Í kjafti fulltennts svíns eru 44 
tennur. Jaxlarnir eru sterkir og vel 
til þess gerðir að mylja hvers kyns 
fæðu. Vígtennur galta geta orðið 
mjög stórar og nota þeir þær óspart 
gegn hver öðrum þegar barist er um 
völd í svínahjörð eða gyltur sem 
beiða og tilbúnar að taka fang.  

Sagt er að fullnæging svína 
standi í allt að hálftíma en skal sú 
fullyrðing tekin með fyrirvara vegna 
þekkingarleysis höfundar á reynslu-
heimi svína.

Þegar svínin gefa frá sér hljóð 
kallast það hrín eða rýt.

Átta til tuttugu grísir í goti

Gyltur ná kynþroska við þriggja til 
tólf mánaða aldurs og hafa egglos 
á 18 til 24 daga fresti. Meðgangan 
er á bilinu 112 til 120 dagar en 114 
dagar, plús eða mínus einn dagur, 
er algengast. Gyltur eiga 8 til 12 og 
sum kyn rúmlega 20 grísi í goti sem 
eru frá 400 til 800 grömm að þyngd 
við got sem oftast gengur hratt og vel 
fyrir sig. Gyltur hafa 14 spena og 
yfirleitt eru allir grísirnir á spena í 
einu á 50 til 60 mínútna fresti og þær 
verja afkvæmi sín af mikilli hörku. 

Menn og svín

Erfðamengi svína og manna er að 
mörgu leyti svipað og geta svín 
borið í sér margs konar sjúkdóma 
og sníkjudýr sem hæglega geta 
borist í menn og valdið sýkingum. 
Inflúensur og fleiri sjúkdómar sem 
herja á menn geta einnig verið eld-
issvínum skeinuhættir. 

Talið er að H1N1 vírusinn sem 
veldur svínaflensu hafi valdið dauða 
tæplega tuttugu þúsund manna í 214 
löndum á síðustu árum. Fyrstu alvar-
legu tilfelli faraldursins komu upp í 
Mexíkó og Bandaríkjunum sumarið 
2009.

Vegna líkindanna milli þessara 
tveggja spendýra eru svín mikið 
notuð við rannsóknir á lyfjum sem 
ætluð eru mönnum. Miklar vonir 
eru bundnar við ræktun svína sem 
varahlutir til líffæraflutninga í menn 
og hafa slíkar ígræðslur í sumum 
tilfellum tekist ágætlega. 

Félagsgerð og hegðun villtra 
svína líkist meira hegðun villtra 
hunda og lítilla ættbálka manna en 
nautgripa og sauðfjár. Þrátt fyrir 
að goggunarröðin í svínahjörðum 
sé mikil sækjast svín eftir nærveru 

annarra svína og liggja oft saman 
í hnapp. Villt svín búa sér til eins 
konar hreiður á jörðinni sem þau 
grafa upp með trýninu og liggja í. 
Gyltur búa iðulega til slík hreiður 
fyrir got. 

Mörg þúsund ára ræktunarsaga

Fornleifarannsóknir benda til að villt-
um svínum hafi verið smalað saman 
og nýtt til matar í Tígrisdalnum í 
austanverðu Tyrklandi og í Sýrlandi 
13.000 árum fyrir upphaf okkar 
tímatals. Leifar um nytjar á svínum á 
Kýpur eru taldar vera frá 11.400 fyrir 
Krist. Minjar svínanytjar frá svipuð-
um tíma hafa fundist á Indlandi. Í 
Kína hafa fundist mörg þúsund ára 
gömul haughús með svínaskít sem 
bendir til þess að hann hafi verið 
notaður sem áburður. 

Rannsóknir benda til að svínahald 
hafi hafist sjálfstætt um svipað leyti 
í Kína og Evrópu fyrir fimm til sjö 
þúsund árum. 

Í dag eru svín aðallega rækt-
uð vegna kjötsins, beikon, kótel-
ettur, purusteik, pylsur og ham-
borgarhrygginn um jólin. Svínasulta 
er búin til úr hausnum, lifrarpylsa 
úr lifrinni og slátur í blóðinu. 
Gyltumjólk er sögð orkumikil og 
svínafita er notuð í snyrtivörur og 
húðkrem. Þurrkuð eða reykt eyru og 
limir svína eru notuð í hunda nammi 
sem flutt er til landsins. Húðir og 
bein voru áður notuð í skildi og 
vopn.

Grís eru víða haldnir sem gælu-
dýr á meðan þau eru lítil og viðráð-
anleg. 

Bókmenntir, trú og þjóðtrú

Svín eru oft notuð á neikvæðan 
hátt í líkingamáli og sem dæmi um 
græðgi, ofát, sóðaskap og hroka 
eða til að lýsa auð- og stjórnmála-
mönnum. Nægir þar að nefna svín-
ið Napoleon í bók Georgs Orwell, 
Animal Farm. Samlíkingin er á 
engan hátt sanngjörn þar sem svín 
eru talin með greindari skepnum og 
ástæða þess að þau velta sér upp úr 
drullu er til að kæla sig þar sem svín 
hafa fáa svitakirtla. 

Frægasta sjónvarpsgylta allra 
tíma er örugglega frumskinkan Miss 
Piggy úr Prúðuleikurunum. 

Svín eru eitt af tólf dýrum í kín-
verska stjörnudýrahringnum en eru 
á bannmatseðli gyðinga, múslima 
og sjöunda dags aðventista. Í 
Ódysseifskviðu er áhöfn Hómer 
breytt í svín með göldrum og í 
mið-evrópskri þjóðtrú er sagt að 
svín hræðist spegilmynd sína. Í 
Þýskalandi eru svín tákn um heppni. 

Sjómenn trúðu því víða að þar 
sem svín eru með klaufa eins og 
djöfullinn og hrædd við vatn væri 
voðinn vís ef þau væru höfð til sjós 
eða nefnd á sjó.

Í Egyptalandi til forna tengdust 
svín guðinum Set sem keppti við 
Hórus um yfirráð yfir sólinni og þar 
sem Set varð undir í baráttunni var 
svínahirðum meinaður aðgangur 

að musterum sem minnipokamenn. 
Egyptum þóttu svín ekki nógu fín 
til að fórna þeim fyrir sólguðinn og 
fórnuðu þeim þess í stað tunglinu og 
drykkjuboltanum Dýónísos til dýrð-
ar. Gyltur þóttu góð fórnargjöf fyrir 
móður- og akurgyðjuna Demeter í 
grískri goðafræði auk þess sem svín-
um var fórnað á altari Afródítu gyðju 
ástar og fegurðar. 

Ein birtingarmynd hindúaguðsins 
Vishnu er mannslíki með fjórar 
hendur og galtarhaus sem á að hafa 
lyft jörðinni upp úr frumhafinu með 
vígtönnunum við sköpun heimsins. Í 
búddisma er sagt að gyðjan Marisa 
aki um á vagni sem dreginn er af 
svínum og í norrænni goðafræði 
dregur gölturinn Gullinbursti vagn 
frjósemisgoðsins Freys eftir himin-
skautum.

Í Eddukvæðum Snorra Sturlu-
sonar segir að aldrei sé svo mikill 
mannfjöldi í Valhöll að ekki endist 
þeim öllum kjötið af geltinum 
Sæhrími sem er soðinn á hverjum 
degi en stendur heill að kvöldi. 

Winston Churchill, fyrrverandi 
forsætisráðherra Bretlands, sagði 
einu sinni að hann væri hrifinn af 

svínum. „Hundar líta upp til okkar, 
kettir líta niður á okkur en svín 
umgangast okkur sem jafningja.“

Fyrsta flugferð svíns

Fyrsta flugferð svíns sem vitað er 
um átti sér stað í Kent á Englandi 4. 
nóvember 1909. Brabazon lávarður 
af Tara festi tágakörfu við tvívængju 
sína, setti grís í körfuna og tók síðan 
á loft. Eftir á sagðist lávarðurinn hafa 
með uppátækinu viljað afsannað að 
svín gætu ekki flogið.

Svín á Íslandi

Landnámsmenn fluttu með sér svín 
til landsins sem eru alls ólík þeim 
svínum sem ræktuð eru á Íslandi í 
dag. Fyrstu svínin voru harðgerð en 
mögur og líklega lifað á útigangi 
og vetrarbeit í skóglendi fyrstu ára-
tugina. 

Mörg gömul örnefni benda til 
að svínahald hafi verið talsverð á 
landinu fyrst eftir landnám og má þar 
nefna Svínafell, Svínadal, Svínasand, 
Svínaskóg, Galtarholt, Galtalæk, 
Galtarfell, Grísatungu og Sýrlæk. 

Í Landnánu segir að Steinólfur 
lági í Saurbæ hafi tapað þremur svín-
um. Svínin fundust tveimur árum 
seinna í Svínadal og voru þá orðin 
þrjátíu. Svipaða sögu en ýktari er 
einnig að finna í Landnámu þegar 
segir að Ingimundur gamli hafi týnt 
tíu svínum sem voru orðin að hundr-
að þegar þau fundust tveimur árum 
seinna. Landnámsmaðurinn Helgi 
magri á að hafa sett tvær gyltur og 
einn gölt á land við Galtarhamra í 
Eyjafirði sem á þremur árum fjölgaði 
í sjötíu. Sé frásögn Landnámu tekin 
trúanlega voru svínin sem landnáms-
menn fluttu með sér bæði frjósöm og 
döfnuðu vel.

Samkvæmt Eyrbyggju breytti 
Katla hin brögðótta syni sínum í tún-
gölt, en það nefndust svín sem haldið 
var heima, til að fela hann fyrir 
óvildarmönnum sínum. Heimasvín 
voru einnig kölluð töðusvín. Í Grágás 
er lagt bann við að reka svín á afrétt 
og í Jónsbók segir að bannað sé að 
beita svínum á annarra manna land 
og beita skuli uslagjaldi komist þau á 
engi eða akur annarra og spilli þeim. 

Bein úr svínum hafa fundist við 
fornleifauppgröft á nokkrum býlum 
frá þjóðveldisöld hér á landi. Talið 
er að svín landnámsmanna hafi dáið 
út eftir að veður tók að kólna á mið-
öldum. 

Oddur Einarsson biskup segir 
í Íslandslýsingu sinni frá 17. öld 
að svín séu sjaldgæf á landinu og 
öld síðar tekur Niels Horrebod í 
sama streng í Frásagnir um Ísland. 
Í ferðabók Eggerts Ólafssonar og 
Bjarna Pálssonar sem kom út í 
Kaupmannahöfn 1772 segir að engin 
svín séu á Íslandi fyrir utan þau sem 
kaupmenn flytji með sér. 

Svínarækt hefst að nýju hér á landi 
með dönskum kaupmönnum. Þegar 
líða fer á 19. öldina fjölgar þeim 
í stærri kaupstöðum. Sláturfélag 
Suðurlands gerði tilraun með svína-
rækt 1908, henni var hætt 1920 en 
hófst aftur nokkrum árum seinna. 

Fyrstu árin eftir að svínarækt hófst 
aftur hér á landi gekk erfiðlega að 
byggja greinina upp. Svínabú fá og 
fá dýr á hverju búi. Staða greinarinnar 
eflist á sjöunda áratug síðustu aldar 
samhliða því að neysla á svínakjöti 
jókst. Svínaræktarfélag Íslands var 
stofnað 1976 og hefur meðal annars 
staðið fyrir innflutningi á erfðaefni 
og kynbótum í greininni.

Fjöldi svína á Íslandi

Fjöldi svína á Íslandi árið 2014 var 
tæp 29 þúsund dýr en þau voru um 
4 þúsund árið 2006. Framleiðsla 
á svínakjöti á Íslandi árið 2015 
var 6.800 tonn auk þess sem flutt 
voru inn 598 tonn af svínakjöti 
það ár. Meðalneysla á svínakjöti 
á íbúa á Íslandi það ár var 21 kíló. 
Framleiðslan 2004 var rúm 5.700 
tonn og meðalneyslan rétt tæp 19 
kíló.
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Jóhannes Sveinbjörnsson

Áhrif heygæða á afurðir og heilsufar sauðfjár 
– grein 3: fóðurbætisgjöf – þörf og leiðir
Í fyrri greinum í þessum greina-
flokki (grein 1: Bændablaðið, 25.  
febrúar 2016, bls. 52 og grein 2: 
Bændablaðið, 10. mars 2016, bls. 
48) var því haldið fram að þegar 
jarðrækt og fóðuröflun er eins og 
best verður á kosið geti heimaaflað 
gróffóður og beit farið mjög langt 
með að uppfylla allar fóðurþarfir 
á íslenskum sauðfjárbúum.

Þetta fer að verða jafn margtugg-
ið og jórtrið hjá blessuðum kindun-
um en það verður að hafa það. 
Fyrirvararnir í þessari staðhæfingu 
eru jafn mikilvægir og inntak hennar 
að öðru leyti. Því lengra frá æskileg-
um gæðum sem gróffóðrið víkur því 
meiri þörf verður á fóðurbætisgjöf 
af einhverju tagi. 

Viðhorf til fóðurbætisgjafar

Víst er það inngróið í okkur íslenska 
sauðfjárbændur að treysta sem allra 
mest á gróffóður og beit. Um það 
vitna máltæki eins og: „Búskapur 
er heyskapur“ sem haft er eftir 
Jónasi Péturssyni tilraunastjóra á 
Skriðuklaustri. Fyrir trausti því 
sem er sett á grasið á ýmsu formi 
eru veigamikil hagfræðileg rök, 
líka í nútímanum. Í grein 2 í þess-
um greinaflokki var einmitt aðeins 
komið inn á hagkvæmni þess að búa 
til hold með gróffóðri og beit til að 
nýta á álagstímum, upp að vissu 
marki.

Vel fram á síðustu öld var treyst 
mun meira á beitina en heyskapinn. 
En áður en tæknivæðingin hafði að 
fullu hafið innreið sína og gjörbreytt 
til hins betra forsendum jarðræktar 
og fóðuröflunar, höfðu menn áttað 
sig á þeim möguleikum sem fólust 
í smáum skömmtum af fóðurbæti. 
Fyrir ríflegum mannsaldri síðan 
voru birtar gagnmerkar niðurstöður 
tilrauna með fóðrun á síldarmjöli 
o.fl. Þórir Guðmundsson (1930, bls. 
13) dró meðal annars þessa álykt-
un af þeim tilraunum: „Það er ekki 
hægt að fóðra ær, svo viðunandi sé, 
með léttri beit og léttu útheyi.“ Í 
þessum og mörgum síðari tilraun-
um sannaði síldarmjöl og annað 
fiskimjöl gildi sitt sem fóðurbætir 
með lélegum heyjum og úthagabeit. 
Kolvetnafóður (maís, bygg o.fl.) var 
einnig notað með góðum árangri, 
svo og lýsi og fiskúrgangur af ýmsu 
tagi.

Smám saman batnaði heyskapar- 
og jarðræktartæknin en áfram var 
hófleg fóðurbætisgjöf talin nytsam-
leg til að tryggja góðar afurðir og 
heilsufar. Eftir tilkomu rúllutækn-
innar fyrir um aldarfjórðungi náðu 
bændur enn betri og jafnari tökum 
á verkun og sláttutíma en áður, og 
þar sem bestur árangur næst í þeim 
efnum, beitarmálum og annarri hirðu 

fjárins má sjá ótrúlegar afurðir jafn-
vel án notkunar annars fóðurbætis en 
saltsteina. Hafandi þessi góðu dæmi 
fyrir augunum hafa bændur dreg-
ið verulega úr fóðurbætisnotkun. 
Ákvarðanir um fóðurbætisgjöf þarf 
þó ævinlega að taka með hliðjón af 
innihaldi gróffóðurs, ástandi fjárins 
og ekki síst þeirri afurðakröfu sem 
gerð er. 

Þegar framangreindar tilraunir 
Þóris Guðmundssonar voru gerð-
ar, var magn og gæði vetrarfóðurs 
vissulega slakt miðað við það sem 
við höfum átt að venjast undanfarna 
áratugi, en afurðakrafan var líka mun 
minni en í dag. Eitt lamb eftir hverja 
fullorðna á þótti þá ásættanleg niður-
staða en í dag er gjarnan stefnt að því 
sem næst einu lambi til nytja eftir 
hverja lambgimbur og tveimur eftir 
hverja fullorðna á.

Hversu nauðsynlegt er að fóðrun 
sé nákvæmlega í samræmi við 
fóðurþarfir á hverjum tíma?

Það er misnauðsynlegt eftir fóð-

urefnum. Sum þeirra getur kindin 
flutt með sér milli tímabila, safnað 
birgðum þegar fóðrið gefur meira en 
notað er, og nýtt á þeim tímabilum 
þegar jafnvægi fóðrunar og þarfa 
er neikvætt. Þetta á einmitt við um 
fóðurorkuna, geymda á formi fitu 
eins og fjallað var um í grein 2 en 
einnig sum steinefni og vítamín. 

Próteinið þarf að koma úr 
fóðrinu

Mjög takmarkaðir möguleikar eru á 
að safna upp próteini á skrokknum 
þegar ofgnótt af því er í fóðri og 
nýta þegar skortur er. Prótein er það 
næringarefni sem hvað mikilvægast 
er að fóðra á í samræmi við þarfir 
á hverjum tíma. Offóðrun á því er 
dýr og veldur óþarfa álagi á nýru og 
fleiri líffæri. Vanfóðrun á próteini 
veldur afurðatjóni og minnkaðri 
mótstöðu gegn ormasýkingum. Sé 
gróffóðrið af gæðum sem henta 
fóðurþörfum á hverjum tíma á það 
að geta tryggt uppfyllingu prótein-
þarfa  mestan hluta vetrar en tæp-
lega síðustu vikur meðgöngunnar 
og fyrstu vikur mjólkurskeiðsins. 
Kjarnfóðurgjöf má nota á þessum 
tímabilum til að uppfylla það sem 
vanta kann á próteinþarfir. 

Vítamínin 

Þau vítamín sem þarf einkum að 
huga að í fóðri sauðfjár eru A- D- 
og E-vítamín. Fóður úr plönturík-
inu sér fyrir öllum þessum efnum 
í einhverjum mæli. Ferskt gras og 
að nokkru leyti verkað gróffóður 

A-vítamín í lifrinni og geymist þar í 
töluverðum mæli. Fé á beit fær nóg 
A-vítamín með þessum hætti sem 
jafnframt getur enst þeim einhvern 
hluta innistöðutímans. Einkenni 
skorts á A-vítamíni eru m.a. sjón-
truflanir (náttblinda). Hjá sauðfé 
eru þekkt dæmi, þó fátíð, um að 
A-vítamínskortur geti valdið veik-
burða eða dauðfæddum lömbum.  
En annars er A-vítamín talið hafa 

mikilvægum hlutverkum að gegna 
í vörnum gegn sýkingum  af ýmsu 
tagi.

Forstigsefni D-vítamíns virkjast 
í húðinni fyrir tilstilli útfjólublárra 
geisla sólar, og til verður D-vítamín 
sem eru nýtanleg í framhaldi af 
því. Á innistöðu er þetta ferli ekki 
í gangi og á sumrin er þetta ferli 
jafnframt veðurháð. Nokkuð er af 
D-vítamíni í gróffóðri sem þurrk-
að er í sól en lítið D-vítamín er 
að fá úr gróffóðri sem verkað er í 
óþurrkum og sólarleysi. Eftir slík 
sumur er því nauðsynlegt að huga 
að viðbótarfóðrun á D-vítamíni með 
einum eða öðrum hætti. Skortur á 
D-vítamíni getur valdið doða, vegna 
hlutverks D-vítamíns í Ca og P- 
efnaskiptum. Meðal beinna áhrifa 
D-vítamínskorts eru beinkröm og 
truflun á beinvexti. Síðast en ekki 
síst eru sífellt að koma fram upp-
lýsingar sem sýna neikvæð áhrif 
D-vítamínskorts á ónæmiskerfið. 

E-vítamín er í töluverðum mæli í 
fersku grasi, einkum ungum plönt-
um. Það varðveitist allvel við góða 
votverkun og öfluga súgþurrkun, en 
allt að 90% tap hefur mælst við vall-
þurrkun. Margar korntegundir inni-
halda líka töluvert af E-vítamíni, 
en nokkurt tap getur þar orðið við 
geymslu. Dýraafurðir innihalda 
ekki mikið magn af E-vítamíni. 
E-vítamín í samvinnu við snefil-
efnið selen (Se) gegnir mikilvægu 
hlutverki í ónæmiskerfinu og kemur 
í veg fyrir oxunarskemmdir og trufl-
anir á starfsemi fruma, t.d. stíu-
skjögur í lömbum. Selen sem ærin 
fær úr fóðri berst fóstrinu í gegnum 
fylgjuna en E-vítamínið ekki að 
ráði, það þarf fóstrið að fá sem fyrst 
eftir fæðingu úr broddmjólkinni. 
Því er ráðlegt að huga sérstaklega 
fyrir viðbót af E-vítamíni í fóðri 
síðustu 4 vikur meðgöngunnar. 
E-vítamín er líka eitt besta dæmið 
um efni sem safnast upp í fituforða 
ærinnar og væri eðlilegt í náttúrunni 
að væri farið að losna þaðan við 
fituniðurbrot í lok meðgöngunnar 
og nýtast ærinni við uppbyggingu 

á E-vítamínforða í broddmjólk-
inni. Mjög sterk orkufóðrun áa í 
lok meðgöngu getur leitt til þess að 
þetta ferli er ekki farið af stað fyrir 
burðinn og reynir þá á að nóg sé 
af E-vítamíni í fóðrinu. E-vítamín 
geymist í minna mæli (og skemur) í 
vefjum kindarinnar heldur en A- og 
D-vítamín.

Meginsteinefnin

Þau meginsteinefni sem helst þarf að 
huga að í fóðri sauðfjár eru kalsíum 
(Ca), fosfór (P), magnesíum (Mg) 
og natríum (Na). Ca, P og Mg eru 
allt efni sem er safnað upp í bein-
vef þegar fóður inniheldur meira af 
þeim en skepnan nýtir. Þaðan eru 
þau svo tekin, með hjálp hormóna 
og vítamína, eftir þörfum á með-
göngu og mjólkurskeiði ef þarfirnar 
eru meiri en sem nemur nýtanlegu 
innihaldi í fóðri. Nýting þessara 
efna, bæði úr fóðri og beinvef, 
verður lakari eftir tímabil ofgnóttar, 
en batnar þegar framboð efnanna 
er takmarkað. Því er talið ráðlegt 
að varast sérstaklega offóðrun á 
steinefnum á meðgöngunni. Það tap 
sem gjarnan verður af steinefnum 
úr beinvefnum á mjólkurskeiðinu er 
af framangreindum orsökum skyn-
samlegra að bæta upp að haustinu 
heldur en á meðgöngunni. Fosfór í 
heyjum lækkar eftir því sem seinna 
er slegið. Styrkur Ca er lítið háður 
sláttutíma en nokkuð háður áburðar-
gjöf. Almennt má reikna með að 
hröð spretta í hlýrri vætutíð lækki 
hlutfall steinefna í heyjum.

Snefilefni 

Þau snefilefni sem helst þarf að 
gæta að í fóðri sauðfjár eru: járn 
(Fe), kopar (Cu), kóbalt (Co), 
mangan (Mn), zink (Zn), joð (I) 
og selen (Se).

Að hve miklu leyti uppfyllir 
gróffóðrið þörf fyrir 

meginsteinefnin og snefilefnin?

Efnagreininganiðurstöður um 
íslenskt  gróffóður gefa einhverja 
hugmynd um stöðu einstakra stein- 
og snefilefna almennt. Örfá atriði 
skulu hér dregin fram sem vakna 
upp við slíka skoðun:

• Ca, P, og Mg eru öll í lægri 
mörkum í gróffóðri til að 
treysta megi á að það sjái fyrir 
öllum þörfum fyrir þau efni. 
Tap á þessum efnum úr beinvef 
á mjólkurskeiði þarf að bæta 
upp, t.d. að haustinu, og einnig 
þarf með einhverjum hætti að 
bæta við slíkum efnum til að 
mæta auknum þörfum við lok 
meðgöngu og eftir burðinn. Frá 
áramótum og lengst af með-
göngunni ætti gróffóðrið að 
duga hvað þessi efni varðar.

