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Stórlega hefur færst í vöxt að 
hingað til lands komi ungt fólk 
til að ferðast og skoða landið 
í nokkrar vikur eða mánuði. 
Bændasamtök Íslands og Starfs-
greinasamband Íslands ætla í 
sameiningu að vinna að betra 
aðgengi á upplýsingum, á íslensku 
og ensku, um réttindi og skyldur 
starfsmanna og launagreiðenda 
á heimasíðum beggja samband-
anna.

Algengt er að fólkið fjármagni 
veru sína hér með því að bjóða fram 
starfskrafta sína sem sjálfboðaliðar í 
sveit gegn fæði og húsnæði. Einnig 
hefur færst í vöxt að bændur, ekki 
síst ferðaþjónustubændur, auglýsi 
eftir slíkum starfskrafti. 

Ólöglegt að borga ekki laun

Aðalsteinn Árni Baldursson, for-
maður Framsýnar stéttarfélags á 
Norðurlandi, segir það ekki skipta 
máli hvort fólk bjóðist sjálft til að 
starfa tímabundið fyrir fæði og 
húsnæði eða hvort atvinnuveitend-

ur auglýsi eftir því. Starfsemin er 
jafn ólögleg þrátt fyrir það.

„Verkalýðshreyfingin hefur í 
auknum mæli orðið vör við að hing-
að komi fólk sem er að leita sér eftir 
vinnu tímabundið og fer svo eitthvað 
annað og er steinhissa á að það þurfi 
að borga skatta og gjöld meðan á 
dvöl þeirra stendur.“

Tryggingarmálin verða líka  
að vera í lagi

„Annað sem skiptir gríðarlegu máli 
er að tryggingarmál starfsmanna séu í 
lagi og ef fólk er ekki skráð og borgar 
ekki sín gjöld er það væntanlega ekki 
tryggt með viðeigandi hætti. Slasist 
sjálfboðaliðar við störf getur það 
auk líkamlegra áverka reynst þeim 
fjárhagslega dýrt,“ segir Aðalsteinn.

Viðskipti á vefsíðum

Oftar en ekki fara ráðningar af þessu 
tagi fram í gegnum vefsíður þar sem 
fólk býður þjónustu sína eða auglýst 
er eftir sjálfboðaliðum. 

Upplýsingar til fólks um réttindi 
þess og skyldur á þessum síðum 
eru oft takmarkaðar og jafnvel 
villandi, að sögn Halldóru Sigríðar 
Sveinsdóttur, formanns Bárunnar 
stéttarfélags á Suðurlandi.

Réttindalaus og ótryggð í tæpt ár

Fyrir skömmu kom fram í fjöl-
miðlum rúmlega tvítug stúlka 
frá Ungverjalandi sem starfaði á 
sveitabæ á Suðurlandi í tæpt ár. Í 
máli stúlkunnar kom fram að hún 
hafi verið án ráðningarsamnings, 
ótryggð og réttlaus. Þann tíma 
sem hún var á bænum vann hún 
að sögn allt að tólf tíma á dag við 
þrif, matargerð, barnaumönnun og 
gegningar í fjósi og fékk milli 40 og 
60 þúsund krónur í laun á mánuði. 
Starfið hafði hún fengið í gegnum 
hóp á Facebook sem heitir Farm 
and Aupair jobs in Iceland. 

Fyrir nokkrum árum kom upp 
svipað mál þar sem finnsk stúlka 
sagði farir sínar ekki sléttar. Í því 
tilfelli mun stúlkan hafa átt að vinna 

átta tíma á dag og eiga frí tvo daga 
í viku. Raunin var aftur á móti sú, 
að sögn stúlkunnar, að henni var 
ætlað að vinna tólf tíma á dag og 
atvinnuveitandinn ákvað hvenær 
hún fékk frí. 

Að sögn Halldóru er mál 
ungversku stúlkunnar flókið og 
enn unnið að greiningu þess.

„Lýsingin í Fréttablaðinu er 
einhliða og ekki má ganga út frá 
því að hún sé að öllu leyti sönn. Í 
svona máli er nauðsynlegt að báðir 
aðilar fái að tjá sig áður en fólk fer 
að mynda sér skoðanir. Því miður 
var farið með málið í fjölmiðla áður 
en haft var samband við okkur. Við 
stefnum að því að ná lendingu í því 
eins fljótt og hægt er.“

Samstarf Bændasamtakanna og 
Starfsgreinasambandsins

Halldóra segist hafa átt fund með 
Bændasamtökum Íslands um þetta 
og önnur mál svipaðs eðlis í lok 
síðustu viku. Halldóra segir að því 
miður hafi félagið fengið ótal svona 

mál inn á borð hjá sér í gegnum 
árin. Að sögn Halldóru var fundur-
inn mjög góður og gagnlegur.

„Sindri Sigurgeirsson, for-
maður Bændasamtakanna, hafði 
samband við mig strax eftir að 
viðtalið við ungversku stúlkuna 
birtist í Fréttablaðinu. Hann sagði 
að Bændasamtökin vildu alls ekki 
hafa málin með þeim hætti eins og 
lýst er í blaðinu.“

Halldóra segir að á fundinum 
með Bændasamtökunum hafi verið 
ákveðið að Bændasamtökin og 
Starfsgreinasamband Íslands vinni 
í sameiningu að betra aðgengi að 
upplýsingum um réttindi og skyldur 
starfsmanna og launagreiðenda til 
sveita. Upplýsingarnar munu verða 
aðgengilegar á íslensku og ensku, á 
heimasíðum beggja sambandanna. 
Þar eiga vinnuveitendur og þeir sem 
eru í atvinnuleit að geta fundið upp-
lýsingar um réttindi sín og skyldur. 
Auk þess ætla Bændasamtökin í 
herferð hjá sínum félagsmönnum 
til að kynna þessi mál.  /VH
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Launagreiðslur og tryggingar 
verða að vera í lagi
− Bændasamtök Íslands og Starfsgreinasamband Íslands sameinast um úrbætur til að tryggja að farið verði að lögum og reglum

Fjórar ær eru bornar á bænum Tréstöðum í 
Hörgársveit, allar voru þær tvílembdar þannig 
að lömbin eru átta talsins.  

Eitt þeirra er Salomon 
svarti, heimalningur sem 
heldur til með kálfunum og 
kann best við sig í fjósinu. 
Snjólaug, heimasæta á 
Tréstöðum, segir hann afar 
gæfan og góðan.

Alls eru ríflega 80 kindur á húsi á Tréstöðum 
og 59 kýr einnig. Kristján bóndi þar segir að sauð-
burður hefjist af krafti í kringum 10. maí og á hann 
von á, samkvæmt fósturtalningu sem gerð var í 
vetur, að flestar verði tvílembdar. 

„Við höfum undanfarin ár verið frekar snemma 
í sauðburði, hann hefur byrjað upp úr miðjum apríl 
eða seinni partinn í apríl, en hér var algjört kaos 
í fyrravor. Það var svo kalt að ekki var hægt að 
hleypa út fyrr en seint og um síðir og við höfum 
frekar takmarkað húspláss. Við ákváðum því að 
seinka sauðburði þar til komið væri vel fram í 
maí og vona að hægt verði að setja ærnar út með 
lömbin sín, það er heilbrigðara en þegar þær þurfa 
að hírast inni,“ segir Kristján.  /MÞÞ

Lömbin komin á 
kreik á Tréstöðum

Snjólaug Kristjánsdóttir, heimasæta á Tréstöðum 
í Hörgársveit, lítur eftir lömbunum á bænum eftir 
skóla.  Mynd / MÞÞ
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Starfsmannahald og vinna sjálfboðaliða í sveitum fer ekki alltaf fram samkvæmt lögum og reglum:

Bændasamtökin og Starfsgreinasambandið 
taka höndum saman um úrbætur 
Stórlega hefur færst í vöxt að hing-
að til lands komi ungt fólk til að 
ferðast og skoða landið í nokkrar 
vikur eða mánuði. 

Algengt er að fólkið fjármagni 
veru sína hér með því að bjóða fram 
starfskrafta sína sem sjálfboðaliðar 
í sveit gegn fæði og húsnæði. 

Einnig hefur færst í vöxt að 
bændur, ekki síst ferðaþjónustu-
bændur, auglýsi eftir slíkum starfs-
krafti. 

Oftar en ekki fara ráðningar af 
þessu tagi fram í gegnum vefsíður 
þar sem fólk býður þjónustu sína 
eða auglýst er eftir sjálfboðaliðum. 
Slíkar síður eru fjölmargar og nægir 
þar að nefna slóðir á borð við www.
workaway.info/hostlist-IS.html og 
www.helpx.net/hostlist.asp?host_
region=314&network=3.

Upplýsingar til fólks um réttindi 
þess og skyldur á þessum síðum eru 
oft takmarkaðar og jafnvel villandi 
að sögn formanns Bárunnar stéttar-
félags á Suðurlandi.

Bændasamtök Íslands og 
Starfsgreinasamband Íslands ætla 
í sameiningu að vinna að betra 
aðgengi á upplýsingum, á íslensku 
og ensku, um réttindi og skyldur 
starfsmanna og launagreiðenda á 
heimasíðum beggja sambandanna.

Réttindalaus og ótryggð í tæpt ár

Fyrir skömmu kom fram í fjöl-
miðlum rúmlega tvítug stúlka frá 
Ungverjalandi sem starfaði á sveita-
bæ á Suðurlandi í tæpt ár. Í máli 
stúlk unnar kom fram að hún hafi 
verið án ráðningarsamnings, ótryggð 
og réttlaus. Fyrir nokkrum árum kom 
upp svipað mál þar sem finnsk stúlka 
sagði farir sínar ekki sléttar. 

Halldóra Sigríður Sveinsdóttir 
formaður Bárunnar stéttarfélags 
segist hafa átt fund með Bænda-
samtökum Íslands um þetta og 
önnur mál svipaðs eðlis í lok síðustu 
viku. Halldóra segir að því miður 
hafi félagið fengið ótal svona mál 
inn á borð hjá sér í gegnum árin. Að 
sögn Halldóru var fundurinn mjög 
góður og gagnlegur.

Formaður Bændasamtakanna
brást skjótt við

„Sindri Sigurgeirsson, formaður 
Bændasamtakanna, hafði sam-
band við mig strax eftir að við-
talið við ungversku stúlkuna birt-
ist í Fréttablaðinu. Hann sagði að 
Bændasamtökin vildu alls ekki hafa 
málin með þeim hætti eins og lýst 
er í blaðinu.“

Að sögn Halldóru er mál 
ungversku stúlkunnar flókið og enn 
unnið að greiningu þess.

„Lýsingin í Fréttablaðinu er 
einhliða og ekki má ganga út frá 
því að hún sé að öllu leyti sönn. Í 
svona máli er nauðsynlegt að báðir 
aðilar fái að tjá sig áður en fólk fer 
að mynda sér skoðanir. Því miður 
var farið með málið í fjölmiðla áður 
en haft var samband við okkur. Við 
stefnum að því að ná lendingu í því 
eins fljótt og hægt er.“

Halldóra segir að á  fundinum 
með Bændasamtökunum hafi verið 
ákveðið að Bændasamtökin og 
Starfsgreinasamband Íslands vinni 
í sameiningu að betra aðgengi að 
upplýsingum um réttindi og skyldur 
starfsmanna og launagreiðenda til 
sveita. Upplýsingarnar munu verða 
aðgengilegar á íslensku og ensku, á 
heimasíðum beggja sambandanna. 
Þar eiga vinnuveitendur og þeir sem 
eru í atvinnuleit að geta fundið upp-
lýsingar um réttindi sín og skyldur. 
Auk þess sem Bændasamtökin ætla 
í herferð hjá sínum félagsmönnum 

til að kynna þessi mál. 

Mikil vanþekking varðandi 
ráðningarmál

„Að okkar mati er mikil vanþekk-
ing meðal sumra bænda og vinnu-
veitenda um hvernig á að standa að 
ráðningu fólks og hvaða reglum á að 
fara eftir. Hugmyndin hjá okkur er 
að setja saman kynningu sem hægt 
er að fylgja og hreinlega tikka í box 
þar til að allt hefur verið rétt gert.

Í dag er það til dæmis þannig að 
fólk þarf að vafra lengi um netið 
til að finna hver réttindi þeirra sem 
ætla að gerast au pair eru. Staðallinn 
sem á að fara eftir er samevrópskur 
en því miður eru reglur sem settar 
eru fram á sumum ráðningarsíðum 
hreinlega rangar og oft verulega 
ábótavant. 

Reglurnar hér á landi gera ráð 
fyrir að erlent fólk, sem er ráðið til 
vinnu, þurfi að fá íslenska kennitölu 
innan þriggja mánaða. Því miður 
er langt frá því að allir geri sér það 
ljóst og stundum kemur fyrir að fólk 
ruglar saman reglum.

Gott dæmi um slíkt er að einu 
sinni heyrði ég að hægt væri að ráða 
sig sem au pair sex klukkustundir á 
dag í sveit en vera í launaðri vinnu 
við mjaltir eftir það. 

Við hjá Bárunni höfðum einu 
sinni samband við ráðuneyti á 
Íslandi til að spyrjast fyrir um regl-
ur um kennitölur og fengum það 
svar að erlent fólk, sem ræður sig 
tímabundið í vinnu hér, þurfi ekki 
að vera með íslenska kennitölu. 
Samkvæmt þessu er víða pottur 
brotinn og greinilegt að það vantar 

stað þar sem hægt er að ganga að 
þessum upplýsingum vísum, hvort 
sem fólk er að leita eftir au pair, 
sjálfboðaliðum eða fólki í launuð 
störf. 

Skömmu eftir að ég hóf störf 
hjá Bárunni árið 2001 gáfum við 
út leiðbeiningabækling um réttindi 
starfsfólks í sveitum og dreifðum á 
býli á Suðurlandi. Satt best að segja 
finnst mér lítið hafa batnað hvað 
þetta varðar síðan og ástandið jafn-
vel hafa versnað.“

Mikill vilji hjá BÍ til að leysa 
málið

„Vilji Bændasamtakanna til að leysa 
þetta með okkur er mikill og von-
andi náum við að leysa úr þessu í 
sameiningu,“ segir Halldóra. 

Ólöglegt að borga ekki laun

Aðalsteinn Árni Baldursson, for-
maður Framsýnar stéttarfélags á 
Norðurlandi, segir að fyrir hrunið 
2007 hafi verið talsvert um að 
útlendingar hafi komið til landsins 
og fengið tímabundna vinnu í sveit 
og fengið fæði og húsnæði að laun-
um. „Fyrst eftir hrun dró verulega úr 
þessu án þess þó að vinna af þessu 
tagi hafi alveg lagst af. Núna þegar 
við sjáum uppgang í efnahagslíf-
inu hefur þetta svo aukist verulega 
aftur.“

Að sögn Aðalsteins hafa launa- 
og tryggingamál tengd verktaka-
starfsemi og réttindum starfsmanna 
sem hingað koma á vegum erlendra 
starfsmannaleiga verið áberandi í 
umræðunni. „Það er þó ekki þar með 

sagt að ólögleg starfsemi eigi sér 
ekki stað í öðrum greinum atvinnu-
lífsins. Hingað kemur talsvert af 
fólki sem sjálfboðaliðar til að vinna 
við ferðaþjónustu og í landbúnaði.

Málið er í sjálfu sér einfalt því 
að ef um efnahagslega starfsemi er 
að ræða þá er bannað að vera með 
fólk í vinnu launalaust. Ef bændur, 
hvort sem þeir eru með hefðbund-
inn búskap, með ferðaþjónustu sam-
hliða eða bara í ferðaþjónustu, ráða 
til sín fólk ber þeim skylda að borga 
því laun samkvæmt kjarasamningi 
og hafa tryggingar starfsmannanna 
í lagi.

Samkeppnisstaða þeirra sem ráða 
til sín sjálfboðaliða, ólöglega, upp 
á fæði og húsnæði er mun betri en 
þeirra sem borga laun samkvæmt 
kjarasamningum og engan veginn 
rétt að menn komist upp með slíkt.“

Tímabundin vinna er skattskyld

Aðalsteinn segir það ekki skipta 
máli hvort fólk bjóðist sjálft til 
að starfa tímabundið fyrir fæði og 
húsnæði eða hvort atvinnuveitendur 
auglýsi eftir því. Starfsemin er jafn 
ólögleg þrátt fyrir það. 

„Verkalýðshreyfingin hefur 
í auknum mæli orðið var við að 
hingað komi fólk sem er að leita 
sér eftir vinnu tímabundið og fer 
svo eitthvað annað og er steinhissa 
á að það þurfi að borga skatta og 
gjöld meðan á dvöl þeirra stendur.“ 

Tryggingamálin verða
að vera í lagi

„Annað sem skiptir gríðarlegu 

máli er að tryggingamál starfs-
manna séu í lagi og ef fólk er ekki 
skráð og borgar ekki sín gjöld er 
það væntanlega ekki tryggt með 
viðeigandi hætti. Slasist sjálf-
boðaliðar við störf getur það auk 
líkamlegra áverka reynst þeim 
fjárhagslega dýrt. 

Við hjá Framsýn höfum fengið 
inn á borð til okkar mál sjálfboða-
liða sem hafa slasast við vinnu og 
ekki verið með íslenska kennitölu, 
ekki verið skráðir á landinu og 
hreinlega ekki verið til í kerfinu. 
Því miður er það svo að fyrir 
vinnuveitandann er ódýrast og 
best að viðkomandi yfirgefi landið 
og leiti sér læknisþjónustu í sínu 
heimalandi. Slíkt er náttúrlega 
ótækt fyrir viðkomandi einstak-
ling og ómögulegt að segja hverjar 
afleiðingarnar af slíku eru. 

Á yfirborðinu virkar það sak-
laust að ráða til sín sjálfboðaliða 
en slíkt getur snúist í höndunum 
á fólki og breyst í harmleik fyrir 
einstaklinginn sem ræður sig til 
starfa sé hann ekki löglega skráður 
og tryggður.“

Flestir vilja hafa
samningana í lagi

Aðalsteinn segir að sem betur fer 
vilji flestir hafa þessi mál í lagi hjá 
sér og það hafi færst í aukana að 
vinnuveitendur leiti til verkalýðs-
félaganna til að fá upplýsingar og 
lög og reglur um starfsmannahald. 

„Samkvæmt upplýsingum frá 
Þjóðskrá þarf fólk að fá íslenska 
kennitölu dvelji það lengur hér 
á landi en sex mánuði. Ætli það 
hins vegar að hefja störf á Íslandi 
fyrir þann tíma, stofna bankareikn-
ing eða sækja um skattkort þurfa 
þeir að sækja strax um kennitölu. 
Samkvæmt þessu þarf fólk sem 
kemur hingað að vera með kenni-
tölu ef það ætlar að vinna og alveg 
burt séð frá því hvað það ætlar að 
vinna lengi.“

Margir vita ekki betur

Að sögn Aðalsteins er allt of 
algengt að hér sé fólk að vinna 
við byggingarvinnu, í ferða-
mannaiðnaðinum og við land-
búnaðarstörf sem ekki er löglega 
skráð og ekki á launum samkvæmt 
launataxta.

„Hér áður fyrr þótti sjálfsagt 
að unglingar færu í sveit og væru 
þar í nokkrar vikur eða mánuði 
fyrir mat og húsnæði. Staðan hefur 
einfaldlega breyst í dag og mun 
meira um að ráðningar tengist 
beinni atvinnustarfsemi og dæmi 
um að menn hafi gert út á sjálf-
boðaliðana.

Afskipti okkar af þessum 
málum sýna líka að vinnuveit-
endur og þeir sem bjóða fram 
starfskrafta sína eru ekki alltaf að 
brjóta lög vísvitandi. Margir vita 
bara ekki betur og vita ekki að þeir 
eru að brjóta lög eða reglur.“

Aðalsteinn segir að til að hafa 
allt eins og það á að vera beri 
vinnuveitanda að skrá allt starfs-
fólk, sjá til að það sé rétt tryggt og 
greiða því laun samkvæmt kjara-
samningum. 

„Það er í gildi samningur um 
laun fyrir almenn störf í sveitum 
milli Starfgreinasambandsins og 
Bændasamtaka Íslands þar sem 
tekið er á liðum eins og fæði og 
húsnæði þannig að það á ekkert 
að vefjast fyrir mönnum hver 
réttindi starfsfólksins eru,“ segir 
Aðalsteinn Árni Baldursson, for-
maður Framsýnar stéttarfélags á 
Norðurlandi, að lokum.  /VH

Fréttir

Halldóra Sigríður Sveinsdóttir, 
formaður Bárunnar stéttarfélags á 
Suðurlandi.

Aðalsteinn Árni Baldursson, for-
maður Framsýnar stéttarfélags á 
Norðurlandi.

Sindri Sigurgeirsson, formaður 
Bændasamtaka Íslands.

-

 Mynd / HKr.
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Málþing um sögu Bessa-
staða haldið 7. maí
Félag um átjándu aldar fræði 
heldur málþing sem ber yfir-
skriftina Af sögu Bessastaða 
1600–1944, laugardaginn 7. 
maí nk. í Þjóðarbókhlöðu, fyr-
irlestrasal á 2. hæð. Það hefst 
kl. 13.30 og því lýkur kl. 16.15.

Á málþinginu flytja fjór-
ir fræðimenn erindi sem hér 
segir: Björn Teitsson ræðir 

um Bessastaði sem bústað 

Guðlaugur R. Guðmundsson 
um Bessastaðaskóla í íslenskri 

Dýrmundsson um bújörðina 
Bessastaði og búskap þar 1600–

um eigendasögu Bessastaða 
− Allir velkomnir.

Fréttir

Fræðslunámskeið Lífrænu akademíunnar:

Aðlögun að lífrænum búskap  
– fyrstu skrefin
Námskeið fyrir bændur og annað 
áhugafólk um lífræna aðlögun, 
framleiðslureglur, leiðbeiningar, 
eftirlit, vottun, aðlögunarstuðn-
ing, vinnslu og markaðssetningu 
lífrænna afurða.

• Reykjavík, föstudaginn 6. maí 
2016, kl. 11.00–16.00

• Þarabakka 3 (3.h.), 109 

næg bílastæði t.d. nærri 
Breiðholtskirkju)

Námskeiðsgjald er kr. 20.000. 
Innifalið auk námskeiðs er prentað 

fræðsluefni, allar glærur og eintak 
af Reglum Túns um lífræna fram-
leiðslu, auk veitinga. 