• Oftast er meira en nóg af 
kalíum (K) í gróffóðrinu. Og 
stundum of mikið, einkum í 
gróffóðri af túnum sem oft fá 
búfjáráburð og jafnvel kalí líka 
úr tilbúnum áburði. Of mikið 
kalí getur truflað upptöku á 
öðrum efnum. Sé gerð vönduð 
áburðaráætlun á þetta þó ekki 
að þurfa að koma upp. 

• Hafi féð aðgang að saltsteini 
af einhverju tagi á ekki að vera 
hætta á því að skortur verði á 
natríum (Na).

• Brennisteinn (S) virðist nægi-
legur í gróffóðrinu ef litið er 
á meðaltöl, en á svæðum þar 
sem brennisteinsskortur er 
þekkt vandamál er heppileg-

Þær fúlsuðu ekki við fóðurbætinum hjá Kristjáni Franklín Sindrasyni, kindurnar í Bakkakoti.  Myndir úr safni / HKr. 

Ekkert jafnast á við gott hey. 
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ast að koma honum inn í gegn-
um áburðargjöf, til að tryggja 
að ekki verði uppskerutap af 
völdum brennisteinsskorts. 
Ef af einhverjum ástæðum er 
uppskorið gróffóður með óeðli-
lega lágt brennisteinsinnihald 
þarf að bæta þann skort upp 
í fóðrinu. Tryggasta leiðin er 
með torleystu próteini, t.d. í 
fiskimjöli.

• Snefilefnin mangan (Mn), Zink 
(Zn) og kóbolt (Co) eru að jafn-
aði í nægum mæli í gróffóðrinu 
til að uppfylla þarfir, í einstaka 
tilvikum þó í lægra lagi. Hins 
vegar er þessi efni að finna í 
jafnvel einföldustu saltsteinum. 
Langt er milli skorts- og eitur-
marka á þessum efnum þannig 
að yfirleitt ætti hvorki að þurfa 
að verða of né van af þessum 
efnum, ef fóðrað er á gróffóðri 
með aðgengi að saltsteinum/
bætiefnum af einhverju tagi.

• Snefilefnið járn (Fe) er í meira 
mæli í íslensku gróffóðri en 
þörf er á, og viðbótarfóðrun á 
því ónauðsynleg og mögulega 
skaðleg í einstaka tilvikum, en 
ofgnótt af járni getur m.a. hind-
rað upptöku á öðrum efnum. 
Miðað við þessa stöðu virð-
ist vera óþarflega mikið járn 
í sumum kjarnfóðurblöndum, 
saltsteinum og bætiefnafötum 
sem eru hér á markaði, en í 
öðrum er járn ekki að finna 
eða í mjög litlum mæli.

• Joð (I) er að finna í gróffóðri 
en í fremur lágum styrk svo 
stundum jaðrar við skort. 
Það er að finna í saltsteinum 
og bætiefnafötum þannig að 
með slíku viðbótarfóðri á ekki 
að þurfa að hafa áhyggjur af 
skorti. Þekkt er sú aðferð að 
láta joðupplausn standa í opnu 
íláti í fjárhúsum, og dreifist það 
þá í gegnum andrúmsloftið. 

• Kopar (Cu) virðist nægur í 
íslensku gróffóðri til að mæta 
þörfum sauðfjár og er að 
jafnaði ekki í saltsteinum og 
bætiefnafötum fyrir sauðfé en 
í kjarnfóðurblöndum gjarnan í 

svipuðum styrk og í gróffóðr-
inu. Bilið milli skorts og eitr-
unar er styttra fyrir kopar en 
flest önnur snefilefni.

• Styrkur selen (Se) er allbreyti-
legur í íslensku gróffóðri og oft 
of lágur. Selenbættur áburður 
er víða notaður til að bæta úr 
þessu. Flestir saltsteinar og 
bætiefnafötur fyrir sauðfé sem 
eru á markaði hérlendis inni-
halda nægt selen til að bæta úr 
mögulegum skorti.

Fóðurbæti þarf að velja með 
hliðsjón af fóðurþörfum og 

efnainnihaldi gróffóðurs

Fóðursalar bjóða uppá ýmsar leiðir 
til að tryggja góða næringu sauðfjár-
ins og er það vel. Besta leiðin til að 
draga úr valkvíðanum er þekking á 
fóðri og fénaði hverju sinni.  Enginn 
möguleiki er á að gefa út eina 
töfraformúlu sem virkar alltaf. En 
hér á eftir koma þó nokkrar almennar 
ráðleggingar og hugleiðingar.

Lýsisgjöf einkum um og fyrir 
fengitíð og í upphafi meðgöngu 
hefur ýmsa kosti sem hægt væri að 
skrifa langan pistil um. En í sem 
allra stystu máli eru í lýsinu A- 
og D- vítamín og jafnvel eitthvað 
af viðbættu E-vítamíni, en einnig 
ákveðnar fjölómettaðar fitusýrur 
sem m.a. hafa góð áhrif á frjósemi, 
í gegnum auknar lífslíkur fósturvísa. 

Saltsteinar sem innihalda að 
stærstum hluta (99%) NaCl eru 
hugsaðir fyrst og fremst til að upp-
fylla saltþörf, féð skammtar sér af 
þeim miðað við saltþarfir. Oft er þó 
í þessum steinum nægilega mikið af 
helstu snefilefnum til að bæta upp 
það sem á kann að vanta í gróffóðri, 
eins og að framan var rakið.

Á haustin er eðlilegt að huga að 
því að ná til baka steinefnatapi (Ca, 
P, Mg) sem reikna má með að hafi 
orðið á mjólkurskeiðinu. Beit og 
gróffóður með tiltölulega hátt inni-
hald þessara efna getur vel dugað 
til þess, en ef ekki, þá má gefa salt-
steina sem innihalda þessi efni auk 
matarsalts (NaCl) og snefilefna, en 
dagsskammtarnir eru þó það litlir 
að engin kraftaverk gerast hvað 
þessi efni varðar með þeirri aðferð. 
Steinefnafötur með hærra innihaldi 

þessara efna gera meira gagn ef 
virkileg þörf er til staðar, sem er þó 
alls ekki nærri alltaf. 

Ráðlagður dagskammtur fyrir 
ær af steinefnafötu með virkilega 
góðum skammti af þessum efnum 
kostar 8-10 krónur en ráðlagður 
dagsskammtur af saltsteini kostar 
1,5 -2,5 krónur. Ef við segjum að 
þarna muni 7 kr/kind á dag þá eru 
það 700 krónur á dag, eða 21 þús kr 
á mánuði fyrir hverjar 100 kindur. 
Ef við segjum að „dýrari týpan“ af 
steinefnagjöf væri til skoðunar í 2 
mánuði á ári (t.d. 1 mán að hausti og 
1 að vori) á 500 kinda fjárbúi þá eru 
þar í spilinu um 200 þúsund krónur. 
Það væri örugglega vel þess virði að 
eyða einhverju af þeim peningum 
í að efnagreina gróffóðrið til að fá 
betri hugmynd um hver raunveruleg 
þörf er.

Svo eru til ennþá dýrari og full-
komnari bætiefnafötur þar sem 
ráðlagður dagsskammtur (80-100 
g) kostar yfir 20 kr/kind/dag, en í 
honum er að vísu ásamt steinefn-
um, snefilefnum og vítamínum 
nokkuð af kolvetnum og próteini. 
Fyrir sama pening mætti gefa 200-
300 g/dag af kögglaðri kjarnfóður-
blöndu, sem gefur flest það sama 
nema mun meira af orku og ekki 
síst próteini. Vinnuhagræðing væri 
líklegasta ástæðan til að velja frekar 
slíkar bætiefnafötur heldur en góða 
kjarnfóðurblöndu. 

Á meðan ærnar eru á gjöf inni eða 
heimavið eftir burðinn eru kjarnfóð-
urblöndur yfirleitt hagkvæmastar til 
að koma í þær því viðbótarfóðri sem 
þarf með heyinu. Þegar féð er komið 
á beit eru saltsteinar eða bætiefna-
fötur ágæt leið til hins sama. Þetta 
miðast við að beitin sé það góð að át 
og ekki síst próteinumsetning ánna 
verði ekki lakari enn á innifóðrinu.

Lokaorð

Hér hefur verið fjallað aðeins um 
tilgang með fóðurbætisgjöf og 
nokkrar leiðir í því sambandi. Um 
fóðuráætlanagerð og ýmsar niður-
stöður varðandi hagkvæmni kjarn-
fóðurgjafar má lesa nánar í 4. kafla 
bókarinnar Sauðfjárrækt á Íslandi. 
Í heimaaflað fóður á sauðfjárbúum 
eru lagðir miklir fjármunir. Þeir 
nýtast best ef gæði fóðursins eru í 

sem bestu samræmi við þarfir fjár-
stofnsins. Til að bæta upp það sem 
á vantar í þeim efnum getur verið 
mjög hagkvæmt og nauðsynlegt að 
nota fóðurbæti af einhverju tagi. Val 
á honum þarf hverju sinni að taka 
mið af fyrirliggjandi þekkingu um 
gæði gróffóðursins og fóðurþarfir 
fjárstofnsins. 
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Frá nyrstu ströndum Norður-
hjarans og niður til sígrænna 
skóga SA-Asíu og Mexíkó má 
finna fulltrúa víðiættkvíslarinnar, 
Salix. Sem svo aftur, ásamt öspum 
og kesjum teljast til víðiættbálks-
ins, Saliceae, innan hinnar eigin-
legu Víðiættar, Salicaceae, sem 
svo innifelur um hálfan sjötta tug 
annarra ættkvísla.

Hið latneska ættkvíslarheiti 
útleggst eiginlega „undanfari“, „sá 
sem alltaf er á undan“ eða „sá sem 
hleypur alla af sér“. Norræna víð-
isheitið er skylt orðinu viðjar, þ.e. 
„það sem bindur saman og heldur 
í skefjum“. 

Tegundafjöldi á reiki

Til víðiættkvíslarinnar teljast eitt-
hvað á milli 450 til 650 tegundir, allt 
eftir því hvernig eða hvaða grasa-
fræðingar skilgreina. Og verið er 
að reyna að koma einhverju skikki 
á að flokka ættkvíslina kerfisbund-
ið niður í mismunandi hópa eftir 
erfðaupplagi og eiginleikum. En 
engin niðurstaða hefur fengist í þeim 
efnum. Alltaf kemur eitthvað uppá 
sem slær allt út af laginu sem á undan 
hefur verið gert, því víðitegundirnar 
virða ekkert velsæmi og æxlast hver 
með annarri eins og ekkert sé, þannig 
að sífellt eru að koma fram nýir kyn-
blendingar, sem stundum verða að 
sjálfstæðum tegundum og erfðaefnið 
rótast fram og til baka eins og sandur 
í brimróti. Erfitt er að halda skýru 
yfirliti við slíkar aðstæður, svo að 
líklega er best að vera ekki mikið að 
velta fyrir sér þröngum skilgreining-
um á víðislektinu vilji menn halda 
sönsum.

Grasvíðir á köldum klaka

Engin ættkvísl trjágróðurs hefur til-
einkað sér jafn margbreytilega og 
mismunandi vaxtarstaði og víðiætt-
kvíslin. Um allt Ísland vex hinn lág-
vaxni grasvíðir, Salix herbacea, sem 
einnig kallast smjörvíðir eða smjör-
lauf. Kjörlendi hans eru kargir mel-
kragar og deigar flesjur, snjódældir, 
mýrakollar og mólendi frá sjávar-
máli og upp til hæstu fjalla. Hann er 
jarðlægur og oftast, í fljótu bragði, 
lítið áberandi í landslaginu. En þegar 
að er gáð setur hann nú samt svip 
sinn á íslenska sumarlandið með 
áberandi rauðum kvenreklum og á 
haustin verður hann skærgulur. 

Grasvíðirinn vex um allt Norður-
hvel, jafnt í háfjöllum Norður-
Ameríku sem fjallaklösum Evrasíu. 
Engin önnur trjátegund hefur jafn 
víðáttumikla útbreiðslu eða skiptir 
meira máli fyrir beit villifjár, gemsa 
og steingeita, sem elta hann upp 
til hæstu fjallatinda. Og hann þolir 
beitina vel, því skepnurnar lesa bara 
í sig blöðin en greinarnar mara því 

sem næst í hálfu kafi, jarðfastar í 
þeim jarðvegi sem þeim hefur tekist 
að tylla sér í.

Roðavíðir í sól og sumaryl

Og svo farið sé öfganna á milli, 
þá er hinn suðræni roðavíðir, Salix 
tetrasperma, (á kínversku „fjögurra 
sona víðir“) sem uppruna sinn á 
við bakka fljótanna sem renna um 
Indlandsskaga ágæt andstæða gras-
víðisins. Hann verður státlegt tré 
sem heldur sínum grænu, lensulaga 
laufum milli monsúntímabilanna og 
vex afar hratt í hlýju loftslaginu. 
Eins og flestum öðrum víðitegund-
um er auðvelt að fjölga honum með 
græðlingum. Þess vegna er hann 
mikið ræktaður og skilar góðu timbri 
á örfáum árum. Hæðarvöxtur roða-
víðisins er um tveir metrar á ári og 
hann nær því um fjögurra til sex 
metra hæð á tveim til þrem árum. 
Við 15 til 20 metra hæð dregur úr 
hæðarvextinum. Árhringirnir, þ.e. 
gildnunin af vor og haustvextinum, 
eru að meðaltali um 2 til 3 sentímetr-
ar á þykkt. Í þéttbýlum löndum þar 
sem lítið er orðið eftir af skógunum 
sem upphaflega þjónuðu þjóðunum 
sem þau byggðu, skiptir roðavíðirinn 
miklu máli vegna þess hve hratt hann 
vex og hversu timbur hans má nota 
á marga vegu. Allt frá húsbygging-
um, amboðum og áhöldum eða til 
eldiviðar. Viðurinn er rauðleitur, þar 
af nafnið, og þjáll til smíða. Hann 
endist furðu vel af víðiviði að vera 
ef loft leikur um hann.

Steinaldarfólk og landnámsmenn

Fyrir frumbyggja Vestur- og Norður-
Evrópu skipti víðirinn miklu máli. 
Eftir því sem ísaldarjökullinn hop-
aði skriðu víðitegundirnar norður 
með jökulsporðinum. Með þeim 
fylgdu veiðidýr og úr víðigreinum 
mátti gera flest sem þurfti til að 
reisa nýjar byggðir. Úr leir og víði-
greinum byggðu menn sér íveruhús. 
Víðigreinar voru notaðar til að reisa 
kvíar og varnargerði fyrir búfénað-
inn. Úr víðitágum mátti gera körfur, 
gildrur, reipi og jafnvel net. Svo var 
víðirinn auðfenginn eldiviður. 

Viðibörkur og víðilauf voru sítil-
tækur lyfjaskápur sem sækja mátti í 
til að lækna með sár, verki og annan 
vesaldóm. Víðireklar voru kær-
komnir vorboðar og vítamíntilskot. 
Þeir eru sætir og nærandi grænmeti 
þann tíma sem þeir bjóðast og skipta 
enn máli fyrir frumbyggjaþjóðir á 
norðurslóðum beggja vegna úthaf-
anna. 

Víðir mun líka hafa verið einhvers 
virði á Íslandi framan af landnámstíð 
ef marka má frásögn Flóamannasögu 
af viðskiptum Hrafns Þorviðarsonar 
og Atla Hallsteinssonar vegna við-
arhöggs í „Víðiskógi“. Það er örnefni 

og mun hafa staðið hér rétt austan og 
sunnan við mig í Flóanum. Átökum 
þeirra í Orustudal lyktaði með falli 
Atla, en heimildir hvað um Víðiskóg 
varð síðan þrýtur þar í sögunni.

Pálmar á Íslandi

Eigi þessi saga við rök að styðjast 
hefur víðiskógurinn í Flóanum fyrst 
og fremst verið gulvíðir. Gulvíðirinn, 
Salix phylicifolia, er stórvaxnastur 
íslensku víðitegundanna fjögurra 
og sá eini þeirra sem getur myndað 
hávaxið stóð. Víða er hann mjög 
áberandi í landslagi á stórum svæð-
um, einkum á síðustu árum þar sem 
beit hefur lagst af í úthaga. Varla 
hefur hann samt verið mikilvægur 
smíðaviður á tímum Hrafns og Atla, 
en hann mátti nota sem árefti og til 
kolagerðar. Kannski hafa hagleiks-
menn líka geta gert úr honum smá-
hluti, tunnugjarðir, bönd og bús-
áhöld. Sums staðar, einkum austan 
lands og norðan, hefur gulvíðirinn 
verið kallaður pálmavíðir. Líklega 
hefur það heiti komið inn í íslensku 
í pápískri tíð og tengt páskaritúöl-
um kirkjunnar. Gulvíðgreinar voru 
látnar laufgast um páskaleytið og 
síðan bornar til kirkju sem tákn-
gervingur þeirra pálmagreina sem 
Kristi var fagnað með á pálma-
sunnudegi. Í nágrannalöndunum 
er pálmanafnið einkum notað um 
viðjuna, en hún óx ekki hér á þeim 
tíma. Í Færeyjum, sem á Íslandi, 
er pálmaheitið bundið við gulvíði. 

Aðrar íslenskar víðitegundir eru 
fjallavíðir, Salix arctica, sem er 
jarðlægur smárunni sem gjarna vex 
við seytlur á klettasnösum og með-
fram lækjarfarvegum. Og loðvíðir-
inn, Salix lanata, sem líklega flestir 
þekkja, oft undir heitinu grávíðir, 
vex við margskonar aðstæður um 
allt land. Á sandflesjum er hann 
mikil vörn gegn uppfoki. Fjöldi 
annarra víðitegunda hefur verið 
fluttur hingað til lands á undanförn-
um áratugum. Margar þeirra hafa 
kunnað það vel við sig að þær hafa 
sáð sér út og sest að af sjálfsdáðum 
í íslenska gróðurríkinu. Sem dæmi 
um þær má nefna alaskavíði, viðju 
og selju. Allar geta þær orðið að 

nokkuð státlegum trjám, seljan þó 
einna helst. 

Seljan, Salix caprea, sker sig úr 
vegna þess að henni er ekki auðvelt 
að fjölga með græðlingum og til-
hneiging hennar er að verða nokkuð 
bolmikið tré sem getur sem slík náð 
mun hærri aldri en aðrar víðitegund-
ir á landi hér. Elstu seljutrén hér á 
landi eru komin nokkuð á níunda 
áratuginn. Það telst hár aldur þegar 
víðir á í hlut, því yfirleitt velta víði-
bolir við fimmtán til tuttugu ára aldur 
en endurnýjast af nýjum sprotum 
sem vaxa upp frá rót.

Allra meina bót

Allar víðitegundir eru sérbýlistré, 
það þýðir að einstaklingarnir eru 
einkynja og koma annað hvort 
með karlkyns eða kvenkyns blóm. 
Blómin eru í reklum sem springa 
út á vorin, nokkru fyrir laufgun. 
Frjóvgun á sér fyrst og fremst stað 
með býflugum og humlum sem 
sækja í blómin. Víðiblóm skipta því 
miklu máli fyrir býræktina og það 
helst venjulega í hendur að víðirinn 
byrjar að blómgast á þeim tíma sem 
bý og humlur vakna af vetrardval-
anum. Karlreklarnir detta af strax 
eftir blómgun en kvenreklar þrosk-
ast áfram og mynda fræ sem byrjar 
að „rjúka“ þegar vel er komið fram 
á sumarið. Þ.e. að fræin fara að 
svífa um, borin uppi af svifhárum. 
Viðkoman frá hverri plöntu skiptir 
milljónum og þekur jörð meira eða 
minna og safnast fyrir í „sköflum“ 
þar sem fræin lenda í vindvari. En 
aðeins brotabrot af þeim nær að 
vaxa upp í nýja einstaklinga. Fræull 
víði- og aspategunda kallast kotún. 
Það orð er, eitt fárra, vitnisburður 
um keltneskan málarf í íslensku. 

En víðitegundir, og reyndar 
aspir líka, búa yfir öðru leyndar-
máli en ofgnótt fræja til að tryggja 
brautargengi sitt. Hver planta 
framleiðir og ber í sér hátt magn 
af víðisýru, öðru nafni salicisýru, 
sem eflir mótstöðuafl hennar gegn 
óblíðu umhverfi og sem vörn fyrir 
afbeit dýra. Víðsýran er beisk og 
röm en gerir það að verkum að 
plönturnar spjara sig betur í stressi 
og er eiginlega þeirra lífselexír. 
Hún veldur því líka að víðitegundir 

frá tiltölulega suðlægum slóðum 
dafna hér betur en vænta hefði mátt 
vegna uppruna þeirra. Líklega eru 
gljávíðir og körfuvíðir góð dæmi 
um þetta hér á landi. Hvorugur 
þeirra myndi spjara sig hér ef ekki 
væri fyrir hátt hlutfall af víðisýru 
í plöntunum. Það er einmitt vegna 
víðisýrunnar sem víðir hefur verið í 
miklum metum alþýðulækna. Seyði 
af víði, uppsuða, smyrsl, bakstrar 
og tinktúrur lina verki og græða sár. 
Og mönnum hefur tekist að búa til 
„gerfi-víðisýru“, sem kallast á apó-
tekaramáli acetylsalici-sýra, og er 
uppistaðan í aspiríni og magnýltöfl-
um.

Til að örva rótarvöxt græðlinga 
má gera lög úr hnefafylli af 
uppspændum víðiberki og láta 
græðlinga standa í honum yfir 
nótt áður en þeim er stungið en það 
flýtir mikið fyrir rætingu þeirra. 
Vökvun með stöðnu víðiseyði hefur 
oft geta vakið slappar plöntur til 
lífsins aftur. – Stundum getur jafn-
vel mulin og uppleyst magnýltafla 
gert það sama ef víðir er ekki við 
höndina!

Surtur að sunnan

En eitt er það kvikindi sem hefur 
komist uppá að nota víðisýruna sér 
til varnar. Það er bjöllutegundin 
asparglytta sem nýlega hefur borist 
til landsins og veldur því að blöð 
aspa og víðitegunda sortna þegar 
líður á sumarið vegna þess að hún 
hefur sogið úr þeim lífskraftinn. 
Hún safnar í sig víðisýrunni til að 
gera sig svo bragðvonda að fugl-
ar eða önnur heppileg rándýr líta 
ekki við henni. Því fjölgar henni 
ört hérlendis og er líklega komin 
vítt um land. Erlendis á hún samt 
nokkra óvini sem halda henni í 
skefjum, en þeir hafa enn ekki 
borist hingað. Það er samt bót í 
máli að asparglyttan virðist vera 
nokkuð lofthrædd og fer ekki 
mikið hærra upp í trjágróðurinn 
en sem svarar til einni mannhæð 
eða svo. Hún vinnur því ekki mikið 
tjón á uppvöxnum trjám og runn-
um. En getur alveg gert útaf við 
uppvaxandi ungviði, hvort sem 
það eru græðlingar, rótarskot eða 
fræplöntur.

Fróðleiksbásinn
Hafsteinn Hafliðason garðyrkjufræðingur

Hin víðfeðma víðiættkvísl
gur

Brekkuvíðir er kvenkyns gul-
víðiklónn.

Íslensk selja í vorskrúði.
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HÁSKÓLAÚTGÁFAN
haskolautgafan.hi.is  |  hu@hi.is  |  525 4003

NÝTT RIT FRÁ SAGNFRÆÐINGAFÉLAGINU

Markmiðið með verkinu er 

að beina sjónum að öðru 

vísi Íslandssögu, á skjön 

við hefðbundna þjóðar-

sögu og héraðssögu. Hér 

er sagt frá samgöngum, 

verslun, landbúnaði, 

sjávarútvegi og sjávar-

nytjum – höfðingjum, 

lærðum mönnum, konum, 

vinnufólki – stjórnmálum, 

átökum og hversdagslífi. 

Niðurstaðan verður öðru-

vísi þjóðarsaga en tíðkast 

hefur hér á landi þar sem 

sérkenni þessa svæðis 

eru dregin fram en einn-

ig hvernig það var hluti af 

stærri heild, ekki einungis 

Íslandi heldur einnig 

Norður-Atlantshafinu.

Sverrir Jakobsson sendir frá sér fyrsta rit af þremur 

um sögu Breiðfirðinga frá landnámi fram á 20. öld. 

NormX hefur hafið framleiðslu á smáhýsum sem nýtast við
allskonar aðstæður. Verið velkomin í heimsókn til okkar og 
kynnið ykkur málið. Við bjóðum hagstæð hús frá 8-14,9m2 

sem hægt er að fá í ýmsum útfærslum og má meðal annars 
fá húsin ósamsett í 7 einingum.  

Einnig bjóðum við nú 24,75m2 hús sem kemur fullbúið með 
baði og 9m2 verönd sem kostar aðeins 6.750.000 kr. með
sökkulundirstöðum.

heitir pottar

Vinsamlega leitið tilboða í 
hús sem henntar þér! Nánari
upplýsingar veitir Kjartan 
Ragnarsson í síma 770 5144 Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is

Við hjá NormX höfum
framleitt heita potta fyrir
íslenskar aðstæður í yfir 30 
ár. Við bjóðum fjölda gerða 
og lita ásamt öllu því sem
tilheyrir til að koma sér
upp glæsilegum heitum
potti á verði sem kemur
skemmtilega á óvart.

Snorralaug                 Gvendarlaug                 Grettislaug                   Unnarlaug                   GeirslaugGrettislaug G i l

Við framleiðum lok á alla potta

Smáhýsi til sýnis og sölu að 
Auðbrekku 6 í Kópavogi 

IÐSLA 
ÍSLENSK FRAMLEI

RÍ MEIRA EN 30 ÁR
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www.isfell.is

Ísfell ehf • Óseyrarbraut 28 • 220 Hafnarfjörður • Sími 5 200 500 • isfell@isfell.is

TE
N
G
IT
A
U
G
A
R lvarnarbúnaður

Hafðu samband og kynntu þér 
vöruúrvalið og þjónustuna

Fjölbreytt og gott úrval til á lagerFjölbreytt og gott

Námskeið um fallvarnir fyrir viðskiptavinivarnir fyrir viðskiptavini

Skoðanir og eftirlit á fallvarnarbúnaðiSkoðanir og e

FA
LLB

LA
K
K
IR

BELTI

Bændablaðið Smáauglýsingar 56-30-300 

Næsta blað kemur út 28. apríl
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Nýverið var haldið hið árlega 
fagþing nautgriparæktarinnar í 
Danmörku en þingið, sem kallast 
Kvægkongres, var að vanda haldið 
í bænum Herning á Jótlandi.

Hér á eftir fer þriðji og síðasti 
hluti umfjöllunar um fagþing-
ið en fyrsti hlutinn birtist í 5. tbl. 
Bændablaðsins 10. mars sl. og annar 
hlutinn í 6. tbl. Bændablaðsins 22. 
mars sl.

7. Kýrin og kálfurinn

Í þessari áhugaverðu málstofu voru 
flutt 9 erindi en þau áttu það sam-
eiginlegt að lúta aðallega að atferli 
og eftirliti með atferli gripanna. Í 
málstofunni voru flutt mörg erindi 
á ensku þar sem margir fyrirles-
arar komu frá öðrum löndum en 
Danmörku.

Eitt allra besta erindi málstofunn-
ar og mögulega alls fagþingsins var 
erindi Joep Driessen frá Hollandi 
en hann er dýralæknir og eigandi 
CowSignals® Training Company. 
Hann fjallaði um atferli og hvernig 
eigi að meðhöndla helti dýra en það 
er einn helsti löstur mjólkurfram-
leiðslunnar á meginlandi Evrópu, 
þ.e. hve margar kýr fá helti. Hann 
sýndi fram á hve alvarleg áhrif helti 
hefur á framleiðsluna en meira að 
segja kýr með aðeins örlitla helti 
draga úr framleiðslunni, drekka og 
éta minna auk þess sem þær hvílast 
ekki eins mikið og aðrar kýr. Það 
væri því eitt mikilvægasta starf 
kúabóndans að þekkja öll einkenni 
helti, einnig byrjunareinkennin en 
þeir sem eru reyndir í að greina helti 
sjá fljótt á kúnum séu þær við það 
að fá helti. Því miður er erindi hans 
ekki aðgengilegt á netinu.

Þess má geta að danskir kúa-
bændur mega ekki vera með halt-
ar kýr innan um hjörðina en komi 
slíkt í ljós við úttekt fær bóndinn 
aðvörun og þarf að gera aðgerð-
aráætlun svo slíkt gerist ekki fram-
vegis. Ráðgjafar SEGES, sem sjá 
um allar fjósaskoðanir og úttektir á 
vegum dönsku matvælastofnunar-
innar (Fødevarestyrelsen), koma 
svo í heimsókn á ný mánuði síðar 
og sé þá enn ólag á hlutunum fær 
viðkomandi afurðastöð skilaboð um 
að sækja ekki mjólk á búið fyrr en 
úrbætur hafa verið gerðar. Sýnir þetta 
skýrt hve alvarlegum augum er litið 
á atriði sem snerta velferð nautgripa.

Annar afar áhugaverður fyrirles-
ari í þessari málstofu var Nigel B. 
Cook frá háskólanum í Wisconsin-
Madison en hann hefur unnið við 
kennslu og rannsóknir á atferli kúa í 
áratugi. Erindi hans snerist einnig um 
helti kúa líkt og erindi Joep Driessen 
en báðir þessir kappar voru svo með 
kvöldvinnufundi, þar sem bændur, 
ráðunautar og dýralæknar gátu farið 
dýpra í einstök atriði og var látið afar 
vel af þessari nýjung á fagþinginu.

Af öðrum erindum má nefna 
erindi Jakob Sehested og Troels 
Kristense frá háskólanum í Árósum 
en þeir hafa verið að rannsaka hvort 
lengja megi mjaltaskeið kúnna með 
hagkvæmum hætti. Í stuttu máli sagt 
er það hægt og hagkvæmt, miðað 
við danskar forsendur, að lengja bil 
á milli kálfa úr u.þ.b. 13 mánuðum í 
15 mánuði en við skoðun á afkomu 
nokkurra búa reyndust bú með að 
jafnaði 15 mánuði á milli burða með 
besta afkomu. Sé mjaltaskeiðið lengt 
enn frekar, þ.e. í 17 mánuði að jafn-
aði, fellur hagkvæmnin hins vegar.

8. Holdanautabúskapur

Málstofan um holdanautabúskap var 
vel sótt en þar var boðið upp á sex 
mismunandi erindi. Tvö þeirra fjöll-
uðu um markaðsmál en í Danmörku 
bjóðast ótal möguleikar á því að selja 
nautakjöt til neytenda. Hefðbundin 

leið er vissulega með því að selja 
gripina beint í sláturhús en sala beint 
frá býli fer vaxandi en slíkt kjöt er 
selt á miklu hærra verði en almennt 
gengur og gerist í kjötborðum versl-
ana. 

Afar áhugavert erindi Elena 
Sørensen Skytte sneri einmitt að 
þessu atriði en sumir bændur hafa 
verið hálf „feimnir“ við að verð-
leggja kjötið sitt langtum hærra en 
það sem neytandinn getur keypt 
kjöt á í stórverslun eða sérverslun 
með kjöt. Erindi hennar kallaðist í 
lauslegri snörun: „Ertu að selja kjöt 
eða matarupplifun?“ Lagði hún 
áherslu á ýmis atriði en m.a. að við 
sölu beint frá býli væri verið að selja 
sögu, öryggi og uppruna sem neyt-
endum stæði ekki til boða í versl-
unum og því ætti ekki að hvarfla að 
nokkrum bónda að selja kjöt sitt á 
lágu verði. Hún skýrði einnig frá því 
hve mikilvægt það væri að greina 
sinn kaupendahóp og finna sína sér-
stöðu, í því fælust mikil tækifæri. 

Önnur erindi málstofnunnar 
sneru svo að einstökum undirhóp-
um innan holdanautabúskaparins en 
í Danmörku eru starfrækt ótal félög 
mismunandi holdanautategunda eins 
og t.d. Félag Limósín eigenda, Félag 
Angus bænda og fleiri mætti telja.

9. Fóður

Núna er afurðastöðvaverð mjólkur 
afar lágt víða í Evrópu og því mik-
ilvægt fyrir bændur að finna leiðir 
til þess að lækka hjá sér breytilega 
kostnaðinn og auka veltu samhliða 
án þess að auka fastan kostnað. Heita 
má að öll sjö erindi málstofnunnar 
hafi komið inn á þessi atriði með 
einum eða öðrum hætti en í lang-
flestum erindum var horft til bættrar 
nýtingar með því að nýta sér nútíma 
tölvu- og mælitækni. Þannig fjall-
aði t.d. eitt erindi um þá þjónustu 
sem verktakar bjóða upp á í dag en 
þegar þeir hirða tún bænda eru not-
aðir sjálfvirkir mælar til þess að meta 
þurrefni uppskerunnar sem og vigtun 
til þess að geta gefið nákvæmar upp-
lýsingar um uppskeru viðkomandi 
túns eða akurs. Þessar upplýsingar 
geta svo farið beint í gagnagrunn 

SEGES og þegar fóðurætlun búsins 
er gerð er lagerstaða gróffóðursins 
þekkt, sem og áætlun þegar til um 
ætlað fóðurgildi. Einkar áhugaverð 
tækni en erindi þetta var flutt af 
Peter Hvid Laursen landsráðunaut 
hjá SEGES og Poul Erik Clausen 
sem rekur verktakafyrirtæki.

Mörg önnur erindi frá þessari 
málstofu má nefna en fyrir þá sem 
eru tæknilega sinnaðir er óhætt að 
mæla með erindi SEGES ráðu-
nautanna Thomas Andersen og Søs 
Ancker en þau fóru yfir það hvers 
konar sjálfvirkan tæknibúnað sé 
hægt að nota í dag til þess að vakta 
kýr í fjósi í þeim tilgangi að bæta 
reksturinn.

Þegar þetta er allt tekið saman 
kemur það væntanlega flestum 
á óvart, þ.e. hve ótrúlega margir 
möguleikar finnast í dag til sjálf-
virkrar vöktunar kúa: dagleg lík-
amshitamæling, helti, holdafar, 
stærð og þungi, staðsetning grips 
innan fjóss, hreyfing og atferli s.s. 
vegna beiðsli, frumutala mjólkur, 
efnainnihald mjólkur og fleiri mjólk-
urgæðaþættir, júgurheilbrigði með 
hitamyndavélum, legutími, hjart-
sláttur, jórturtalning, hljóðvöktun, 
áttími, öndun kúa, metanlosun og 
drykkjaratferli. Væntanlega er ekki 
um tæmandi lista að ræða!

10. Hinir óvenjulegu

Ein skemmtilegasta og óvenjulegasta 
málstofa fagþingsins, rétt eins og tit-
illinn bendir til, var þessi en henni 
tilheyrðu þrjú erindi sem áttu það 
sameiginlegt að draga fram sérstöðu 
einstakra kúabænda sem fara ekki 
hefðbundnar leiðir við framleiðslu 
sína.

Eitt erindið var frá einum af með-
eiganda Gram hallarinnar, en árið 
2007 keypti Svend Brodersen höllina 
ásamt þeim 1.300 hekturum af rækt-
uðu landi sem fylgdu með og 350 
kúm. Svend þessi á Gram ekki einn 
heldur með verslunarkeðjunni Rema 
1000. Þetta er óvenjulegt eignarhald 
sem hann ræddi um en Gram á sitt 
eigið vörumerki fyrir mjólkurvör-
ur sem selt er í Rema 1000 en allar 
vörurnar eru unnar fyrir Gram af 
Arla. Áhugavert samstarf þessara 
aðila.

Annað erindið fjallaði svo um það 
hvernig hægt er að framleiða mjólk 
með lágum kostnaði en þar er líklega 
kúabóndinn Jesper Lange í sérflokki. 
Jesper rekur kúabú með 230 kúm, 

Utan úr heimi

Fagþing nautgriparæktarinnar 
í Danmörku 2016 − þriðji hluti

Hinn litríki Joep Driessen frá Hollandi er af mörgum talinn einn fremsti sér-
fræðingur Evrópu í atferli kúa en hann er dýralæknir og eigandi fyrirtækisins 
CowSignals® Training Company. Á fagþinginu hélt hann erindi um atferli 
kúa og hvernig bændur geta lært að þekkja enn betur hvernig kýr hegða 
sér, sé eitthvað að hjá þeim. Myndir / Merete Martin Jensen, Louise Nathansen Thuesen.
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Sambyggð rúllu og pökkunarvél
LELY Welger Tornado RPC 245

Samstæða sem byggir á áralangri reynslu Welger 
í smíði rúlluvéla. RPC 245 Tornado er sterk 
og afkasta mikil rúllusamstæða.

NÚNA ER TILVALIÐ AÐ TRYGGJA SÉR 
GÓÐA VÉL FYRIR SUMARIÐ

2 ÁRA 
VERKSMIÐJU-

ÁBYRGÐ
.

R 

Námskeiðin verða haldin sem hér segir:
20. apríl á Blönduósi, í sal búnaðarsambandsins, Húnabraut 13.

25. apríl á Sauðárkróki, í húsnæði Farskólans, Faxatorgi.

26. apríl á Ísafirði, hjá Fræðslumiðstöð Vestfjarða, Suðurgötu 12. 

Öll námskeiðin eru frá kl. 13:00-17:00 og þurfa þátttakendur að koma
með eigin tölvur.

Námskeiðin eru einkum ætluð sauðfjárbændum sem eru þátttak-
endur í skýrsluhaldi í sauðfjárrækt og hafi einhverja reynslu í færslu
skýrsluhalds. Farið verður í helstu aðgerðir sem FJARVIS.IS býður
upp á fyrir skýrsluhaldara m.a. skráningarþætti, gripaleit og skýrslur.

Kennari:  Eyjólfur Ingvi Bjarnason ráðunautur hjá RML.

Námskeiðsgjald er kr. 15.000,- 
Unnt er að sækja um styrk úr starfsmenntasjóði Bændasamtaka
Íslands á móti námskeiðsgjaldinu.

Hámarksfjöldi þátttakenda á hverju námskeiði er 15.

Staðfesta skal þátttöku til RML í síma 516-5000 eigi síðar en
18. apríl.
Námskeiðið er á vegum RML og tölvudeildar Bændasamtaka Íslands.

RML og Bændasamtök Íslands áskilja sér þann rétt að fella niður 
námskeið ef næg þátttaka næst ekki.

Námskeið
í Fjárvís

Auðlind Minningarsjóður 
Guðmundar Páls Ólafssonar auglýsir

eftir umsóknum um styrki úr
sjóðnum fyrir árið 2016
Auglýst er eftir umsóknum um styrki  

til endurheimtar votlendis.
Hámarksfjárhæð styrkja fyrir hvert verkefni er kr. 500.000.
Upphæð styrks getur numið allt að 50% hluta kostnaðar. 

Rannsóknarverkefni eru almennt ekki styrkt.
Umsóknum skal skilað í gegnum heimasíðu  

sjóðsins, www.audlind.org
Upplýsingar má fá hjá raga@nett.is.

Umsóknarfrestur er til og með föstudaginn 13. maí 2016.
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kvígurnar eru í uppeldi hjá öðrum 
bónda og svo er hann með 163 hekt-
ara af landi. Hann veltir við hverri 
krónu í sínum rekstri og skráir allt 
niður, meira að segja eigin vinnutíma 
sem er eitthvað sem fáir gera. Hans 
áherslur hafa alla tíð verið á einfald-
leika og ekki flókna tækni svo „117 
atriði bili ekki á sama tíma“ eins og 
hann orðaði það sjálfur. Síðustu fimm 
ár hefur breytilegur kostnaður bús-
ins verið að meðaltali 2,00 danskar 
krónur á hvert innlagt kíló mjólkur 
eða 37,72 íkr á gengi dagsins í dag. 
Jesper vinnur sjálfur langa vinnu-
daga, á danskan mælikvarða, eða 50 
vinnustundir að jafnaði í viku hverri 
allt árið. En þar sem öllu er haldið 
til haga þá veit hann nákvæmlega 
hvað hann getur borgað sjálfum sér 
í kaup og síðustu 5 ár hefur hann 
getað borgað fyrir sína eigin vinnu 
501 danska krónu á tímann eða 9.449 
íkr. sem svarar til rúmlega tveggja 
milljóna íslenskra króna í mánað-
arlaun. Í ár gerir hann hins vegar 
ráð fyrir mun lægri launum, enda 
afurðaverðið mjög lágt, eða um 185 
dönskum krónum á tímann sem gera 
þó 3.489 íslenskar krónur þrátt fyrir 
allt. Í erindinu eru allar rekstrartölur 
gefnar upp til margra ára svo ef áhugi 

er á því að kynna sér efnið nánar má 
benda á heimasíðu fagþingsins.

11–12. Rannsóknir
og kvöldfundir kúakynja

Síðustu tvær málstofurnar voru 
nokkuð sérstakar en alls voru flutt 
10 erindi í þeim en ekki er þó gott 
að gera þeim skil þar sem um afar 
sérhæfð efnistök var að ræða. Þannig 
eru til dæmis svokallaðir kvöldfundir 
kúakynjanna í raun þrjár aðskildar 
málstofur, þ.e. fyrir kúabændur með 
rauðar danskar kýr (RDM), kúa-
bændur með Jersey kýr og svo hinn 
stóra hóp kúabænda með svartskjöld-
óttar kýr (Holstein).

Lýkur hér umfjöllun um hið 
danska fagþing nautgriparæktarinnar 
en sem fyrr skal á það bent að bæði 
útdrættir og flest erindi, þ.e. afrit af 
glærum fyrirlesara, má hlaða niður 
af heimasíðunni www.kvaegkongres.
dk. Rétt er að geta þess að mest allt 
efni er á dönsku en þó er hluti þess 
á ensku.

Snorri Sigurðsson
sns@seges.dk
Ráðgjafi hjá SEGES P/S
Danmörku

SALA OG ÞJÓNUSTAKLETTUR  •  Klettagörðum 8-10  •  104 Reykjavík  •  Sími: 590 5100

Skrefi framar
með nýrri línu
frá MultiOne 

Klettur kynnir með stolti
nýja og enn betri línu
frá MultiOne
Enn á ný hefur MultiOne toppað sig og er nýja 
línan einstök hvað varðar kraft, hönnun og 
áreiðanleika. Hún býr líka yfir lyftigetu og 
vökvaflæði sem fáar, ef nokkrar, vélar í 
sambærilegri stærð búa yfir.
Yfir 170 mismunandi aukahlutir í boði.

Fáðu meira fyrir minna

Bændablaðið Næsta blað kemur út 28. apríl
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Að lesa BLUP-tölur í sauðfjárrækt 
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins

Jón Viðar Jónmundsson
Ráðunautur hjá RML
jvj@bondi.is

Á tveim síðustu áratugum bættust 
í upplýsingasafn fjárbænda í rækt-
unarstarfinu nýtt verkfæri sem 
var svonefnt BLUP kynbótamat 
fyrir nokkra mikilvæga eiginleika. 
Þegar er komin talsverð reynsla 
af notkun þess. Því er ástæða að 
ræða aðeins viss atriði í sambandi 
við það. Ástæða er til að minna á 
að hér er aðeins um að ræða verk 
okkar mannanna, sem ætíð eru 
möguleikar til að bæta. Einnig er 
ástæða til að gera sér grein fyrir 
að allir þessir miklu útreikningar 
byggja á vissum forsendum, sem 
við vitum að í einstaka tilvikum 
bregðast og krefjast vissrar gagn-
rýni.

Þó að þetta séu bestu upplýsingar, 
sem mögulegt er að gefa ykkur fjár-
bændum um kynbótagildi þeirra eig-
inleika, sem útreikningar eru gerðir 
fyrir. Menn mega aldrei fara að lesa 
þessar tölur algerlega gagnrýnislaust 
eins og sálmabók eða eitthvað viðlíka 
ritverk.

Fyrst kom BLUP-mat vegna kjöt-
matseiginleika. Ágúst Sigurðsson 
vann þetta með mér á sínum tíma 
og birtum við fyrst niðurstöður árið 
1998. Í nýlegri snilldarritgerð Jóns 
Hjalta Eiríkssonar frá LBHÍ er á ótví-
ræðan hátt sýnt fram á að notkun þess 
hefur skilað miklum framförum og í 
meginatriðum hefur það unnið eins 
og til var ætlast.

Þar kemur fram að vafalítið má 
nokkuð bæta matið með nýjum og 
enn betri leiðréttingarstuðlum vegna 
þeirra fáu þátta sem þarf að leiðrétta 
kjötmatstölurnar vegna. Þær tölur 
voru í byrjun byggðar á talsvert tak-

mörkuðum rannsóknum og reynslu 
okkar Ágústs og Sigurbjörns Óla 
Sævarssonar. Þessar betrumbætur 
verða því að sjálfsögðu gerðar á 
forritunum.

Strangt til tekið er þetta ekki 
mat nema á kjötmatseiginleikunum 
einum. Ég hef oft leyft mér þær full-
yrðingar að þetta væri kjötgæðamat. 
Stórt orð Hákot, eins og þarna er sagt. 
Hins vegar held ég að framundan 
sé að stíga mjög stórt skref til leið-
réttingar á þessu. Það er með að bæta 
niðurstöðum ómsjármælinganna í 
þetta mat. Grunninn að því hefur Jón 
Hjalti lagt með snilldarverki sínu. 
Með því að gera þetta vinnst mikið.

Verulegur hluti af lömbum með 
ómsjármælingar er ekki slátrað. Þess 

vegna hafa þau ekki kjötmat. Þetta 
eru hins vegar yfirleitt ekki hvaða 
lömb sem er á viðkomandi búi held-
ur valinn hópur, líklega ekki hvað 
minnst með tilliti til kjötmats. Auk 
þess sem sæðingalömb eru þar of 
mörg þá eru þau oft talsvert hátt hlut-
fall. Þar við bætist að talsvert hærra 
hlutfall þeirra er oft sett á. Mjög oft 
vegna eigin ágætis en stundum til 
viðbótar vegna ætternis  síns. Með 
því að nota samhliða kjötmats-
niðurstöðunum þessar niðurstöður 
úr ómsjármælingunum þá getum 
við þannig enn aukið öryggi mats-
ins. Samt ver það ekki meginmál 
vegna þess hvað það er yfirleitt orðið 
mikið þegar. Hins vegar vitum við að 
þetta eykur mun milli hrútanna sem 
eiga þarna stóra lambahópa. Fyrst 
og fremst komum við til með að sjá 
þetta birtast í verulegri hækkun á 
mati stöðvarhrútanna.

Ávinningurinn er samt miklu 
meiri en þetta vegna þess að jafnhliða 
þá fáum við BLUP-kynbótamat fyrir 
mælingarnar og þá eiginleika sem 
þeim fylgja. Á þennan hátt erum við 
komin stóru skrefi nær því sem við 
getum með fullum rétti leyft okkur að 
kalla kjötgæðamat. Um væri að ræða 
ómsjármælingarnar, mat á lögun 
vöðva skiptir engu máli, þær upplýs-
ingar eru komnar í öðrum mælingum. 
Hins vegar mundu lærastig lamb anna 
áreiðanlega skila talsverðu. Með 
slíku mati flytjum við upplýsingar 
úr skoðununum til kjötmatsins og 
öfugt. Flutningur upplýsinga frá kjöt-
matinu til ómsjármælinganna yrði 
samt miklu meiri og aukning í öryggi 
BLUP-matsins stóraukin frá því sem 
nú fæst úr meðaltölum örfárra lamba.

Árið 2007 birtum við Þorvaldur 
Árnason síðan BLUP-matið vegna 
frjósemi og mjólkurlagni ánna, eig-
inleika sem við mátum út frá afurða-
stigum ánna. Við vitum um ýmsa 
annmarka afurðastigsins en höfum 

samt ekki enn fundið neinn betri 
eiginleika til að meta mjólkurlagni 
ánna. Mælingar geta að sjálfsögðu 
aldrei orðið betri en þau gögn sem 
þú vinnur með þó að þú veltir þeim 
einhverja hringi í tölvu. Þau mál ætla 
ég samt ekki að ræða hér. 