Tilkynningar um þátttöku 
skal senda á tun@tun.is fyrir kl. 

R. Dýrmundsson (oldyrm@gmail.
com) og Gunnar Á. Gunnarsson (s.  

Lífræna akademían er sam-
starfsvettvangur þriggja fag- og 
hagsmunaaðila á sviði lífrænnar 
framleiðslu:

Bændasamtök Íslands
VOR − Verndun og ræktun 
Vottunarstofan Tún ehf.

Breytingar á lögum um þjóðfánann samþykktar á Alþingi:

Heimild til markaðssetningar 
með íslenska fánanum
Breyting á lögum um þjóð-
fána Íslendinga var samþykkt 
á Alþingi þann 19. apríl síðast-
liðinn. Í grundvallaratriðum fel-
ast breytingarnar í því að ekki 
þarf sérstakt leyfi ráðuneytisins 
til að nota hinn almenna þjóðfána 
við markaðssetningu á vöru eða 
þjónustu.

Breytingar á þessum lögum hafa 
legið fyrir þinginu í um eitt ár og 
fóru í gegnum aðra umræðu þann 

afgreiða það svo 1. febrúar, en þá 
komst það reyndar aldrei á dagskrá. 

Girt fyrir villandi 
upprunamerkingar

Síðbúnar athugasemdir bárust frá 
Samtökum iðnaðarins við fyrirliggj-
andi frumvarp, þar sem lagt var til 
að girt yrði fyrir þann möguleika 
að hægt yrði að villa um fyrir neyt-
endum með því að merkja vörur 
framleiddar úr innfluttu landbúnað-
arhráefni (til dæmis kjöti, mjólk og 
grænmeti) með íslenska fánanum.  

Í frumvarpinu, eins og það leit út 
fyrir 3. umræðu, voru undanþágu-
ákvæði sem heimiluðu notkun á 
þjóðfánanum til að merkja vörur sem 
framleiddar hafa verið hér á landi í 
að minnsta kosti 30 ár undir íslensku 
vörumerki, jafnvel þótt úr innfluttu 
hráefni væru að stóru eða litlu leyti.  

Stjórnskipunar- og eftirlits-
nefnd ákvað að taka tillit til þessara 

athugasemda og í nefndaráliti segir 
meðal annars: 

„Fyrir nefndinni komu fram sjón-
armið um að þegar um er að ræða 
landbúnaðarhráefni, sem framleidd 
eru á Íslandi, geri neytendur í vax-

andi mæli kröfu um að uppruna 
þeirra sé getið í merkingum. Þannig 
geti verið hætta á að neytendur muni 
álíta það villandi að vörur framleidd-
ar úr innfluttum landbúnaðarhráefn-
um, t.d. kjöti, mjólk og grænmeti, 
beri íslenska fánann. Nefndin fellst 
á nauðsyn þess að bregðast við því 
og leggur til viðbótarákvæði sem 
felur í sér undanþágu, þ.e. að vara 
teljist ekki íslensk ef hún er fram-
leidd úr innfluttu hráefni sem telst 
vera einkennandi hluti vörunnar og 
er eðlislíkt búvöru, þ.m.t. afurðir 
eldisfiska, sem er ræktuð hér á landi, 
vöru sem er framleidd hér á landi á 
garðyrkjubýli, gróðrarstöð eða garð-
yrkjustöð, eða nytjastofnum sjávar 
sem veiddir eru af íslenskum skipum 
innan íslenskrar fiskveiðilandhelgi.

Nefndin fellst einnig á sjónarmið 
um að gera þurfi greinarmun á vöru 
sem hönnuð er á Íslandi undir íslensku 
vörumerki eftir því hvort hún er fram-
leidd hérlendis eða erlendis. Nefndin 
tekur undir að þótt hvort tveggja megi 
merkja með fánanum sé mjög mik-
ilvægt að jafnframt komi ætíð fram 
í merkingu vöru í hvaða landi hún 
er framleidd. Nefndin telur að slíkt 
sé til þess fallið að veita neytendum 
eðlilegar upplýsingar um vöruna.

Nefndin leggur einnig til að ráð-
herra verði falið að útfæra nánar 
í reglugerð hvað teljist nægileg 
aðvinnsla, hvað teljist einkennandi 
hluti vöru og eðlislíkt hráefni og skil-
greiningu framleiðslulands.“  /smh

fyrirtækjafánar hátíðarfánar
þjóðfána borðfána bannerar

Kvöldsól á Bessastöðum.  Mynd / HKr.

Söfnun Kanínu ehf. á Karolina Fund gekk vel:

Komin í samstarf við Kjötpól 
um vinnslu og pökkun
„Við fengum gríðarlega góða 
aðstoð í gegnum Karolina Fund, 
okkur lagði lið alveg hreint frábært 
fólk og það má alveg segja að með 
framlögum þess hafi kanínurækt á 
vegum fyrirtækisins verið bjargað. 
Fyrir það er ég afar þakklát,“ segir 
Birgit Kostizke, sem rekur félagið 
Kanína ehf. á Syðri-Kárastöðum í 
Húnaþingi vestra.

Félagið er nú eftir söfnun á 
Karolina Fund á þokkalegu róli að 
sögn Birgit og hefur nú hafið sam-
vinnu við kjötvinnslufyrirtækið 
Kjötpól í Reykjavík.

„Ég er afskaplega ánægð með að 
hafa fundið fyrirtæki sem er til í að 
vinna með mér, en Kjötpól mun sjá 
um að hluta niður kanínukjöt. Það 
hefur ekki verið hægt að gera fram 
til þessa. Bæði Birgit og Sigurður 
Haraldsson, kjötiðnaðarmeistari hjá 
Kjötpól, eru vongóð um að samstarf-
ið muni ganga að óskum.

Kanínukjöt í sælkerabúðir um 
land allt

„Kjötpól hefur líka leyfi til að vinna 
kanínukjötið og vakumpakka því, 
m.a. hryggjum, lærum og frampört-
um. Það mun svo ekki líða á löngu 
þar til hægt verður að kaupa niður-
hlutað kanínukjöt í fleiri verslunum 
en einungis Matarbúrinu á Granda. 
Með þessu samstarfi við Kjötpól 
standa okkar væntingar til að hægt 
verði að kaupa kanínukjöt í sælkera-
búðum úti um allt land,“ segir Birgit.

Fyrirtækið Kjötpól var stofnað 

og hefur það vaxið og dafnað. 
Markmið félagsins er að framleiða 
vörur sem lausar eru við öll aukaefni 
og innihalda eingöngu kjöt, krydd og 
salt. Fjölbreytt vöruúrval er í boði 
hjá félaginu, en það framleiðir fjöld-

ann allan af pylsum og skinkum úr 
íslensku hráefni. 

Skinnið hentar í ýmsar vörur

Birgit bendir á að kanínur gefi ekki 
bara af sér kjöt, heldur líka skinn 
og er sútað kanínuskinn bæði mjúkt 
og fínt og hentar vel í ýmsar vörur, 
fatnað og skraut. Félagið fékk fyrir 
skömmu styrk frá Uppbyggingasjóði 

Norðurlands vestra til að vinna að 
verkefni sem nefnist: Kanínuskinn 
og kanínuleður – ný söluvara. Birgit 
segir að styrkurinn verður nýttur til 
að búa til söluvefsíðu til að kynna 
frábært hráefni. 

Aðalfundur Kanínu ehf. var 
haldinn á dögunum og þar var 

milljónum í 10 milljónir króna.  
 /MÞÞ

Haraldsson, kjötiðnaðarmeistara í Kjötpól í Reykjavík. 

Samningur um reiðvegi
Í gærdag var stór stund hjá hinu 
nýstofnaða hestamannafélagi 
Skagfirðingi.

Formaður þess, Guðmundur 
Sveinsson, og sveitarstjóri 
Skagafjarðar, Ásta Pálmadóttir, 
undirrituðu samning um upp-

byggingu og viðhald reiðvega í 
sveitarfélaginu.

Samningurinn er til fimm ára og 
leggur sveitarfélagið til 3.500.000 

Skagfirðingur þakkar sveitarfé-
laginu rausnarlegan stuðning.
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ai Storgaard ai 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

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! 

169.995kr.

79290121     

Bílkerra, 1520x1200x310 mm.

199.995kr.

79290205     

Bílkerra, 2400x1490x370 mm. 189.995kr.

79290210     

Bílkerra, með háum gafli, vírgólfi,
2750x1500x390 mm. 

189.995kr.

79290124     

Bílkerra, 2100x1200x370 mm.

allar kerrur Heitgalvaniseraðar - leyfileg 
heildarþyngd 750 kg - með LED ljósum

Sterkar  
og góðar 
kerrur

99.995kr.

0291820
Styrkingar: 3.095 kr.
Festingar: 1.905 kr.

SAM barnahús, 
2,4 m2, 19 mm

burðargeta  
485kg

burðargeta  
550kg

burðargeta  
590kg

burðargeta  
535kg

149.995kr.

0291815
Styrkingar: 3.495 kr. / Festingar: 3.995 kr.

UNA bjálkahús, 4,4 m2, 19 mm

299.995kr.

0291808 

NILS garðhús, 12,1 m2, 19 mm

259.995kr.

0291811
Styrkingar: 3.695 kr. / Festingar: 3.995 kr. 

MALTA bjálkahús, 8,7m2, 28 mm

229.995kr.

0291817
Styrkingar: 4.895 kr. / Festingar: 3.995 kr.

MAAS bjálkahús, 7,6 m2, 28 mm

NÝTT

SMÁHÝSI OG BJÁLKAHÚS Í ÚRVALI
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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

Fjármálakerfi heimsins hafa nötrað allt 
frá efnahagshruninu 2008. Þótt ýmis lönd 
virðist vera að ná sér á strik efnahags-
lega, eins og Ísland, er greinilega enn eitt-
hvað mikið að. Undir niðri kraumar reiði 
og gremja út í alla þá sem tekist hefur að 
maka krókinn á kostnað fjöldans. Eyjan 
Tortóla í Karíbahafinu er svo allt í einu 
orðin tákngervingur gremjunnar.  

Ein birtingarmynd þess sem hér hefur 
gerst var sú dæmalausa aðferð að verðlauna 
þá sem höfðu staðið í stórflutningum á fjár-
magni frá Íslandi fyrir hrun. Þar var oftar 
en ekki um lánsfé að ræða sem eigendur 
bankanna lánuðu sjálfum sér og vinum oft-
ast í gegnum aflandsfélög þar sem reynt var 
að fela allar slóðir um eignarhaldið. Síðan 
kom í ljós að félögin, sem voru upphaflegir 
lántakendur, lánuðu oftast fjármagnið aftur 
til annarra huldufélaga án trygginga. Þegar 
reynt var að nálgast lánsféð í gegnum föllnu 
bankana, voru upphaflegu lántakendurnir 
eignalaus skúffufélög í Lúxemborg eða 
öðrum löndum. Peningarnir sem þannig 
voru fluttir út, voru því „ókeypis“ lán fyrir 
raunverulega lántakendur. Sumir myndu 
eflaust orða það svo á góðri íslensku að 
peningunum hafi hreinlega verið stolið. 

Kokkuð var upp leið af þáverandi rík-
isstjórn og Seðlabanka Íslands til að reyna 
að fá horfinn (oft stolinn) gjaldeyri til baka 
inn í gjaldeyrislaust Ísland. Þá ríkti hreint 
neyðarástand, enda búið að skuldsetja 
Ísland upp fyrir loftnet með lántökum á 
gjaldeyri hjá erlendum ríkisstjórnum og 
sjóðum. Saklausu fjárfestarnir gleyptu auð-
vitað við tilboðinu, því hvergi í heiminum 
var hægt að fá betri ávöxtun. Í boði var 
20% ávöxtun fyrir það eitt að koma til baka 
með gjaldeyri sem mokað hafði verið út úr 
Íslandi nokkrum misserum áður. 

Már Guðmundsson seðlabankastjóri lýsti 
þessu ágætlega í frétt á Vísi 2013. Þar grein-
ir hann frá þessari fjárfestingaleið bankans 
um leið og hann viðurkennir að hún gagnist 
aðeins ríka fólkinu. Segir hann, að frá því 
á árinu 2012, hafi gjaldeyrir að andvirði 
45 milljarða íslenskra króna skilað sér til 
landsins í gegnum þessa leið. Á endanum 
urðu það yfir 70 milljarðar. Í staðinn fyrir 
gjaldeyri fengu útrásarsnillingarnir krónur 
á 20% afslætti. 

Nefndir voru til sögunnar stofnendur 
Bakkavarar og fjölmargir aðrir íslenskir 
fjármálasnillingar sem nýttu sér tækifærið. 
Sumir þeirra keyptu fyrirtæki á útsölu. Aðrir 
dembdu sér inn á fasteignamarkaðinn og 
keyptu upp heilu blokkirnar til að hagn-
ast síðan á ört vaxandi húsaleigu. Þannig 
ryksuguðu menn upp fasteignamarkaðinn 
því ekkert venjulegt fólk gat keppt við þessi 
fjármálaséní sem höfðu 20% af kaupverðinu 
í meðgjöf frá íslenska ríkinu. Eftir sátu 
fjölskyldurnar sem nú voru neyddar inn á 
húsaleigumarkað. Leiguverðið rauk auðvit-
að upp þar sem búið var að kaupa upp alla 
samkeppni á markaðnum. 

Síðan þurftu þessir sérdeilis yndislegu 
snillingar ekki annað að gera en að bíða 
rólegir. Fasteignaverðið rauk auðvitað upp 
líka vegna lítils framboðs. Á nokkrum árum 
eru þessir gosar því búnir að hagnast um 
tugi prósenta á kostnað þrautpínds almenn-
ings. Þegar gjaldeyrishöftunum verður aflétt 
geta þeir væntanlega endurtekið leikinn. 
Selt allt draslið á Íslandi og skundað á brott 
til Tortóla með sinn ótrúlega gróða. Í þess-
um hópi eru eigendur nokkurra íslenskra 
fjölmiðla sem farið hafa mikinn í umræð-
um um svokölluð Panamaskjöl. Þar sem 
slík tengsl eru orðin ljós, má trúlega spyrja 
sig um trúverðugleika slíkra fjölmiðla? Er 
nema von að venjulegu fólki blöskri. 

Líklega er nokkuð seint fyrir suma að 
grípa um rassinn eða að fara að íhuga ágætt 
orð sem sögð voru fyrir margt löngu; – sá 
yðar sem syndlaus er, kasti fyrsta steininum.
  /HKr. 

Hinir syndlausu

Ísland er land þitt

2

og mun ræktunin fara fram í einangrunarstöð á Stóra-Ármóti á Suðurlandi. /HKr.

Stjórnmálalegu uppnámi síðustu vikna virð-
ist ekki lokið þó að ríkisstjórn með nýrri 
forystu sé tekin til starfa. Hætt er við að 
það haldi áfram næstu vikur og mánuði 
ef birting gagna úr svokölluðum Panama-
skjölum heldur áfram með sama hætti. 

Fram hefur komið að í þessum gögnum séu 
nöfn um 600 Íslendinga og ekki er búið að 
fjalla um nema örfá þeirra enn sem komið er. 
Með þessum birtingarhraða getur málið verið 
til umfjöllunar næstu árin. Það er ekkert við 
það að athuga að þessi gögn séu birt og sagðar 
af þeim fréttir, en það er ekki til framfara fallið 
ef þau eiga að skyggja á öll önnur verkefni í 
samfélaginu á meðan. 

Áhersla lögð á 76 þingmál 

Ríkisstjórnin hefur birt lista yfir þingmál 
sem hún leggur áherslu á að koma fram fyrir 
boðaðar kosningar síðar á árinu. Á honum 
eru alls 76 mál. Þar á meðal er frumvarp um 
búvörusamningana, en einnig frumvarp til 
breytinga á lögum um búnaðargjald þar sem 
gjaldið verður væntanlega lagt af. Þá er einnig 
á listanum tillaga til þingsályktunar um full-
gildingu hins svokallaða tollasamnings Íslands 
og Evrópusambandsins. Við hann eru bændur 
ekki sáttir. 

Um þessar mundir er að störfum vinnu-
hópur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra 
sem ætlað er að meta áhrif samningsins og 
samhliða einnig áhrif nýrra aðbúnaðarkrafna. 
Hópurinn á að skila niðurstöðum sínum fyrir 
1. júní næstkomandi, en þau gögn sem þegar 
liggja fyrir benda til þess að kostnaður vegna 
samningsins og aðbúnaðarkrafna skipti millj-
örðum. Bændur eru alls ekki ósáttir við hertar 
aðbúnaðarkröfur, en á sama tíma er mikilvægt 
að allir skilji að breytingar vegna þeirra kosta 
mikla fjármuni. Af þeim sökum er sérkennilegt 
og ósanngjarnt að draga um leið úr tollvernd og 
þrýsta á um enn frekari lækkun afurða.

Verðlag í takt við lífskjör

Þeir sem gagnrýna landbúnaðinn binda 
sig gjarnan við einn þátt þegar um hann er 
rætt, það er að segja verðið. Óljóst er oftast 
við hvaða verð er verið að miða. Verðlag í 
einstökum löndum, til dæmis í Evrópu, er 
einfaldlega í samhengi við almenn lífskjör 
í viðkomandi löndum. Verðlag hérlendis er 
fremur hátt miðað við mörg önnur lönd en 
það er svipað og í löndunum sem við berum 
okkur saman við. Í desember var matarverð 
á Íslandi í 8. sæti í Evrópu samkvæmt gögn-
um Evrópusambandsins en var um leið það 
lægsta á Norðurlöndunum. Þetta benti Erna 
Bjarnadóttir, hagfræðingur BÍ, á í grein í 
Morgunblaðinu fyrir skömmu. Arnar Árnason, 
formaður Landssambands kúabænda, skrifaði 
einnig grein á naut.is um samhengi launa og 
verðlags þann 25. apríl þar sem hann spyr 
hvort allir vilji ekki norsk laun og grískt verð-
lag. Auðvitað væru allir til í það en samhengi 
hlutanna verður einfaldlega ekki rofið. Ef þú 
vilt gríska verðlagið verður þú líka að sætta 
þig við grísku launin og öfugt. 

Einstök náttúra 

Allt eru þetta hlutir sem margoft hefur verið 
bent á áður og mun vafalítið þurfa að gera 
áfram. Spurningin er hins vegar hvort að 
umræðan þurfi ekki á því að halda að komast 
upp úr þeim farvegi að einungis sé horft með 
rörsýn á verðið. Því verður ekki á móti mælt að 
hér á Íslandi verða seint framleiddar ódýrustu 
búvörur í heimi. 

Landið er fámennt en á sama tíma stórt 
og dreifbýlt og náttúran er stundum óblíð. 
En framleiðsluaðstæður okkar eru hins vegar 
eftirsóknarverðar Við eigum nóg af hreinu 
vatni og verulegt landrými. Náttúran getur 
jú verið erfið en hún er líka einstök – eins og 
við getum best séð á öllu því fólki sem vill 
koma og skoða hana. Afurðirnar okkar búa yfir 
sögu sem geymir fjölmörg tækifæri og kannski 
þurfum við einmitt að fara að horfa meira til 
hennar heldur en bara þess að selja magafylli.

 

Sérstaða Íslands varðandi litla 
sýklalyfjanotkun

Því til viðbótar notum við óverulegt magn af 
sýklalyfjum og varnarefnum. Ofnotkun sýkla-
lyfja í landbúnaði er mikið vandamál um allan 
heim og ónæmið sem skapast hefur í kjöl-
farið verið kallað stærsta heilbrigðisógn 21. 
aldarinnar. Þetta er sérstaða sem hefur mikla 
þýðingu. Landbúnaður víða um heim hefur 
notað sýklalyf í óhófi til að auka framleiðni 
og lækka verð með fyrrgreindum afleiðing-
um. Þær landbúnaðarvörur sem fluttar eru 
inn nú þegar eru ekki merktar með tilliti til 
sýklalyfja notkunar eða annarra framleiðslu-
aðstæðna svo sem aðbúnaðar starfsfólksins 
sem starfar við framleiðsluna, eða aðbúnaðar 
dýranna ef um dýraafurðir er að ræða. Þetta 
eru mál sem sumir neytendur hafa látið til sín 
taka en það sést ekki mikið til heildarsamtaka 
þeirra á þessu sviði, þó full ástæða væri til.

Aukin umhverfisvitund

Til viðbótar er einnig ástæða til að ræða 
umhverfisáhrifin. Landbúnaður hefur 
umhverfisáhrif hér sem annars staðar og 
Bændasamtökin hafa nýverið skrifað undir 
samkomulag um að vinna að vegvísi til að 
draga úr losun gróðurhúsalofttegunda í land-
búnaði. En umhverfismeðvitaðir neytendur 
eru margir hverjir farnir að spyrja hvað varan 
sem þeir kaupa er flutt um langan veg áður 
en hún kemst á borð til þeirra.

Fyrir skömmu var viðtal við hérlendan 
umhverfisfræðing sem setti sér það markmið 
að draga úr umhverfisfótspori sínu. Hann 
gerði fjölmargt í því skyni, m.a. lagði einka-
bílnum en hugsaði líka út í það hvort þær 
vörur sem hann keypti væru framleiddar sem 
næst markaðnum, en ekki fluttar um langan 
veg með tilheyrandi umhverfisáhrifum. Þetta 
skiptir okkur líka máli.

Mér dettur ekki í hug að halda því fram að 
verð eigi ekki að hafa þýðingu í umræðu um 
þessi mál. En þá má einfaldlega ekki einblína 
á það í samfélagi 21. aldarinnar.

Sindri Sigurgeirsson
formaður Bændasamtaka Íslands
sindri@bondi.is

Umræðan og veruleikinn
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Að venju var opið hús í Garðyrkjuskóla 
Landbúnaðarháskóla Íslands á Reykjum 
í Ölfusi á sumardaginn fyrsta. 

Þúsundir gesta heimsóttu skólann þennan 
dag og nutu þess að sjá gróðurinn og kaupa 
sér grænmeti á staðnum. Hápunktur dagsins 
var afhending garðyrkjuverðlaunanna 2016, 
auk umhverfisverðlauna Hveragerðisbæjar 
og Sveitarfélagsins Ölfuss. 

Verknámsstaður garðyrkjunnar

Grasagarður Reykjavíkur fékk verðlaun 
fyrir að vera verknámsstaður garðyrkjunn-
ar 2016. Garðurinn var stofnaður árið 1961 
þegar Reykjavíkurborg var gefið safn 175 
íslenskra jurta til varðveislu. Garðurinn var 
í þá daga um 700 m2 en er í dag tæplega 
50.000 m2 (tæpir 5 hektarar). Grasagarðurinn 
er safn lifandi plantna og hefur það hlut-
verk að varðveita plöntutegundir og efla 
skilning á mikilvægi gróðurs með fræðslu 
og rannsóknum. Safngripir garðsins eru nú 
um 5000. Starfsmenn Grasagarðsins eru sjö 
talsins, flestir garðyrkjumenntaðir en auk 
þeirra koma að umhirðu garðsins sumar-
starfsmenn og fjöldi sjálfboðaliða. Í gegnum 
tíðina hefur Grasagarðurinn tekið í verknám 
fjölda garðyrkjunema sem hafa fengið að 
glíma við fjölbreytt ræktunarverkefni í 
spennandi umhverfi. Í kaupbæti hafa þessir 
nemar fengið yfirgripsmikla þekkingu á þeim 
plöntutegundum sem hægt er að rækta við 
íslenskar aðstæður og búa þeir svo sannarlega 
að þeirri þekkingu þegar kemur að framtíðar-
störfum í þágu garðyrkjunnar. „Við þjálfun 
garðyrkjunema hefur Grasagarðurinn sýnt 
mikla fagmennsku og ábyrgð og er það skól-
anum því sönn ánægja að veita Grasagarði 
Reykjavíkur viðurkenningu sem verknáms-
staður garðyrkjunnar árið 2016“, segir m.a. 
í umsögn skólans.

Heiðursverðlaun garðyrkjunnar 

Að þessu sinni hlaut Björgvin Steindórsson, 
skrúðgarðyrkjumeistari og forstöðumaður 
Lystigarðs Akureyrar, heiðursverðlaun garð-
yrkjunnar 2016. Björgvin Steindórsson er 
fæddur á jóladag árið 1954 á Akureyri. Hann 
varð stúdent frá MA 1974 og ákvað svo að 
ganga í háskóla en uppgötvaði að hann hafði 
ekki áhuga á því að stunda þægilega innivinnu 
ævina á enda. Hann dreif sig því í skrúðgarð-
yrkjunám Garðyrkjuskóla ríkisins og lauk því 
árið 1982 og varð skrúðgarðyrkjumeistari árið 
1988. Árið 2005 lauk hann svo diplómanámi 
í garðyrkjutækni frá Landbúnaðarháskóla 
Íslands. Björgvin hefur unnið við garðyrkju-
störf hjá Akureyrarbæ nær alla sína starfsævi, 
fyrst sem verkstjóri hjá garðyrkjudeild bæjar-
ins en síðar sem umsjónarmaður og verkstjóri 
hjá Lystigarði Akureyrar, eða allt fram til 
ársins 1997 þegar hann tók við sem forstöðu-
maður garðsins. Hefur hann gegnt því starfi 
æ síðan. Um 12 ára skeið rak Björgvin einnig 
eigin skrúðgarðyrkjuþjónustu á Akureyri þar 
sem hann teiknaði, skipulagði og sá um fram-
kvæmdir á lóðum.

„Björgvin hefur ásamt starfsfólki sínu átt 
sinn þátt í að koma Lystigarði Akureyrar á 
kortið sem einu helsta aðdráttarafli bæjarins. 
Hann hefur haft fagmennsku að leiðarljósi í 
sínu ævistarfi en jafnframt notið þeirra for-
réttinda að fá að starfa við aðaláhugamál 
sitt, garðyrkju. Að sögn fjölskyldu hans hafa 
sumarfríin verið vel nýtt við frætínslu og 
garðaskoðun víða um heim og nú er röðin 
komin að þjálfun barnabarnanna sem vita 
fátt skemmtilegra en að hjálpa afa við garð-
yrkjustörfin“, segir m.a. í umsögn skólans um 
heiðursverðlaunahafa garðyrkjunnar.

Umhverfisverðlaun Hveragerðis
og Ölfuss

Forseti Íslands afhenti umhverfisverðlaun 
Hveragerðisbæjar á sumardaginn fyrsta en 
þau hlaut fyrirtækið Fengur í Hveragerði en 
fyrirtækið er brautryðjandi á sviði endur-
vinnslu timburs en þarna eru vörubretti tætt 
niður, og þurrkuð við gufu úr iðrum jarðar. 
Afurðin fer síðan víða sem undirburður fyrir 
húsdýr. Nýlega hóf Fengur að safna rúllu-
plasti frá bænum sem einnig er tætt niður, 
þurrkað og selt úr landi sem hráefni til frekari 
vinnslu. Hefur framleiðsla þeirra víða getið 
sér gott orð og þá ekki síst fyrir það að þarna 

er verið að breyta efnum, sem að öðrum kosti 
yrðu urðuð, í verðmætt hráefni og vöru. 

Sigurður Ingi Jóhannsson forsætis-
ráðherra afhenti umhverfisverðlaun 
Sveitarfélagsins Ölfuss en þau hlaut Sveinn 

Runólfsson landgræðslustjóri sem þakklæti 
til Landgræðslunnar 2016 fyrir ótrúlegan 
árangur í uppgræðslu í Ölfusi. Landgræðsla 
í Þorlákshöfn á sér langa sögu en gífurlegt 
sandmagn hefur í aldanna rás borist upp úr 
fjörunni austan við byggðina og einnig úr 
Ölfusárósi. Þaðan hefur sandurinn borist í 
átt að Selvogsheiði og allt vestur í Selvog. 
Auðug fiskimið eru úti fyrir ströndinni og 
mönnum varð snemma ljóst að ekki væri 
hægt að tryggja búsetu og matvælavinnslu í 
Þorlákshöfn nema ráðist yrði í umfangsmiklar 
landgræðsluaðgerðir til að stöðva sandfokið. 
Árið 1935 var mesta sandsvæðið girt af og 
friðað fyrir búfjárbeit. Girðingin var 22 km að 
lengd og friðaði um 7.800 ha. lands. Allt frá 
þeim tíma hefur verið unnið að landgræðslu 
við Þorlákshöfn og þó að margt hafi unnist á 
síðustu áratugum er ljóst að seint verður séð 
fram úr þeim verkefnum sem nauðsynleg eru 
til að tryggja varanlegan árangur uppgræðslu-
starfsins.  /MHH

Opið hús hjá Garðyrkjuskóla Landbúnaðarháskóla Íslands á sumardaginn fyrsta: 

Grasagarður Reykjavíkur og Lystigarðurinn á
Akureyri hlutu Garðyrkjuverðlaunin 2016

Líf og starf MÆLT AF
MUNNI FRAM

Í síðasta vísnaþætti glutraðist niður vísa 
Péturs á Hallgilsstöðum sem hann orti 
við fráfall Ludvigs R. Kemp:

Harpan er þögnuð. Heilögust ró
hjúpar nú snillingsins náinn.
Ljóðvana söngfuglar læðast í mó;
Ludvig R. Kemp er dáinn.

Varla ætti að þreyta lesendur ein af gull-
aldarvísum Sveinbjarnar Beinteinssonar 
frá Draghálsi:

Varð af hrelldum hryggðin felld,
hækkar veldi dagsins.
Blysum heldur hátt í kveld
Heklueldur bragsins.

Eftir því sem gerst er vitað, þá orti Einar 
nokkur, djákni í Grímsey, þessar stökur þá 
hann gekk hjá eyðibýli nokkru:

Bærinn lengi byggður var,
blómleg engin þóttu.
Heyjafeng á flatirnar
fljóð og drengir sóttu.

Veit ég prúður var hann fyrr
vors í skrúði þínu.
Þegar knúði kuldi á dyr
kotið hlúði að sínu.

Dalurinn gnótt af dásemd bauð
dag og nótt á stundum.
Nú er tóttin eftir auð,
orðið hljótt á grundum.

Grær og týnist gata í mó,
glatast stóð í haga.
Í leynum dalsins liggur þó
lands og þjóðar saga.

Um Hafliða í Búð áttræðan orti Auðunn 
Bragi Sveinsson:

Ekki held þig ellin bugi.
Undra lítil merki sér
þess, að átta áratugi
eigir nú að baki þér.

Þótt seinagangur sé á eindreginni sumar-
komu, þá eru nokkur sannindi fólgin í þess-
um vorvísum Ólínu Jónasdóttur:

Horfinn vetur héðan er,
hrunin snjóavirkin,
og að vana veitir mér 
vorið skáldastyrkinn.

Það á í sjóði þarflegt flest,
þess eru djúpir brunnar,
hefur líka bjargað best
börnum náttúrunnar.

Það má segja að sjáist örlítill „Panamasvipur“ 
á þessari vísu Jóns Jóhannessonar frá 
Ingveldarstöðum:

Þekkist engin tryggð í taug,
tínt var lengi í sjóðinn,
æran gengin enn í haug,
illa fenginn gróðinn.

Það hefur verið ein aðalíþrótt hagyrðinga 
er þeir fara um lönd annarra hagyrðinga, 
að níða hérað þeirra með kveðskap. Svo 
gerði a.m.k. Jón Halldórsson Efra-Seli 
í Hrunamannahreppi þá hann ók inn 
Vatnsdal:

Vegurinn niður í Vatnsdalinn
virðum eykur kvíða.
Aldrei hefur andskotinn
um hann þorað ríða.

Þegar himnum flæktist frá
og fór til heljar kvalinn,
hérna skreið‘ann hnjánum á
hræddur ofan í dalinn.

Jón þurfti þó á ferð sinni um Vatnsdal vinar 
síns með, þar sem bíll hans bilaði, og reyndi 
því að klóra ögn yfir hroðann að ofan:

Lóð fékk hvergi handa sér,
heiftarpínum kvalinn,
af því góðu englarnir
allan byggðu dalinn.

150

Umsjón:
Árni Geirhjörtur Jónsson

kotabyggð1@gmail.com

Mæðgurnar Guðríður Helgadóttir, staðarhaldari á Reykjum, og dóttir hennar, Brynhildur Erla 
Finnbjörnsdóttir, nemandi í Tónlistarskóla Kópavogs, spiluðu nokkur lög við hátíðarathöfnina. 
 Myndir / Magnús Hlynur Hreiðarsson

Hjörtur Þorbjörnsson, forstöðumaður Grasa-
garðs Reykjavíkur, tók á móti viðurkenningunni 
úr hendi forseta Íslands. 

María Björk, dóttir Björgvins Steindórssonar, 
tók á móti heiðursverðlaunum garðyrkjunnar 
fyrir pabba sinn sem átti ekki heimangengt 
þegar verðlaunin voru afhent. Hún er hér með 
forseta Íslands. 

Ólafur Ragnar og Sigurður Ingi fengu ekki að 

búnir að fá glæsilegar grænmetiskörfur að 
gjöf sem innihélt grænmeti ræktað í Garðyrkju-
skólanum.

Sigurður Halldórsson, framkvæmdastjóri 
Fengs, með viðurkenninguna frá Hveragerð-
isbæ, ásamt forseta Íslands og Friðriki Sigur-

Eiginkonur Ólafs Ragnars og Sigurðar Inga, 
þær Dorrit Moussaieff og Elsa Ingjaldsdóttir, 
voru leystar út með glæsilegum blómvöndum 

Sveinn Runólfsson landgræðslustjóri með 

Jóhannsson forsætisráðherra afhenti. 
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Fréttir

Matvælastofnun (MAST) hélt 
ársfund sinn þann 5. apríl síð-
astliðinn á Hótel Reykjavík 
Natura. Viðfangsefni fundarins 
var hagur neytenda í samhengi 
við matvælaframleiðslu. Ræddar 
voru hugmyndir um það hvernig 
hagur neytenda væri tryggður 
þegar kemur að öryggi matvæla 
og upplýsingagjöf um þau. 

Neytendamál hafa orðið sífellt 
meira áberandi í þjóðfélagsum-
ræðunni á undanförnum árum 
samhliða aukinni meðvitund neyt-
enda um matvælin sem þeir neyta. 
Matvælastofnun hefur mætt aukn-
um kröfum um gegnsæjar upplýs-
ingar um matvælin með betri upp-
lýsingagjöf, til að mynda í gegnum 
vef stofnunarinnar. Ný reglugerð 
um miðlun upplýsinga um mat-
væli tók nýlega gildi og auðveldar 
neytendum líka mjög að átta sig á 
innihaldi matvæla. 

Hluti af þessari vakningu neyt-
enda eru hollustusjónarmið; krafa 
neytenda um að geta valið sér 
hollari og „hreinni“ fæðu. Á vef 
MAST má finna upplýsingar um 
Skráargatið, samnorrænt merki sem 
er viðleitni til að gera neytendum 
auðveldara að finna vörur innan 
vöruflokka sem innihalda minna 
salt, minni sykur, minni og hollari 
fitu og meiri trefjar og heilkorn.  

Ný upplýsingareglugerð og 
Skráargatið

Nýja upplýsingareglugerðin og 
Skráargatið var til umfjöllunar á 
fundinum, ásamt upplýsingastefnu 
Matvælastofnunar og fyrirhugaðri 
Facebook-síðu – sem verður virkjuð 
í haust og er tileinkuð hagsmunum 
neytenda. Markmið hennar verður 
að gera neytendum kleift að forðast 
neyslu á varasömum matvælum á 
markaði, að leiðbeina neytendum 
þannig að þeir geti sjálfir tryggt 
öryggi matvæla sem þeir neyta eftir 
fremsta megni og að gera neytend-

um kleift að taka upplýsta ákvörðun 
um þann mat sem þeir neyta.

Á fundinum var fjallað um 
hvenær og hvernig matvæli eru 
innkölluð af markaði og hvaða 
reglur gilda um plast og aðrar 
umbúðir sem komast í snertingu 
við matvælin. Í grunnreglugerð 
kemur fram að matvælasnerti-
efni mega ekki gefa frá sér efni 
þannig að það geti stofnað heil-
brigði manna í hættu eða spillt 
skynmatseinkennum þeirra. 

Þá var frammistöðuflokk-
un MAST kynnt sem gengur út 
á það að neytendur hafi aðgang 
að flokkunarkerfi sem setur mat-
vælaframleiðendur í gæðaflokkana 
A, B og C – eftir því hversu vel 
fyrirtækjunum gengur að  upp-
fylla lögbundnar skyldur sínar 
og tryggja örugg matvæli, fóður, 
heilsu og velferð dýra.

Á ársfundinum voru jafnframt 
kynntar nýjar niðurstöður mælinga 
Matvælastofnunar á ýmsum efnum 
í matvælum eins og salti og trans-
fitusýrum í matvælum; nítríti og 
saltpétri í kjöti; og þungmálmum, 
histamíni og PAH-efnum og listeríu 
í dýraafurðum. Farið var yfir niður-
stöður mælinga á illgresiseyðum og 
skordýraeitri í grænmeti og ávöxt-
um og lyfjaleifum í dýraafurðum. 

Sýklalyfjaþol baktería er vaxandi 
vandamál á heimsvísu og á ársfund-
inum var farið yfir stöðuna á Íslandi 
hvað varðar sýklalyfjanotkun og 
lyfjaþol. 

Ekki hætta af varnarefnum í 
grænmeti og ávöxtum

Í stuttu máli má segja að afar fá 
tilvik af efnum yfir leyfilegum 
mörkum hafi greinst í sýnum úr 
landbúnaðarafurðum á Íslandi. Í leit 
að óæskilegum efnum sem berast úr 
umhverfi, eins og til dæmis þrávirk-
um lífrænum efnum, PCB-efnum, 
þungmálmum, sveppaeitri og ólög-
legum lyfjum, voru engar mælingar 
yfir hámarksgildum sem settar eru í 
reglugerðum. Um sýnatökur varð-
andi leit að varnarefnum í grænmeti 
og ávöxtum segir í niðurstöðum að 
hámarksgildi varnarefna séu lág, 
sjaldan greinist efni yfir hámarks-
gildum og magn sem greinist í mat-
vælum sé langt undir því sem er 
varasamt heilsu manna. Ekki stafi 
hætta af varnarefnum í grænmeti og 
ávöxtum fyrir neytendur.

Glærur frá fundinum og helstu 
niðurstöður eru aðgengilegar í 
gegnum vef MAST á slóðinni 
http://www.mast.is/matvaelastofn-
un/utgafa/fraedslufundir.  /smh

Ársfundur Matvælastofnunar:

Hagur neytenda í brennidepli
– Íslenskar landbúnaðarafurðir komu vel út úr sýnatökum á síðasta ári

Ráðstefna á vegum Matvælalandsins Íslands:

Matur er mikils virði 
− Nýir straumar og markaðssetning matvæla 
Matvælalandið Ísland efnir til 
ráðstefnu í Silfurbergi í Hörpu 
fimmtudaginn 19. maí klukk-
an 12-16 þar sem rýnt verður í 
nýja strauma og framtíð mark-
aðssetningar og sölu á mat. 
Yfirskrift ráðstefnunnar er 
„Matur er mikils virði“-
sem endurspeglar þau 
miklu verðmæti 
sem felast í mat-
vælaframleiðslu.

Aðal fyrir-
lesari á ráð-
s t e fn  unn i 
er Birthe 
L i n d d a l , 
danskur sérfræð-
ingur í framtíðar-
fræðum. Hún heldur 
erindi um strauma og 
stefnur í matargeiranum 
og fjallar um það hvernig 
íslenskir matvælaframleiðend-
ur geta mætt áskorunum og nýtt 
tækifæri sem þeim fylgja. 

Aukum virði afurða

Til að ræða um framtíðina og nýjar 
leiðir við sölu og markaðssetningu 
á mat verða fleiri fyrirlesarar í 

Hörpu þennan dag. Athyglisverð 
erindi verða haldin um leiðir til að 
auka virði afurða, stefnu íslenskra 
fyrirtækja og sagðar reynslusögur 
af nýstárlegum aðferðum til að ná 
til neytenda. 

Allir velkomnir

Áhugasamir eru hvatt-
ir til að taka daginn 

frá. Nákvæm ari 
dag  skrá verð-

ur birt fljót-
lega. Enginn 
aðgangseyrir 

er á ráðstefn-
una en þátttak-

endur eru vinsam-
legast beðnir um að 

skrá sig á vef Samtaka 
iðnaðarins, www.si.is.
Matvælalandið Ísland er 

samstarfshópur Bændasamtaka 
Íslands, Háskóla Íslands, 
Íslandsstofu, Matís, Samtaka ferða-
þjónustunnar, Samtaka fyrirtækja 
í sjávarútvegi, Samtaka iðnaðarins 
og fyrirtækja innan viðkomandi 
samtaka. Atvinnuvega- og nýsköp-
unarráðuneytið á einnig fulltrúa í 
hópnum.

Halldór Runólfsson, frá skrifstofu matvæla-, landbúnaðar- og byggðamála í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 
setur ársfund Matvælastofnunar 2016.  Myndir / Matvælastofnun

Þétt setinn ársfundur Matvælastofnunar á Hótel Natura.

Pallborðsumræður.  Kristín Silja Guðlaugsdóttir, Brigitte Brugger, Zulema S. Porta, Herdís Guðjónsdóttir, Jónína 
Stefánsdóttir, Katrín Guðjónsdóttir, Margrét Björk Sigurðardóttir, Ingibjörg Jónsdóttir og Halldór Runólfsson.

www.VBL.is

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

Landsbankinn.is

Landsbankinn 
greiðir arð til 
samfélagsins

og greiðir á fjórum árum
samtals 82 milljarða í arð,

þar af rúmlega 98% til ríkissjóðs.

Arðgreiðslur Landsbankans í milljörðum króna.

2013 2014 2015 2016

10 20 24 28,5
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Fréttir

Ítalskur vínbóndi skoðar vínviðarræktun á Íslandi:

Átti ekki von á því að ég 
myndi gerast vínbóndi 
– segir Ingólfur Guðnason á Engi í Laugarási
Á dögunum kom hingað til lands 
Alessandro Monni, ítalskur vín-
bóndi frá Sardiníueyju, í þeim til-
gangi að skoða möguleika á því að 
rækta vínvið undir berum himni 
á Íslandi. Ræddi hann við nokkra 
íslenska bændur og að lokum sætt-
ust Ingólfur Guðnason og Sigrún 
Elfa Reynisdóttir, garðyrkjubænd-
ur á Engi í Laugarási, á að leyfa 
honum að gera nokkrar tilraunir 
í landi þeirra. 

Alessandro er 38 ára gamall og 
lærði vínfræðin, bæði víngerð og 
vínviðarræktun, í Pisa í Toskana-
héraði Ítalíu. Hann er sjálfur frá 
bænum Lollove á Sardiníu. Þar 
rekur hann lítið vínframleiðslufyr-
irtæki og er framleiðslan nokkur 
þúsund flöskur á ári sem hann selur 
í heimabæ sínum. Alessandro leitar 
nú hófanna til að hagnýta sér þekk-
ingu sína og menntun – og hluti af 
þeirri leit er að gefa Íslandi gaum 
sem vínframleiðslulandi. Telur hann 
að það þurfi að ganga úr skugga um 
það með tilraunum, að sú viðtekna 
skoðun sé rétt, að ræktun vínviðar 
undir berum himni á Íslandi sé von-
laus. Hann telur að það gæti verið  
auðveldara að rækta vínvið á Íslandi 
en epli, perur og annað í þeim dúr. 
Veigamestu rökin fyrir því að þetta 
geti verið mögulegt sé sú staðreynd 
að það séu sólarstundirnar sem vegi 
í raun þyngra en sjálft hitastigið. 
Þannig að hinir löngu íslensku sum-
ardagar munu gagnast vínviðnum vel 
vel við að þroska aldin sín.

Margt líkt með eyjunum

Hann segist hafa orðið heillaður af 
Íslandi eftir að hafa kynnt sér sögu 
landsins og landbúnaðinn sem hér er 
stundaður. Hann hafi líka séð ýmis 
líkindi með eyjunum tveimur, til að 
mynda varðandi sauðfjárrækt og 
fiskveiðar. Hann hafi lesið sér til um 
að ræktun á vínviði utan dyra væri 
talin óhugsandi og það hafi verið 
honum enn frekari hvatning til að 
reyna slíkt. Hann hafi því ákveðið 
að heimsækja landið og í leiðinni að 
athuga þennan möguleika á að fá að 
gera nokkrar tilraunir hjá bændum. 