Það skammt er liðið frá því að 
byrjað var að birta þessa útreikninga 
þannig að möguleikar til að mæla 
árangur úrvals á grunni þeirra þess 
BLUP-mats eru vart komnir. Samt er 
mitt mat á því sem ég sé úr gögnum 
bænda að þeir hafi notað þessar nýju 
upplýsingar þegar með talsverðum 
árangri. Rétt er að menn geri sér 
ljóst að það tekur mikli lengri tíma 
að fá skýra mynd af breytingum í 
afurðaeiginleikum ánna vegna þess 
að á eiginleika mælum við ekki fyrr 
en hjá fullorðnum ám og veruleg-
ur fjöldi afkvæma undan hverjum 
hrúti kemur mörgum árum síðar en 
fyrir kjötmatseiginleikana. Þar er 
mögulegt að skoða svörun í valinu 
ári síðar.

Okkur Þorvaldi var vel ljóst 
strax þegar við unnum þetta að 
fyrir BLUP-matið fyrir frjósemi að 
á sumum búum var viss forsendu-
brestur. Mælingin sjálf er það þ.e. að 
meta frjósemina sem fjöldi fæddra 
lamba. Á flestum búum er aðeins 
um tvo flokka að ræða sem telja 
fjölda einlemba eða tvílemba að 
vísu á fleiri búum einnig allnokkur 
fjöldi af þrílembum. Þessu er allt 
öðru vísu varið með afurðastigin, 
sem geta tekið öll gildi frá 0,1 uppí 
9,9. Þau við höfum þessi fágildi í 
mælingum á frjósemi þá hefur urm-
ull rannsókna um allan heim sýnt 
að samt truflar það lítið útreikning 
á BLUP-einkunnum.

En við vissum líka að við höfum 
í íslenska fénu svonefnd stórvirk 
gen, bæði Þoku- og Lóugenið. Við 
vissum líka að í raun féllu þau ekki 
að forsendum útreikninganna. Vegna 

þess hve áhrif þeirra eru gríðarlega 
mikil ætti að meta þau á annan hátt 
en BLUP-útreikningarnir gera. Það 
gátum við hins vegar ekki vegna 
þess að til þess þyrftum við erfða-
greiningu allra gripa til að geta fund-
ið hverjir hafa genið og hverjir ekki.

Þessi áhrif eru hins vegar að verða 
það mikil að full þörf er á að gera 
frekari grein fyrir þessu. Ég fékk 
góðfúslegt leyfi Ragnars Bragasonar 
á Heydalsá til að mega skýra þetta 
með gögnum frá hans búi. Haustið 
2012 setur Ragnar á rúmlega 100 
gimbrar. Um fjórðungur þeirra var 
undan arfblendnum Þokuhrúti og 
til viðbótar vafalítið nokkrar undan 
Þokuám. Þegar fjöldinn er orðinn 
þetta feikilegur af Þokuám í árgangi 
verður meðaltalið fyrir árganginn 
ákaflega hátt vegna Þokuánna. 
Frjósemi allra ánna í árganginum 
er hins vegar metin sem frávik frá 
þessu meðaltali. Þess vegna verða 
allar tvílemburnar, sem ekki bera 
Þokugen (og raunar líka þær) metn-
ar með slaka frjósemi. Hrútar sem 
eiga aðeins tvílembur reiknast með 
BLUP-mat undir meðaltalið og ærnar 
dætur þeirra einnig dragi móðurættin 
þær ekki upp. Þannig eru þessir hrút-
ar með talsvert lægra BLUP-mat en 
eðlilegt væri og færðir því meira 
niður sem hlutfall Þokuánna eykst.

Þannig vill síðan til að á sæðinga-
stöðvunum er talsverður hópur af 
hrútum frá Heydalsá. Meðan ekki 
er kominn fjöldi dætra þeirra úr 
sæðingum á öðrum búum þá verða 
lömb undan þessum hrútum um leið 
talsvert vanmetin í BLUP-ætternisspá 
fyrir frjósemi (á að vísu ekki við um 
Þokuhrein 13-937).

Nú má enginn skilja þetta þannig 
að þessi skekkja í BLUP matinu sé 
bundin þessu búi. Dæmið er valið 
vegna þess að áhrifin eru þarna 
meiri en á flestum öðrum búum og 
hinir fjölmörgu sæðingarhrútar frá 
Heydalsá eru þekktir um allt land. 
Þess vegna er miklu stærri hópur 
bænda sem kemst í snertingu við 
þá skekkju sem hér er lýst. Dæmið 
er valið vegna þess hve margir hafa 
nánast reynt það á eigin skinni.

Ég veit að það eru allmörg bú 
sem haf hliðstæð áhrif af Þoku- eða 
Lóuám í sínu fé. Þessi bú fá hliðstæða 
skekkju í matinu og hér er lýst. Engin 
þeirra held ég hafi hliðstæða dreifingu 
á skekkjunni vegna sölu kynbótafjár 
og hjá Ragnari á Heydalsá. Reglan 
er alltaf sú að við þessar aðstæður þá 
verður BLUP-frjósemismat hrúta á 
viðkomandi búi lægra fyrir þá hrúta 
sem ekki bera Þokugenið.

Að lokum skal bent á eina 
skekkju sem er sameiginleg BLUP-
kynbótamatinu fyrir alla eiginleika. 
Þetta eru áhrifin af gloppum í ætt-
færslum. Almenna reglu er vart hægt 
að gefa en yfirleitt eru þær samt á 
þann veg að þær lækka BLUP-
kynbótamatið. Fjölmargir bændur á 
búum þar sem fyrir hendi er gríðar-
góð ættfærsla þekkja þetta áreiðan-
lega ef inná búið hefur slysast óætt-
færður einstaklingur. Þá eru áhrifin 
það greinileg að þau blasa við öllum 
sem lesa BLUP-einkunnir gripa á 
búinu. Líklegt er að skekkjur vegna 
eyðu í ættfærslu verði augljósari fyrir 
BLUP fyrir kjötmatið en BLUP fyrir 
eiginleika ánna. Það er vegna þess að 
erfðaframfarir í stofninum eru miklu 
hraðari enn sem komið er fyrir fyrr-
töldu eiginleikana.

Vona að þessar línur auki skilning 
einhverra á BLUP-upplýsingunum.

BLUP-einkunnirnar eru bestu 
upplýsingar sem mögulegt er að 
veita fjáreigendum um erfðaeðli 
gripa sinna fyrir þá eiginleika sem 
það er reiknað fyrir. Þessar tölu eins 
og aðrar ber samt alltaf að skoða með 
gagnrýni. Þar er eðlilegt að taka tillit 
til skekkjuþátta, sem hér hefur verið 
fjallað um. Auk þess skal aldrei úti-
loka að um skekkju geti verið að ræða 
vegna rangra skráninga. Þær þarf þá 
viðkomandi skýrslu haldari að leið-
rétta sjálfur.

Upplýsingar: 
893-8424 / set@velafl .is

og á 694-3700 / gk@velafl .is
www.velafl.is

Nýjar BOMAG þjöppur 
á lager 120 – 720 kg

„Hundurinn minn var búinn að
vera í meðferðum hjá dýralækni
í heilt ár vegna húðvandamála
og kláða, þessu fylgdi mikið

hárlos. Hann var búinn að vera
á sterum án árangus. Reynt 

var að skipta um fæði sem bar 
heldur ekki árangur. Eina sem
hefur dugað er Polarolje fyrir 

hunda. Eftir að hann byrjaði að
taka Polarolje fyrir hunda hefur 
heilsa hans tekið stakkaskiptum.
Einkennin eru horfin og hann er 
laus við kláðann og feldurinn

orðinn fallegur.“

Sigurlín Birgisdóttir, hundaeigandi

Sími 698 7999 og 699 7887

Náttúruolía sem
hundar elska

Við Hárlosi 
Mýkir liðina 

Betri næringarupptaka  
Fyrirbyggir exem  

Betri og sterkari fætur

NIKITA 
hundaolía
Selolía fyrir 

hunda

MIKIÐ ÚRVAL AXLABANDA - VERð frá 4.900 kr.

Nánar á www.lvr.is - Sími: 551 6659

ENGINN SENDINGARKOSTNAÐUR
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Það yrði mikil búbót fyrir 
Vestfirði að fá raforku frá 
Hvalárvirkjun inn á svæðið en ef 
að sú orka á að nýtast fyrir fjórð-
unginn og standa íbúum og fyrir-
tækjum þar til boða verður sam-
hliða að koma á hringtengingu 
rafmagns á Vestfjörðum og 
endurnýjun flutningskerfisins 
á Vestfjörðum. Annars gagnast 
aukin orkuframleiðsla fjórð-
ungnum lítið til eflingar atvinnu-
lífs og öryggis í rafmagnsmálum.

Stjórnvöld verða því að 
leggja spilin á borðið strax og 
tryggja það að þau muni koma 
að uppbyggingu tengivirkis í 
Inndjúpi og hringtengingu flutn-
ingskerfis sem er forsenda þess 
að virkjunaráform við Hvalá í 
Ófeigsfirði, Austurgilsvirkjun 
og Skúfnavatnsvirkjun verði 
að veruleika og gagnist 
Vestfirðingum.

Kostir í raforkuframleiðslu á 
Vestfjörðum

Góður fundur var haldinn á 
Ísafirði nýlega um framtíðarhorf-
ur í raforkumálum á Vestfjörðum 
þar sem m.a. var fjallað um 
möguleika á framleiðslu orku á 
Vestfjörðum og áform Orkubús 
Vestfjarða og einkaaðila um að 
auka orkuframleiðslu á svæðinu 
og hugmyndir um nýjar virkj-
anaframkvæmdir. Þar eru efstar 
á blaði Hvalárvirkjun og virkjanir 
henni tengdar ásamt fleiri kostum 
í Djúpinu sem einkaaðilar hafa 
hug á að virkja. Það vekur athygli 
að opinberir aðilar sýna þess-
um virkjanakostum ekki áhuga. 
Orkubú Vestfjarða á 8 virkjanir 
sem gefa samtals 16 MW og 5 
einkarafstöðvar skila 3,4 MW inn 
á raforkukerfið. Í því samhengi 
væri orka frá Hvalárvirkjun, 
Skúfnavatnsvirkjun og 
Austurgilsvirkjun upp á um það 
bil 50 MW gífurleg viðbót við 
orkuframleiðslu á Vestfjörðum.

Orkubú Vestfjarða stefnir að 
því að auka framleiðslugetuna á 
næstu árum með ýmsum hætti 
t.a.m. með aukinni framleiðslu 
þeirra virkjana sem fyrir eru og 
ætlar enn fremur í jarðhitaboranir 
í Súgandafirði og áformað er að 
auka hlut rafkyntrar hitaveitu á 
Ísafirði.

Óviðunandi staða varðandi 
afhendingaröryggi raforku

Mikið hefur vantað á í fjölda ára 
að afhendingaröryggi rafmagns á 
Vestfjörðum væri viðunandi. Þar 
hefur skort raforku sem fram-
leidd er á heimaslóð í áraraðir 
og því hefur mikið þurft að nota 
dísilknúðar rafstöðvar. Sú nýjasta, 
varaaflstöðin í Bolungarvík, getur 

afkastað 11 MW sem eykur veru-
lega öryggið.

Fyrirtæki á Vestfjörðum eru 
að kaupa skerðanlega orku eða 
ótryggt rafmagn af OV sem kaup-
ir það af Landsvirkjun. Nú boðar 
Landsvirkjun hækkun á verði á 
þeirri orku umfram vísitölu og vill 
helst hrista af sér kaupendur slíkrar 
orku. Við þær aðstæður er það álit-
legur kostur að virkja þá orku sem 
er í nýtingarflokki á Vestfjörðum. 
Einkarafstöðvar eru líka góð búbót 
fyrir fjórðunginn.

Í sátt við náttúru og umhverfi

Vestfirðir hafa fengið umhverfis-
vottun og samþykktir hafa verið 
gerðar um að Vestfirðir verði 
stóriðjulausir. Öll ímynd svæðis-
ins um hreinleika og sjálfbærni 
er verðmæt og mikilvæg öllum 
en ekki síst atvinnugreinum á 
borð við matvælaframleiðslu og 
ferðaþjónustu. Brýnt að styðja 
við fullvinnslu afurða sem fram-
leiddir eru á Vestfjörðum þannig 
að kostir landshlutans fái notið 
sín sem best og laða þarf inn á 
svæðið umhverfisvæn fyrirtæki 
sem ekki eru orkufrek eða skaða 
ímynd Vestfjarða sem hins óspillta 
landsvæðis. Á Vestfjörðum 
eru iðnfyrirtæki sem skipta 
miklu fyrir búsetu þar eins og 
Þörungavinnslan á Reykhólum og 
Kalkþörungavinnslan á Bíldudal 
og í skoðun er kalkþörungavinnsla 
í Súðavík.

Það þarf að fjárfesta í inn-
viðunum og grunngerðinni svo að 
Vestfirðir verði samkeppnishæfir 
um fólk og fyrirtæki og geti byggt 
sig upp í fiskeldi og sjávarútvegi 
ásamt hliðargreinum í sjávarút-
vegi, landbúnaði og ferðaþjónustu 
og öðrum skapandi greinum sem 
styðja við búsetu á Vestfjörðum.

Lilja Rafney Magnúsdóttir, 
alþingismaður Vinstri-
grænna í NV-kjördæmi.

Lesendabás 

Hvaleyrarvirkjun – mikil 
búbót fyrir Vestfirði

Lilja Rafney Magnúsdóttir.

Útigangshross í Árborg og víðar
− Svar til Óðins dýraeftirlitsmanns vegna viðtals í Bændablaðinu 22. mars
Í Sunnlenska fréttablaðinu 16. 
mars og í Bændablaðinu 22. 
mars er viðtal um útigangshross 
við Óðin Örn Jóhannsson, dýra-
eftirlitsmann Matvælastofnunar. 
Þar fullyrðir hann, að eg hafi sagt 
að útigangshross á Suðurlandi hafi 
það slæmt, þeim sé ekki gefið, þau 
hafi ekki skjól og þau hafi ekki 
vatn. Þetta er í besta falli óná-
kvæmni hjá Óðni.

Það sem ég sagði var að SUMS 
STAÐAR væri ekkert eða lítið 
gefið, þrátt fyrir litla beit og hag-
bönn. SUMS STAÐAR vanti skjól 
og drykkjarvatn.

Óðinn afbakar orð mín og segist 
svo vera ósammála því sem hann 
býr til sjálfur. Hross og kindur vilja 
frekar vera úti en inni, ef aðstæður 
leyfa.

Það er skoðun mín að flestum 
hrossum líði vel úti að vetrinum, ef 
þau fá nóg af góðu fóðri, greiðan 
aðgang að góðu drykkjarvatni og 
skjól fyrir illviðrum annaðhvort 
náttúruleg skjól eða manngerð skýli, 
sem uppfylla kröfur þ.e. hæð 2,5 
metrar, skjólvængir gegn 3 vindátt-
um 4 metrar að lengd minnst. Flest 
útigangshross fá nóg fóður en víða 
vantar skjól og svo vatn í þurrviðrum 
og frosti. Þar er e.t.v. verkefni, sem 
dýraeftirlitsmenn hafa vanrækt að 
fylgja eftir.

Í hrakviðrum í janúar sl. höfðu 
samband við mig nokkrir menn sem 
hafa gott vit á hrossum og báðu mig 
að koma á framfæri athugasemdum 
vegna illrar meðferðar á nokkrum 
hrossahópum á útigangi við Selfoss 
og í nærsveitum. Á einum staðnum 
væru hátt í 70 hross, þar af nokkur 
folöld og engin skjól. Farið væri að 
sjá á hrossunum, einkum folöldun-
um. Á nokkrum öðrum stöðum væru 
hópar með færri hrossum. Hvergi 
væru fullnægjandi skjól, sáralítið, 
jafnvel ekkert gefið af heyi og ekki 
sinnt um að flytja að vatn í þurrafrost-
um. Flestir þessara manna vildu halda 
nafni sínu leyndu til að lenda ekki í 
illdeilum við félaga sína. Ég hef  lofað 
því að koma á framfæri ábendingum 

og það gildir áfram. Tölvupóstur er: 
sigsig@hi.is, sími er: 892 1644

Einhverjir þeirra, sem höfðu 
samband við mig höfðu talað við 
Matvælastofnun, sem er skylt að 
bregðast við slíkum málum. Það hafði 
ekki nægileg áhrif að þeir sögðu. Ill 
meðferð hélt áfram og enn var haft 
samband.

Ég fór strax að fylgjast með þess-
um hrossahópum daglega og geri það 
ennþá til að vita hve oft er gefið eða 
sinnt um dýrin og taldi þetta gæti 
verið vanhirða, sem þyrfti að athuga. 
Ég skrifaði Matvælastofnun fyrst einu 
sinni og fekk strax svar um að málið 
yrði ,,sett í ferli“. Þegar ekkert virt-
ist bóla á umbótum eftir næstum 2 
umhleypingasama mánuði skrifaði 
ég Matvælastofnun aftur og bað um 
athugun og ég hafði líka samband við 
lögregluna, en henni er skylt að bregð-
ast við, þegar kvartað er yfir illri með-
ferð dýra. Lögreglan sagðist senda 
menn til myndatöku og fylgja málinu 
eftir við þann, sem framkvæmdavald 
hefur þ.e. Matvælastofnun. Einnig 
þetta virtist lítil áhrif hafa. Ég skrifaði 
því grein um málið í Dagskrána. Þá 
vildi sjónvarpsmaður ræða við mig 
og hann birti myndir af misjafnlega 
höldnum útigangshrossum. Ég sagði 
honum að eg myndi birta nöfn þeirra 
sem vanhirtu skepnur sínar, ef á þyrfti 
að halda. Þá fór allt af stað.

Fjölmiðlar vöknuðu, fjöldi manns 
hafði samband. Enginn var ósam-
mála því sem eg sagði nema dýra-
eftirlitsmaður Matvælastofnunar.

Fleira má nefna um vanhirðu: 
hófar vaxa fram og fara að líkjast 
skíðum, þegar hross ganga alltaf á 
mýrlendi og valda því að þau geta 
varla gengið og verður slysahætt, 
ef hófarnir eru ekki klipptir. Ef fax 
og tagl eru ekki snyrt, getur mynd-
ast flóki, sem byrgir sýn og getur 
meitt. Folöldum, tryppum og van-
þrifahrossum er ekki gefið ormalyf 
og ekki sinnt um að eyða lús. Ég hef 
talað hér um Selfoss vegna þess að 
þar þekki ég best til nú um stundir. 
Á Selfossi er þó ekki verra ástand 
en víða annars staðar. Ég hef líka 
fengið fjölda ábendinga frá öðrum 
stöðum á landinu. Ég hefi haft sam-
band við eigendur, þar sem eg hefi 
þekkt til. Flestir taka því vel og 
bæta ráð sitt, en það gera ekki allir. 
Meira en 40 manns hafa sent mér 
tölvupósta, hringt eða talað við mig 
til að taka undir þetta sem ég sagði 
og þeir sem þekkja til á Selfossi 
og nærsveitum staðfesta vanhirðu 
á útigangshrossum á þessu svæði. 
Það er slæmt, að sá sem á að vaka 
yfir velferð dýranna, dýraeftirlits-
maðurinn, sem á að vera bjargvættur 
dýranna gegn vanhirðu og illri með-
ferð sér ekki það sem allir aðrir sjá. 
Eftir að umræða hófst fóru flestir 
sem vanrækt höfðu skyldur sínar að 
gefa. Nafnbirting er því óþörf enn 
um sinn.

Sigurborg Daðadóttir og fleiri 
dýralæknar eiga heiður skilinn fyrir 
baráttu fyrir bættri velferð dýra og 
kynningu á nýjum lögum og reglum, 
en eftirlitsmenn mega ekki bregðast 
skjólstæðingum sínum, dýrunum.

Matvælastofnun og dýraeftirlits-
menn þurfa að breyta um starfshætti 
og hafa til hliðsjónar í viðbrögðum 
sínum, hvernig staðið er að verki í 
barnaverndarmálum. Aðgerðir gegn 
hungri og hrakningi þola aldrei bið.

Sigurður Sigurðarson,
dýralæknir Selfossi 

Sigurður Sigurðsson. 

Í áramótaávarpi sínu fyrir rúmu 
ári lofaði forsætisráðherra að hefja 
vinnu við að ljósleiðaravæða allt 
landið eða ; „… hvern einasta bæ, 
hvern dal og fjörð og tengja þannig 
landið allt við hraðbraut upplýs-
inga og samskipta“ eins og hann 
orðaði það þá. 

 Þrátt fyrir fögur fyrirheit og göfug 
markmið þá hefur forsætisráðherra 
ekki uppfyllt loforð sitt og það sem 
verra er, þá tel ég  að íbúar lands-
ins, sem búa nú við litla eða lélega 
nettengingu, sitji ekki við sama borð 
ef hugmyndir ríkisstjórnarinnar ganga 
eftir.

Í  fjárlögum ársins í ár átti að ráð-
stafa 248 m.kr. til seinni hluta ljós-
leiðarahringtengingar Vestfjarða auk 
ljósleiðaratengingar byggðakjarnanna 
Rifs, Drangsness, Kópaskers og 
Raufarhafnar. Nú er ljóst að þessar 
áætlanir ganga ekki einu sinni allar 
eftir, enda verða fjármunir settir í þau 
verkefni sem „lengst voru komin“ 
í undirbúningi ljósleiðaravæðingu  
sveitarfélaga. Þessi ákvörðun ríkis-
stjórnarinnar setur allar áætlanir og 
fyrirheit um ljósleiðaravæðingu um 
landið allt  í fullkomið  uppnám. 

Ljóst má vera á hörðum við-
brögðum sveitarstjórnarfólks víðs 
vegar um land að þessi staðreynd 
er langtum fjarri því sem þau gerðu 
ráð fyrir þegar loforð ríkisstjórn-
arinnar um eitt stærsta hagsmuna-
mál  landsbyggðarinnar var kynnt. 
Sveitarfélögin eru afar misjafnlega 
stærð og hafa alls ekki öll getu til 

þess að standa í samkeppni um hvert 
þeirra verður fyrst og næst í uppboðs-
keppninni um „ljósleiðarapottinn“, 
að við tölum nú ekki um sveitarfélög 
sem eru landfræðilega verr sett enn 
önnur. Og sveitarstjórnarfólk telur 
það heldur súrt í brotið að uppgötva 
að sveitarfélagið þeirra er búið að tapa 
í kapphlaupi sem það vissi ekki að 
það væri í. 

Í bókun sem sveitarfélög á 
Austurlandi sendu frá sér fyrir 
skömmu kemur fram að hluti rík-
isins á þessu ári er í kringum 1/12 
af áætluðum heildarkostnaði við að 
ljósleiðaravæða landsfjórðunginn. 
Vopnafjarðarhreppur hefur látið 
gera kostnaðarúttekt vegna ljós-
leiðaravæðingar sem hljóðar upp 
á 2 milljónir króna á hvert lögbýli 
í sveitinni en samkvæmt upplýsingum 

er framlag  ríkisins að hámarki 250 
þúsund kr. 

Ljósleiðaravæðing um allt land 
lendir því að langstærstum hluta 
á sveitarfélögunum, sem áttu alls 
ekki von á því miðað við loforð 
Framsóknarflokksins, eins og sveit-
arstjórnafólk  hefur bent á. 

Það er líka áhyggjuefni að ekki 
er búið að útfæra hvernig eða hvort 
koma á til móts við þau sveitarfé-
lög sem treystu sér ekki til að bíða 
lengur eftir ríkisvaldinu og hafa 
lagt út í gríðarlega fjárfestingu til 
að gera samfélagið sitt samkeppn-
ishæft til búsetu og til að viðhalda 
byggð með því að ráðast í að leggja 
ljósleiðara sjálf. Þingflokksformaður 
Framsóknarflokksins, Ásmundur 
Einar Daðason, hefur skrifað: „Það 
er mikilvægt að allir sitji við sama 
borð þegar kemur að fjarskiptum og 
ljósleiðaravæðing gegnir þar lykil-
hlutverki.“ En er það svo?  Eða á bara 
að bjóða almenningi upp á enn ein feit 
og innihaldslaus kosningaloforð og 
kosningafjárlögin á næsta ári? 