Syrha-græðlingar á Engi

Ingólfur og Sigrún á Engi tóku 
Alessandro vel og sýndu honum 
hvaða landkostir væru í boði hjá 
þeim. Ingólfur segist ekki hafa 
átt von á því að gerast vínbóndi á 
Íslandi. „Alessandro hefur tröllatrú 
á að hér sé hægt að rækta vínvið. 
Það brýtur að vísu gegn skoðun-
um flestra. Í Danmörku er sums 
staðar fengist við ræktun vínviðar, 
á völdum svæðum og eftir miklar 
tilraunir. Árangurinn þar er mis-
góður en gengur sem sagt á allra 
bestu stöðum.  Sama er að segja um 
Suður-England. Alessandro kemur 
frá þeim ódáinsakri Sardiníu þar 
sem meira að segja næturfrost 
eru óþekkt fyrirbæri, svo ég geri 
mér ekki miklar vonir. Þegar við 
vorum að leita að frostlausum bletti 
í görðunum hér í slyddu og einni 
gráðu yfir frostmarki upp úr miðjum 

apríl var hitinn 24 gráður heima hjá 
honum. En hann sótti þetta fast og 
ég ákvað að leyfa honum að gera 
þessa forathugun.  

Við settum græðlinga af Syrah-
þrúgum í óupphitað plasthús og 
síðan er ætlunin að setja niður 
græðlinga utanhúss þegar frost fer 
úr jörðu. Hann virðist ekki hafa 
unnið mikla heimavinnu hvað varð-
ar veðurfarið hér, seina vorkomu, 
kaldan mýrajarðveg, næturfrost-
hættu og stutt, rysjótt sumur.  En við 
sjáum hvað setur.  Hann bendir á að 
hér eru ekki þeir sjúkdómar sem þarf 
að kljást við sunnar í álfunni og það 
mun vera rétt hjá honum. Tilraunir 
með fleiri yrki, einkum frá norðlæg-
um slóðum, gæti hugsanlega leitt 
til jákvæðrar niðurstöðu með tíð og 
tíma,“ segir Ingólfur.  /smh

Ráðstefna um búfjárbeit verður 
haldin í Reykjavík í haust
Alþjóðleg ráðstefna um búfjárbeit 
á Norðurlöndunum verður haldin  
í Reykjavík dagana 12.–15. sept-
ember. Gert er ráð fyrir að um 150 
manns sitji þingið.

Á þinginu verður m.a. rætt um 
beit í samhengi við sjálfbæra þróun 
og loftslagsbreytingar auk annars.  
Guðmundur Halldórsson, rann-
sóknastjóri Landgræðslu ríkisins, 
situr í hópi sem undirbýr ráðstefnuna. 
Guðmundur sagði að frummælendur 
væru virtir vísindamenn, en þeir eru  
Ingibjörg Svala Jónsdóttir, Jukka 
Käyhkö, Jörgen Primdahal, Ola 
Jennersten, Maria Luisa Paracchini, 
Urban Emanuelssen, Jyrki Niemi 
og Pat Dillon. Þau munu ræða um 
ýmis atriði á borð við beitarlands-
lag, hreindýrabeit,  fæðuöryggi og 
graslendi í Evrópu. Þá má nefna vist-
kerfaþjónustu og lífsskilyrði á hinum 
ýmsu svæðum, loftslagsbreytingar 
og aðlögun að þeim. Nánar verður 
greint frá efni fyrirlestranna þegar 
nær dregur ráðstefnunni en svo mikið 
er víst að þeir verða þvert á fræði-
greinar og fög.  

Guðmundur sagði að hér á landi 
hefði umræða um beit einskorðast 
mikið við það hvort beit væri góð eða 
slæm. Aðstæður í mörgum nágranna-
löndum okkar væru um margt ólíkar 
og þar giltu oft önnur sjónarmið en 
á Íslandi. „Íslendingar hafa verið 
háðari beit en þær þjóðir sem taka 
þátt í ráðstefnunni. Hér þurftum við 
að treysta á beitardýrin til að halda 
lífi í þjóðinni en vandinn var sá að 
íslenski gosjarðvegurinn þolir beit 
mun síður en jarðvegur nágranna-
landanna. Víða erlendis skiptir beit 
máli fyrir umhverfið en hér er það 
spurningin hvort beit sé blessun eða 
bölvun!  Víða ytra skapar beit og 
bú  smali sérstæð skilyrði fyrir sjald-
gæfar tegundir plantna og dýra en hér 
gilda ekki sömu lögmál. Á Íslandi 
koma inn í umræðuna staðhættir, 
saga og hefð sem margir bændur 
þekkja vel. Löndin sem eiga fulltrúa 
á þessari ráðstefnu stefna að meiri 
sjálfbærni en spurningin er hvernig 
beit verður tengd sjálfbærni.“

„Á ráðstefnunni verða dregnar 
saman meginniðurstöður beitar-
rannsókna og á því eru góðar líkur 
að niðurstöðurnar rati í stefnu 
Norðurlandaráðs á sviði umhverfis-
mála,“ sagði Guðmundur og minnti 
á að á beitarráðstefnunni hittist 
fólk úr ýmsum áttum og skiptist 
á skoðunum. „Hér á landi hefur 
umræðan um beitarmál einkennst af 
skotgrafahernaði. Ég vona að aukin 
samskipti og þekking á ástandi mála 
í öðrum löndum geti haft jákvæð 
áhrif á umræðuna hér heima. Af 
þeim sökum hvet ég alla sem eiga 
hagsmuna að gæta að koma á ráð-
stefnuna; hlusta á það sem er sagt 
og kynna sér stefnur og strauma í 
beitarrannsóknum. Þátttaka er ekki 
bundin við vísindamenn. Við viljum 
gjarnan sjá bændur á ráðstefnunni, 
en þeir þekkja beitarmálin á eigin 
skinni.“

Norræni genabankinn NordGen 
heldur ráðstefnuna í samvinnu við 
Landgræðslu ríkisins og nýtur styrks 
frá Norrænu ráðherranefndinni. 
Nánar um ráðstefnuna á heimasíðu 
Landgræðslu ríkisins. www.land.
is – Undir „MIÐLUN“  er hnappur 
með heitinu „Fundir og ráðstefnur“.

Guðmundur Halldórsson, rannsókna-
stjóri Landgræðslu ríkisins.

REYKJAVÍK
Krókháls 5F 
110 Reykjavík 
Sími: 414-0000 

AKUREYRI
Baldursnes 2 
603 Akureyri 
Sími: 464-8600 

www.VBL.isFRÍ HEIMSENDING
EF HEILDARFJÁRHÆÐ Í VEFVERSLUN

VB LANDBÚNAÐAR FER YFIR 10.000 KR.

GERIÐ GÓÐ KAUP Á
www.VBL.is

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

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

-

Myndir / smh
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IceCare vörurnar fást í apótekum, heilsuverslunum og heilsuhillum stórmarkaðanna.

Íris Ásmundardóttir er á 
fullu í framhaldskólanámi 
og æfir ballett í rúmlega 
tuttugu klukkustundir á viku 
ásamt því að vinna sem að-
stoðarkennari í ballett fyrir 
þau sem eru að taka fyrstu 
sporin. „Þegar ég lærði að 
stærsti hluti ónæmiskerfisins 
væri staðsettur í meltingar-
færunum ákvað ég að gera 
eins vel og ég gæti til að 
styðja við og halda þeim í sem 
bestu standi. Ég ætla mér 
langt í ballettinum og mér hef-
ur undanfarin tvö ár hlotnast 
sá heiður að fá að stunda nám 

við sumarskóla Boston Ballet ásamt því að hafa tekið tíma bæði í Steps on Broadway 
og í London. Til þess að geta stundað þetta allt saman af fullum krafti tek ég Bio-Kult 
á hverjum degi  til að styrkja ónæmiskerfið og koma í veg fyrir að ég fái allskonar um-
gangspestar sem ég má ekkert vera að  því að eyða tímanum í,“ segir Íris. 

Henni finnst Bio-Kult gera henni gott samhliða heilsusamlegu mataræði. „Ég er 
allavega mjög hraust, sjaldan þreytt, með góða einbeitingu og hlakka nær undan-
tekningarlaust að takast á við verkefni dagsins.“
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Styrkir bæði ónæmiskerfið og meltinguna
Bio-Kult er öflug blanda vinveittra gerla sem styrkja þarmaflóruna. 

Mæðgurnar Íris Ásmundardóttir og Margrét Alice Birgisdóttir 
mæla með Bio-Kult fyrir meltinguna

Mælir með Bio-Kult Original og Candéa
Móðir Írisar, Mar-
grét Alice Birgisdóttir 
heilsumarkþjálfi, er 
sammála dóttur sinni 
um góð áhrif Bio-Kult. 
Hún mælir með því við 
viðskiptavini sína að 
þeir fái meltingu sína 
góða. „Mér finnst sér-
staklega mikilvægt að 
meltingarfærin starfi 
eins og þau eiga að 
gera. Ef bakteríuflóra 
líkamans er í ójafnvægi 
starfar hann ekki eins 
og hann á að gera. 
Bio-Kult hefur reynst 
afar vel til að bæta 
starfsemi meltingar-
innar,“ segir Margrét. 

Ég er sannfærð um að bakteríurnar sem ég hef tekið í gegnum tíðina samhliða 
jákvæðum breytingum á lífsstíl hafi sitt að segja varðandi það hve vel mér gengur.“

„Ég mæli heils hugar með Bio-Kult, bæði Candéa með hvítlauk og grape seed ext-
ract til að halda einkennum niðri og með Bio-Kult Original til að viðhalda batanum, 
báðar tegundir hafa reynst mér vel.“

Active Legs inniheldur eingöngu jurtir, svo 
sem franskan furubörk, vínblaðsextract og 
svartan pipar. Active Legs bætir blóðflæði í 
fótleggjum og vinnur gegn fótapirringi. Einn-
ig fyrirbyggir það þreytu í fótleggum þegar 
fólk stendur eða situr lengi í kyrrstöðu. 

Diljá Ólafsdóttir er ánægð með Active 
Legs en hún hefur notað það í nokkurn 
tíma. „Ég hef alla mína tíð hreyft mig mikið 
en þó skynsamlega. Í byrjun sumars fór ég 
að finna fyrir miklum  óþægindum í fótunum 
sem gerði það að verkum að ég gat ekki 
stundað mína líkamsrækt að fullu og það 
sem meira var þá fann ég til í fótunum í hvíld 
og jafnvel í svefni. Mér bauðst að prófa nýja 
vöru frá New Nordic, og fór að taka inn Ac-
tive Legs og fór fljótt að finna mun á mér og 
áður en ég vissi af var ég hætt að finna fyrir 
óþægindum í fótunum. 

Ég get því sagt í fullri einlægni að ég mæli 
heilshugar með Active Legs,“ segir Diljá. 
Active Legs eru framleiddar af New Nordic 
í Svíþjóð og seldar um allan heim.

Jóna Hjálmarsdóttir hefur notað Active Liver í nokkra mánuði með góðum árangri. „Ég 
ákvað að prófa Active Liver eftir að ég sá að það er úr náttúrulegum efnum og ég hef fulla 
trú á að náttúruefnin í vörunni stuðli að eðlilegri lifrarstarfsemi. Ég er sjúkraliði að mennt og 
er meðvituð um líkamsstarfsemina og veit að fita getur safnast á lifrina, þess vegna vildi 
ég prófa.“

Hún segist hafa fundið fljótt mun á sér. „Ég fékk fljótlega aukna orku og mér finnst 
auðveldara að halda mér í réttri þyngd, enda inni-
heldur Active Liver Kólín sem stuðlar að eðlilegum 
fituefnaskiptum. Ég er í vinnu þar sem ég þarf að 
vera mikið á ferðinni, ég er í góðu formi, og hef 
trú á að Active Liver virki fyrir mig. Einnig finn ég 
mikinn mun á húðinni á mér, hún ljómar meira og 
er mýkri. Ég er mjög ánægð með árangurinn og 
mæli með Active Liver fyrir fólk sem hugsar um að 
halda meltingunni góðri,“ segir Jóna.

Starfsemi lifrarinnar hefur mikið að segja um 
líkamlegt heilbrigði og hefur lifrin mikla þýðingu 
fyrir efnaskiptin. Það geta verið margar ástæður 
fyrir því að fita safnast upp í lifrinni. Það getur ver-
ið vegna áfengisneyslu en það getur einnig verið 
vandamál hjá fólki í yfirþyngd. Þreyta og þróttleysi 
geta verið merki um að mikið álag sé á lifrinni.

Virknin kom á óvart

Active Liver virkar fyrir mig

Active Legs er ný vara sem stuðlar að betra blóðflæði  
í fótleggjum og vinnur gegn fótapirringi

Diljá Ólafsdóttir

Jóna Hjálmarsdóttir

Íris Ásmundardóttir, ballettdansari

  Inniheldur kólín sem stuðlar 
að:
- eðlilegum fituefnaskiptum.
- viðhaldi eðlilegrar starf-
semi lifrarinnar.
- eðlilegum efnaskiptum að  
því er varða amínósýrunnar 
hómósysteins.

  Inniheldur mjólkurþistil og 
ætiþistil sem talið er að 
stuðli að eðlilegri starfsemi 
lifrar og galls.

  Inniheldur túrmerik og 
svartan pipar.

Fita er ekki bara bundin við maga, rass og læri. Hún getur einnig sest innan í líffærin, þar á meðal lifrina
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Þegar ég sest niður að skrifa 
þennan pistil er ég að koma 
frá því að ganga á Úlfarsfell. 
Já, Úlfarsfell í Mosfellssveit, 
en fjallið er þannig í gerðinni, 
eins og drottinn hafi hent því 
hálfsköpuðu á þennan stað svo 
höfuðborgarbúar gætu stundað 
líkamsrækt. 

Að ganga upp og á toppinn og 
niður er vel klukkutími en út úr því 
færðu allt það sem mannslíkaminn 
þarfnast í hreyfingu. Hjartað slær 
hraðar, þú finnur blóðflauminn 
þenja æðarnar, súrefnið streymir 
um lungun og þau  þenjast 
eins og harmónikkubelgur, það 
reynir á vöðva og þeir styrkjast. 
Hugurinn hreinsast og hver 
og einn einasti sem þú mætir 
á leiðinni er með bros á vör og 
varpar á þig kveðju. Hvar ert þú 
staddur í þinni hreyfingu, lesandi 
minn? Hundurinn þinn er í góðum 
málum og kisi líka og þeir teygja 
sig eins og „brjálaðir menn“ þegar 
þeir vakna. Eða gerum við það 
annars? 

Morgungöngunni að þakka

Þegar forsetinn bauð sig fram á ný 
tóku fréttamennirnir að spyrja hann 
spjörunum úr og m.a. hvernig hann 
héldi sér svona vel? Hann þakkaði 
það morgungöngunni. Annar 
frægur, Kári Stefánsson, segir að 
maður eigi að vera jafn þungur 
tvítugur og sextugur og lyfta jafn 
þungu sextugur og tvítugur. Og 
svo minnist maður margra tilsvara 
samferðamannanna þegar þeir eru 
spurðir um heilsu og langlífi, sem 
snúa að allt öðru. 

Blessað hrossakjötið

Enn er mér í fersku minni t.d. 
skemmtilegt viðtal í sjónvarpinu 
þegar Ómar Ragnarsson spurði 
gömlu systkinin uppi í Borgarfirði 
hverju þau þökkuðu langlífið? 
En þau svöruðu nánast í einum 
kór. „Ætli það sé ekki blessuðu 
hrossakjötinu að þakka.“ 

Hreyfingin mikilvægust

Auðvitað er engin ein formúla 
rétt í þessu en mikilvægt er að 
vaka yfir sjálfum sér og halda vel 
utan um sál og líkama, allt spilar 
þetta saman. Og reynslan segir að 
hreyfingin sé manninum mikilvæg 
og í fáum löndum er aðstaðan 
til þess jafn góð og hér; sundið, 
tækjasalirnir, gönguleiðirnar og  
útiveran og víða er bæjarfjall til að 
ganga á. Þetta geta nefnilega allir 
gert, bæði ungir og aldnir, veðrið 
er ekki fyrirstaða því veðrið er 
aldrei vont, bara misgott. 

Bévaður sykurinn

Svo er mikilvægt að minnka við 
sig bévaðan sykurinn, þá kemur 

aftur æskuþyngdin á ótrúlega 
skömmum tíma. 

Sykurinn er eiturefni og notaður 
á Íslandi í miklu óhófi. Hann er 
nefnilega valdur að faraldri um 
víða veröld. Sykurinn hleður 
þunganum á unga fólkið og of feit 
manneskja er tímasprengja.

Gleðilegt sumar

Þessi fallega kveðja og að 
sumardagurinn fyrsti skuli sem 
betur fer enn vera almennur 
frídagur segir okkur mikið um líf 
forfeðra okkar sem lifðu í köldum 
og dimmum húsum í gegnum 
aldirnar. Þeir þráðu vorið, sólina 
og döggvotar nætur svo jörðin 
grænkaði, við skulum sannarlega 
vona að fram undan sé gott sumar 
með sól og yl. 

Ísland er nú eitt eftir sóknar-
verðasta ferðamannaland á norð-
urslóðum, það er öðruvísi, heill-
andi land hreint og fagurt svo 
ferðamennirnir eru stjarfir og taka 
„snapchat“ í milljónavís af öllu sem 
fyrir augu ber og vinirnir verða að 
koma og upplifa dýrðina.

Sveitirnar skipta miklu máli

Hugsum okkur hvað sveitirnar 
skipta miklu máli, búpeningur 
um dreifða haga, skjöldóttar kýr, 
fallegir hestar og folöld, sauðfé og 
lítil lömb að leik og hvergi „skyggir 
tréð“. Við höfum ekki efni á að 
setja fleiri sveitir í eyði, bóndinn 
og bærinn og gróandi þjóðlíf er 
lykillinn að upplifun og ánægju 
ferðamannanna. Þeir eru ekki 
komnir til að húka í 101 Reykjavík 
heldur til að sjá landið og hitta 
fólkið sem þar lifir og starfar. 

Veikustu héruðin eru fallandi

Nú er mikilvægast að 
s t jórnmálamennirnir  og 
Byggðastofnun horfi til veikustu 
byggðarlaganna, hvernig má 
styrkja búskap og annað atvinnulíf 
og tryggja einnig mikilvæga 
innviði svo mannlífið út til annesja 
og inn til dala rísi í stað þess að 
halda áfram að hnigna, það er ákall 
dagsins. Við eigum að huga strax 
að veikustu héruðunum. Þau eru 
mikilvægur hlekkur í heildarmynd 
landsins. Jafnframt eru þetta 
byggðirnar með nýja möguleika 
og tækifæri vegna ferðamannanna 
þar sem sauðfjárbúskapurinn ætti 
að blómstra best – en fólkið er á 
förum. 

Unga fólkið fer til náms 
og kemur ekki til baka. Ekki 
skal lasta afa og ömmu en 
framtíðin byggir alltaf á æskunni. 
Búvörusamningarnir skipta miklu 
máli en það þarf meira til, til að 
stöðva hina dauðu hönd sem er 
smátt og smátt að kyrkja mannlífið 
í sveitum sem framtíðin má ekki 
missa. 

Guðni Ágústsson − rithöfundur
og fyrrverandi landbúnaðarráðherra:

Mikilvægi heilsunnar 
og sveita landsins

Fréttir

Veitt voru verðlaun á aðalfundi 
Búnaðarsambands Eyjafjarðar 
sem haldinn var í Hlíðarbæ fyrr 
í þessum mánuði, fyrir sauðfjár-
rækt og nautgriparækt sem og 
einni Hvatningarverðlaun BSE, 
en þau hlutu sjónvarpsstöðin N4.

Auk venjulegra aðalfundarstarfa 
fluttu erindi á fundinum Sindri 
Sigurgeirsson, formaður BÍ, Vignir 
Sigurðsson og Berglind Óðinsdóttir 
ræddu um starfemi og ráðgjöf RML 
til bænda. Gunnlaugur Eiðsson, 
framkvæmdastjóri Kjarnafæðis, hélt 
erindi um stöðu og framtíðarhorfur 
á kjötmarkaði. 

Kjarni hlaut 
sauðfjárræktarverðlaun

Verðlaunin voru veitt í þrettánda 
sinn samkvæmt sömu reglum. 
Byggt er á niðurstöðum skýrslu-
halds hjá þeim búum sem hafa eitt 
hundrað eða fleiri fullorðnar ær á 
skýrslum. Tekið er tillit til þriggja 
þátta, reiknaðs kjötþunga eftir full-
orðna kind, gerðarmats og hlutfalls 
milli vöðva- og fitueinkunnar.

Að þessu sinni hlaut búið í 
Kjarna í Hörgársveit sauðfjár-
ræktarverðlaun BSE fyrir árið 
2015. Ábúendur í Kjarna eru 
hjónin Davíð Jónsson og Sigrún 
Sverrisdóttir. Þau keyptu jörðina og 
hófu búskap þar árið 1998. Í Kjarna 
er búið með sauðfé og unnið utan 
heimilis. Davíð er í fullri vinnu sem 
húsasmiður.  

Kindur hafa lengst af verið 
nálægt 200, en voru á síðasta ári 
hátt á þriðja hundrað. Vel er stað-
ið að ræktun fjárins varðandi gerð 
og við sauðfjárræktina hefur verið 
lögð mest áhersla á frjósemi fjárins. 
Á síðasta ári voru 222 vetrarfóðr-
aðar ær sem skiluðu að meðaltali 

30,1 kg af kjöti. Gemlingar voru 
47 sem skiluðu 9,8 kg. Kjötmat er 
mjög gott og er gerðarmatið 10,3 
og fita 6,2 og því er fituhlutfallið 
með því besta sem gerist, eða 1,66.

Nautgriparækt til fyrirmyndar á 
Syðri-Grund

Á Syðri-Grund í Höfðahverfi hefur 

verið rekið fyrirmyndar kúabú um 
lang skeið. Þar er myndarlegt heim 
að líta og snyrtimennska í fyrir-
rúmi. Búið á Syðri-Grund hlaut 
nautgriparæktarverðlaun BES að 
þessu sinni.