Loforðasvik ríkisstjórnarinnar  í 
fjarskiptum bætast svo við verkleysið 
í að koma fram með alvöru heildarsýn 
í byggðamálum. Nú er runninn upp  
miður mars, engin fjarskiptaáætlun 
hefur verið lögð fram og engin raun-
hæf framtíðarsýn um fjarskiptamál 
fyrir alla er fyrirliggjandi hjá ríkis-
stjórnarflokkunum.

Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir,
varaformaður þingflokks VG

Holur hljómur í ljósleiðaravæðingu 
ríkisstjórnarinnar

Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir
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Gæðakerfi við ýmiss konar fram-
leiðslu hafa rutt sér til rúms á síð-
ari árum. Tilgangurinn hefur fyrst 
og fremst verið að auka verðmæti, 
gæði og rekjanleika framleiðsl-
unnar. Árið 2000 hófst gæðastýr-
ing í hrossarækt. Hún tekur á 
þáttum, sem lúta að áreiðanleika 
ætternis og uppruna hrossanna, 
velferð þeirra og verndun land-
gæða. 

Fyrsta stig vottunarinnar lýtur að 
ætt og uppruna og byggist á skýrslu-
haldi, örmerkingu og DNA grein-
ingu, annað stig er vottun á land-
nýtingu og lokastigið er góð fóðrun 
og umhirða. (Sjá „Gæðastýring í 
hrossarækt, ýmsar upplýsingar. 
BÍ-hrossaræktin 20. desember 2006) 

Félag hrossabænda og Fagráð í 
hrossarækt áttu frumkvæði að gæða-
stýringu í hrossarækt og þátttaka í 
henni er valkvæð. Markmið land-
nýtingarþáttar gæðastýringarinnar 
eru þessi helst: Að tryggja sjálfbæra 
nýtingu beitarlands, að tryggja vel-
ferð hrossa og auka ábyrgð land-
eigenda sem vörslumanna lands.

Úttektir

Enginn opinber fjárhags- né félags-
legur stuðningur er við þátttakendur 
í gæðakerfi hrossaræktarinnar. Þeir 
þurfa að kosta sjálfir úttektir vegna 
landnýtingarþáttarins á búum sínum 
og það er þeirra mál hvort og hvern-
ig þeir geta markaðssett þátttöku 
sína í gæðakerfinu.  Öll gæðakerfi 
kalla á eftirlit þar til bærra aðila 
og Landgræðslu ríkisins var falið 
að sjá um landnýtingarþáttinn, 
þ.e.  að annast úttektir á ástandi 
beitarlands þátttakaenda. Úttektir 
fara fram á tímabilinu 15. ágúst til 
15. nóvember. Loftmynd af beit-
arlandi er grunngagn við úttektir. 
Þar koma m.a. fram einstök beit-
arhólf og stærðir þeirra. Mat á 
ástandi lands er byggt á sjónmati 
og því gefnar ástandseinkunnir, svo 
sem lýst er í ritinu „Hrossahagar, 
aðferð til að meta ástand lands“.  
Úttektarreglurnar eru einfaldar og 
tiltölulega rúmar. Rof í gróðurþekju 
vegur þungt í matinu. Niðurstaða 
úttektar gildir fyrir yfirstandandi ár.

Ástandskönnun hrossahaga

Hrossabændur hafa oft legið undir 
ámæli fyrir ofnýtta haga og land-
níðslu. Sú umræða var áberandi á 
árunum milli 1990 og 2000 í kjölfar 
mikillar fjölgunar hrossa í landinu. 
Könnun á ástandi hrossahaga, sem 
gerð var sumrin 1995 og 1996, benti 
til þess að beitarástand á stórum 
svæðum væri óviðunandi hjá 254 
aðilum. Þá voru gerðar athugasemdir 
við ástand og nýtingu lands í vörslu 
522 aðila. Árið 1996 var hrossa-
fjöldinn sá mesti sem verið hefur 
í landinu eða rúm 80 þúsund hross 
og hafði fjölgað um tæp 30 þúsund 
frá árinu 1980. Síðan hefur hrossum 
fækkað og samkvæmt þeim tölum 
sem fyrir liggja eru þau nú  rúmlega 
70 þúsund.  

Sóknarfæri?

Þátttaka í landnýtingarþætti gæða-
stýringarinnar hefur verið nokkuð 
stöðug en ekki eins mikil og vænst 
var. Árið 2015 voru þátttökubúin 39 
en voru flest 46 árið 2008. Ótvírætt 
hefur þetta samstarfsverkefni Félags 
hrossabænda og Landgræðslunnar 
aukið vitund þátttakenda um mikil-
vægi góðrar beitarstýringar, leitt til 
meiri hagkvæmni í rekstri og bætt 
ásýnd lands. Margir hrossabændur 
eru mjög læsir á land og meðvitaðir 
um hvernig landnýtingu verði best 
hagað til að viðhalda og bæta land-
heilsu og uppskera. En betur má ef 
duga skal. Víða um land blasa við 
ár hvert ofsetnir hrossahagar, sums 
staðar er land varanlega skemmt 
vegna ofnýtingar, annars staðar gæti 
bætt beitarstýring gjörbreytt ástandi 
lands til hins betra á 2-3 árum. Tekið 
skal fram að lauslegar athuganir 
Landgræðslunnar sýna, að á lands-
vísu hefur ofbeitartilfellum fækkað 
frá því hrossahagakönnunin var gerð, 
á árunum 1995 og 1996. Væntanlega 
er það fyrst og fremst að þakka bættri 
beitarstýringu og góðum grasárum. 

Mikil umræða hefur verið um 
langt árabil meðal hrossabænda 
og hestafólks um hrossarækt, vel-
ferð sýningarhrossa, sýningar og 
dóma. Umræða um slæma meðferð 

hrossabænda á beitarlandi hefur 
hins vegar legið að mestu niðri 
frá því gæðastýringarkerfið komst 
á. Ekki má gleymast að meirihluti 
íslenska hrossastofnsins kemur aldrei 
á keppnisvöll og þjónar eigendum 
sínum á annan hátt. Hagsmunir þessa 
stóra hóps mega ekki týnast í tog-
streitu um lengd hófa, hófhlífar og 
nokkrar einkunnakommur, í sýning-
um og keppnum.

Tækifæri að glatast?

Frumkvæði Félags hrossabænda að 
bættri meðferð hrossahaga árið 2000 
var á sínum tíma metnaðarfullt og 
búgreinin tók forystu meðal bænda 
í betri og ábyrgari meðferð lands. 
Þó margt hafi áunnist virðist sem 
hrossabændur séu að glata þessu 
tækifæri til að hefja búgreinina sem 
slíka til vistvænnar landnýtingar. 
Sá ágæti hópur hrossabænda, sem 
tekur þátt í landnýtingarþætti gæða-
stýringarinnar hefur ekki náð með 
fordæmi sínu að efla frumkvæði, 
metnað og landlæsi innan búgreinar-
innar með þeim hætti að innganga í 
landnýtingarþáttinn þyki sjálfsögð 
meðal kollega þeirra. 

Stjórn Félags hrossabænda hefur 
ávallt verið hliðholl þessu verkefni 
sínu en lítið gert því til framdráttar. 
Landgræðslan hefur einnig lítið kynnt 
landnýtingarþáttinn né hvatt hrossa-
bændur til þátttöku í honum. Ekki 
þarf að efa að hrossabændur vilja hafa 
þessi mál í lagi og síst lenda aftur í 
sömu umræðu um slæma landnýtingu 
og á árunum 1990 til 2000. 

Hvað er til ráða?

Oft þykir þægilegt að hafa hægt um 
sig og bíða þess sem að höndum ber. 
Slíkt er tæpast valkostur þegar kemur 
að meðferð lands og velferð heillar 
búgreinar. Umræða um umhverfis-
mál og siðfræði landnýtingar er og 
verður til staðar. Reynslan sýnir að 
gott landlæsi landnotenda er undir-
staða réttrar beitarstýringar og eftir-
sóknarvert er fyrir hrossabændur að fá 
viðurkenningu á að landnotkun þeirra 
sé með þeim hætti að ekki sé gengið 
á gæði landsins.  Velferð hrossa og 

gott  ástand beitarlands fer saman að 
öllu leyti. 

Hrossabændur eru hvattir til þess 
að skoða hvort gæti hentað þeim að 
nota sér aðild að landnýtingarþætti 
gæðastýringarinnar. Mikilvægast er þó 
að allir landnotendur séu meðvitaðir 
um að beitarlönd þeirra eru auðlind. 
Auðlind, sem ber að umgangast af 
virðingu, tillitssemi og þekkingu. Það 
er góð búmennska, sem skilar búinu 
betri afkomu.

Héraðsfulltrúar Landgræðslunnar 
eru jafnan reiðubúnir að skoða beit-
arlönd þeirra landnotenda, sem þess 
óska og leiðbeina um landlæsi og 
meðferð lands.

Bjarni Maronsson, héraðsfulltrúi 
hjá Landgræðslu ríkisins.

Tilraun á Tilraunabúinu Stóra-Ármóti 2016
Tilraun hófst í janúar 2016 á 
tilraunabúinu Stóra-Ármóti. 
Hrafnhildur Baldursdóttir og 
Jóhannes Sveinbjörnsson unnu 
að uppsetningu tilraunarinnar 
er nefnist „Áhrif fóðrunar á 
efnainnihald í mjólk, með sér-
staka áherslu á fitu“. 

Leitast er við að svara tveim-
ur meginspurningum, þ.e. hvort 
fituviðbót (C:16) í kjarnfóðri hafi 
áhrif á efnainnihald mjólkur og 
hvort það skipti máli á hvaða formi 
sú fita er, þ.e. sem duft í heilfóðri 
eða sem kögglar.

Grunnfóður í tilrauninni er 
gróffóður ásamt byggi ræktuðu 
á Stóra-Ármóti. Þær kjarnfóður-
tegundir sem notaðar eru í til-
raunina eru; 1) Bergafat, 2) Feitur 
Róbót 20, 3) Róbót 20.  Bergafat og 
Feitur Róbót innihalda bæði hátt 
hlutfall af fituviðbótinni (C:16) 
en Róbót 20 innheldur litla fitu og 
er notað sem viðmiðunarfóður til 
að átta sig á hvernig niðurstöður 
eru þegar ekki er fituviðbót eins 
og í Bergafati og Feitum Róbót 
20. Ástæðan fyrir að þessar kjarn-
fóðurtegundir voru valdar er að 
Tilraunabúið er í viðskiptum við 
kjarnfóðurfyrirtækið sem selur 
umræddar tegundir. Fleiri vörur 
eru á markaðnum á Íslandi sem 
innihalda hátt hlutfall C:16 fitu-

sýra hjá öðrum kjarnfóðurfyrir-
tækjum.

Með því að prufa bæði duftið og 
kögglana er vonast til að niðurstöð-
ur nýtist bæði þeim bændum sem 
hafa möguleika á að blanda fóður 
í kýrnar og einnig þeim sem gefa 
kjarnfóðrið aðskilið. Einnig gæti 
þetta gefið vísbendingu um hvort 
sé hagstæðara að gefa duftið eða 
kögglana hafi bóndinn möguleika 
á báðu. 

Þegar fituviðbótinni er bætt út 
í heilfóðrið fá allar kýrnar hlut-
fallslega jafnmikið af þessari við-
bótarfitu, en þegar henni er bætt í 

kjarnfóðrið fá kýrnar sem eru að 
mjólka minna og/eða komnar lengra 
út á mjaltaskeiðið minna af kjarn-
fóðrinu og þar með fitunni þegar 
gripunum er mismunað í kjarnfóður-
gjöf t.d. í kjarnfóðurbásum. Þetta er 
því mál sem skiptir töluverðu máli 
fyrir rekstur kúabúa hvort sem mikil 
vöntun er á fituríkum mjólkurvörum 
eða ekki.

Tilrauninni er skipt þannig að 
það eru þrír fóðurhópar  í einu sem 
eru á tilraunafóðrinu í þrjár vikur. 
Síðan koma tvær vikur á milli áður 
en kýrnar skipta um tilraunafóður og 
eru þá fóðraðar á viðmiðunarfóðri 

á milli. Allar kýrnar prufa því allar 
kjarnfóðurtegundirnar.

Mikilvægt er að ná inn breytileika 
í nyt, aldri kúa og stöðu á mjalta-
skeiði, en jafnframt að stilla tilrauna-
skipulaginu þannig upp að skýrt sé 
hvaða áhrif þessi breytileiki hafi 
á niðurstöðurnar. Gerðar eru fitu- 
og próteinmælingar á mjólkinni 
eftir bæði tilraunaloturnar og við-
miðunarloturnar. Einnig verða gerð-
ar fitusýrugreiningar á mjólkinni úr 
hverjum tilraunarhóp á tímabilinu til 
að sjá hversu mikið magn og hvaða 
fitusýrur skila sér í mjólkina út frá 
því hvaða fóður er gefið.

Framkvæmd tilraunar lýkur um 
miðjan maí í tilraunafjósinu á Stóra-
Ármóti. Þá tekur við úrvinnsla og 
tölfræðilegt uppgjör sem áætlað er 
að sé lokið í desember 2016.

Þeim sem gerðu þetta verkefni 
mögulegt með beinum eða óbein-
um hætti ber að þakka. Það eru; 
Framleiðnisjóður landbúnaðarins 
(þróunarsjóður nautgriparæktar), 
Búnaðarsamband Suðurlands, 
Landbúnaðarháskóli Íslands og 
Samtök afurðastöðva í mjólkur-
iðnaði. 

Hrafnhildur  Baldursdóttir
tilraunastjóri Stóra-Ármóti

Hrafnhildur  Baldursdóttir. Tilraunabúið Stóra-Ármóti.  Mynd / HKr. 

Gæðastýring í hrossarækt og landnýting
– Sóknarfæri eða glatað tækifæri?

1. Hólar
Hólaskóli/Sveinn 

Ragnarsson

Skagafjarðar-

sýsla

2. Flugumýri II 
Flugumýri ehf/Anna 

Sigurðardóttir

Skagafjarðar-

sýsla

3. Þóreyjarnú-

pur

Þóreyjarnúpsh-

estar ehf, Halldór 

G.Guðnason

Vestur-Húna-

vatnssýsla

4. Fet/

Lindarbær

Hrossaræktarbúið 

Fet, Karl Wernersson

Rangárvalla-

sýsla

5. Kirkjubær Kirkjubæjarbúið
Rangárvalla-

sýsla

6. Hafsteins-

staðir

Skapti Steinbjörns-

son/Hildur Claessen

Skagafjarðar-

sýsla

7. Lundar II Sigbjörn Björnsson
Mýra og Borg-

arfjarðarsýsla

8. Ytra- 

Skörðugil

Ingimar Ingimars-

son

Skagafjarðar-

sýsla

9. Jarðbrú

Þorsteinn Hólm 

Stefánsson/Þröstur 

Karlsson

Eyjafjarðarsýsla

10. Bakki Þór Ingvason Eyjafjarðarsýsla

11. Hrafn-

kelsstaðir

Haraldur Sveinsson/

Jóhanna Ingólf-

sdóttir

Árnessýsla

12. Tungu-

háls II
Þórey Helgadóttir

Skagafjarðar-

sýsla

13. Öl-

valdsstaðir
Guðrún Fjeldsted

Mýra-og Borg-

arfjarðarsýsla

14. Hof, 

Vatnsdal

Jón Gíslason/Eline 

Schrijver

Austur-Húna-

vatnssýsla

15. Enni

Haraldur Þ. 

Jóhannsson/Eindís 

Kristjánsdóttir

Skaga-

fjarðarsýsla

16. Hverhólar

Freysteinn 

Traustason/Birna S. 

Hafsteinsdóttir

Skaga-

fjarðarsýsla

17. Þingeyrar
Þingeyrabúið/Gun-

nar Ríkharðsson

Austur-Húna-

vatnssýsla

18. Steinnes Magnús Jósefsson
Austur-Húna-

vatnssýsla

19. Auðun-

narstaðir I
Júlíus G. Antonsson

Vestur-Húna-

vatnssýsla

20. Stóra-

Ásgeirsá

Elías Guðmundsson/

Magnús Á. Elíasson

Vestur-Húna-

vatnssýsla

21. Auðsholts-

hjáleiga/

Grænhóll

Gunnar Arnarson Árnessýsla

22. Oddhóll
Sigurbjörn 

Bárðarson

Rangárvalla-

sýsla

23. Hemla
Vignir Siggeirsson/

Lovísa Ragnarsdóttir

Rangárvalla-

sýsla

24. Hvoll Ólafur H. Einarsson Árnessýsla

25. Víðidalur/

Kirkjuhóll
Pétur Stefánsson

Skagafjarðar-

sýsla

26. Árbæjar-

hjáleiga

Kristinn Guðnason/

Marjolyn Tiepen

Rangárvalla-

sýsla

27. 

Vakursstaðir

Valdimar og Hjörtur 

Bergstað

Rangárvalla-

sýsla

28. Þórey-

jarnúpur

Þórey ehf, Gerður 

Hauksdóttir

Vestur-Húna-

vatnssýsla

29. Hólsgerði
Brynjar Skúlason/

Sigríður Bjarnadóttir
Eyjafjarðarsýsla

30. Litla-

Brekka
Vignir Sigurðsson Eyjafjarðarsýsla

31. Bringa Félagsbúið Bringu Eyjafjarðarsýsla

32. Geitaskarð Íslensk hrossarækt
Austur-Húna-

vatnssýsla

33. Hesthei-

mar

Hestheimar ehf/

Marteinn Hjaltested

sRangárvalla-

sýsla

34. Oddsstaðir

Sigurður O. Ragnars-

son/Guðbjörg 

Ólafsdóttir

Mýra- og Borg-

arfjarðarsýsla 

35. Hólabak Björn Magnússon
Austur-Húna-

vatnssýsla

36. Hjarðar-

holt

Þorvaldur T. 

Jónsson/Hrefna B. 

Jónsdóttir

Mýra-og Borg-

arfjarðarsýsla

37. Mið-Fossar

Miðfossar ehf/

Sigvaldi Lárus 

Guðmundsson

Mýra-og 

Borgarfjarðar-

sýsla.

38. Hömluholt                                                                        Gísli Guðmundsson 
Snæfellsnes-

sýsla

39. Hraun I Hrafnkell Karlsson Árnessýsla

Gæðastýring í hrossarækt:

Árið 2015 stóðust eftirtalin hrossabú úttektir vegna landnýtingar

Lesendabás 



55Bændablaðið | Þriðjudagur 14. apríl 2016

Margir nýir bílar eru með ljósa-
búnað sem er samkvæmt íslensk-
um lögum og reglugerðum þannig 
að þeir ættu ekki að fá skoðun. 
Ekki bara mér heldur mörgum 
öðrum er ómögulegt að skilja af 
hverju bílar fá skoðun án þess að 
vera með réttan ljósabúnað. 

Í íslenskum lögum á að vera með 
ljós allan sólahringinn allt árið um 
kring og fyrir nokkrum árum fékkst 
ekki fullnaðarskoðun nema að 
bílar væru útbúnir dagljósabúnaði. 
Í spjalli við flutningabílstjóra sem 
keyrði norður í land fyrir nokkru 
sagði hann við mig að það hefði 

komið fyrir sig oftar en einu sinni 
í vetur þegar veðuraðstæður voru 
þannig á heiðum að það var lág-
skafrenningur sem náði í um eins 
metra hæð og ljóslausir smábílar að 
aftan sem voru fyrir framan hann 
hefðu verið í hættu. Þessir bílar 
keyrðu hægar en umferðin var í 
skafrenningnum og sáust mjög seint 
þarna í skafrenningnum. Í flestum 
tilfellum voru þetta nýlegir bílar 
og ef hann benti ökumönnum bíl-
anna á hættuna sem þeir skapa með 
ljósleysinu sögðust flestir ekki hafa 
vitað af því að þeir væru ljóslausir 
að aftan.

Mismundandi afsakanir

Fyrir nokkru var frétt á einum net-
miðli sem var nokkurn veginn orðrétt 
svona:

„Lögreglumenn á Hvolsvelli 
stöðvuðu ökumann sem var að flytja 
möl eftir hringveginum á dráttarvél og 
vagni. Við skoðun reyndust hvorki vél 
né vagn á nokkurn hátt hæf til aksturs 
eða flutninga. Dráttarvélin reyndist 
ótryggð og stýris- og ljósabúnaður 
hennar í ólagi. Vagninn var ofhlaðinn, 
óskráður og hjólbarðar of slitnir, einn 
alveg inn í striga“. 

Svona hegðun er engum boðleg 

og eflaust hefur verið erfitt fyrir 
ökumann dráttarvélarinnar að afsaka 
allan þann fjölda af aðfinnslum lög-
reglunnar. Þegar maður keyrir öku-
tæki á maður að vita hvort það sé með 
ljós að aftan eða ekki og ef maður 
er í vafa er ekkert annað en að setja 
ökutækið í gang og gá sjálfur, annað 
er ábyrgðarleysi.

Óþarfa sektir fyrir trassaskap er 
eitthvað til að skammast sín fyrir

Perur á að fara yfir reglulega á öku-
tækjum sem eru í umferð. Það er 
ekki bara fyrir mann sjálfan að ljósin 

þurfa að vera í lagi heldur líka aðra 
í umferðinni. Að vera sjáanlegur í 
umferðinni getur skipt á milli lífs og 
dauða. Í sumum lögregluumdæmum 
eru lögreglumenn duglegri að stöðva 
fyrir brot á umferðarreglum og fyrir 
nokkru var vinur minn sektaður fyrir 
að vera ljóslaus að aftan á bílnum 
sínum. Þegar ég spurði hann hvort það 
væri lögreglunni að kenna vildi hann 
meina það, en eftir smá spjall náði ég 
honum inn á það að sökin væri hans 
fyrir að hafa ekki skoðað hvort hann 
væri löglegur í umferðinni og loka-
setning félagans var „ég verð víst að 
taka á mig sökina og skammast mín“.

Trassaskapur gagnvart viðhaldi ljósabúnaðar of algengur:

Rangur ljósabúnaður á nýjum bílum
liklegur@internet.isnet.is

ÖRYGGI – HEILSA – UMHVERFI Hjörtur L. Jónsson

Hverjum kemur þetta við?
Á myndinni hér til hliðar, sem 
Magnús Hlynur Hreiðarsson tók 
og birtist hér í Bændablaðinu fyrir 
ári, er Guðmundur Ingvarsson 
bóndi í Akurgerði 2 að hjálpa 
undirrituðum að brennimerkja 
kind sem gengið hafði úti í 2 
ár í nærliggjandi afrétti okkar 
Ölfusinga. Ekki var hægt að 
eyrnamerkja kindina vegna þess 
hve gömul hún var.

Fleiri kindur bárust mér í fyrra 
sem voru í slæmu ástandi og hjálpaði 
Guðmundur mér að koma þeim á 
legg. Tvö lömbin voru þannig á sig 
komin að við urðum að troða upp í 
þau heyi og styðja á fætur. Mæður 
þessara lamba komu aldrei fram, 
höfðu væntanlega drepist.  

Er vel var liðið á þorra á þessu 
ári fóru okkur Ölfusingum að ber-
ast kindur úr fyrrgreindum afrétti, 
og bjóst ég við að ástand kindanna 
væri svipað og í fyrra. Þá hafði ég 
samband við Matvælastofnun en þar 
var sagt „okkur kemur þetta ekkert 
við, þetta er mál sveitarstjórnar“.

Fyrr á árum hafði ég samband við 
Ólaf Dýrmundsson, P.H.D. ráðunaut 
hjá Bændasamtökum Íslands, og 
Sigurð Sigurðarson sem þá var yfir-
dýralæknir út af svona málum, og þeir 
létu þessi mál sig varða.

Á síðasta Búnaðarþingi var sam-
þykkt ályktun til sveitarstjórna um 
úrbætur á smölun á öllu landinu. En  
framkvæmd á afréttarsmölun er verst 
í landnámi Ingólfs Arnarsonar, þaðan 
sem formaður Sambands sunnlenskra 
sveitarfélaga kemur. Þaðan eru enn 
að berast kindur þegar þetta er ritað.

Samkvæmt ályktun Búnaðarþings 
á að bíða til haustsins með úrbætur.  
En það er of seint að mínu mati því 
að kindur eru að finnast lifandi núna 
um og eftir páska og styttist í að  sauð-
burður hefjist á hálendi Íslands. Því 
væri óskandi að björgunarsveitir á 
Íslandi gætu sinnt því að leita uppi 
og bjarga þessum  kindum. Hægt væri 
t.d. að fá flugvél til fjárleitar á afrétt-
um Árnesþings, eins og víða er gert.  
Það er tekið fram í fjallskilareglugerð-
um að það á að greiða fyrir eftirleitir. 

Þetta ófremdarástand á smala-
mennsku hér, hefur varað ára-
tugum saman. Þá hefur samráðs-
nefnd um úrbætur aldrei verið 
kölluð saman. Sú nefnd er skipuð 
3 mönnum úr Árnesþingi og 2 
mönnum úr Kjalarnesþingi. Það 
skal tekið fram að við Ölfusingar 
stöndum í mikilli þakkarskuld við 
bóndann á Vogsósum í Selvogi, 
Snorra Þórarinsson, hvernig hann 
hefur sinnt eftirleitum á afrétti 
Ölfusinga. Einnig starfsmönnum 
Hellisheiðarvirkjunar sem láta vita 
ef þeir verða varir við eftirlegukind-
ur o.fl.

Við bændur viljum geyma fé 
okkar á húsi, en hirðum vel flestir 
lítt um að geyma fé í skattaskjólum.  
Hvað þá í skjóli skrattans. Það er 
varla gott, og ekki til að auka sölu 
á kindakjöti, að taka upp búskap-
arhætti Hrafna-Flóka.

Virðingarfyllst, 
Páll Auðar Þorláksson,
sauðfjárbóndi Sandhóli, Ölfusi

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300
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Bjarni og Erla Þórey tóku við 
búinu af foreldrum Erlu Þóreyjar 
í ágúst 2014, þeim Ólafi Helgasyni 
og Sigurlaugu Jónsdóttur. Áður 
höfðu þau verið viðriðin búskap-
inn í tvö ár.  

Bjarni hefur verið í fjarnámi í 
búfræði frá Hvanneyri og stefnir á 
að útskrifast í vor sem búfræðing-
ur. Erla Þórey vinnur með búinu 
og er grunnskólakennari við 
Kirkjubæjarskóla á Síðu. Frá því 
þau tóku við búin hafa þau fjölgað 
nautgripum og fé.

Býli:  Hraunkot í Landbroti.

Staðsett í sveit:  Skaftárhreppi í 
Vestur-Skaftafellssýslu.

Ábúendur: Bjarni Bjarnason og Erla 
Þórey Ólafsdóttir.

Fjölskyldustærð (og gæludýra): 
Við eigum 3 börn. Orri, 14 ára, Bjarni 
Dagur, 11 ára og Ólöf Ósk, 6 ára. Við 
eigum síðan von á fjórða barninu í 
júní. Á bænum eru líka tveir fjóskettir 
sem heita litli kisi og gamli kisi.

Stærð jarðar?  Stærð jarðarinnar eru 
um 200 ha. Ræktað land er um 63 ha.

Gerð bús? Við erum með blandað 
bú. Kýr og kindur.

Fjöldi búfjár og tegundir? Við 
erum með 22 bása fjós og þar að auki 
eru 40 geldneyti. Veturfóðraðar kind-
ur eru 230.

Hvernig gengur hefðbundinn 
vinnudagur fyrir sig á bænum? 
Vinnudagurinn byrjar á því að 
Bjarni fer að mjólka kýrnar og 
síðan eru gjafir. Erla Þórey kemur 

sér og sínum börnum í skólann. 
Svo eru tilfallandi árstíðabundin 
störf eins og til dæmis viðhald og 
annað sem þarf að gera. Eftir kaffi-
tíma er svo gefið aftur og síðan 
er farið í seinni mjaltir. Dagurinn 
endar svo á því að fara út, sópa að 
kúnum og gefa þeim síðasta fóð-
urbætisskammtinn fyrir svefninn. 

Skemmtilegustu/ leiðinleg-
ustu bústörfin? Bústörfin eru 
öll skemmtileg ef vel gengur. 
Réttir á haustin eru alltaf mjög 
skemmtilegar og gaman að fá til 
okkar ættingja og vini sem hjálpa 
okkur að reka féð heim úr réttinni. 
Leiðinlegast er að keyra út skít og 
þegar dýr veikjast.

Hvernig sjáið þið búskapinn 
fyrir ykkur á jörðinni eftir 
fimm ár? Við sjáum fyrir okkur 
að stækka og auka mjólkurfram-
leiðslu.

Hvaða skoðun hafið þið á félags-
málum bænda? Við höldum að 
þau séu í ágætis málum.

Hvernig mun íslenskum land-
búnaði vegna í framtíðinni? 
Íslenskum landbúnaði verður að 
ganga vel svo byggð haldist í 
sveitum. Á síðustu árum hafa verið 
kynslóðaskipti á mörgum bæjum 
hér í Skaftárhreppi. Við erum því 
bjartsýn og vonum að nýir búvöru-
samningar styðji við þá þróun.

Hvar teljið þið að helstu tæki-
færin séu í útflutningi íslenskra 
búvara? Það er mikilvægt að auka 
útflutning á lambakjöti. Það þarf 
að markaðssetja lambakjöt sem 
gæðavöru og ná til kröfuharðra 

viðskiptavina. Á innanlandsmark-
aði þarf að kynna lambakjöt fyrir 

erlendum ferðamönnum og gera 
það jafn sjálfsagt að borða lamba-

kjöt eins og það er að fara Gullna 
hringinn.

Hvað er alltaf til í ísskápnum? Það 
er alltaf til mjólk, smjörvi, álegg og 
bjór.

Hver er vinsælasti maturinn á 
heimilinu? Ef prinsessan á heim-
ilinu mætti ráða þá væri grjóna-
grautur í öll mál en karlpeningurinn 
á heimilinu vill fá lambakjöt.

Eftirminnilegasta atvikið við 
bústörfin? Það er tvennt sem er 
eftirminnilegst. Í fyrsta lagi þegar 
Grímsvatnagosið var árið 2011 og 
myrkur var nánast í tvo sólarhringa. 
Í öðru lagi fyrstu réttir eftir að við 
höfðum tekið alfarið við búinu.

Líf og lyst
BÆRINN OKKAR

Nautasteik, pönnukökur og kartöflupitsa 
Hér er hvítlauksristuð nautasteik, 
balsamic-ediksgljáð, framreidd 
með bernaisessósu. Ljúfmeti sem 
engan svíkur. Það er upplagt að 
nota gæðakjöt sem álegg á pits-
ur en þá þarf ekki nema 50 g af 
kjöti á mann í stað 200 g. Það er 
gamalt og gott heimilisráð að nota 
meðlætið sem stærsta hlutann af 
réttinum til að lækka kostnaðinn 
en njóta úrvalshráefnis í leiðinni. 

Sem eftirrétt eða í morgunmat á 
sunnudögum eru pönnukökur alltaf 
vinsælar. Hér er ljúffeng og einföld 
pönnukökuuppskrift þar sem banan-
ar, jarðarber og rjómi koma við sögu.

Nautasteik með bernaisessósu

Fyrir 4

Hráefni

 › 2 stk. nautasteikur (til dæmis úr lund)

 › 2 rif hvítlaukur

 › 100 g smjör

 › 1 grein rósmarin

 › 100 ml Balsamic edik

 › 3 stk. eggjarauður

 › 300 ml brætt smjör

 › 1 msk. Dijon sinnep

 › 2 msk. bearnaise kryddlögur  
 (bearnaise essens)

 › eftir smekk, þurrkað estragon  
 (má sleppa)

 › 1/2 búnt ferskt estragon

 › eftir smekk salt og pipar 

Aðferð
Grillið nautasteikina með hvítlauk 
og rósmarín. Kryddið með salti og 
pipar. Í lok eldunartímans er steikin 

gljáð með balsamic-ediki á disk og 
látin hvíla  í 10 mínútur. Framreiðið 
við 60°C í kjarna eða um 2 mín. á 
hverri hlið.
Bernaisessósan er mikil list. Bræðið 
smjörið, þeytið eggjarauðurnar. Bætið 
smjöri varlega út í eggjarauðurnar og 
þeytið vel á meðan. Kryddið með 
bernaise-essens (kryddlegi), Dijon-
sinnepi, sítrónusafa, estragon og salti 
og pipar eftir smekk.

Kartöflupitsa

Hægt er að breyta þessari úrvals flat-
böku í himnasendingu með að toppa 
hana með ýmsu kjöti eða salati, jafn 
vel nauti og bernaise.
Hráefni

 › 3 bollar hveiti

 › 1 1/2 tsk. salt

 › 3/4 tsk. sykur

 › 1 bolli kalt vatn

 › Ólífuolía, til penslunar

 › 1 tsk. þurrger

 › 2 kartöflur, fínt sneiddar (um 2 bollar) 

 › 1/2 laukur, skorinn og hægeldaður í  
 smá smjöri eða olíu 

 › 4 msk. extra Virgin ólífuolía

 › Ferskt rósmarín (valfrjálst)

1. Sameinið hveiti, 1/2 tsk. salt, 
sykur og ger í hrærivélaskál. 
Hellið hægt í 1 bolla af köldu 
vatni. Hnoðið með krók á 
lágum hraða þar innihaldsefni 
koma saman. Haldið áfram að 
blanda í um 10 mínútur þar til 
deigið er slétt og fínt.

2. Setjið deigið í olíuborna skál og 
látið hvíla 2 til 4 klukkustundir 
þar til það hefur tvöfaldast að 
stærð. Skiptið deigi í tvennt og 
leyfið því að hvíla þar til deig-
ið tvöfaldast í stærð aftur, að 
minnsta kosti í 1 klst.

3. Þegar deigið rís í annað sinn, 
undirbúið kartöfluflögur. 
Skerið kartöflur mjög þunnt 
og leggið í ísvatn til að fjar-
lægja umframvatnið. Kryddið 
með 1/2 tsk. af salti og setjið 
til hliðar í 10 mínútur. Sameinið 
kartöflur og lauk og eina mat-
skeið ólífuolíu. Setjið til hliðar.

4. Hitið ofn eða pitsustein í botn. 
Notið lófana til að fletja deigið 
út.  Dreifið kartöflum á pítsuna. 
Kryddið með 1/2 tsk. salti og 
úðið yfir 3 matskeiðum af ólífu-
olíu og söxuðu rósmarín ef það 
er við hendina.

5. Bakið kartöflupitsuna 
þar til  botninn er 
gullinnbrúnn í 
um 20 mínútur. 
Fjarlægið úr 
ofninum og 
leyfið að 
kólna örlítið. 
Sneiðið og 
f ramre ið ið , 
jafnvel með 
nautalund bernaise 
eða bara góðu salati. 

Pönnukökur með jarðarberjum 
og súkkulaði próteinbombu

Hráefni

 › 2 msk. súkkulaði próteinduft

 › 2 matskeiðar sterkja (hveiti, spelt eða  
 annað kornmeti)

 › 2 matskeiðar chia fræ

 › 0,5 tsk. lyftiduft

 › 2 heil egg, létt barin

 › 1 banani, maukaður

 › 4 msk mjólk (hægt að nota Hleðslu og  
 sleppa próteinduftinu)

Sameinið öll þurrefnin 
í skál með písk eða 

töfrasprota. Blandið 
í aðra skál eggj-
um, maukuðum 
banana og mjólk. 
Hellið varlega 
saman og blandið 

saman með sleikju. 
Hitið stóra pönnu yfir 

miðlungs hita, með smá 
fitu, smjöri eða kókosfitu. 

Hellið deiginu á pönnuna og bakið 
þar til loftbólur koma upp á yfir-
borðið, um 3 mínútur. Snúið við með 
spaða, og eldið í aðra 2–3 mínútur. 
Þykktin á deiginu stjórnar þykkt-
inni á pönnukökunum. Það má bæta 
meiri sterkju eða minnka mjólkina 
(eftir smekk).
Berið fram með ferskum jarðarber-
um, bananabitum, rjóma eða sírópi.

MATARKRÓKURINN – BJARNI GUNNAR KRISTINSSON MATREIÐSLUMEISTARI
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Nora frá DROPS Design
HANNYRÐAHORNIÐ  garn@garn.is

Fallegt sett fyrir bæði stelpur og 
stráka sem er kósí að eiga þegar 
allra veðra er von. 

Fljót prjónað sett með garðaprjóni 
og allir ráða við að gera. Eigum 
mikið úrval af flottum litum fyrir 
ykkur. Endilega kíkið á litaúrval-
ið okkar inná www.galleryspuni.is 
eða kíkið til okkar í verslun Gallery 
Spuna í Grindavík. Við tökum vel á 
móti ykkur og getum aðstoðað ykkur 
við litavalið.

Prjónað DROPS eyrnaband og 
trefill úr DROPS Lima eða Nepal. 
Stærð 3–12 ára

DROPS Extra 0-939 

DROPS Design: Mynstur nr ne-016-bn

Garnflokkur C

EYRNABAND:

Stærð: 3/5 - 6/9 - 10/12 ára

Höfuðmál: 50/52 - 52/54 - 54/58 cm

Efni: 

DROPS Lima frá Garnstudio

50-100-100 gr litur nr 0282, beige

Afgangur af lit nr 0100, natur fyrir heklaðan kant.

Eða notið:

DROPS NEPAL frá Garnstudio

50-100-100 gr litur nr 0300, beige

Afgangur af lit nr 0100, natur fyrir heklaðan kant.

DROPS PRJÓNAR NR 5,5 – eða sú stærð sem þarf til 
að 16 l og 30 umf með garðaprjóni verði 10 x 10 cm.

DROPS HEKLUNÁL NR 4 – fyrir heklaðan kant.

TREFILL:

Stærð: 3/5 – 6/9 – 10/12 ára

Stærð:

Breidd: ca 13-15-17 cm 

Lengd: ca 120-135-150 cm

Efni: 

DROPS Lima frá Garnstudio

100-100-100 gr litur nr 0282, beige

100-100-100 gr litur nr 0100, natur

Eða notið:

DROPS NEPAL frá Garnstudio

100-100-100 gr litur nr 0300, beige

100-100-100 gr litur nr 0100, natur

DROPS PRJÓNAR NR 7 – eða sú stærð sem þarf til 
að 14 l og 26 umf með garðaprjóni verði 10 x 10 cm

GARÐAPRJÓN (prjónað fram og til baka):

Lykkjurnar prjónast slétt í öllum umf.

EYRNABAND:

Fitjið upp 24-28-32 l á prjóna nr 5,5 með beige. Prjónið 
GARÐAPRJÓN – sjá skýringu að ofan. Þegar stykkið 
mælist ca 42-44-48 cm er fellt laust af. Saumið saman 
uppfitjunarkant og affellingarkant, saumið kant í kant 
svo að saumurinn verði ekki of þykkur.

HEKLAÐUR KANTUR:

Heklið kant meðfram hvorri hlið á eyrnabandinu með 
heklunál nr 4 og natur, heklið í ystu lykkju. Heklið 1 
fl í fyrstu l, 2 ll, * hoppið fram ca 1 cm, heklið 1 fl 
og 2 ll *, endurtakið frá *-* umf hringinn, passið 
uppá að kanturinn verði ekki of stífur. Endið á 1 kl 
í fyrstu fl. Klippið frá og festið enda. Eyrnabandið er 
brotið saman tvöfalt, en einnig er hægt að nota alla 
breiddina eins og opin húfa.

TREFILL:

Fitjið upp 18-21-24 l á prjóna nr 7 með beige. Prjónið 
20 umf GARÐAPRJÓN –sjá skýringu að ofan: * Skiptið 
yfir í natur og prjónið 20 umf garðaprjón, skiptið yfir 
í beige og prjónið 20 umf garðaprjón *, endurtakið 
frá *-* þar til stykkið mælist ca 120-135-150 cm eða 
að óskaðri lengd, passið uppá að enda trefilinn með 
natur. Fellið af, klippið frá og festið enda.

KÖGUR:

Festið kögur á báðum endum á treflinum. Notið 
natur í endann sem er með beige og beige í endann 
sem er með natur. Klippið þræði sem eru ca 28-30 
cm langir. Skiptið þeim niður 3 saman og brjótið þá 
saman tvöfalda. Þræðið inn lykkju í gegnum neðstu 
rönd með garðaprjóni á treflinum, þræðið endana í 
gegnum lykkjuna og herðið að. 

Prjónakveðja,
fölskyldan í Gallery Spuna

Sudoku
Galdurinn við Sudoku-þrautirnar er að setja réttar tölur, frá 1–9, í eyðurn ar. Sama talan má ekki koma 
fyrir tvisvar í línu lárétt og lóð rétt og heldur ekki innan hvers reits sem afmarkaður er af sverari lín um.

Létt

Þung

Miðlungs

4 5 2 6 7

9 6 7 8 5

7 5 1

7 4 8 6

9 8

1 3 7 2

1 4 2

6 3 5 1 4

5 2 9 3 8

Þyngst

1 9 7 2

2 4 5 6

5 4

7 3 1 2 6

2 3

6 1 8 5 7

5 7

9 4 5 3

2 8 6 4

5 6 9

6 4 1

8 3 4

8 3 2

6 7

9 5 2

3 5 7

5 4 8

8 7 1

2 6 9

6 2 4

3 4

6 5 8

1 3 4 5

6 4 1

3 5

5 1 7

3 9 7

FÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐ

Æfir fótbolta 
og lærir á gítar
Arnar Geir Stefánsson æfir fót-
bolta og lærir á gítar. Hann er 
alveg að verða 8 ára og langar að 
verða björgunarsveitarmaður og 
bóndi þegar hann verður stór. 

Nafn: Arnar Geir Stefánsson.

Aldur: Er 7, að verða 8.

Stjörnumerki: Ljón.

Búseta: Krókavaði, Norðlingaholt 
Reykjavík.

Skóli: Norðlingaskóli.

Hvað finnst þér skemmtilegast í skól-
anum? Íþróttir, frímínútur og leikir 
með staur.

Hvert er uppáhaldsdýrið þitt? Svín, 
hestur og hundur.

Uppáhaldsmatur: Niðurskornar pyls-
ur, stappaðar kartöflur og tómatsósa.

Uppáhaldshljómsveit: Skálmöld og 
One direction.

Uppáhaldskvikmynd: Zootropolis.

Fyrsta minning þín? Þegar ég fór með 
ömmu í göngutúr og fórum á elliheimili 

og þegar við hittum gamla konu sem 
heilsaði mér þá hljóp ég út á svalir.

Æfir þú íþróttir eða spilarðu á hljóð-
færi? Æfi fótbolta með Fylki og svo 
æfi ég á gítar.

Hvað ætlar þú að verða þegar þú 
verður stór? Björgunarsveitarmaður, 
reyna að komast að hjá KSÍ og bóndi.

Hvað er það klikkaðasta sem þú 
hefur gert? Þegar ég klifraði upp í tré 
og datt niður og þurfti að fara upp á 
sjúkrahús.

Gerðir þú eitthvað skemmtilegt 
í sumar? Fór í vatnsstríð hjá vini 
mínum og fór í útilegu á Rauðasand 
og hitti bekkjarfélaga minn þar.

Næst » Arnar Geir skorar á Aron Fannar 
Gunnarsson að svara næst.

Vantar þig íslenskan lopa?
Álafosslopi - Plötulopi - Léttlopi - Einband - Bulkylopi - Kambgarn

Heimasíðan gefjun.is
býður upp á lopa frá

Ístex á lægsta
fáanlega verði !

Sendum um allt land!

Bændablaðið
á bbl.is og líka á Facebook
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Hægt er að skrá auglýsingar og greiða með auðveldum hætti á bbl.is 
Verð: Textaauglýsing kr. 2.100 m. vsk (innan við 140 slög) og kr. 5.200 texti + mynd. 
Skilafrestur: Fyrir kl. 12:00 á þriðjudegi fyrir útgáfu. 

Sími: 563 0300  |  Netfang: augl@bondi.is  |  Veffang: www.bbl.is
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Icetrack ehf. Sími 773 4334
mtdekk@mtdekk.is

www.mtdekk.is

TILBOÐ 

TA K M A R K A Ð M AG N
KR. 139.900

4x JEPPADEKK 265/70R17
MICKEY THOMPSON STZ 

175.60060665 001 0000000175.6006 075 60065 00000000006

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

www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is

Útvegum vara- og aukahluti
í New Holland og Case IH

dráttarvélar ásamt arfleifðum
þeirra, þ.m.t. Ford Fiat,

International Harvester, Steyr,
David Brown og JI Case.

Umboðsaðili New Holland og Case IH

Útvegum vara- og aukahluti 
í McCormick og Zetor

AGRICULTURE

Mótorar og varahlutir á lager
Hröð og góð þjónusta

Dreifingaraðili BRIGGS & STRATTON
á ÍSLANDI

MHG VERSLUN EHF 544-4656 - MHG.IS

Reki ehf Höfðabakka 9 110 Reykjavík

Sími: 562 2950   Fax: 562 3760

E-mail: bjorn@reki.is  Vefsíða: www.reki.is

Reki er stoltur
umboðsaðili fyrir Donaldson

á Íslandi. Eigum hvers kyns síur
fyrir tæki í landbúnaði á lager.

Gistiheimili, íbúðarhús 

og land í Fellabæ til sölu

Til sölu fallegir ísl. fjárhundshvolp-
ar, verð 160.000. Uppl. hjá Kristínu 
í síma 893-3944 og 899-7614 hjá 
Ninnu.

2 svefnherb. og svefnloft. Nánari upp-
lýsingar eru í síma 892-3468 eða á 
netfangið: siggabjarna@husafell.is.

Til leigu Hydrema vörubíll 4X4 ( 
Búkolla ). Tekur 9 m³, lituð olía, lip-

Leiga 150 þús. per vika. Uppl. í síma 
898-830.

Ammann 384 kg jarðvegsþjappa, raf-
start, Hatz dísil mótor, árg. '08, topp-
standi, verð 790.000 + vsk. Verktakar 
Magni ehf. Uppl. í síma 660-6111.

Ammann jarðvegsþjappa 494 kg, raf-
start, Hatz dísil mótor, árg. '11, mjög 
gott ástand, verð 970.000 + vsk. 
Verktakar Magni ehf. Uppl. í síma 
660-6111.

Miller. Verð 390.000 + vsk. Verktakar 
Magni ehf. Uppl. í síma 660-6111.

Til sölu steypustöð. Þarfnast aðhlynn-
ingar. Uppl. Stefán í síma 894-0172.

hafa innbyggðar infrared díóður sem 

Nánar á Amper.is.

Til sölu Yamaha Wolverine 700 cc 
SPEC-R FOX, árg 2016. Ekinn 315 
km (sem nýr). Rafmagnsstýri, 3ja 
punkta belti, góður pallur, spil, hálf-
rúða, vatnsheld hólf. Verð 2.250.000 
án vsk Uppl. í síma 898-8300.

Til sölu Can Am Maverick XRS. DPS, 
árg. 2014, ekinn 7500 km. Rafmagns-
stýri, götuskráður. Bílinn er hlaðinn 
aukabúnaði, 31“ dekk á 15“ felgum, 

-
ur fengið topp þjónustu, nýjar legur 
og fóðringar í kúplingu, nýsmurður. 
Verð 2.330.000. án vsk. Uppl. í síma 
898-8300.

Tvö fjórhjól, annað Honda 4x4 2005 
módel, hitt Suzuki 250 cc 2006 módel. 
Einnig til sölu bátur, Sómi 600. Uppl. 
í síma 896-4695.

Subaru Legacy, árg. 2004, tveir 
dekkjagangar á álfelgum. Sjálfskiptur 
bíll í góðu lagi. Ásett verð 850.000. 
Uppl. í síma 896-4935.

Einnig Case 5120, árg. '91, m/tækjum 
þarfnast aðhlynningar á útliti annars 
þokkaleg, dekk góð. Uppl. í síma 
661-8432.