Afurðir eru úrvalsgóðar og á 
síðasta ári var Félagsbúið á Syðri-
Grund í öðru sæti af búum á starfs-
svæði BSE með afurðir eftir hverja 
kú. Þar voru 56,8 árskýr með með-
alnyt 7.478 kg. mjólkur. Næstu þrjú 
ár þar á undan var búið í 4.–6. sæti 
á sama lista í héraðinu.

Syðri-Grund var stofnað sem 
nýbýli út úr Grund árið 1935 
af Magnúsi Snæbjörnssyni og 
Guðnýju Laxdal sem bjuggu til 
ársins 1974. Árið 1966 hófu búskap 
Sævar Magnússon, sonur þeirra, og 
kona hans, Guðný Hallfreðsdóttir. 
Þriðji ættliðurinn kom í búskapinn 
þegar Stefán Rúnar sonur þeirra hóf 
búskap með þeim árið 1993 og er 
búið fyrst og fremst í hans höndum 
núna.  /MÞÞ

Búnaðarsamband Eyjafjarðar:

Verðlaun í sauðfjár- og nautgriparækt

Sauðfjárræktarverðlaunin fengu 
ábúendur í Kjarna í Hörgársveit, 
þau Davíð Jónsson og Sigrún Sverr-
isdóttir. Á myndinni er Davíð ásamt 
Steinunni Erlu, dóttur þeirra hjóna.

Nautgripaverðlaun BSE fékk Félags-

Stefán Rúnar Sævarsson tekur við 
verðlaunum úr hendi Gunnhildar 
Gylfadóttur, formanns BSE.

Hvatningarverðlaun BSE hlaut  sjón-
varpsstöðin N4. María Björk Ingva-
dóttir, framkvæmdastjóri N4, tekur 
hér við verðlaununum. 

Jórukórinn á Selfossi fagnar 20 ára 
afmæli sínu með ABBA-tónleikum
Í ár verður Jórukórinn á Selfossi 
20 ára og mun halda upp á afmælið 
með stæl. 

,,Við ætlum að efna til stórra 
og kröftugra tónleika í íþróttahúsi 
Vallaskóla þann 7. maí kl. 16.00. 
Þemað verður ABBA og er Stefán 
Þorleifsson, stjórnandinn okkar, 
búinn að útsetja fullt af lögum af 

tilefninu,“ segir Laufey Ósk, formað-
ur Jórukórsins. 

,,Þetta verða engir venjulegir 
kórtónleikar. Við erum búnar að 
panta hljóðnema fyrir hverja konu, 
ljósasýningu og hljóðkerfi hjá EB 
kerfum. Einnig verður með okkur 
Jóhanna Guðrún söngkona og sex 
manna hljómsveit sem mun ekkert 

gefa eftir.“ Á dagskránni verður, auk 
ABBA, einnig brot af því besta frá 
sögu kórsins. 

Forsala miða er hafin á Verónu 
hársnyrtistofu á Selfossi og hjá 
kórkonum.

,,Okkur þætti vænt um að fá sem 
flesta til að fagna með okkur,“  bætir 
formaðurinn við.  /MHH

16.00.  Mynd / Laufey Ósk Magnúsdóttir

Sérfræðingur í markaðsmálum ráðinn til SSNV
Stjórn Samtaka sveitarfélaga á 
Norðurlandi vestra hefur ráðið 
Magn ús Bjarna Baldursson til að 
leiða markaðs- og kynningarmál 
samtakanna og sinna verkefnum í 
tengslum við sóknaráætlun Norður-
lands vestra. Hún hefur það að 
markmiði að aðstoða frumkvöðla 
og sprota fyrirtæki í markaðsmálum. 

Magnús Bjarni er ráðinn til eins árs 
og verður starfsstöð hans á Blöndu-
ósi. Í fjárhagsáætlun SSNV fyrir árið 
2016 er gert ráð fyrir 25 milljónum 
króna í markaðs- og kynningarmál 
fyrir landshlutann.
Magnús Bjarni hefur umtalsverða 
reynslu af markaðsmálum, uppbygg-
ingu vörumerkja, auglýsingamiðlun 

og stjórnunarstörfum. Að auki hef-
ur hann starfað við háskólakennslu, 
setið í stjórnum fyrirtækja og var for-
maður Sambands íslenskra auglýs-
ingastofa um tíma. Magnús Bjarni 
hefur BS-gráðu í raunvísindum frá 
Háskóla Íslands og meistaragráðu 
í hagrænni aðferðarfræði frá York 
University í Toronto í Kanada. /MÞÞ



13Bændablaðið | Fimmtudagur 28. apríl 2016

Nýtt happdrættisár byrjar 10. maí

Kauptu miða á www.das.is
eða í síma 561 7757

„Við þökkum þér fyrir að taka þátt í Happdrætti DAS  
og gera með því líf okkar hér á Hrafnistu betra.“

Fylgstu með okkur á Facebook
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Drögum út 51 þúsund vinninga á árinu,
heildarverðmæti vinninga er rúmur milljarður.

Miðaverð er 1.500 kr. á mánuði  
og 3.000 kr. fyrir tvöfaldan miða.

30 milljóna króna vinningur dreginn út  
6 sinnum á happdrættisárinu.
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Haustið 2015 fór fram þriðja 
úttekt á mælistöðvum sem settar 
voru niður í hrossa- og sauðfjár-
högum á láglendi og afréttum/
almenningum á Norðurlandi og 
láglendi á Suðurlandi 1997–1998, 
en þær voru teknar út í annað sinn 
árið 2005. 

Verkefnið er, svo vitað sé, hið 
eina þar sem kerfisbundið er fylgst 
með gróðri og ástandi beitilands hér 
á landi til langs tíma með föstum 
mælistöðvum.

Gróska hefur aukist

Niðurstöður úttektar 2015 sýna að 
yfir það heila tekið er ástand lands 
mun betra en það var þegar stöðv-
arnar voru settar niður fyrir tæpum 
20 árum. Gróska lands hefur auk-
ist, dregið úr rofi og beitarálagi 
bæði á láglendi og til heiða. Þessar 
breytingar komu þegar í ljós árið 
2005, og úttekin 2015 staðfestir 
það einnig. Hins vegar sýnir hún að 
breytingar á gróðri og ástandi lands 
eru minni nú en á fyrra tímabili. 
Líkleg skýring á þessu er veruleg 
loftslagshlýnun á landinu frá því um 
1995 til 2005, en hægt hefur á henni 
síðustu ár. Fremur litlar breytingar 
hafa hins vegar orðið á fjölda hrossa 
og sauðfjár í landinu undanfarin 20 
ár. 

Við úttektina 2015 kom í ljós að á 
um helmingi stöðva var ástand lands 
óbreytt frá árinu 2005, á þriðjungi 
þeirra var það betra og á tæpum 
fimmtungi hafði ástand versnað. Af 
97 stöðvum sem teknar voru út 2015 
var ástand lands metið viðunandi 
(ágætt, gott, sæmilegt) á 81 stöð, 
en óviðunandi (slæmt, mjög slæmt, 
óbeitarhæft) á 16 stöðvum, sam-
kvæmt beitarskala fyrir hrossahaga. 

Þegar litið er til landshluta kom 
fram að í Eyjafirði og Skagafirði 
höfðu að meðaltali orðið minnstar 

breytingar á ástandi og grósku lands 
frá 2005 til 2015 og þar voru flest 
dæmi um að ástand hefði versnað 
milli úttekta. Í Húnavatnssýslum 
og á Suðurlandi komu hins vegar í 
ljós meiri breytingar milli úttekta og 
flestar í jákvæða átt. Vísbendingar 
um þetta má sjá í meðfylgjandi töflu 
er sýnir niðurstöður mælinga á gras-
hæð (blaðhæð grasa og stara) eftir 
árum og landshlutum.

Skýrslur um einstakar stöðvar 
voru sendar landeigendum nú um 
miðjan apríl frá Landgræðslu ríkisins. 

Þessi þriðji áfangi verkefnisins var 
unninn í samstarfi Landgræðslunnar, 
Landbúnaðarháskóla Íslands og 
Náttúrufræðistofnunar Íslands af 
þeim Borgþór Magnússyni, Járngerði 
Grétarsdóttur, Sigþrúði Jónsdóttur 
og Bjarna Maronssyni. 

Nánar má fræðast um niðurstöð-
ur úttektarinnar 2015 í erindi þeirra 
Borgþórs og Járngerðar á Hrafnaþingi 
frá 30. mars, sem er aðgengilegt á vef 
Náttúrufræðistofnunar Íslands:
https://www.youtube.com/user/
natturufraedistofnun.  /BM

Fréttir

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 

Mynd / Borgþór Magnússon

Vöktun á ástandi haga 2015:

Gróska lands hefur aukist og ástand
batnað undanfarna tvo áratugi

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

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

Vegna auglýsingar um ráðskon-
ustarf sem birtist í 7. tölublaði 
Bændablaðsins vil ég þakka þeim 
fjölmörgu konum sem sýndu 
starfinu áhuga og höfðu samband. 

Jafnframt vil ég þakka þeim 
konum og körlum sem tjáðu sig 
á jákvæðum nótum í minn garð á 
vettvangi samfélagsmiðla. 

Læt ég hér fljóta með vísukorn 
sem varð til af þessu tilefni:

Auglýst hef og aflað svara
hjá yndislegum kvennaskara
sem farnar eru að telja tugi.
Af tilhlökkun ég er á flugi,
en ráðskonum síst má safna
svo ég þarf að velja og hafna.

Með góðri kveðju,
Sigurður Ingvi Björnsson

Ráðskona óskast

Nýtt risa hótel á Hnappavöllum
Framkvæmdir við nýtt hótel á 
Hnappavöllum í Öræfasveit eru 
komnar vel á veg.

„Hótelið verður formlega tekið í 
notkun 1. júní en fyrsta skóflustungan 
af því var tekin 14. apríl 2015, 
þannig að þetta er rétt rúmlega eitt 
ár sem hefur tekið að byggja hótelið  
sem er 5.800 fermetrar á stærð með 
104 herbergjum og 16 herbergjum 
fyrir starfsmenn,“ segir Ólafur 
Ragnarsson, frá Húsheild. Hann er   
verkstjóri yfir byggingaframkvæmda 
nýja hótelsins.

Fosshótel munu reka hótelið 
sem kostar 1,4 til 1,6 milljarða 
króna ý byggingu.

„Ég er með 70 iðnaðarmenn á 
staðnum núna sem eru að vinna 
síðustu handtökin áður en það 
verður opnað. Þetta eru bæði 
Íslendingar og útlendingar, allt 
hörkumenn sem hafa staðið 
sig frábærlega. Mórallinn á 
vinnustaðnum er góður og allir 
kátir í Öræfasveitinni,“ bætir 
Ólafur við. 

 /MHH

Mynd / Magnús Hlynur Hreiðarsson
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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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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

Bændablaðið Smáauglýsingar 56-30-300 

Næsta blað kemur út 12. maí
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Í seinni tíð hafa þjóðsögur og 
þjóðtrú tapað nokkru af upp-
runalegu gildi. Má eflaust finna 
margar ástæður til þess, svo 
sem betra húsnæði, þéttbýlis-
myndun og aukna efnishyggju. 

Árneshreppur, ein af falleg-
ustu sveitum landsins, er nyrsti 
hreppur í Strandasýslu og nær 
frá Spena í suðri og norður 
undir Geirólfsnúp. Ströndin er 
vogskorin og undirlendi lítið. Frá 
fyrstu tíð hefur landbúnaður verið 
nokkur og íbúar stundað sjóróðra. 

Sumur eru stutt og hafís liggur 
oft við land langt fram á sumar. Á 
löngum vetrum, fyrir tíma raflýs-
ingar og sjónvarps, þegar kuldinn 
og myrkrið umluktu landið, fór 
hugmyndaflugið af stað og fólk á 
Ströndum sem og annars staðar á 
landinu bjó sér til alls konar sögur 
og til að skýra heimsmynd sína.

Trékyllisvík var vettvangur 
trúarofsókna á 17. öld, og þar 
voru þrír menn brenndir fyrir 
galdra árið 1654 í klettagjá sem 
kallast Kistan.

Af þjóðsagnaverum í 
Ár neshreppi má nefna tröllkarlinn 
Kálf í Kálfatindum og skessuna 
Kleppu. Kleppa pissaði á grund-
irnar við Finnbogastaði og bætti 
því við að þar skyldi aldrei vaxa 
gras. Hóllinn Kleppa er kenndur 
við fyrrnefnda skessu, en hún á 
að liggja undir honum eftir að 
Finnbogi rammi sparkaði kletti úr 
Finnbogastaðafjalli og hún varð 
undir. Þar má einnig finna trú á 
álagabletti sem ekki má slá, svo 
sem Grænuflöt í Naustvík. 

Nokkurn veginn fyrir miðj-
um hreppnum í landi Ávíkur 
er svokallaður Skyrkollusteinn. 
Steinninn er meðal annars sér-
stakur fyrir það að vera gerður 
úr bergi sem ekki finnst á Íslandi 
og er talið að hann hafi borist í 
Víkina með hafís frá Grænlandi. 
Í honum á að búa huldufólk og 
oft hafa sést ljós frá steinunum. 
Þau álög hvíla á honum að ekki 
má benda á hann því þá sker við-
komandi sig í fingurinn. 

Sagan segir að Guðmundur 
góði hafa vígt Urðirnar á ferð 
sinni um Strandir og að þar 
hafi aldrei orðið slys á mönn-
um. Fleira mætti til nefna eins 
og drauginn Ingólfsfjarðarmóra 
sem stundum er nefndur 
Ófeigsfjarðar- eða Seljanesmóri. 
Móri þessi er svo magnaður að 
hann hefur meira að segja komið 
fram á ljósmynd.

Árið 1652 kom upp einkenni-
legur faraldur sem lagðist á kven-
fólk í sveitinni og þá helst þegar 
það sótti kirkju. Segir sagan að 
konurnar hafi fallið í yfirlið með 
hljóðum og froðufalli og stundum 
varð að bera konurnar út úr kirkj-
unni vegna hávaða og óhemjuláta. 
Í framhaldi af þessu voru svo þrír 
menn brenndir á báli í Kistunni. 
Í Naustvík heyra menn stundum 
glamrið frá Flöskudraugnum, en 
hann ráfar þar um með strigapoka 
á bakinu fullan af tómum brenni-
vínsflöskum. 

Strandamenn hafa stundum 
sagðir vera íhaldssamir og lítt 
gefnir fyrir nýjungar. Því hefur 
einnig verið haldið fram að kaþ-
ólskur siður og galdratrú hafi 
lifað þar góðu lífi, löngu eftir 
að þvíumlíkt lagðist af í öðrum 
héruðum landsins. 

Fjölmiðlar hafa einnig haft 
minni áhrif á Ströndum en víða 
annars staðar vegna slæmra mót-
tökuskilyrða.

Þjóðtrúin er komin frá upp-
sprettum sem liggja langt aftur 
í aldri og í tímans rás hefur hún 
runnið saman við aðrar hugmynd-
ir, líkt og ótal lækir sem renna 
saman í fljót á leið til sjávar.  /VH

Flöskudraugur og 
galdraofsóknir

Íslensk hross státa af miklum 
fjölbreytileika í lit og skapgerð 
ekki síður en íslenska kúakynið 
og sauðfé landsmanna. Til að 
skerpa á vitund landsmanna um 
þessa eiginleika íslenska hestsins 
vill Bændablaðið bregða á leik og 
hvetja hestaáhugafólk til að senda 
blaðinu myndir af áhugaverðum 
folöldum sem koma í heiminn í 
sumar. 

Hugmyndina að þessu á Páll 
Imsland og snýst hún um að blaðið 
birti myndir sem áhugaverðar þykja 
undir þemanu „Folald sumarsins“. 

Leikurinn felst í því að lesendur 
sendi blaðinu fyrir 20. ágúst mynd 
með upplýsingum og rökstuðningi 
fyrir að það eigi að útnefnast hið 
eina sanna folald sumarsins. 

Sendist Bændablaðinu fyrir
20. ágúst

Myndir og texta skal senda til 
Bændablaðsins á  netfangið hk@
bondi.is eða bbl@bondi.is.

Nauðsynlegt er að saga fylgi 
mynd sem rökstyðji eiginleikana. 
Bent skal á að góð mynd og góð saga 
getur haft töluverð áhrif á úrslitin. 
Texti má þó helst ekki vera lengri 
en 500 orð. 

Sagan gæti verið af óvenjulegum 
vitsmunum folaldsins, vináttutengsl-
um eða óvenjulegum samskiptum 
manna og dýra. Það sem setur til-
nefningum skorður er sem sagt harla 
fátt annað en eitthvað einstakt og 
athyglisvert.

Í rökstuðningi þarf líka að til-
greina nafn folalds, fæðingarstað 
og helst númer í WorlFeng. Einnig 
foreldra folaldsins og hugsanlega 
eitthvað frekar um ættarsöguna ef 
þörf þykir. Einnig höfund myndar. 
Mikilvægt er að mynd sé í bærileg-
um gæðum til birtingar.

Margvíslegir eiginleikar geta 
verið gjaldgengir

Folaldið má hafa til að bera hvaða 
eiginleika sem vill svo fremi að þeir 
þyki að einhverju leyti einstakir eða 
sérstakir, þannig að það skeri sig úr 
fjöldanum. Þetta gæti verið óvenju-
legur litur eða litasamsetning eða 
önnur útlitseinkenni. Það gætu líka 
verið eiginleikar af öðru tagi, svo 
sem skapferli, fjör, fimi eða einstakir 
gangeiginleikar.

Dómnefnd mun síðan meta hvaða 
folald sé þess verðugt að hljóta þessa 
útnefningu og fá skjal því til stað-
festingar. Ráðgert er að birta myndir 
af þeim folöldum sem þykja skara 
fram úr af þeim sem tilnefnd verða 
ásamt sögunum á bak við þau. 

Bændablaðið mun minna á 
þennan leik í sumar og hvetja fólk 
til að tilnefna folald sumarsins. 
Tilnefningum lýkur sem fyrr segir 
20. ágúst. Gert er ráð fyrir að mynd-
ir og sögur um viðkomandi folöld 
verði svo birtar í Bændablaðinu í 
september. 

Tilnefning fyrir árið 2015

Höfundur þessarar hugmyndar hefur 
tekið sér það bessaleyfi að tilnefna 
sjálfur í fyrsta sinn, folald sumarsins 
2015. Greinargerð sem hér fylgir 
mun vonandi svolítið skýra fyrir 
mönnum þennan leik. Ekkert skil-
yrði er þó fyrir þátttöku að greinar-
gerðir um ættir folalda verði jafn 
umfangsmiklar og ítarlegar og Páll 
Imsland setur hér fram. Mun fremur 
er lögð áhersla á að textinn sé léttur 
og skemmtilegur og ekki lengri en 
500 orð, en í góðu lagi að hann sé 
styttri. Hér er tilnefning Páls:

Folald sumarsins 2015

Lýsingur, IS2015125495, er fædd-
ur í Fjárborgum ofan Reykjavíkur 

hinn 22. júlí sumarið 2015. Hann er 
ræktaður af Jens Pétri Högnasyni og 
í hans eigu. 

Rökin fyrir tilnefningu hans eru 
afar óvenjulegur litur sem hann ber, 
eða réttara sagt litleysi. Hann er 
alhvítur, glaseygur á báðum augum 
með bleika (litlausa) húð. Hann er 
þó ekki fölur (hvítingi eða albínói). 
Til þess að svo geti verið hefði hann 
þurft að fá leirlitargenið frá báðum 
foreldrum sínum en það er ekki til 
staðar í foreldrum Lýsings. Hann 
getur því ekki verið fölur, enda er 
hann ekki rjómalitur eins og flest föl 
hross eru heldur snjóhvítur.

Ætt Lýsings:

• F: Lykill frá Skjólbrekku, 2009, 
rauðskjóttur með vagl í báðum 
augum

• FF: Baugur frá Víðinesi 2, 
2001, rauðskjóttur hringeygur

• FFF: Hróður frá Refsstöðum, 
1995, rauðblesóttur sokkóttur 
aftan

• FFM: Gáta frá Hofi, 1984, rauð-
skjótt

• FM: Ófeig frá Skjólbrekku, 
1992, móbrún

• FMF: Eilífur frá Sveinatungu, 
1977, leirljós

• FMM: Sokka frá Kárastöðum, 
1978, brún sokkótt

• M: Draumadís frá Melum, 
1998, dökkjörp glámblesótt 
sokkótt glaseyg

• MF: Glitfaxi frá Kílhrauni, 
1995, jarpvindóttur

• MFF: Mjölnir frá Sandhólaferju, 
1988, rauðjarpur

• MFM: Dögg frá Kílhrauni, 
1987, jarpvindótt

• MM: Bógadýr frá Grundarfirði, 
1981, jarpskjótt

• MMF: Brúnblesi frá Hoftúnum, 
1975, brúnn blesóttur

• MMM: Indíra frá Hnjúki, 1969, 
jarpskjótt

Í þessari ættartölu er leirljóst 
hross öðrum megin, Eilífur frá 
Sveinatungu. Hann hefur skilað 
leirlitargeninu til Ófeigar, dóttur 
sinnar. Hún hefur eignast leirljóst 
og moldótt afkvæmi, en hún hefur 
aftur á móti ekki skilað því til Lykils. 
Þá væri hann ljósaskjóttur en ekki 
rauðskjóttur. Lýsingur hefur því ekki 
fengið neitt leirlitargen og getur því 
ekki verið fölur, en það er sá litur 
sem er líkastur að sjá þeim lit sem 
er á Lýsingi og kemur manni strax í 
huga þegar maður lítur hann augum.

Hvaða erfðir eru það þá sem eru 
á ferðinni og gera Lýsing alhvítan? 
Í stuttu máli sagt er það samspil 

slettuskjóttra og hefðbundinna 
skjóttra (flekkjaskjóttra) erfða, 
sem raða áhrifum sínum þannig 
um líkama hans að allur litur er 
útilokaður og öll hárin og húðin 
eru litlaus.

Skoðum þetta nánar og föðurætt 
hans fyrst. Lykill, faðir Lýsings, 
er rauðskjóttur og ber bæði þessi 
skjóttu mynstur. Hann er býsna líkur 
hefðbundnu skjóttu að sjá en vögl eru 
í báðum augum hans, blesa í andliti 
og sokkar á öllum fótum, en allt eru 
þetta sterk einkenni á slettuskjóttu. 
Hvítu og lituðu flekkirnir á skrokki 
hans minna meira á hefðbundið 
skjótt mynstur (flekkjaskjótt). 