Til sölu John Deere 6220, árg. '06, 
með Stoll F-30 tækjum. Notuð 4.850 
tíma. Góð dekk. Hæð aðeins 2,55 
metrar. Verð 4,6 millj. án vsk. Uppl. í 
síma 844-7795.

Man 530 2006 árg., ekinn 480 þ. 

Snjótannabúnaður og hægt að kaupa 
kassa og tönn með. Verð 5890 þ. 
Uppl. í s.894-2097.

Til sölu vönduð borðstofuhúsgögn-
-glerskápur-skenkur-borð og 4 stólar. 
Verð 160.000. Selst allt saman. Uppl. 
í síma 896-1135, Kristín.

Til sölu hitaborð með diskalyftu. Uppl. 
í síma 820-2179.

sem úti - ýmsar lausnir varðandi 
nettengingu. Sjá www.bsv.is. Uppl. í 
síma: 571-1700 bsv@bsv.is.

-

Vel með farin. Verð aðeins 2,5 + vsk. 
Uppl. í síma 773-5901.

Nissan Navara, árg. '06, ekinn 
201.000, vel með farið, gott viðhald, 
ásett verð 1690 þús., góð stað-
greiðsla. Uppl. í síma 846-6808.

Skóbursti fyrir utan heimilið eða 
vinnustaðinn. Galv. grind með góðum 
burstum. Verðið er aðeins kr.8.500:- 
m.vsk. Sendum um land allt. Brimco 
ehf., Flugumýri 8, Mosf., s. 894-5111. 
Opið frá kl.13-16.30 www.brimco.is.

Bændablaðið
Smáauglýsingar.

563 0300
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Zetor 632. Árgerð: 1998. Notkun: 
2780 vst. Verð án vsk: 1.290.000 kr. 

Claas Celtis 435. Árgerð: 2008. Notk-
un: 1320 vst. Verð án vsk: 4.890.000 
kr. 

-
un: 200 vst. Verð án vsk: 17.490.000 
kr. 

Fendt 724 sýningarvél. Árgerð: 
2014. Notkun: 200 vst. Verð án vsk: 
8.900.000 kr. 

McCormic cx 115. Árgerð: 2007. 
Notkun: 7350 vst. Verð án vsk: 
3.690.000 kr. 

Massey Ferguson 7495. Árgerð: 
2010. Notkun: 950 vst. Verð án vsk: 
12.600.000 kr. 

Zetor 5211. Árgerð: 1984. Notkun: 
Óþekkt vst. Verð án vsk: 550.000 kr. 

Fendt 312 Vario. Árgerð: 2007. Notk-
un: 2100 vst. Verð án vsk: 9.380.000 
kr. 

Landini Vision 105. Árgerð: 2004. 
Notkun: 2200 vst. Verð án vsk: 
2.740.000 kr. 

Massey Ferguson 5475. Árgerð: 
2012. Notkun: 590 vst. Verð án vsk: 
8.890.000 kr. 

Valtra A 95. Árgerð: 2007. Notkun: 
4200 vst. Verð án vsk: 4.790.000 kr. 

Valtra A 95. Árgerð: 2006. Notkun: 
3900 vst. Verð án vsk: 4.390.000 kr. 

Næsta 
Bændablað  

kemur út
28. apríl

REYKJAVÍK S: 414-0000 • AKUREYRI S: 464-8600

á keðjur og legur. Myndavél. 25 hnífar. 
Dekk 505/50-17 R. Ávalt geymd inni. 
Notkun: 5.535 rúllur. Staðsetning: 
VB-Landbúnaður Akureyri. Verð kr. 
8.500.000 án vsk.

Deutz Fahr MP 235. Árgerð: 2007. 
Nýrri gerðin af Deutz Fahr samstæð-

-
stærð af dekkjum. Notkun: 23.000 
rúllur. Staðsetning: Reykjavík. Verð 
kr. 3.490.000 án vsk.

TILBOÐ! McHale Fusion 2. Árgerð: 
-

un um 60.000 rúllur. Staðsetning: 
VB-Landbúnaður, Akureyri. Vel við 

4.150.000. Verð kr. 3.400.000 án vsk. 

Kuhn GA7822 MasterDrive. Árgerð: 
2008. Rakar til hliðar. 7,8 m vinnslu-
breidd. Tandem öxull. Stýranleg. 
Staðsetning: VB-Landbúnaður, Ak-
ureyri. Flott vél og klár í notkun. Verð 
kr. 1.090.000 án vsk.

Krone KW 5,50. Árgerð: 2001. Vélin 
er geymd inni og í góðu lagi. Stað-
setning: Vesturland. Verð kr. 370.000 
án vsk.

Zetor Major 80. Árgerð: 2015. Alö 
-

setning: Reykjavík. Vélin er sem ný 
og aðeins notuð 124 vinnustundir. 
Verð kr. 5.290.000 án vsk.

2001. Með 6 tækjum fyrir 45 bása. 

netfangið sverrir@vbl.is.

Ziegler PowerDisc 305 sláttuvél. Ár-
gerð: 2003. Miðjuhengd vél. Notkun 
frá 2008. Staðsetning: Norðurland. 
Sér aðeins á dúk. ATH! mynd er af 

standi. Verð kr. 490.000 án vsk.

Welger RP120. Árgerð: 1995. Einföld 
og góð vél. Vel með farin og er í lagi. 
Er með garnbindingu. Staðsetning: 
VB-Landbúnaður, Akureyri. Verð kr. 
290.000 án vsk.

Ford 4600 50 hö. Árgerð 1983. Notuð 

ástandi. Sláttuvélin fylgir með. Verð 

síma 822 8613.

Valtra A95. Árgerð: 2004. Með 
ámoksturstækjum. Notkun: 7.400 
vinnustundir. Staðsetning: Reykjavík. 

Fendt Farmer 308. Árgerð: 1997. 
Búnaður: dráttarvél í góðu lagi. Lítur 
vel út. Notkun: 6.400 vinnustundir. 
Staðsetning: Suðurland. Umboðs-
sala. Verð kr. 3.400.000 án vsk.

John Deere 3320. Árgerð: 2010. 33 
-

og áfram. 4x4 drif, ámokstustæki, 
dekk fínmunstruð. Notkun: 2.900 
vinnustundir. Staðsetning: Reykja-

1.740.000 án vsk.

12.000 lítra með lausri kælivél, ár-

hjá Sverri í síma 896 2866 eða í 

Zetor Proxima Power 120. Árgerð: 
-

setning: Reykjavík. Vélin er sem ný 
og aðeins notuð 1160 vinnustundir. 
Verð kr. 6.620.000 án vsk.

John Deere 6330 Premium. Árgerð: 
2008. Gríðalega vel útbúin vél með 
fjaðrandi framhásingu og fjaðrandi 
húsi. John Deere 663 ámokstustæki 

4900. Staðsetning: Reykjavík. Verð 
kr. 5.900.000 án vsk.

Fella TH 790. Árgerð: 2004. 6. stjörnu-
vél, 6 arma. Dragtengd. Staðsetning: 
Reykjavík. Nokkuð góð vél miðað við 
árgerð. Verð kr. 455.000 án vsk.

Vicon Andex 653. Árgerð: 2005. 
2. stjörnuvél sem rakar til hliðar. 
Staðsetning: Reykjavík. Vélin er 
dragtengt. Vinnslubreydd 6,5 m. Verð 
kr. 640.000 án vsk.

Framvél án knosara. Staðsetning: 
Reykjavík. Ástand gott, sér aðeins á 
segli. Verð kr. 570.000 án vsk.

ELHO 1410. Árgerð: 2000. 75 cm 

rúllur. Staðsetning: Reykjavík. Vél í 
góðu lagi og tilbúin til notkunar. Verð 
kr. 390.000 án vsk.

10.000 rúllur. Staðsetning: Reykjavík. 
Vel með farin og tilbúin til notkunar. 
Verð kr. 1.190.000 án vsk.

REYKJAVÍK S: 414-0000 • AKUREYRI S: 464-8600

VR Sumarhúsaþjónusta

Facebook: VR Sumarhúsaþjónusta
Netfang: ktsumarhus@gmail.com

Sumarhúsasmíði
Gestahús
Garðhús
Geymslur
Flutningur

Málningarvinna
Steypuvinna

Jarðvinna
Raflagnir

Pípulagnir

,
898 1598

Sérhæfum okkur í smíði 
á sumarhúsum/gestahúsum 
40m2mm og minni
Henta mjög ve
í alla ferðaþjónustu.

m/gestahúsum 
i.
el 
ónustu.

VR Pípulagnaþjónusta
Öll almenn
lagnavinna
Efnissala

, 898 1598
ktsumarhus@gmail.com

vrsumarhus@gmail.com
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Vallarnaut kynnir Solis á Íslandi.

Solis 90Hp 4x4 Verð 3.990.000 + vsk

Solis 75Hp 4x4 Verð 3.760.000 + vsk

Solis 60Hp 4x4 Verð 3.660.000 + vsk

Solis 50Hp 4x4 Verð 2.350.000 + vsk

Solis 26Hp 4x4 Verð 1.630.000 + vsk

solis.is. Símar 841-7300 & 841-1200. 
solis@solis.is

Belmac haugsugur. Vandaðar og efn-
ismiklar haugsugur frá Írlandi. 6-8 mm 
stálþykkt.

Belmac keðjudreifarar. Sterkir og 
endingargóðir. 4,5 m³ 790.000+vsk

BELMAC ruddasláttuvél. Sláttubreidd 
167cm Aflþörf 40Hp. Verð 
211.590+vsk

Belmac sláttuvagn með losunar og 
gjafabúnaði. Verð frá 4,3 m kr. án vsk. 

Malarvagn 15 tonn. Öflugur efnis-
vagn. Verð 2.180.000+vsk. Nánari 
upplýsingar á vallarnaut.is, s. 841-
1200 & 841-7300.

20 f. einangraður gámur til sölu. Verð 
kr. 450.000 án vsk. Uppl. í síma 892-
1270 og fagvirkni@fagvirkni.is

New Holland TD5040, 88 ha, árg. '11. 
Notkun 890 vst. Fínmunstruð dekk. 
Verð kr. 4.400.000+vsk. Uppl. í síma 
898-6765. Austurland.

JCB 175 W hjóla grafa, árg. '04, 
í góðu standi. Uppl. og mynd-
ir eru á http://gamarvest.is/index.
asp?lang=is&cat=photos.

Bobcat 331, árg. '99, vélin þarfn-
ast lagfæringa. Verð tilboð. Uppl. 
eru á http://gamarvest.is/index.
asp?lang=is&cat=photos.

Valtari í sæmilegu standi þarf að endur-
nýja gúmmí. Uppl. á http://gamarvest.
is/index.asp?lang=is&cat=photos.

Tiltskófla, sterk lítið notuð fyrir 25 til 30 
tonna vél. Uppl. á http://gamarvest.is/
index.asp?lang=is&cat=photos.

Land cruiser 90, ´97 módel, ek. 430 
þús. Nýskoðaður, óryðgaður í topp-
lagi, góður bíll. Verð 700 þús. Uppl. 
gefur Ingvi í síma 892-4348.

Til sölu Liebherr L538, árg.2005, 
með fjöðrun í gálga, smurkerfi, mjög 
góðar keðjur. Dekk mjög fín, lítur vel 
út, 13.500 tonn. Verð 7.800.000+vsk. 
Uppl. veitir Leó í síma 897-5300.

Kaupi búrhvalstennur, allar stærðir og 
gerðir. Geri tilboð í heila kjálka, sæki 
kjálka úr hvalrekum ofl. Hafið sam-
band í síma 897-7983 eða  thusund@
gmail.com.

Weckman sturtuvagn, 6,5 tonn, ath! 
með neðri skjólborðunum. Stærð palls 
226x379 sm. Verð kr. 1.155.000,- 
með vsk (kr. 932.000,- án vsk). H. 
Hauksson ehf. Uppl. í síma 588-1130.

Pöttinger heyþyrla. Verð kr. 400.000 
+ vsk. H. Hauksson ehf. Uppl. í síma 
588-1130.

Frábærir gafflar í hirðinguna og önnur 
störf. Álskaft og plastgreiða nær 
óbrjótanleg. Léttir og skemmtilegir. 
Sjá myndband á www.brimco.is . Verð 
kr. 9.885 m.vsk. Sendum um land allt. 
Brimco ehf., Flugumýri 8, Mosf. Sími 
894-5111. Opið frá kl.13.00-16.30.

Vara- og aukahlutir í flestar gerðir 
af kerrum. Sérpöntum ýmsa hluti. 
Sendum um land allt. Brimco ehf. 
Sími 894-5111 www.brimco.is Opið 
frá kl.13.00-16.30.

Lambamerki kr. 28.- án vsk ef pant-
aðar eru heilar raðir. Töng fylgir fyrstu 
pöntun. Sendum sýnishorn. Búvís 
ehf, sími 465-1332, www.buvis.is.

Cemtec sænskar skeifur og fjaðrir. 
Framleitt 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

Til sölu mc 115, árg. '04, ekinn 3500 
klst., með stoll ámoksturstækjum, 
verð 3,7 millj án vsk. Uppl. í síma 
865-4695.

Hringgerði til að nota úti sem inni. 
Frábær við tamninguna. Engin 
verkfæri við uppsetningu. Brimco 
ehf., Flugumýri 8, 270 Mosf., opið 
13-16.30, sími 894-5111, www.
brimco.is.

Rafstöðvar með orginal Honda-
vélum. Eigum til nokkrar stærðir á 
lager. Stöðvarnar eru frá ELCOS 
Srl á Ítalíu, www.elcos.net. Eigum 
einnig hljóðlátar stöðvar fyrir ferða-
vagna. Við bjóðum upp á allar gerðir 
af rafstöðvum. Mjög hagstæð verð. 
Hákonarson ehf., www.hak.is, s. 892 
4163, netfang: hak@hak.is.

Volvo MX 255LS beltagrafa, árg. 
2003, 11.900 tímar, hraðtengi, 2 skófl-
ur, fleyglagnir, 800 mm spyrnur, undir-
vagn ca 40%. Verð 5.400.000+vsk. 
Uppl. í síma 894-4896.

Kranzle þýskar háþrýstidælur í úrvali. 
Búvís. Uppl. í sími 465-1332.

Framleiðum krókheysisgrindur með 
eða án gámalása, sterkar og ódýrar. 
Verðdæmi: 6 m. löng án gámalása, 
grunnuð, kr. 280 þús.+vsk. Með 
gámalásum, máluð, kr. 380 þús+vsk. 
Vagnasmidjan.is - Eldshöfða 21, Rvk. 
Uppl.í símum 898-4500 og 894-6000.

Metar-Fact taðdreifari, 6 tonna. Búvís 
ehf. Sími 465-1332.

Taðklær. Breidd 150 cm kr. 239.900.- 
án vsk. Breidd 180 cm kr 269.000.- án 
vsk. Taðklær, breidd 120 cm, vænt-
anlegar fyrir áramót. Búvís ehf. Sími 
465-1332.

Haughrærur galvaníseraðar með eik-
arlegum. Búvís ehf. Sími 465-1332.

Lemigo Stígvél. Létt, stöðug og 
slitsterk. Kr. 8.485.- með vsk. G. 
Kvaran í Reykjavík, sími 824-7610. 
Búvís ehf. Sími 465-1332.

Weckman flatvagn/rúlluvagn. Verð kr. 
2.090.000,- með vsk. H. Hauksson 
ehf. Uppl. í síma 588-1130.

Traktorsdrifnar rafstöðvar ( Agro-
Watt ), www.sogaenergyteam.com - 
Stærðir : 10,8 kw – 72 kw. Stöðvarnar 
eru með eða án AVR ( spennujafnara 
). AVR tryggir örugga keyrslu á við-
kvæmum rafbúnaði, t.d mjólkurþjón-
um, tölvubúnaði, nýlegum rafsuðum 
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 stærð-
um fyrir magndælingu á vatni, 
skolpi, sjó, olíu. Háþrýstar dælur 
fyrir vökvun og niðurbrot í haughús-
um. Slöngubúnaður með hraðkúpl-
ingum, flatir barkar á frábæru verði, 
2” – 3” – 4”. Allur búnaður fyrir vökvun 
á ræktunarsvæðum. Haugdælur með 
vacuum búnaði. Aðrir aflgjafar : raf-
magn, bensín / dísil, glussaknúnar ( 
mjög háþrýstar ). Við sérhæfum okkur 
í öllu sem viðkemur dælum fyrir iðnað 
og heimili. Gerum einnig við allar 
dælur. Hákonarson ehf. Uppl. í síma 
892-4163, hak@hak.is, www.hak.
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Uppl. í síma
893-8424 / set@velafl .is

og á 694-3700 / gk@velafl .is
www.velafl.is

Hitachi ZX 25

Árg 2004, 5,200 vst
hraðtengi og 2 skóflur
Verð 2,400,000 + vsk

Þessi vél er einnig til leigu

Hyundai R 290LC-9

Árg 2011, 7,600 tímar
Hraðtengi, skófla, fleyglagnir

800mm spyrnur, nýjar keðjur fylgja.
Verð 10,900,000 + vsk

JCB 3CX

Árg 2000, ca 6500 tíma
Servo, hraðtengi framan og aftan

3 afturskóflur, gafflar, ný dekk.
Mikið endurnýjuð vél.
Verð 3,850,000 + vsk

Komatsu PC 130-7

Árg 2004,  8,600 tímar
Fleyglagnir, hraðtengi, 2 skóflur.

Verð 4,900,000 + vsk

Kramer 380

Árg 2004, 5,200 tímar
Hraðtengi, opnanleg skófla

Gafflar, fín dekk
Tilboðsverð 3,000,000 + vsk

Case WX148

Árg 2014, 100 tímar
Fleyglagnir, hraðtengi, 2 skóflur.

Verð 17,900,000 + vsk

Manitou MLT 960

Árg 2015, 690 tímar
Hliðarfærsla á göfflum. Skófla.

Lyftigeta 6 tonn  
og lyftihæð 9 metrar. 

Verð  11,500,000 + vsk
Þessi vél er einnig til leigu

Háþrýstiþvottadælur fyrir allan iðnað. 
Öflugar og vandaðar dælur á frábæru 
verði frá Comet, www.comet-spa.com 
- Aflgjafar; rafmagn, Honda bensín, 
Yanmar dísil, 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 / dísil, vatnsflæði allt að: 132 
l. / min @ 3000 Psi. Búnaður á sér-
smíðuðum vagni með þrýstibremsum 
eða á stálgrind. Búnaðurinn hentar 
einnig vel fyrir öflugan háþrýstiþvott. 
Vandaður og hentugur búnaður, fyrir 
sveitafélög og verktaka. Hákonarson 
ehf. Uppl. í síma 892-4163, hak@hak.
is, www.hak.is.

Háþrýstibúnaður fyrir heitt vatn. 
Þrýsingur allt að 500 Bar @ 30 l. / 
min. Hákonarson ehf, netfang : hak@
hak.is, sími 892-4163, www.hak.is.

Nýtt!! Verdo gæða spónaköggl-
ar, undirburður fyrir hross í 15 kg. 
pokum. Einnig til sölu spónakögglar 
í stórsekkjum. Brimco ehf. Sími 894-
5111 og á www.brimco.is - Opið frá 
kl.13.00-16.30.

Eins og 2ja öxla kerrur, ýmsar útfær-
slur, breiddir og lengdir. Gæðakerrur 
– Góð reynsla. Íslensk smíði. Brimco 
ehf., Flugumýri 8, Mos. Sími 894-
5111. Opið 13.00-16.30. www.brim-
co.is.

Ford Transit, árg. ´13, ek. 39 þús. 
Háþekja og langur, 3,5 tonna bíll. 
Klæddur að innan. Auka tímastillt 
olíumiðstöð. Negld dekk og sumar-
dekk fylgja. Nýyfirfarinn af Brimborg, 
vsk.-bíll, dráttarkr., rennihurðir beggja 
vegna. Eins og nýr. Uppl. í síma +47 
481 444 88. Sjá einnig á jrbilar.is.

Til sölu húsbíll M-benz Sprinter 316 
dísil 4x4, árg. '01 (innréttaður 2007 ), 
ekinn 250 þús. km. Mjög snyrtilegur 
bíll, gott útlit og vel með farinn. Ásett 
verð kr 4.500.000. Uppl. gefur Ágúst 
í síma 487-8688 eða 893-8877.

Palmze rúlluvagn, lengd 8,02 m. Verð 
1.590.000 án vsk. Búvís ehf. Sími 
465-1332.

G. Hippe norskar gæða kerrur. Búvís 
ehf. uppl í síma 465-1332.

Innihrærur fyrir gripahús. Rafdrifnar : 
7,5 kw, 9,2 kw, 11 kw glussadrifnar : 
8 kw, 60 l. / min, 120 Bar. Vinnudýpt : 
130 cm Skrúfa : 200 mm. Hákonarson 
ehf. Uppl. í síma 892-4163, hak@hak.
is,www.hak.is.

Pallagafflar. Verð kr. 119.000,- með 
vsk. H. Hauksson ehf. Uppl. í síma 
588-1130.

Hornstrandabækurnar allar 5 í 
pakka. Tilboð 7.900 kr. Sending með 
Íslandspósti innifalin. Vestfirska for-
lagið jons@snerpa.is sími 456-8181. 

Til sölu lokuð kerra. Ytri mál kassa 
(lxbxh) 262x150x163 cm. Innri mál 
kassa (lxbxh) 258x148x157 cm. 
Afturhurð (bxh) 137x152 cm. Verð: 
628.525 kr. + vsk. Búvís ehf., sími 
465-1332.

Suzuki Jimmy JLX, árg. '14, ekinn 
43 þús km. Fjórhjóladrif, 5 gíra, bsk, 
eyðslugrannur smá jeppi. Ásett verð 
2.490,000. Uppl. í síma 847-4090.

Brynningartæki. Úrval af brynningar-
tækjum frá kr.5.900 m/vsk. Brimco 
ehf., www.brimco.is, Flugumýri 8, 
Mos. Sími 894-5111. Opið frá 13:00-
16.30.

Susuki Vitara, árg. '08 til sölu, ekinn 
107.XXX km. Uppl. í síma 894-9019, 
Elías.

Ford F350, árg. '05, ekinn 130.XXX 
km. Pallhýsi, árg. '09. Selst saman 
eða sitt í hvoru lagi. Uppl. í síma 894-
9019, Elías.

Hjólabækurnar. Allar 4 í pakka. Tilboð 
6.900 kr. Ókeypis sending með 
Íslandspósti. Vestfirska forlagið, jons 
@snerpa.is. Sími 456 8181.

Suzuki Grand Vitara XL7, árg. 2003, 
ekinn 191 þ. km, 7 manna, ssk, bensín 
V6, nýskoðaður, ný dekk, dráttarkúla. 
Verð 875 þ. Uppl. í síma 856-7136.

Skoda Octavia, árg.´06. Ekinn 
182.000, 1900 dísil. Dráttarkúla. 
Skoðaður´17. Snyrtilegur að utan og 
innan. Verð 1.200.000.- Skoða öll 
skipti. Staðgreiðsluafsláttur.Uppl. í 
síma 899-9501.

Sami áburðardreifarar. 700 l. barka-
opnun. Verð kr. 349.000,- með vsk 
(kr. 282.000,- án vsk). H. Hauksson 
ehf. Uppl. í síma 588-1130.

Subaru Forester 03. Árg. 2008. Ssk. 
4x4. Ekinn aðeins 54 þúsund. Topp 
viðhald. Ásett verð 1990 þús. Uppl. í 
síma 894-5899.

Mac mótorhjólagrafa, árg.´96 með 
fulla skoðun, 8 tonn. Uppl. í síma 
892-43481.

Til sölu þynging/lóð, 600 og 900 kg. 
Sjá mynd. Uppl. á netfang: julius@
heðinn.is eða í síma 660-2129.

Til sölu fornbíll, Volvo F86, árg. 1972, 
ekinn 322.800 km. Búið að taka húsið 
í gegn og ný plata á palli. Lítur mjög 
vel út og er í góðu lagi. Tilboð óskast. 
Uppl. í síma 863-3327, Birgir.

Sími: 892 0016.

Sími: 892 0016.

Sími: 892 0016.