Lykill hefur fengið erfðaþáttinn 
sem stjórnar slettuskjótta mynstrinu 
frá föður sínum, Baugi, sem aftur 
fékk hann frá föður sínum, Hróðri, 
sem er vel þekktur arfberi þessa 
erfðaþáttar. Lykill hefur fengið 
erfðaþáttinn sem stýrir flekkjaskjóttu 
mynstri frá móður sinni, Gátu, sem 
var rauðskjótt. Baugur er því með 
báða skjóttu erfðaþættina. Það má 
kalla tvískjótt til aðgreiningar frá 
flekkjaskjóttu (hefðbundnu skjóttu) 
og slettuskjóttu (hjálmskjóttu) 
sem koma fram þegar aðeins 
annar erfðaþátturinn er til staðar í 
einstaklingi. Lýsingur hefur fengið 
báða þessa erfðaþætti frá Baugi. 
Lykill er því tvískjóttur og Lýsingur 
hefur erft sömu erfðaþættina frá 

honum og er líka tvískjóttur. Hér 
verður þetta orð, tvískjóttur, notað í 
biðinni eftir öðru og betra heiti yfir 
fyrirbærið. Það er reyndar fordæmi 
fyrir nafngift að þessari gerð í 
hrosslitafræðunum, sem er orðið 
tvístjörnóttur, svo ekki fer með öllu 
illa á notkun þessa orðs.

Skoðum þá móðurættina. 
Draumadís er dökkjörp glámblesótt 
sokkótt á öllum fótum og glaseyg á 
báðum augum. Þetta eru allt einkenni 
á hrossum sem eru arfblendin 
slettuskjótt. Hún er undan Bógadýr 
sem var tvískjótt með slettuskjótta 
erfðaþáttinn frá Brúnblesa frá 
Hoftúnum, sem var arfblendinn 
slettuskjóttur en bar einkenni þess í 
mun veikara mæli á skrokki sínum 
en algengast er. Bógadýr bar líka 
flekkjaskjótta erfðaþáttinn sem 
hún fékk frá móður sinni, Indýru, 
en gaf hann ekki til Draumadísar 
sem hefur hins vegar líklegast 
skilað slettuskjótta erfðaþættinum 
til Lýsings.

Lýsingur hefur því fengið 
slettuskjótta erfðaþáttinn frá 
báðum foreldrum sínum og 
flekkjaskjótta erfðaþáttinn 
frá föður sínum. Lýsingur er 
samkvæmt þessu tvískjóttur, nánar 
tiltekið arfhreinn slettuskjóttur og 
arfblendinn flekkjaskjóttur. Þessi 
erfðasamsetning kemur misjafnlega 
út á einstaklingum, en oftast þó á 
þann hátt að litaðir flekkir eru fáir og 
smáir og oftast bundnir við kollinn 
og eyrum og stundum taglið og 
lendina líka, en geta þó verið víðar. 

Við skulum til einföldunar kalla 
það tilviljanir hvernig litflekkirnir 
raðast í lokamynstrið í tvískjóttu 
hrossi. Í tilviki Lýsings skilar sú 
tilviljun þeirri niðurstöðu að alls 
staðar útilokaðist litur og út úr því 
kemur alhvítt hross, alhvítt hross 
sem er skjótt og það tvískjótt.

Lýsingur mun því gefa mikið af 
skjóttum afkvæmum með einlitum 
hryssum og mikið af blesum, 
tvístjörnum, sokkum og leistum 
og hringjum eða vöglum í augum 
fái hann að sinna merum. Litirnir 
sem fylgja þessu verða í samræmi 
við litaerfðir mæðranna og hinn 
ósýnilega lit sem Lýsingur ber með 
sér. Þessi undirliggjandi litur hjá 
Lýsingi er í raun óþekktur, en hlýtur 
að vera brúnn, rauður eða jarpur, 
líklegast jarpur.

Eru vart miklar líkur á að 
óvenjulegri litareinkenni á folaldi 
hafi komið fram á líðandi sumri. 
Spurningin er þá hvort Lýsingur 
sé bara ekki bara vel kominn að 
útnefningunni „Folald sumarsins 
2015.“ /HKr. 

Sumarleikur með lesendum Bændablaðsins:

Folald sumarsins 2016
− Tilnefningar ásamt myndum skilist til Bændablaðsins fyrir 20. ágúst

STEKKUR 

Lýsingur, IS2015125495, er fæddur í Fjárborgum ofan Reykjavíkur hinn 22. júlí sumarið 2015. Hann er hér með 
móður sinni, Draumadís frá Melum, sem fædd er 1988 og er dökkjörp glámblesótt sokkótt glaseyg. Lýsingur er hér 
til gamans útnefndur sem „Folald sumarsins 2015“.  Myndir / Páll Imsland

Lýsingur.
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ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

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

Sti l l ing hf.  |  S ími  520 8000 |  www.st i l l ing . is  |  st i l l ing@sti l l ing . is

Verkfærasett
Tilboð til bænda í mars

19.560

179 stk.

www.stilling.is/KS9170779/

með sendikostnaði
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 

VANTAR SKJÓL?
Vindbrjótar hafa sannað gildi sitt við ræktun trjágróðurs hér á landi. 

Vantar þig meira skjól? Hafðu þá samband sem fyrst.

Stapaseli, 311 Borgarbyggð, s. 893 8090, netfang: danielth@nett.is

Selskógar ehf

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

Vantar 

Hurðapumpur

Bændablaðið Næsta blað kemur út 12. maí
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Pétrísk-íslensk orðabók:

Allur ágóðinn fer í afdjöflunarstarf
− 400 ný orð í nýrri útgáfu sem er sú 34. frá árinu 1988
Séra Pétur Þorsteinsson, prestur 
hjá Óháða söfnuðinum, hefur 
sent frá sér 34. útgáfu af Pétrísk- 
íslenskri orðabók með alfræði-
ívafi. Fyrsta útgáfa þessarar 
merkilegu orðabókar kom út 
árið 1988 í 40 eintökum, að þessu 
sinni kemur bókin út í 1.200 ein-
tökum. 

„Ég hef safnað að mér áhuga-
verðum orðum, snúið úr þeim eða 
breytt merkingu þeirra og skráð hjá 
mér frá því ég var í menntaskóla 
og það má segja að það hafi orðið 
hálfgerð árátta hjá mér í guðfræði-
deildinni. Ætli það bætist ekki við 
um hundrað ný orð á ári, eða tvö á 
viku, núorðið. Bæði eru þetta orð 
sem mér dettur sjálfum í hug að 
skrá og stundum gauka menn að 
mér nýjum orðum og nýrri merk-
ingu þeirra. Orðunum hefur fjölgað 
nokkuð þétt frá fyrstu útgáfunni og 
það eru 400 nýorð í þessari frá síð-
ustu útgáfu og heildarfjöldi þeirra 
vel á þriðja þúsund.“

Fordómalaus fæða

Pétur segir að 8. maí næstkom-
andi muni karlakórinn Stefnir 
frumflytja í Dixieland-messu hjá 
Óháða söfnuðinum texta eftir hann 
sem kallast Fordómalaus fæða og 
er um matinn sem við borðum. 
Lagið sem textinn er sunginn við er 
Bye, Bye, Blackbird eftir Bítilinn 
Paul McCartney. 

Étum allt í heimi hér,
alveg sama hvað það er.
Snati á fati.
Jesú lýsti alla fæðu hreina,
hann vissi, hvað hann var að meina.
Kátur í kássu.
:I: Fordóma gegn fæðu blekkja,
hugsun þín við þá hlekkja :I:
Tryggur á teini.

Á Þorra fáum andlit og eistu,
er allrabezt – veistu?
Sámur í súpu.
Hákarl og hval hámum og étum,
eins mikið og við getum.
Móri í mauki.
:I: Hvalur er okkar aðalsmerki,

kétið er vistvænt og læknar verki :I:
Lubbi í legi.

Hundaveitingahús er gott geim,
til Íslands fáum brátt heim.
Depill í deigi.
Svínakétið er safa ríkt,
vart annað getur slíkt.
Lappi í lasagna.
:I: Múhameðsmenn það ekki þakka,
Gyðingar vilja það ekki smakka :I:
Vaskur í wasabe. 

Grillaður eða grafinn

Fyrsta útgáfan kom út í 40 eintökum 
en eintökunum hefur fjölgað frá því 
þá og útgáfan núna er 1.200 eintök. 
Fjöldi eintaka hefur rokkað milli 
útgáfna og var lengi 100 eintök en 
fór mest í 1.500 árið 2012. „Síðustu 
útgáfur hafa verið fáanlegar í versl-
unum og seldust ágætlega.“

Pétur segir að hann vinni helst í 
bókinni milli prestverka. „Ég fylli 
upp í tímann hjá mér með vinnu 
við bókina á stundum þegar það er 
enginn tilbúinn undir tréverk, hvort 
sem viðkomandi verður grillaður eða 
grafinn.“

Bókin er full af skemmtilegum 
orðaleikjum og útúrsnúningum. 

Pétur segir til dæmis að eina skipt-
ið sem hann, sem er sköllóttur, geti 
farið í lagningu sé þegar hann fari í 
kistulagningu.

 
Bændablessun, hnoðmör og suðfé

 Mörg orð í bókinni tengjast land-
búnaði og mat og pétrískar alfræði-
útleggingar á þeim skondnar. 

Álegg: 1) egg haughænsna í 
Hvalfirði eftir að álverksmiðjan 
var reist þar, 2) egg, hrogn álanna. 

Bændablessun: matur þar sem 
landbúnaðarafurðir eru í hávegum 
hafðar.

Hamborgararass og horm-
ónalæri: hátt í hundrað þúsund 
Íslendingar eru nú þegar komnir í 
þá deild að vera þannig vaxnir, eins 
og margur > kanakauðinn. 

Hnoðmör: fitan sem kemur út úr 
hjartanu, þegar verið er að hjarta-
hnoða mann, og það rétt bjargast 
fyrir horn að stóra stoppið komi til.

Hænsnahúsið: Kentucy Fried 
Chicken.

Kúmen: hálsband, hálsól, bjalla, 
sem er um hálsinn á kúnni og minnir 
á hálsmen á mönnum. 

Pokapiss: te sem kemur úr grisju-
pokum.

Suðfé: býfluga, býflugnabóndi 
er með suðfé, þar sem þær suða lið-
langan daginn.

Í bókinni  er einnig að finna ný 
nöfn á nokkrum merkum einstak-
lingum í heimi mannanna.

Aftur og nýbúin: Forsetahjónin á 
Bessastöðum > Bessastaðabeikonið. 

Flöskuldur: Höskuldur Jónsson, 
fv. forstjóri ÁTVR. 

Fræið: Guðrún Markúsdóttir 
fræfræðingur, en hún vann á 
Tumastöðum í Fljótshlíð við skóg-
rækt.

Miskunnsami Samverjinn: 
Þorsteinn Vilhelmsson, þar sem 
kvótakerfið aumkaði sig yfir hann og 
afhenti honum 3.000.000.000 króna.

Veggfóðurfræðingurinn í 
Frakklandi: Listmálarinn Erró.

Vigga vistvæna: Frú Vigdís 
Finnbogadóttir, fv. forseti, hún var 
alltaf að planta trjám úti um víðan 
völl.

Allur ágóði af sölu bókanna renn-
ur til líknarmála, eða eins og Pétur 
orðar það, gersamlega til afdjöflun-
arstarfs kristilegs félags heilbrigðis.

 /VH

Myndir / HKr. 

„Ég hef safnað að mér áhugaverðum orðum, snúið út úr þeim eða breytt 
merkingu þeirra og skráð hjá mér frá því ég var í menntaskóla og það má 

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.

Svarttjara og fleiri tjöruvörur fást hjá okkur
Besta viðarvörnin úr sjálfri náttúrunni 

Síðumúli 22 | 517 0404 | serefni.is
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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 

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.

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

Síðumúla 30 - Reykjavík  |  Sími 533 3500
Hofsbót 4 - Akureyri  |  Sími 462 3504

Vogue 
fyrir heimil ið 

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

COOL - LITE  
SÓLVARNARGLER

ispan@ispan.is  •  ispan.is

M
ynd: Josefine Unterhauser

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300  
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Samkvæmt skýrslu OECD og 
FAO (Food and Agriculture 
Organization og the United 
Nations) um horfur í landbúnaði 
á árunum 2015 til 2024, þá mun 
heildar kjötframleiðslan í heimin-
um aukast úr um 313 milljónum 
tonna í 355 milljónir tonna miðað 
við niðurhlutað kjöt í smásölu 
að frátöldu úrkasti. Aukningin 
verður langmest í framleiðslu á 
alifuglakjöti. 

Miklar sviptingar í kaupum 
Rússa á landbúnaðarafurðum

Kaup Rússa á landbúnaðar-
afurðum frá öðrum ríkjum 
drógust saman um 6,4% á milli 
áranna 2013 og 2014 samkvæmt 
tölum  Global Trade Information 
Services, Inc. (GTI). Mestur 
varð samdrátturinn í innflutn-
ingi á svínakjöti, eða um 41%. 
Hafa danskir og finnskir bændur 
m.a. fengið að kenna verulega á 
þeim samdrætti sem orsakast af 
sértæku viðskiptabanni ESB gagn-
vart Rússum sem sett var á í ágúst 
2014. Hrapaði innflutningur Rússa 
á svínakjöti frá ESB-löndunum 
um 71% í kjölfarið og um 53% 
á fiskafurðum sem Íslendingar 
hafa sannarlega fengið að kenna á 
vegna samstöðu með ESB í málinu. 
Hafa Rússar reynt að mæta þeim 
samdrætti m.a. með auknum inn-
flutningi á svínakjöti frá Brasilíu 
sem jókst úr 21% árið 2013 í 72% 
á síðasta ársfjórðungi 2014. Þá tók 

innflutningur Rússa á alifuglakjöti 
frá Brasilíu mikið stökk, eða úr 
9,8% í 25,4%. 

Sömuleiðis dró mjög úr inn-
flutningi Rússa á mjólkurafurðum 
frá ríkjum Evrópusambandsins. Í 
staðinn juku þeir innflutning  á slík-
um vörum frá Argentínu, Úrúgvæ 
og að verulegum hluta frá Hvíta-
Rússlandi. Þannig jókst hlutfalls-
legur innflutningur Rússa á mjólk-
urafurðum frá Hvíta-Rússlandi úr 
40% í 70% frá 2013 til 2014.

Varanleg áhrif

OECD og FAO telja í skýrslu sinni 
að viðskiptabann ESB gagnvart 
Rússum geti haft varanleg áhrif á inn-

flutning þeirra á landbún-
aðarafurðum. Þannig hafa 
viðskiptin á landbúnaðar-
afurðum verið aukin við 
Suður-Ameríkuríki, sem 
og Azerbaijan, Hvíta-
Rússland, Kína, Ísrael, 
Serbíu og Tyrkland. Þá 
er Serbía að verða nýr og 
mikilvægur framleiðandi 
á svínakjöti fyrir Rússa. 
Það eru ekki góð tíðindi 
fyrir frændur vora Dani 
og Finna sem eru þá að 
stórskaðast af deilum 
ESB við Rússa út af 
Úkraínu. Mikil gjald-
þrotahrina á sér nú stað 
í dönskum landbúnaði 
sem virðist staðfesta 
þessa stöðu.

Sviptingar í mjólkurframleiðslu

Mjólkurframleiðsla dróst víða 
saman á árinu 2013 vegna stór-
aukins fóðurskostnaðar. Þannig 
dróst mjólkurframleiðsla Kínverja 
saman um 5,7%. Sömuleiðis 
dróst mjólkurframleiðslan saman 
í Bandaríkjunum, Nýja-Sjálandi, 
Ástralíu og í ríkjum ESB.  

Breytingar á CAP, landbúnað-
arkerfi Evrópusambandsins, með 
afnámi mjólkurkvótakerfis í mars 
2015 samhliða viðskiptabanni á 
Rússa, umpólaði dæminu innan 
ESB. Offramboð varð á mjólk í ESB 
löndunum og gríðarlegt verðfall sem 
enn sér ekki fyrir endann á. Jókst 
mjólkurframleiðslan að meðaltali á 
einu ári í ESB-löndunum um 2,2%. 
Írar voru þó mun stórtækari en þar 
nam aukningin 12,9% frá árinu 2014 
og um 6% í Hollandi. Mjólkurverð 
lækkaði í kjölfarið í ESB-löndunum 
að meðaltali um 11%. Er því spáð 
að mjólkurverð haldist lágt í Evrópu 
næstu tíu árin þótt það verði umtals-
vert hærra en á árunum fyrir 2007. 

Tap vegna Rússaviðskipta nemur 
landsframleiðslu Svía á mjólk

Viðskiptabannið á Rússa hefur 
haft gríðarleg áhrif ef marka má 
frétt Bondebladet í Noregi. Þar er 
haft eftir markaðssérfræðingi LRF 
Mjölk að innan ESB hafi það verið 
reiknað út að útflutningstap vegna 
mjólkurvara til Rússlands á síðasta 
ári nemi sem svarar allri mjólkur-
framleiðslunni í Svíþjóð. Vegna við-
skiptabannsins hafa tapast viðskipti 
með mjólkurvörur sem umreiknað 
hefur verið í 2,9 milljarða  kílóa 
af mjólk, eða svipuðu magni  og 
ársframleiðsla Svía. Svíar tapa þó 
sjálfir alls ekki svo miklu vegna 
þessa banns eða sem nemur sölu á  
650 tonnum af mjólkurvörum. Það 
eru Holland, Finnland og Þýskaland 
sem tapa þar mestu. Þessi lönd stóðu 
áður fyrir meiru en helmingi útflutn-
ings ESB-landanna til Rússlands. 

Viðskiptabannið við Rússa er 
að valda stórvandræðum meðal 
evrópskra mjólkurframleiðenda. 
Bondebladet segir að stefnt sé að 
krísufundi í Brussel í september. 
Bændur eru ævareiðir út í for-
ystu ESB og samtök þeirra hafa 
haft uppi öflug mótmæli víða um 
álfuna. Fremst í flokki hafa verið 
Copa, samtök evrópskra bænda, og 
Cocega, samtök samvinnufélaga í 
landbúnaði, sem munu væntanlega 

hafa uppi öflug mótmæli í Brussel 
í haust. 

Reiknað með 23% aukningu í 
mjólkurframleiðslu á heimsvísu

Í skýrslu OECD og FAO er reiknað 
með að mjólkurframleiðsla muni 
aukast í heiminum um 23% frá 
2015 til 2024 í samanburði við árin 
2012–2014. Spáð er að aukningin  
nemi um 175 milljónum tonna. Talið 
er að um 75% af aukningunni komi 
frá þróunarríkjum, einkum í Asíu. 
Talið er að aukningin muni nema 
að meðaltali um 1,8% á ári sem er 
heldur minna en undanfarinn áratug 
þar sem aukningin var 1,9%. 

Í þróaðri ríkjum er reiknað með 
að mjólkurkúm fækki og draga muni 
úr stækkun hjarða í þróunarríkjun-
um. Samhliða þessu er búist við að 
framleiðni afurða á hverja kú muni 
aukast. Gert er ráð fyrir að neysla á 
mjólkurafurðum í þróunarríkjunum 
muni aukast um 1,4 til 2%, en aðeins 
um 0,2 til 1% í þróaðri ríkjum. 

Um helmingur undanrennudufts 
og mjólkurdufts er selt í 

milliríkjaviðskiptum

Í viðskiptum er hlutfallslega mest 
verslað með mjólkurduft milli landa. 
Þannig er í dag um 52% af undan-
rennudufti í framleiðsluríkjunum 
flutt til annarra landa. Gert er ráð 
fyrir að það hlutfall aukist í um 57% 
árið 2024. Næstmest hlutfall er í 
útflutningi á mjólkurdufti eða hátt 
í 50%. Þar á eftir kemur jurtaolía, 
sykur, olíujurtafræ, próteinmjöl og 
hveiti sem er með um 22% hlutfall. 

Heimsframleiðslan á undan-
rennudufti er rúmlega 4,1  millj-
ón tonn en spáð er að hún muni 
aukast í 4,7 milljónir tonna til 2024. 
Mjólkurduftsframleiðslan er nú tæp-
lega 5,4 milljónir tonna en verður 
rúmlega 6,6 milljónir tonna árið 
2024 ef spár ganga eftir. Neyslan 
á undanrennudufti og mjólkurdufti 
mun haldast nokkuð vel í hendur við 
framleiðsluna. Í báðum tilfellum er 
þó reiknað með nokkurri verðlækk-
un á komandi árum. 

Spáð aukningu í smjör- og 
ostaframleiðslu

Framleiðsla á öðrum próteingjöfum 
úr mjólk mun líka aukast samkvæmt 
spánni. Þannig er áætlað að neysla 
á mjólk og mjólkurafurðum aukist 
verulega. Muni eftirspurn eftir þeim 

Hörður Kristjánsson
hk@bondi.is

OECD og FAO spá hægvaxandi framleiðsluaukningu á kjötvörum á næstu tíu árum:

Viðskiptabannið á Rússa hefur 
stórskaðað evrópska bændur 
− Landbúnaðarafurðir áfram langmikilvægustu próteingjafar heimsbyggðarinnar
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vörum aukast um 23% á þessu tíu 
ára tímabili. Þannig verði neysla 
á þessum vörum um 48 milljónir 
tonna árið 2024. Aukningin í þróaðri 
ríkjum heims verður þó hlutfalls-
lega mun meiri en þetta meðaltal 
segir til um. Um 70% af prótein-
inntöku úr mjólkurvörum kemur 
úr hreinni mjólk. Þó er spáð mestri 
hlutfallslegri aukningu í neyslu á 
smjöri eða um 1,9% og um 1,6% í 
neyslu á ostum. 

Heimsframleiðslan á smjöri 
samkvæmt skýslu OECD og FAO 
er í dag um 10,5 milljónir tonna, en 
verður ríflega 12,5 milljónir tonna 
árið 2024. Neyslan nú er örlítið 
minni en framleiðslan og því safn-
ast upp einhverjar birgðir. Búist er 
við að verð á smjöri muni eitthvað 
lækka fram til 2020 er það taki að 
hækka á ný.  

Heimsframleiðslan á ostum er nú  
tæplega 22,5 milljónir tonna. Spáð 
er að ostaframleiðslan verði orðin 
tæplega 25,5 milljónir tonna árið 
2024. Neyslan mun verða í nokkru 
jafnvægi við framleiðsluna og reikn-
að er með að verð fari hækkandi. 

Ríki ESB öflugust í 
ostaútflutningi

ESB-ríkin eru í dag öflugust í osta-
útflutningi með um 40% markaðs-
hlutdeild, en Nýja-Sjáland er öflug-
ast í smjörútflutningi með um 48% 
hlutdeild. Búist er við að Argentína 
og Sádi-Arabía muni gera sig meira 
gildandi í milliríkjaviðskiptum á 
komandi árum með osta og smjör.  

Smjöreftirspurn eykst í þróaðri 
ríkjum

Ef litið er á smjör- og ostaframleiðsl-
una í heiminum, þá er búist við verð-
hækkunum á þessum vörum næstu 
átta árin. Þá er reiknað með aukinni 
birgðasöfnun hvað smjör varðar í ár 
og næstu tvö ár. Síðan náist jafnvægi 
næstu tvö ár þar á eftir en eftir það 
fari heldur að ganga á birgðir. 

Áhugavert er að sjá að í þróaðri 
löndum verður töluverð umfram-
framleiðsla á smjöri á meðan umtals-
vert vantar upp á að þróunarlöndin 
nái að anna eftirspurninni. 

Í ostunum er aftur á móti reiknað 
með að töluvert gangi á birgðir á 
þessu og næsta ári, en þá verði nokk-
ur birgðasöfnun fram til 2022 þegar 

framleiðsla og neysla verði komin 
í jafnvægi. Þá verður umframfram-
leiðsla á ostum í þróaðri ríkjum á 
meðan framleiðslan mun ekki anna 
eftirspurn í þróunarríkjunum.

Aukin milliríkjaviðskipti

Útflutningur á nautakjöti mun aukast 
frá framleiðslulöndum og fara úr um 
16% í 18%. Sömuleiðis  er gert ráð 
fyrir lítillega auknum viðskiptum á 
alifuglakjöti milli landa sem og á 
osti. Gert er ráð fyrir að draga muni 
töluvert úr viðskiptum milli landa 
með etanól-eldsneyti og lífdísil sem 
framleitt er úr lífmassa.  

Kjötframleiðsla eykst um 50 
milljónir tonna til 2024

Árleg aukning kjötneyslu á heims-
vísu fram til ársins 2024 er áætluð 
1,4%. Það þýðir að kjötneyslan mun 
árið 2024 hafa aukist um 51 millj-
ón tonna frá því sem var 2014 (42 
milljónir miðað við 2015). 

Heimsframleiðslan á nauta- og 
kálfakjöti er nú um 68,2 milljón-
ir tonna og mun aukast í um 75,4 
milljónir tonna á næstu tíu árum ef 
spár ganga eftir.

Svínakjötsframleiðslan á heims-
vísu er nú um 120,2 milljónir tonna 
en verður samkvæmt spá tæplega 
128,8 milljónir tonna árið 2024. 

Alifuglakjötsframleiðslan nemur 
nú tæplega 114,4 milljónum tonna 
Hún mun aukast verulega og verða 
tæplega 133,8 milljónir tonna árið 
2024. 

Heimsframleiðslan á kindakjöti 
er nú um 14,7 milljónir tonna en 
verður samkvæmt spá um 17,1 millj-
ón tonna árið 2024. 

Kjöt mikilvægur próteingjafi

Kjöt er stærri hluti próteinneyslu 
í þróaðri ríkjum heims en í þró-
unarlöndunum. Þannig eru íbúar 
þróuðu ríkjanna að taka til sín um 
26% af próteinneyslunni úr kjöti 
á meðan íbúar þróunarríkjanna 
eru einungis að fá um 9% af sinni 
próteininntöku með kjötneyslu. 

Samhliða aukinni heildarfram-
leiðslu landbúnaðarafurða á heims-
vísu mun neysla aukast að meðaltali 
úr 34,1 kg í 35,5 kg á mann. Athygli 
vekur að kjötneysla í þróaðri löndum 
er ríflega tvöföld miðað við með-

altalsneysluna í svokölluðum þró-
unarlöndum. Þannig er neyslan á 
mann í þróaðri ríkjum heims um 65 
kílógrömm á mann í dag en verða, 
miðað við spá OECD og FAO, 67,6 
kg á mann árið 2024. Í OECD-
ríkjunum er þetta mjög svipað. Þar 
er kjötneyslan 65,4 kg árið 2016 og 
67,3 kg árið 2024. Í þróunarríkjun-
um er meðaltalsneyslan nú um 26,8 
kg en spáð er að hún aukist um tæp-
lega tvö kíló á mann fram til 2024 og 
fari í 28,5 kg. Tekið er sérstaklega 
fram í skýrslunni að Ísland er ekki 
inni í þessari spá. 

Verulegt úrkast í 
kjötframleiðslunni

Heildarframleiðslan (brúttó) í kjöti 
er þó umtalsvert meiri en tölurnar 
hér að framan segja til um. Í þessum 
neyslutölum er miðað við sundur-
hlutaða skrokka í smásölu, en alltaf 
er talsvert úrkast eins og hausar 
og annað sem fellur til við slátrun. 
Þannig er margfeldistalan fyrir naut 
0,7 sem og kálfa, en 0,78 fyrir svín, 
en 0,88 fyrir sauðfé og alifugla. Því 
má ætla að heildar kjötframleiðslan 
vegin við slátrun árið 2024 verði 
nálægt 475 milljónum tonna en ekki 
355 milljónum eins og lagt er út af 
í spánni. 

Það hægir verulega á 
framleiðsluaukningunni 

Á síðustu tíu árum jókst heimsfram-
leiðslan á landbúnaðarafurðum að 
meðaltali um 2,2% á ári. Mest var 
aukningin í Rússlandi, eða um 3,3%. 
Þá stóð Afríka undir 2,9% aukningu 
og Asíu- og Kyrrahafslönd líka með 
um 2,9% aukningu. Á sama tíma 
var aukningin í Norður-Ameríku 
1,5% og í Vestur-Evrópu „aðeins“ 
0,7%. Búist er við að hægja muni á 
aukningunni á öllum þessum svæð-
um næsta áratuginn. Eigi að síður 
er áætlað að aukningin muni nema 
um 2,4% bæði í Afríku og í ríkjum 
Mið- og Suður-Ameríku sem draga 
muni vagn aukinnar framleiðslu.  

Bandaríkin öflugur útflytjandi á 
landbúnaðarafurðum 

Áætlað er að öflugustu útflutnings-
ríki jarðar á landbúnaðarvörum 
árið 2024 verði Bandaríkin, ríki 
Evrópusambandsins og Brasilía. 

Sem dæmi eru Bandaríkin með 33% 
af heimsviðskiptunum í korni, 32% 
í svínakjöti og 24% í bómull. Þá eru 
Bandaríkin meðal öflugustu útflutn-
ingsríkja í fjölda annarra landbúnað-
arafurða og einnig í fiski. 

Fiskur líka mikilvægur

Fiskur er líka mikilvægur prótein-
gjafi, þótt hann gefi ekki nærri 
eins hátt hlutfall próteinneyslunnar 
og kjöt, mjólk og korn. Gera sér-
fræðingar ráð fyrir að fiskneysla 
muni aukast um 19% og komast 
í 21,5 kg á mann árið 2024. Þá 
muni fiskneyslan standa undir um 
6,5% af próteinneyslu jarðarbúa. 
Framleiðsluaukningin í fiski verður 
yfirgnæfandi mest í þróunarlöndun-
um eða um 85% af heildar aukn-
ingunni.  

Neysla á fiski úr fiskeldi fór fram 
úr neyslu á villtum fiski í magni talið 
á heimsvísu á árinu 2014. Hafa ber 
í huga að umtalsvert magn af fiski 
er nýtt til fóðurgerðar fyrir dýraeldi 
sem OECD og FAO telja mikilvægt 
til að viðhalda fæðuöryggi í lönd-
um heims. Framleiðsla á fiskimjöli 
í heiminum verður nokkuð stöðug, 
eða um 5 milljónir tonna árið 2024, 
og framleiðsla á lýsi mun nema um 
1 milljón tonna samkvæmt spám. 

Mest aukning í fiskeldi

Talið er að fiskframleiðsla frá 2014 
til 2024 muni aukast um 19% og 
komast þá í 191 milljón tonna. 
Stærstu hluti aukningarinnar mun 
koma úr fiskeldi sem verður þá að 
talið er komið í 94 milljónir tonna 
eða aðeins meira en fiskveiðar skila. 
Mun fiskeldi því verða í örustum 
vexti í fæðuframleiðslu heimsins á 
komandi árum, eða um 5,6% á ári, 
en eftir 2023 muni hægja þar talsvert 
á aukningunni. 

Bæði framleiðslan og neyslan á 
þessum fiski er hlutfallslega lang-
mest í þróunarlöndunum. Stóraukin 
neysla í Bandaríkjunum hefur haft 
veruleg áhrif á framleiðsluaukn-

ingu í þróunarlöndunum, en einnig 
á útflutning eldisfisks frá Noregi. 
Verð hefur farið hækkandi á liðnum 
árum og virðist hafa náð hlutfalls-
legu hámarki á árinu 2014. 

Búist er við að takmarkanir á 
veiðum á villtum fiski muni ýta 
enn frekar undir fiskeldi á komandi 
árum. Gert er ráð fyrir að aukið 
fiskeldi muni síðan leiða til hægr-
ar lækkunar á fiskverði eftir 2020. 
Jafnvægi náist um 2024 með verð 
sem verði nálægt meðaltali áranna 
1990 til 2014. 

Aukin kornframleiðsla 

Veruleg aukning er í kornframleiðslu 
en síst í vanþróuðum ríkjum.

Gert er ráð fyrir aukinni neyslu 
í öllum matvælaflokkum. Þannig 
er t.d. spáð um 320 milljóna tonna 
aukningu í kornframleiðslunni sem 
einkum nýtist sem próteingjafi í 
þróunarlöndum og vanþróuðustu 
ríkjunum. 

Í vanþróuðustu ríkjum verður þó 
aðeins um 10% af kornframleiðslu-
aukningunni í heiminum, en 48% í 
öðrum þróunarlöndum og 42% í þró-
uðustu ríkjum heimsins. Umtalsverður 
hluti af kornframleiðslu heimsins er 
síðan nýttur til kjötframleiðslu sem 
mest er neytt af í þróaðri ríkjum. 

Aukin eftirspurn eftir olíuríku 
jurtapróteini til neyslu

Framleiðsla á olíuríkum jurtum mun 
vaxa samkvæmt spánni um 20% 
fram til 2024. Þar er gert ráð fyrir að 
framleiðsla á próteinauðugu korni 
muni aukast um 23% og komast í 
355 milljónir tonna á árinu 2024. Þá 
muni framleiðsla á jurtaolíu aukast um 
24%. Í því sambandi er athyglisvert 
að búist er við að hægja muni veru-
lega á slíkri framleiðslu í ríkjum sem 
hafa verið öflug í ræktun á sólblómum 
og repju. Er það þrátt fyrir vaxandi 
eftirspurn eftir próteini úr olíuríkum 
jurtum, en á móti kemur að draga 
mun úr framleiðslu á slíkum jurtum 
til eldsneytisframleiðslu. 

SPARAÐU MEÐ VARMADÆLU
Allt að 80% sparnaður á hitunarkostnaði
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Nýr gagnagrunnur sem ætlað er 
að auka meðvitund um íslenskt 
handverk var kynntur í Litlu 
lopasjoppunni á Hellu í síðustu 
viku. 

„Ferðamenn koma í auknum 
mæli til Íslands og kaupa sér dýrum 
dómum minjagripi sem ekki eru 
framleiddir á Íslandi. Þetta er eitt-
hvað sem er óviðunandi og eiga 
gestir sem heimsækja landið okkar 
og aðrir rétt á að fá að vita að varan 
sem þeir kaupa sé „Frá Íslandi“. 

Kerfið okkar býður íslensku 
handverksfólki, hönnuðum og fram-
leiðendum að skrá vörurnar sínar í 
gagnagrunn, merkja vörurnar sínar 
með varanlegu skráningarnúm-

eri, sem kaupandi getur svo flett 
upp ef hann hefur áhuga á og sér 
hann þá upplýsingar um vöruna og 
framleiðanda,“ segir Stefán Ólafur 
Guðmundsson hjá fyrirtækinu „Frá 
Íslandi“. Fyrirtækið var stofnað í 
september 2015, vegna sívaxandi 
þarfar á upprunamerkingu íslensks 
handverks. Um er að ræða uppruna-
merkingu með skráningu á viðkom-
andi handverksmanni,  hönnuðum og 
framleiðendum.

Litla lopasjoppan á Hellu

Margrét Jónsdóttir og eiginmaður 

hennar, Baldur Árnason, eiga versl-
unina Litla lopasjoppan á Hellu sem 
selur eingöngu lopavörur frá íslensku 
handverksfólki. 
„Mér líst rosalega vel á uppruna-
merkinguna, þetta er tær snilld sem 
á eftir að reynast okkur vel. Auðvitað 
eiga kaupendur rétt á því að fá að vita 
um uppruna vörunnar, þetta hefði átt 
að vera komið í gagnið fyrir löngu 
síðan,“ segir Margrét. 

„Já, það er nóg að gera hjá 
okkur, útlendingarnir sækja mikið 
til okkar og kaupa lopavörur og 
Íslendingarnar eru líka duglegir að 
reka nefið inn, við erum alsæl og 
stefnum á að stækka verslunina,“ 
bætir Margrét við.  /MHH

„Frá Íslandi“ − Gagnagrunnur fyrir íslenskt handverk:

Skráning, rekjanleiki og markaðssetning
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Þremur sveitarstjórum var boðið við athöfn í Litlu lopasjoppunni þegar Margrét og Baldur fengu sérstaka viðurkenningu frá Landssambandi sauðfjárbænda 

Myndir / Magnús Hlynur Hreiðarsson.

Litla lopasjoppan á Hellu er staðsett 
við þjóðveg 1 þegar keyrt er fram hjá 
Hellu. Þar er fjölbreytt úrval af alls  
konar fallegum lopavörum á unga 
sem aldna.

Margrét með eina upprunamerkta lopapeysu í verslun sinni á Hellu.

Viðurkenningar á degi umhverfisins:

ÁTVR hlaut Kuðunginn 
– Nemendur Grunnskóla Borgarfjarðar eystri og Dalvíkurskóla Varðliðar umhverfisins

ÁTVR var í dag, á degi umhverf-
isins, veitt Kuðungurinn sem er 
umhverfisviðurkenning umhverf-
is- og auðlindaráðuneytisins. Við 
sama tækifæri voru nemend-
ur í Grunnskóla Borgarfjarðar 
eystri og Dalvíkurskóla útnefndir 
Varðliðar umhverfisins.

Viðurkenningarnar voru afhent-
ar við hátíðlega athöfn í Listasafni 
Sigurjóns. Það var umhverf-
is- og auðlindaráðherra, Sigrún 
Magnúsdóttir, sem veitti viðurkenn-
ingarnar. 

Kuðungurinn

Í umsögn ráðuneytisins um ÁTVR 
segir að það sé eitt af 103 fyrirtækj-
um sem taki þátt í samstarfsverk-
efni Festu og Reykjavíkurborgar 
um að draga úr losun gróðurhúsa-
lofttegunda og lágmarka neikvæð 
umhverfisáhrif og hefur fyrirtækið 
sett sér loftslagsmarkmið til ársins 
2030. „Umhverfisstjórnun þess 
byggir á mælingum þar sem m.a. er 
notast við grænt skorkort og svokall-
aðan GRI stuðul (Global Reporting 
Initiative) við skrásetningu aðgerða 
í þágu samfélagsins. ÁTVR er 
með grænt bókhald, er þáttakandi 
í Grænum skrefum í ríkisrekstri og 
er þegar komið með öll skrefin fyrir 
höfuðstöðvarnar á Stuðlahálsi en inn-
leiðing í vínbúðum stendur nú yfir. 

Fyrirtækið kolefnisjafnar allan 
útblástur vegna samgangna í rekstri 
hjá Kolviði og með því að bjóða upp 
á samgöngusamninga, hefur losun 
koltvísýrings minnkað hjá starfsfólki 
til og frá vinnu, úr 140 tonnum í 103. 
Þá er fyrirmyndaraðstaða fyrir göngu- 
og hjólafólk við starfstöðvar. Einnig 
hefur verið gripið til aðgerða til að 

draga úr losun gróðurhúsalofttegunda 
vegna flutninga. Fyrirtækið býður 
upp á úrval vistvænna vara, s.s. lífræn 
vín, og hvetur viðskiptavini sína til að 
nota margnota burðarpoka. Þá státar 
ÁTVR af háu endurvinnsluhlutfalli 
úrgangs sem frá fyrirtækinu kemur.“

Verðlaunagripurinn, Kuð ungurinn, 
sem ÁTVR hlaut, er að þessu sinni 
eftir Kristínu Garðarsdóttur leirlista-
mann. Þá öðlast stofnunin rétt til að 
nýta merki verðlaunanna í kynningu 
á starfsemi sinni.

Varðliðar umhverfisins

Í umsögn ráðuneytisins um Varðliðana 
segir eftirfarandi: Nemendur í 
Grunnskóla Borgarfjarðar eystri hlutu 
útnefninguna fyrir ljósmyndaverkefni 
sem allir nemendur skólans, í 3.–10. 
bekk unnu sameiginlega í tveggja 
daga gönguferð um Loðmundarfjörð. 
Nemendum var skipt í hópa þvert á 
árganga og átti hver hópur að finna 

myndefni í náttúrunni sem tengdist 
níu hugtökum sem nemendur og 
kennarar ákváðu í sameiningu. Sem 
dæmi um hugtök má nefna gleði, 
frelsi, orka, kyrrð, auðlind og samspil 
manns og náttúru. Nemendur unnu 
myndirnar síðan í tölvu og útbjuggu 
myndasýningu sem kynnt var fyrir 
öðrum nemendum skólans. 

Valnefnd þótti verkefnið frum-
legt og taka á umhverfismálum með 
óhefðbundnum hætti, þar sem mark-
miðið var öðru fremur að nemendur 
fengju að upplifa og njóta þeirrar 
vellíðunar sem fylgir því að vera úti 
í náttúrunni. Verkefnið einkenndist 
jafnframt af samvinnu þvert á aldurs-
hópa en samvinna ólíkra aðila er 
einmitt mikilvægur hluti af sjálfbærni-
menntun. Nemendurnir lögðu mikið á 
sig við úrvinnslu verkefnisins þar sem 
þeir gengu um 17 kílómetra leið frá 
Húsavíkurheiði inn Loðmundarfjörð 
og tókust þannig á við umhverfið og 
náttúruna um leið og þeir öðluðust 
dýpri skilning á þeim hugtökum sem 
verkefnið spannaði.

Fjórir nemendur í 9. bekk 
Dalvíkurskóla hlutu aukinheld-
ur einstaklingsviðurkenningu, 
þeir Helgi Halldórsson, Ragnar 
Freyr Jónasson, Sveinn Margeir 
Hauksson og Viktor Hugi Júlíusson. 
Viðurkenninguna fá þeir fyrir rapp-
lagið Ekki menga! sem þeir sömdu í 
náttúrufræði og gerðu myndband við.

Dagurinn 25. apríl er fæðingar-
dagur Sveins Pálssonar, fyrsta 
íslenska náttúrufræðingsins, en hann 
var meðal þeirra fyrstu sem hvatti 
til aðgerða gegn skógareyðingu á 
Íslandi og orðaði fyrst á íslensku 
þá hugsun sem nú kallast sjálfbær 
þróun.  /smh

Grunnskóla Borgarfjarðar eystri og 
Dalvíkurskóla.  Mynd / ráðuneyti
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Hafðu samband og kynntu þér 
vöruúrvalið og þjónustuna

Fjölbreytt og gott úrval til á lagerFjölbreytt og gott

Námskeið um fallvarnir fyrir viðskiptavinivarnir fyrir viðskiptavini
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Eignatorg kynnir: Mjög áhugaverð jörð 
Lögbýlið Torfastaðir 1, Grímsnes- og Grafningshreppi,  

landnr. 170828. 

Jörðin liggur meðfram Soginu og er í u.þ.b. 11 km fjarlægð frá Selfossi. 
Veiðihlunnindi tilheyra jörðinni í Soginu ásamt hlutdeild í sameiginlegu 
veiðihúsi. Jörðin er talin vera 273 ha. og er að miklu leiti ræktanleg. Mikið 
og glæsilegt útsýni. Jörðin er afar vel staðsett með tilliti til ferðaþjónustu 
og gefur mikla möguleika til ýmis konar starfsemi. Íbúðarhúsið er afar rúm-
gott með 11 herbergjum og er skráð samtals 429 fm, þ.a. bílskúr 76,5 fm.

Allar nánari upplýsingar gefur Björgvin Guðjónsson löggiltur  
fasteignasali í síma 510-3500 / 615-1020 eða bjorgvin@eignatorg.is
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Rannsóknarteymi við Háskólann á Akureyri:

Rannsakar framleiðslu 
á etanóli úr rabarbara
Þriggja manna rannsóknarteymi 
við Háskólann á Akureyri hefur 
hlotið tæplega 1,4 milljóna króna 
styrk úr Nýsköpunarsjóði náms-
manna til að kanna framleiðslu á 
etanóli úr rabarbara. 

Hópinn skipa þau Jóhann 
Örlygsson, prófessor í líftækni 
við Háskólann á Akureyri, Sean 
Scully og Eva María Ingvadóttir.  
Verkefnið er unnið í samstarfi við 
Eddu Kamillu Örnólfsdóttur rabar-
barabónda, sem ræktar rabarbara 
við Hólavatn í Eyjafirði.

Meginviðfangsefni rannsóknar-
innar er framleiðsla annarrar kyn-
slóðar lífetanóls úr ónýtum lífmassa 
sem til fellur við rabarbararækt á 
Íslandi, lífmassinn sem um ræðir 
eru rabarbarablöðkur. Úr þeim má 
framleiða etanól með hitakærum, 
loftfirrtum bakteríum sem hafa 
verið einangraðar úr íslenskum 
hverum og eru hluti af stofnasafni 
Háskólans á Akureyri. Hæfni 
þessara baktería til að brjóta niður 
t.d. gras og hamp hefur þegar verið 
rannsökuð og hafa þær gefið háar 
etanólheimtur.