Sími: 892 0016.

Glersandur - Sandblástur, pokinn 
25 kg, grófleiki FINE 0,15 - 0,30mm, 
MEDIUM 0,2 - 0,5 mm, Verð aðeins 
3.200 kr. pokinn. Verktakar Magni ehf. 
Uppl. í síma 660-6111.
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Bændablaðið
Smáauglýsingar.

563 0300

ECOWATT TÚRBÍNUR
FRÁ 1 kW til 500 kW

Hágæða vatnsafls túrbínur
Margar stærðir og gerðir

ÞETTA ER LJÓSIÐ Í MYRKRINU

FLOWTITE GLERTREFJARÖR
á 300 mm til allt að 4 m í þverm

Fyrir virkjanir og veitur

Samtengi fyrir flestar gerðir röra

TIL SÖLU MAN 19.422 FA 4X4

NÝJAR AFTUR FJAÐRIR

ÁRGERÐ 2015 /  LÍTIÐ NOTAÐUR

IL SÖLU TOYOTA LANCRUISER 
120 BEINSKIPTUR / EKINN 

277.000 km Breyttur 35" og er á 
15" felgum BÍLL Í GÓÐU STANDI

ÁSETT VERÐ KR: 2.490.000
FÆST GEGN STAÐGREIÐSLU

Á KR. 2.100.000.-

Orkuver ehf
Sími: 821-1125

www.orkuver.is
OG VINNAN VERÐUR LEIKUR EINN

POLARIS BUGGY 1000 cc

ÁRGERÐ 1993 EKINN 375.000
Dráttarstóll undir palli

TIL SÖLU ALVÖRU GRÆJA !!!

Sími: 892 0016.

Sími: 892 0016.

Bertoli rafstöð til sölu, 1999 árgerð, 
keypt hjá Dynjanda, 36-45 kw, sjálf-
virkt stjórnborð, notuð 26 þús. tíma. 
Uppl. veitir Magnús í síma 694-9999. 
Vélamiðstöðin.

Target malbikssög til sölu. Öflug sög 
sem getur sagað með tveimur blöðum 
í einu, dísil, gott ástand. Verð 210.000 
kr. Uppl. í síma 660-6111.

MASE rafstöð 4,5 kw, dísil, í góðu 
standi, verð 160.000 kr. Uppl. í síma 
660-6111.

SDMO rafstöð 6,0 kw, dísil, gott 
ástand, verð 180.000 kr. Uppl. 660-
6111.

Beco ripper á 15-20 tonna gröfu, S60 
tengi, verð 290.000 + vsk. Verktakar 
Magni ehf. Uppl. í síma 660-6111.

Musso, árg.´99. 2.9 dísil, ekinn 236 
þús., 5 gíra 33" breyttur. Skoðaður 
2016. Bíll í góðu standi. Uppl. veitir 
Böðvar í síma 847-1330.

Af sérstökum ástæðum er 4 tonna 
bílalyfta til sölu, árg. '14 ónotuð. Verð 
360.000 kr. + vsk. Verktakar Magni 
ehf. Uppl. í síma 660-6111.

Hvellhettukista og Dínamit gámur. 
Verð 420.00 + 450.000 kr + vsk. 
Verktakar Magni ehf. Uppl. í síma 
660-6111.

Sandblásturstæki, tekur 100 kg. 7-12 
bör, virkar mjög vel, verð 370.000 kr 
+ vsk. Verktakar Magni ehf. Uppl. í 
síma 660-6111.

Gashylkjakerra til sölu, verð 45.000 
kr. Uppl. í síma 660-6111.

Valtari 2,44 metrar. Mjög sterkbyggð-
ur, 10 mm þykkt stál í tromlu, 800 kg 
tómur. Rammi er heilgalvaniseraður. 
Verð 395.000 án vsk. Vallarnaut ehf 
s. 841-1200.

SDMO 7,5 kw einsfasa rafstöð með 
Mitsubishi dísil mótor, notuð aðeins 
580 tíma, árg. '07, verð 290.000 kr. 
Verktakar Magni ehf. Uppl. í síma 
660-6111.

Polaris Sportsman 800 efi 6x6. 
Nýskráð 2016, árg 2014. Nýtt, bens-
ín, sjálfskiptur. Verð án vsk 1.920.000. 
Rnr.211025. Uppl. í síma 567-2277.

Can-am Outlander 1000 cc 6x6. 
Nýskráð 2016, árg 2015. Nýtt bensín, 
sjálfskiptur. Verð án vsk 2.734.000. 
Rnr.115074. Uppl. í síma 567 2277.

Komastsu PC340, árg. '98, tímar 
13.600, 3 skóflur og efnisflokkunar-
skófla, verð 6,2 millj. + vsk. Stendur 
við Rauðhellu í Hafnarfirði. Verktakar 
Magni ehf. Uppl. í síma 660-6111.

VW Golf Highline, árg. '02, ssk, frá-
bært eintak, riðlaus, sami eigandi. 
Ásett verð 520.000 kr. Uppl. í síma 
865-6765.

Til sölu Fendt 412, árg. 2003, notaður 
8750 tímar. Uppl. í síma 847-2258.

Massey Ferguson 690 4x4, árg. 1987, 
85 hestöfl. Lipur heyskaparvél, stað-
sett í Mýrdal. Verð 900 þús + vsk. 
Nánari uppl. veitir Jóhann í síma 
868-7910.

Lítið notaður Pioner 13 bátur og ný 
bátakerra til sölu. Verð samtals 550 
þús. Uppl. í síma 862-4100.

Til sölu New Holland tragtorsgrafa, 
árg. 2006, ekinn 4100 tíma. Glussa 
hraðtengi að framan og aftan, 3 aftur 
skóflur fylgja með. Uppl. í síma 892-
5855.

Case CX, árg.´06, notuð 3950 tíma. 
Stálbelti með gúmmíspyrnum, 4 skófl-
ur fylgja 40-60-70 og tiltskófla fleyg, 
krabba og tiltlagnir. Uppl. í síma 892-
5855.

Til sölu Caterpillar 444E, árg.´07, 
ekinn 4050 tíma. Glussahraðtengi að 
framan og aftan, power slide á bakkói, 
4 afturskóflur 35,55,90 og tiltskófla, 
ath keðjur fylgja ekki. Uppl. í síma 
894-2255.

Til sölu Marex 290 Sun Cruser, 
árg.´04 með 260 hö Volvo penta dísil 
vél, Volvo dpe 290 drifi og öllum þeim 
lúxus sem þarf í góða útilegu. Uppl. í 
síma 892-5855.

Er rafhlaðan dauð? Endurnýjum nán-
ast alla raflöðupakka fyrir rafhlöðu-
tæki. Rafhlöður og allt til eldvarna, 
Fellistigar fyrir sumarhús og fl. Sjá 
www.fyriralla.is. Sími 899-1549 eftir 
kl 17 og um helgar.

Til sölu
Til sölu Krone kv 550 fjölfætla, 4ra 
stjörnu, lyftutengd, árg. 1997, þarfn-
ast viðgerða. Óskað er eftir tilboði. 
Staðsett í Dalvíkurbyggð. Uppl. í síma 
892-6905.

Til sölu frostmerkingastafir (sett); bók-
stafir og tölustafir, 5 sentimetra háir, 
selst í einu lagi. Uppl. í síma 892-6905.

Gott hey til sölu af nýrækt og eldri 
túnum. Allt í stórböggum. Uppl. í síma 
894-2595.

Til sölu BMV Vespa, árg.2008. Ekin 
6.500 km í fullkomnu lagi á kr. 100.000. 
Uppl. hjá Geira í síma 898-4043.

Iðnaðarvélar til sölu. Overlock 
vél, þriggja þráða, verð 65 þús. 
Hraðsaumavél kr. 50 þús. og 2 
sniðhnífar. Myndir á bland.is. Uppl. í 
s. 554-0510.

Þrír reiðskildir frá 16. og 17. öld, einnig 
kistlar eftir Bóluhjálmar til sölu. Uppl í 
síma 661-6156 og 788-2810.

Tvö vel með farin rafmagnsreiðhjól til 
sölu. Seljast á góðu verði. Uppl. í síma 
561-2662.

Hef til sölu kartöfluútsæði, Gullauga og 
Premier. Er í Eyjafjarðarsveit. Uppl. í 
síma 861-8800, Pálmi Reyr.

Skyrtu- og jakkagína, verð kr. 600 þús. 
Gufustrauborð kr. 300 þús. Blettaborð 
kr. 60 þús. Buxnapressa kr. 200 þús. 
Brotvél (rulla) kr. 600 þús. Uppl. í síma 
435-1388.

Krone Am 323s diskasláttuvél tl sölu, 
nýuppgerð, einnig Krone Am 403s 
diskasláttuvél, nýuppgerð og Krone 
easy cut 3.60, uppgerð. Nánari uppl. 
í síma 893-7616, Kristinn.

Til sölu í miklu úrvali, gæða útihurðir og 
gluggar á frábæru verði. Upplýsingar í 
síma 859-9300 og fastform@fastform.is

Fjósinnréttingar í miklu úrvali. 
Legubásar, átgrindur, milligerðir og 
margt fleira. Uppl. í síma 859-9300 
og á fastform@fastform.is.

Bása- og drenmottur, nótuð plast-
borð, girðingastaurar og plastprófílar, 
margar stærðir. Útileiktæki, girðingar, 
gervigras og heildarlausn á leiksvæð-
um. Uppl. á vefsíðu Johannhelgi.is, 
eða í sími 820-8096.

Rafbíll til sölu - sendibíll. Nissan 
e-NV200, árg. 2014/7, ekinn 0,3 þ. 
km. Verð 3.790 þ., verð hjá BL nýr 
4.790 þ. Möguleiki í skiptum f. ull. S. 
892 9295.
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Ford Transit T300, húsbíll, árg.´03 
dísil. Vél 2000. Svefnpláss f. 2+1, 
ekinn 72 þús. Miðstöð, topplúga, 
markísa, vaskur, 2 hellur, ísskápur, 
ferða wc. Gúmmíbátur 3,8. 4 manna. 
Rafmótor, bensínrafstöð 12-24 volt. 
Verð 2,2. Uppl. í síma 898-2128.

Ný kerra til sölu, 3,0 m x 1,5 m. Verð 
350.000. Uppl. í síma 862-0101. Er á 
Suðurlandi.

Sturtuvagn. Er með 2. öxla sturtu-
vagn til sölu. 2,7 rúmmetrar, 2 tonna 
burðargeta. Verð 800.000. Uppl. í síma 
846-3593.

Rússajeppi, Gaz 69, árg. '65 til sölu. 
Er með íslensku húsi, ryðlaus en vél-
arlaus. Uppl. í síma 894-2436.

Steypuvigt f. korn o.fl. færanleg á hjól-
um, 10 m³. Síló skóflufæriband, vatns-
dælur og sementssnigill, rafdrifið. Uppl. 
í síma 865-3712.

Müller mjólkurtankur 800 l. Áföst 
kælivél. Er í lagi og verið í notkun þar 
til núna. Fyrirferðarlítill og tilbúinn til 
tengingar. Uppl. veitir Guðni í síma 
868-2615.

Til sölu hnífatætari Rau 120CV3 (Vicon) 
með jöfnunarvalsi. Vinnslubreidd 3 m. 
Árg. 2013. Verð 1.130.000, kr. +vsk. 
Uppl. í síma 846-1535.

20 feta gámur til sölu með nýrri raf-
magnstöflu, vinnuborði og lausum 
hillum. Uppl. í síma 893-1986.

Timbur á góðu verði, hentar vel í sauð-
burðargrindur, þykktir, 1x4, 1x5 og 1x6, 
lengdir mest 2,2 m til 2,5 m. Verð pr. 
fermeter kr. 650,-. Uppl. í síma 899-
5034.

Til sölu 40 feta kæligámur, gólf er 
lélegt. Staðsettur í Grindavík. Hagstætt 
verð. Uppl. í síma 8434-603.

Af sérstökum ástæðum eru til sölu vel 
ættuð hross, tamin og ótamin, ung og 
fullorðin, hestar og merar. Fyrir vana 
og óvana, börn og fullorðna. Uppl. í 
síma 892-4476.

Til sölu lyftutengd rakstrarvél, Fahr 
KS90, góð vél. Uppl. í síma 894-5063.

Til sölu gott hey, er í Borgarfirði. Uppl. 
í síma 894-5063.

Til sölu þrjú lítil sumarhús 24 og 28 
fm, með öllum búnaði. Uppl. í síma 
894-5063.

Til sölu Ursus C360, þarfnast lagfær-
ingar. Tomer rafmagnsheyskeri. Fella 
sláttuvél. Uppl. í síma 867-6752.

Til sölu notað byggingatimbur, 1x6" 
borð á 100 kr/lm og 2x4" stoðir á 150 
kr/lm, ýmsar lengdir. Er í Reykjavík. 
Uppl. í síma 842-3155.

Fjárhúsristar. Verð kr. 9.350 stk. með 
vsk. H. Hauksson ehf. Upp. í sími 588-
1130.

Weckman þak- og veggjastál. 0,5 mm 
galv., verð 1.190 m². 0,5 mm aluzink, 
verð kr. 1.250 m². 0,6 mm galv., verð 
kr. 1.490 m². 0,45 mm litað, verð kr. 
1.520 m². 0,5 mm litað, verð kr. 1.720 
m². Stallað stál litað, verð kr. 2.450 
m². Öll verð með virðisaukaskatti. 
Afgreiðslufrestur 4-6 vikur. H. 
Hauksson ehf. Uppl. í síma 588-1130.

Kýr á ýmsum aldri, bornar og komn-
ar að burði. Fyrsta kálfs kvígur bera 
í apríl og maí. Kvígur bera í des. og 
jan. Kvígur 12 - 14 mán. Staðsettar í 
Skaftárhreppi. Uppl. í síma 778-8897.

Til sölu notaðar dísilvélar í eldri gerð-
ir af þýskum, enskum og sænskum 
vörubílum og traktorsgröfum. Á sama 
stað óskast leðursaumavél. Uppl. í 
síma 867-6638.

Til sölu Rafha eldavél, stór amerískur 
þurrkari, antik olíu-loftljós yfir 100 ára, 
ungbarnastóll (einnig notaður sem 
borð og stóll), saumavél (fótstigin) með 
áföstu borði, mjög fallegar og vand-
aðar veggflísar, frægt merki Höganas 
Sweden, ódýrt timbur. Uppl. í síma 
898-0181 milli kl. 17 og 19 alla daga.

Honda santa fe, árg.´04. Vél 2000, 
bsk., ekinn 160 þús. Ný tímareim og 
vatnsdæla og nýlegir demparar að 
framan. Verð 700 þús. Tilboð 550 þús. 
Uppl. í síma 898-2128.

Chevrolet Venture, árg. '03, ekinn 200 
þús., vél 3,2, ssk. Skoðaður, 7 manna. 
Verð 500 þús. Uppl. í síma 898-2128.

Suzuki Vitra, árg. 2001. Ekinn 147 þús. 
Nýskoðaður. Verð 500 þús. eða tilboð. 
Uppl. í síma 561-2662.

Volvo 40, árg. '07. Vél 2,5 turbo, ekinn 
155 þús., ssk. Verð 1.650 þús., staðgr 
1.400 þús. Uppl. í síma 898-2128.

Lítið verktakafyrirtæki til sölu á lands-
byggðinni, langt frá Reykjavík. Gæti 
hentað tveimur duglegum aðilum. 
Skipti á húsi/íbúð á góðum stað koma 
til greina. Uppl. í síma 893-2801.

Óska eftir
Óska eftir gömlum mótorhjólum: Bsa, 
Triumph, Norton, Matchless, Ariel, 
Velocette, AJS,R E. Ástand skiptir 
engu. Bmw aðrar teg. líka. Uppl. gefur 
Ólafur í síma 849-3166.

Óska eftir framdekkjum undir Massey 
Ferguson, stærð 380 70 R24, eða 13,6 
R24. Uppl. í síma 899-5453.

Óska eftir 1800 vél í Toyota Corolla 4x4, 
árg. 2000. Má ekki vera keyrð meira en 
200.000 km. Er á Eyjafjarðarsvæðinu. 
Aníta s. 662-8048.

Tréskurðarjárn t.d. Swissmade, Stubai 
eða annað. Uppl. í síma 562-8438.

Vantar loftpressu traktorsknúna, má 
þarfnast viðgerðar. Uppl. í síma 863-
4149.

Óska eftir að kaupa eldri Subaru bíla, 
skoða allt að árgerð 1993. Skoða bara 
lítið ryðgaða bíla, mega vera bilaðir. 
Uppl. gefur Óskar í síma 618-8613.

Ég er að leita að gálgafestingum á 
Massey Ferguson 35x, árg.´63, fyrir 
röragálga. Tækin heita Mil Hydraulic 
Loader. Þau festast á afturhásinguna 
og tjakkarnir undir. Einnig er ég að 
spyrjast fyrir um hvort einhver hafi 
fengið þessar festingar af fyrrgreindri 
vél sem var í Hjaltastaðaþinghá. Ef svo 
er, væri gaman að vita það. Uppl. á 
netfangi shingvason@gmail.com.

Óska eftir dauðþægum hesti til láns í 
sumar eða kaups á lágu verði. Nánari 
uppl. gefur Sjöfn í síma 690-0728.

Kaupi allar tegundir af vínylplötum. 
Borga toppverð. Sérstaklega íslenskar. 
Vantar 45 snúninga íslenskar. 
Staðgreiði líka vínylplötusöfn. Uppl. 
gefur Óli í síma 822-3710 eða á net-
fangið olisigur@gmail.com.

Óska eftir að kaupa ull. Möguleiki að 
borga meira en Ístex. Staðgreiðsla. 
Sími 892 9295.

Óska eftir litlum niðurgíruðum mótorum 
og hrærur, t.d. úr mjólkurtönkum. Uppl.
gefur Steinar í síma 694-7097.

Óska eftir borðstrauvél eða heimilis-
strauvél. Uppl. í síma 893-3585 eða 
487-1405.

Atvinna
Vanur starfsmaður óskast í sauðfjár-
burð á bæ í Borgarfirði. Uppl. í síma 
863-3733.

Er 19 ára karlmaður að leita mér að 
vinnu á kúabúi, er vanur. Uppl. í síma 
865-9397.

Óskum eftir vönum einstaklingi í 
sauðburð frá 1.-15. maí á blandað 
bú í Skagafirði. Vinna í boði lengur ef 
vill og vel gengur. Viðkomandi gæti 
einnig þurft að aðstoða við mjaltir og 
fleira sem fellur til. Framúrskarandi 
fæði, fræðsla og félagsskapur í boði. 
Vinsamlega hafið samband í s. 845-
2811 eða raggahalldors06@gmail.
com.

Óskum eftir starfsmanni í sauðburð frá 
loka apríl út maí. Þarf að vera vön/
vanur er kostur en dugnaður og áhugi 
er líka afbragðs góður kostur. Erum á 
Vesturlandi . Nánari uppl. í síma 897-
9603/846-6012.

39 ára spænskur karlmaður leitar að 
vinnu á mjólkurbúi, hefur reynslu og 
góð íslensk meðmæli. Nánari uppl.: 
alvaro.artigas@hotmail.com.

Óskum eftir starfskrafti á kúabú í 
Skagafirði. Þarf að vera með bílpróf 
og kostur að hann sé vanur vélum. 
Það er sirka 60% vélavinna af starf-
inu. 892-7482. Jón. Netfang: herra.frk.
hlidarendi@gmail.com.

Starfsmaður óskast til almennra land-
búnaðarstarfa á kúabú á Vesturlandi. 
Nánari uppl. í síma 893-7616, Kristinn.

Óska eftir starfskrafti í sauðburð á 
Suðurlandi. Æskilegt að viðkomandi 
hafi einhverja reynslu. Uppl. í síma 
487-4791.

Óskum eftir sauðburðarmanneskju 
á sauðfjárbú á Melrakkasléttu í maí. 
Viðkomandi þarf að vera traustur, 
sjálfstæður og geta unnið á næturnar. 
Uppl. í síma 868-7122 (Kristinn) eða 
hugtak@gmail.com.

15 ára gamall, hár og sterkur strákur 
með breskt og bandarískt þjóðerni er 
að leita að vinnu eða hjálp á íslensku 
nautgripa-, kinda- eða hestabúi frá og 
með júlí og ágúst. Væntanlega mun 
hann búa hjá fjölskyldu ekki langt frá 
Reykjavík. Nánari uppl.; markyale1@
gmail.com.

Starfskraft vantar til landbúnaðarstarfa 
á blandað bú á Suðurlandi. Reynsla af 
sambærilegum störfum æskileg. Uppl. 
í síma 844-7795.

Starfsmaður óskast í saudburd frá 1. 
maí á Nordurlandi vestra (helst vanur/
vön og getað talað og skilið íslensku). 
Uppl. í síma 845-2967.

Ráðskona óskast í sveit. Þarf að geta 
leyst úr flóknum viðfangsefnum eins og 
að koma bónda á lappir á morgnana 
og svæfa hann á kvöldin, meðfram 
venjulegum sveitastörfum. Uppl. í síma 
894-0951.

Starfsmaður óskast á kúabú í Eyjafirði. 
Þarf að vera vanur landbúnaðarstörf-
um. Uppl. í síma: 898-1636 eða 895-
1636.

Dýrahald
Vantar róleg hross í litla hestaleigu. 
Hrossin fara í 1 klst.m fettúra daglega. 
Vel er hugsað um þau svo þau haldast 
í fínu formi framm eftir og hafa verð-
ugan tilgang. Uppl. í s. 861-0294 / e: 
sudur-foss@simnet.is

Jarðir
Jörð óskast til leigu. Langtímaleiga 
skilyrði og jafnvel forkaupsréttur að 
því loknu. Góðar leigugreiðslur í boði. 
Áhugasamir sendið uppl. í draumajord-
in@gmail.com.

Til leigu
Costa Blanca Spánn. Rólegt umhv. 
íbúð á einni h. til leigu milliliðalaust 
(4-6 p.) Eingöngu fyrir reglufólk. Privat 
sundlaug, góð verönd og einka garð-
ur. Strönd innan 100 m. Stutt í alla 
þjónustu og golf. Verð vetur 25.500, 
sumar 70.000. Uppl: spanarstrond@
gmail.com.

Veiði
Silungsveiði í Laxá í Aðaldal. Til sölu 
veiðileyfi í Laxá í landi Klömbur 2 
stangir. Frekari uppl. í síma 892-4727, 
Davíð.

Þjónusta
Hársnyrtistofan Topphár, Dvergshöfða 
27 Rvk. býður landsbyggðarfólk sér-
staklega velkomið. Opnum kl 8. Kíktu 
í klippingu og kaffi. Uppl. í síma 587-
2030.

Tek að mér viðgerðir á flestum tegund-
um sjálfskiptinga.  Hafið samband í 
síma 663-9589 til að fá uppl. og tilboð. 
HP transmission Akureyri, email einar.
g9@gmail.com, Einar G.

Pípulagningarþjónusta. Tökum að 
okkur allar gerðir pípulagna hvar sem 
er á landinu. Fagmennska í fyrirrúmi. 
Uppl. í síma 789-1525.

Eigum allar síur í New Holland og JCB á lager

Skeiðarás 3   Garðabær   Sími 5272600   velavit@velavit.is

Varahlutir - Viðgerðir

sérhæfum okkur í JCB Hydrema Iveco New 
Holland og Case

Vélavit
Oftast ódýrastir!

JCB

Viðgerðarþjónusta
á Nilfisk Alto háþrýstidælum

Gerum við allar gerðir af Nilfisk Alto háþrýstidælum. 
Vara- og fylgihlutir á lager. Hröð og vönduð þjónusta.

20 ara reynsla´
Krókhálsi 5c - Járnhálsmegin - 110 Reykjavík

Sími: 588 3500 - sgt@simnet.is

Upplýsingar: 
893-8424 / set@velafl .is

og á 694-3700 / gk@velafl .is
www.velafl.is

Ný gúmmíbelti frá Linser til á lager 
fyrir allar gerðir véla  2–5 tonn 

Jörðin Ærlækur í Öxarfirði til leigu



48 Bændablaðið  |  Fimmtudagur 6. febrúar 2014