Þau Jóhann, Sean og Eva María  
eru þegar byrjuð á rannsókn sinni 
en áætlað er að henni ljúki í haust. 
Þau segja að helsti ávinningur 
rannsóknarinnar verði nýting á og 
verðmætasköpun úr lífmassa sem til 
fellur við íslenskan landbúnað sem 
annars er ónýttur. Einnig skapist 
frekari þekking á hæfni etanólfram-

leiðandi örvera til að brjóta niður 
flókinn lífmassa sem fellur til við 
íslenskan landbúnað. 

Vilja auka landsframleiðslu á 
rabarbara

Rabarbari hefur verið ræktaður 
hér á landi síðan 
á seinni hluta 
19. aldar, eftir 
að hann barst 
til Norðurlanda 
frá Asíu. Hér 
á landi hefur 
s k i p u l ö g ð 
ræktun m.a. 
farið fram við 
Hólavatn í 
Eyjafirði frá 
sumrinu 2011, 
en þá setti 
Edda Kamilla 
Örnól fsdót t i r 
niður tvö rabar-
barayrki, breskt 
og þýskt, á um hálfan hektara lands. 
Breska yrkið hefur einnig verið 
ræktað á Löngumýri á Skeiðum í 
Árnessýslu.

Langtímamarkmið rabarbara-
bóndans Eddu Kamillu er að stofna 
rabarbaraverksmiðju með það að 
leiðarljósi að auka landsfram-
leiðslu, minnka innflutning og hefja 
útflutning á íslenskum rabarbara.  
Hugmyndin skilaði henni öðru sæti 
á Atvinnu- og nýsköpunarhelgi á 
Akureyri fyrir réttu ári.

Blaðkan gott dæmi um ónýttan 
lífmassa

Stilkur rabarbarans hefur fram til 
þessa verið nýttur til manneldis en 
blöðkunum verið fleygt, en í ein-
hverjum tilfellum hefur sýruinni-
hald hennar verið borið á ræktar-
land sem náttúrulegt illgresiseitur.  

Blaðkan er gott dæmi um ónýttan 
lífmassa sem til fellur við íslensk-
an landbúnað, en gæti hentað til 
rannsókna sem uppspretta annarr-
ar kynslóðar lífetanóls. Munurinn 
á fyrstu og annarri kynslóð er sá 
að í fyrrnefnda ferlinu er einfaldur 

lífmassi notaður á meðan flókinn 
lífmassi, svonefndur lignósellulósi, 
er notaður í þeim síðari. Í því ferli 
er oft notaður landbúnaðarúrgangur 
sem ekki er í beinni samkeppni við 
almenna matarframleiðslu.

Um 150 bakteríur í stofnsafni

Jóhann Örlygsson og rann-
sóknarteymi hans við Háskólann 
á Akureyri hefur undanfarinn ára-
tug kannað framleiðslu á etanóli 
og öðrum alkóhólum úr flóknum 
lífmassa á borð við gras og hamp, 
með hjálp gerjandi örvera, en 
þetta hefur verið hans meginvið-
fangsefni.  Í stofnasafni etanólfram-
leiðandi baktería við HA eru nú um 
150 bakteríur og hafa margar þeirra 
sýnt góðar etanólheimtur úr flókn-
um lífmassa. 

„Sú aukning sem orðið hefur á 
styrk koltvísýring í andrúmslofti 
frá upphafi iðnbyltingar og áhrif 
hennar á hlýnun jarðar er flestum 

kunnug, áratuga brennsla kolefna-
ríks jarðefnaeldsneytis hefur skapað 
þörf fyrir aðra og umhverfisvænni 
orkugjafa,“ segir Jóhann.  

Vitundarvakning

Hann bendir á að hér á landi hafi 
vitundarvakning orðið í þessum 
málaflokki og hún orðið til þess 
að nokkur fyrirtæki á þessu sviði 

hafa verið stofnuð. Þar má nefna 
Orkey, sem framleiðir lífdísil úr not-
aðri steikingarolíu og dýrafitu og 
Metan, dótturfyrirtæki Sorpu, sem 
sér um framleiðslu úr metangasi 
og þróun á umhverfisvænum 
orkugjöfum. Vistorka á Akureyri 
fellur einnig undir þennan hóp, en 
félaginu er ætlað að stuðla að fram-
leiðslu umhverfisvæns eldsneytis á 
Eyjafjarðarsvæðinu.  /MÞÞFlöskurnar þar sem rannsóknarteymið ræktar bakteríurnar.   

Sýni í svokölluðum „eppendorf-glös-
um“.

Myndir / MÞÞ
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Bændur og búendur
Ódýrar lambheldar hliðgrindur  

Vorum að fá nýja sendingu af þessum vinsælu hliðgrindum.
Breidd 4.27, Hæð 1.10

Möskvastærð 10 x 15 cm. Lambheld.

Verð:
1 stk kr. 24.900 auk vsk.

2-4 stk kr. 21.900 auk vsk.
5 stk eða fleiri, kr. 19.900 auk vsk.

Pantanir og upplýsingar í 
síma 669 1336 og 899 1776.   

www. aurasel.is
Meira fyrir aurinn

Reki ehf Höfðabakka 9 110 Reykjavík

Sími: 562 2950   Fax: 562 3760

E-mail: bjorn@reki.is  Vefsíða: www.reki.is

SÆTI Í DRÁTTARVÉLAR,
LIÐLÉTTINGA OG
LYFTARA FRÁ
UNITEDSEATS.

  

Flottir fyrir 
útivistina

LOKAÐ 22. og 29. apríl
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Alþjóðleg rannsókn á svæfingum hesta:

Vantar veturgamla fola til geldingar í sumar
− til að styðja við rannsóknir á hestum
Hulda Harðardóttir, starfandi 
dýralæknir við Edin borgar-
háskóla, vinnur að rannsókn 
sem tengist svæfingum á hest-
um. Rannsóknin er unnin í sam-
vinnu við Dýralæknaþjónustu 
Suðurlands.

„Hugmyndin að verkefninu 
kviknaði þegar ég fyrir tilvilj-
un áttaði mig á því að íslenskir 
dýralæknar nota mun stærri lyfja-
skammt fyrir svæfingu á hestum en 
tíðkast erlendis. Við nánari athug-
un kom í ljós að íslensku hestarnir 
virtust ekki þurfa viðbótarskammt 
af svæfingarlyfi undir skurðaðgerð. 
Erlendis er þessi viðbótarskammtur 
mjög oft nauðsynlegur svo hægt sé 
að ljúka skurðaðgerðinni. 

Þegar ég ræddi þetta við sér-
fræðinga við háskólann í Skotlandi 
töldu þeir að mögulega þyrfti 
íslenski hesturinn hærri lyfja-
skammt en almennt er gefið fyrir 
svæfingu í Evrópu.“ 

Hestasvæfingar vandmeðfarnar

Margar rannsóknir hafa verið 
gerðar með það að markmiði að 
betrumbæta svæfingar á hestum 
en í samanburði við önnur húsdýr 
er einna erfiðast að svæfa hesta. 
Algengasta lyfið sem notað er við 
hestasvæfingar kallast ketamine. 
Lyfjaskammturinn sem notaður er 
erlendis við innleiðslu á svæfingu 
er byggður á rannsókn sem gerð 
var árið 1977.  Sá lyfjaskammtur 
er hins vegar ekki alltaf nægur til 
að klára stuttar skurðaðgerðir og 
því nauðsynlegt að gefa viðbótar-
skammt af ketamine. 

Lyfjaskammtur fyrir hesta 
erlendis hefur ekki breyst síðan 
1977 og engin framhaldsrannsókn 
hefur verið gerð til að skoða hvort 
hærri skammtur af ketamine gefi 
dýpri eða lengri svæfingu,“ segir 
Hulda.

Samanburður á lyfjaskömmtum

Fyrir fimm árum síðan gerði Hulda, 
í samstarfi við Dýralæknaþjónustu 
Suðurlands, rannsókn sem fólst í 
því að bera saman tvo lyfjaskammta 
fyrir innleiðslu á svæfingu hesta. 

Niðurstaða þeirrar 
rannsóknar sýndi að stærri lyfja-
skammturinn virtist gefa betri 
svæfingu. „Þar sem aðeins voru 
notaðir átta hestar í rannsókninni 
langar okkur að endurtaka hana 
í sumar með stærra úrtaki til að 
fá marktækari niðurstöðu. Okkur 
langar að ná til sem flestra hesta-
eigenda á Suðurlandi sem eru með 
eins vetrar gamla hesta sem þarf að 
gelda í sumar. 

Við ætlum að bjóða þeim að 
taka þátt í rannsókninni sem verður 
unnin dagana 30. maí til 9. júní í 
sumar. Við munum einnig bjóða 
upp á geldingar helgina 4. og 5. 
júní.“

Dýralæknir frá Skotlandi

Hulda lauk dýralæknanámi frá 
Royal School of Veterinary Studies 
í Edinborg árið 2011. Hún segir að 
námið taki fimm ár og að flestir fari 
beint að vinna við fagið að námi 
loknu. „Mig langaði hins vegar 
strax að læra meira og sérhæfa mig 
í hestum. Ég sótti því um að kom-
ast í starfsnám í hestalækningum 
við Cambridge-háskóla (Queens 
Veterinary School hospital). Við 
þann skóla starfaði ég eingöngu 
með hestum í heilt ár og öðlaðist 
mikla innsýn inn í hestalækningar. 

Þar voru daglega meðhöndluð 
erfið sár og áverkar á liðum og bein-
um, framkvæmdar augnaðgerðir og 
tanntökur, sýkingar í ennisholum 
meðhöndlaðar og umönnun hesta 
eftir erfiðar skurðaðgerðir.“

Svæfingar heilla

„Eftir það fór ég aftur til 
Edinborgar þar sem ég tók að mér 
sex mánaða afleysingastarf við 
svæfingadeildina á dýraspítalanum 
í Edinborgar-háskóla.

Mér fannst starfið bæði 
spennandi og krefjandi og eitt 
leiddi af öðru og ég ákvað í kjöl-
far þeirrar reynslu að fara í sér-
fræðinám í svæfingalækningum. 
Sérnámið tekur þrjú til fjögur ár 
og að því loknu mun ég útskrifast 
sem evrópskur sérfræðingur í svæf-
ingum dýra.“

Hulda segir að sérnámið byggist 
aðallega á verknámi auk þess sem 
hún kenni við skólann og stundi 
rannsóknir. 

Nánari upplýsingar

Hestaeigendur sem hafa áhuga á að 
vera með í rannsókninni geta haft 
samband við Dýralæknaþjónustu 
Suðurlands í síma 482 3060 til að fá 
nánari upplýsingar og panta tíma. 
Nánari upplýsingar um rannsóknar-
verkefnið sjálft er hægt að nálgast 
með því að senda póst á netfangið: 
hulda.hardardottir.mrcvs@gmail.
com.  /VH

Til sjóðfélaga í Lífeyrissjóði bænda 

LÍFEYRISSJÓÐUR BÆNDA 
Stórhöfða 23 

110 Reykjavík  –  s. 563 1300 

Hulda Harðardóttir og Standardbred.

Bændablaðið
á bbl.is og líka á Facebook

-

skólanum í Edinborg. Hesturinn er 
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C-SHIFT útgáfan er búin rafskiptingu á öllum gírum. Engin eiginleg 

gírstöng og aldrei þarf að kúpla til þess að skipta um gír.

Við bjóðum nú takmarkaðan fjölda DEUTZ-FAHR Agrotron 6150.4 á sérstöku kynningarverði.

án VSK

Allt þetta og meira til á sérstöku kynningarverði:

4 strokka, 4 lítra DEUTZ mótor 120 L/mín Load Sensing vökvadæla
153 hö, 605 Nm Power Beyond vökvatengi
C-SHIFT rafskipting, 6 gírar, 4 milligírar Rúmgott og glæsilegt hús með loftkælingu
Sjálfskiptimöguleikar Farþegasæti og drykkjakælir
Skriðgír 4 hraða aflúrtak (540/540e/1000/1000e)
Aðgerðaminni Lyftigeta á afturbeisli: 9.200 kg.
Fjaðrandi framhásing og fjaðrandi hús Dekkjastærð: 540/65R24 að framan, 600/65R38 að aftan.
50 km/klst aksturshraði
Stoll FZ45 ámoksturstæki með dempara, vökvaskóflulás, 3 sviði og 2,40 m Heavy Duty Skóflu.

Helsti búnaður:

Aukabúnaður á mynd: Framlyfta og framaflúrtak

ÞÓR F
H

REYKJAVÍK:
Krókháls 16
Sími 568-1500

AKUREYRI:
Lónsbakka
Sími 568-1555

Vefsíða:
www.thor.is

Bátur til sölu
Glænýr Blue Spirit gúmmíbátur, aldrei 
snert saltan sjó. Bátur með harðri skel. 
Ekki hægt að velta honum.

4,3 m. langur
25 hestafla

nýr Mercury
mótor

Nánar 
í síma 

893 0170

Vorgleði stang-
veiði manna
Vorgleði stangveiðimanna verð-
ur haldin á Hótel Sögu, Súlnasal, 
föstudaginn 6. maí. 

Viðburðurinn er kjörið tækifæri til 
að ræða veiðisumarið fram undan og 
skemmta sér í góðra vina hópi. Húsið 
verður opnað kl. 19 og borðhald 
hefst kl. 20. Að vanda verður frábær 
þriggja rétta kvöldverður á boðstól-
um og vönduð skemmtidagskrá. 
Björn Thoroddsen gítarleikari spilar 
yfir fordrykk, Eyþór Ingi skemmt-
ir yfir borðhaldi og skífuþeytirinn 
Næturhaukur leiðir veislugesti í 
seiðmagnaðan dans inn í nóttina. 
Veislustjóri verður hinn þjóðkunni 
stangveiðimaður, þáttastjórnandi og 
rithöfundur, Gunnar Helgason.

Miðaverð er kr. 9.800, aldurs-
takmark 18 ár. Borðapantanir í síma 
525-9930 og í netfangið hotelsaga@
hotelsaga.is 

Skagfirðingum 
fer fjölgandi
Íbúaþróun í Sveitarfélaginu 
Skagafirði hefur verið jákvæð, 
íbúum fjölgar hægt og bítandi. 

Nýjar tölur úr Þjóðskrá frá því í 
marsmánuði segja að íbúar sveitarfé-
lagsins séu nú 3.938 talsins og hefur 
fjölgað um 10 í mánuðinum. 

Á vef sveitarfélagsins kemur fram 
að þó nokkuð hafi verið um auglýs-
ingar eftir starfsmönnum í hin ýmsu 
störf í Skagafirði á liðnum dögum.

Húnavatnssýsla:

Styrkir úr hús-
friðunarsjóði
Blönduóskirkja gamla við 
Brimslóð, Staðarkirkja að Stað í 
Hrútafirði og Tilraun við Aðalgötu 
10 á Blönduósi hafa fengið styrk úr 
húsfriðunarsjóði fyrir árið 2016. 

Alls fengu 158 verkefni styrk en 
umsóknir voru 282. Blönduóskirkja 
gamla og Staðarkirkja fá 1 millj-
ón króna hvor í styrk úr flokknum 
friðlýstar kirkjur og Tilraun fær 300 
þúsund krónur í styrk úr flokkn-
um friðlýst hús og mannvirki. Þá 
fær Blönduósbær styrk upp á 700 
þúsund krónur vegna byggða- 
og húsakönnunar í dreifbýli og 
Húnavatnshreppur fær sömu fjárhæð 
vegna húsa- og byggðakönnunar í 
Húnavatnshreppi.

Einnig var úthlutað úr fornminja-
sjóði fyrir árið 2016. Umsóknir voru 
75 en úthlutað var til 26 verkefna. 
Engu var úthlutað til verkefna í 
Húnavatnssýslum.  /MÞÞ
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Tilraunaræktun á tómötum í Japan:

Í Tómatalandi ZEN-NOH
Tíðindamaður Bændablaðsins 
var á ferð um Japan fyrir 
skömmu og heimsótti, í boði 
japönsku bændasamtakanna, 
tilraunastöð í tómatarækt – ZEN-
NOH Agricultural Research and 
Development Center. Yrkið, sem 
komið hefur best út í rannsókn-
um, kallast Ann Jellet og mun 
fara á almennan markað í Japan 
á næstu misserum.

Rannsóknastöðin, sem kallast í 
daglegu tali Tómataland Zen-Noh, 
er í borginni Hiratsuka, sem er 60 
kílómetra sunnan við Tókýó og 60 
kílómetra austan við fjallið Fuji og 
sést það vel frá tilraunastöðinni í 
heiðskíru veðri. 

Stöðin er rúmir 27 þúsund fer-
metrar að flatarmáli og þar af tæp-
lega 4,5 þúsund fermetra gróðurhús 
og 14 þúsund fermetra rannsóknar-
aðstaða og skrifstofubyggingar. 
Hún er rekin sem samstarfsverkefni 
bændasamtakanna og háskólans í 
Chiba, sem er höfuðborg samnefnds 
héraðs. Rannsóknastöðin er skammt 
frá bökkum Sagami-gava árinnar 
sem borgin Hiratsuka stendur við. 
Borgin er fremur lítil á japanskan 
mælikvarða en þar búa um það bil 
jafnmargir íbúar og á öllu Íslandi.

Yukinori Hirando rann-
sóknastjóri segir að stöðin hafi 
verið sett á laggirnar fyrir fimm 
árum og að tómatarnir sem þeir 
séu að gera tilraunir með séu ekki 
enn komnir á almennan markað. 
„Hugmyndin er að helmingurinn af 
því sem við ræktum hér verði selt 
til að afla stöðinni tekna en hinn 
helmingurinn fer í kynningar- og 
markaðsstarf, bæði fyrir almenning 
og bændur.

Zen-Noh rekur sölumiðstöð 
sem höndlar með um 10% af allri 
tómatasölu í Japan og í gegnum 
hana er hluti framleiðslu rann-
sóknarstöðvarinnar seldur. 

Í samvinnu við fimm fyrirtæki

Hirando segir að um þessar mundir 
starfi rannsóknastöðin í samvinnu 

við fimm alþjóðleg landbúnaðar-
fyrirtæki við rannsóknir á tómötum. 
„Fyrirtækin greiða rannsóknastof-
unni fyrir tilraunirnar sem meðal 
annars felast í ræktun á mismunandi 
yrkjum og ræktunartækni. Tæknin 
sem unnið er með í dag er upprunnin 
frá Hollandi en mikið endurbætt í 
Japan og yrkin í ræktun eru 33. 

Meðaluppskera á fermetra af 
tómötum í Japan er um 30 kíló á 

ári. Ræktunartæknin sem um ræðir 
fer fram í 18 lítra ræktunarkössum 
sem með réttri áburðargjöf, sem er 
um tveir lítrar af fljótandi áburði á 
dag, geta gefið af sér um 70 kíló 
af tómötum á fermetra á ári og því 
um gríðarlega framleiðsluaukningu 
að ræða. Í ræktunarkössunum sem 
Zen-Noh framleiðir er mold og í 
hana bætt næringarefnum og vatni 
eftir þörfum.“

Vilmundur Hansen
vilmundur@bondi.is

Áhuginn skín úr allra augum þegar Yukinori Hirando rannsóknastjóri útskýrir tómataræktunina fyrir Yoshinori Ogawa, aðstoðarframkvæmdastjóra framkvæmdasviðs Zen-Noh, Halldóri Elís 
Ólafssyni frá íslenska sendiráðinu í Tókýó og Guðrúnu Helgu Tómasdóttur, áhugakonu um tómataræktun.  Myndir / VH

Bufftómatar njóta lítilla vinsælda í Japan þar sem fólki þykir þeir of stórir og 
áferðin á þeim ljót. Yrkið er Rugantino.

Rannsóknir Yukinori Hirando felast mikið í að bera saman bragð, lit og áferð 
mismunandi tómatayrkja. Yrkið á myndinni er frá Suntory Flowers. Mjög 
bragðgott en gefur litla uppskeru.

Yrkið Ann Jellet, sem hefur komið best út í rannsóknum Tómatalands, er 

appelsínugult.
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Tómatar vinsæl neysluvara

Tómatar urðu vinsælir og mikilvæg 
neysluvara í Japan fyrir um það bil 
40 árum og eftirspurn eftir þeim er 
sívaxandi og framleiðslan þar í landi 
um 700 þúsund kíló á ári. Hirando 
segir að í dag sé Japan ofarlega á 
lista þeirra þjóða sem borði mikið 
af tómötum en að Grikkland sé í því 
fyrsta.

 „Neyslan í Grikklandi er um 
140 kíló á mann en 27 kíló á mann 
í Japan.“ Hirando segir ástæðuna 
fyrir þessum mikla mun vera þá að í 
löndunum við Miðjarðarhaf séu stór-
ir tómatar mikið notaðir við matar-
gerð en að Japanir noti nær eingöngu 
litla tómata í salat. „Japönum bregð-
ur oft þegar þeir sjá stóra bufftómata 
í fyrsta sinn og þeim þykir eitthvað 
óeðlilegt við þá. Fyrir vikið eru þeir 
nánast ófáanlegir í landinu.“

Hirando segir að Japanir leggi 
mikla áherslu á útlit og gæði matvæl-
anna sem þeir neyti og þegar kemur 
að vali yrkja leggi stöðin ekki síður 
áherslu á útlit þeirra og bragðgæði 
en uppskerumagn. „Það er ekki aðal-
atriðið að fá sem mesta uppskeru af 
hverjum fermetra því fólki verður 
að þykja tómatarnir bæði fallegir og 
bragðgóðir til að kaupa þá.“

Einkunn eftir bragði og áferð

„Mínar rannsóknir felast aðallega í 
því að bera saman bragð, lit og áferð 
mismunandi tómatayrkja og skoða 
niðurstöður úr neytendakönnun-
um. Fljótlega munum við bjóða til 
okkar starfsfólki grænmetisdeilda 
stórmarkaða og neytendum og leyfa 
þeim að smakka ólík yrki og biðja 
þá að gefa yrkjunum einkunn eftir 
bragði og áferð. 95% af tómötum 
sem seldir eru í Japan eru rauðir en 
sala á gulum og appelsínugulum 
tómötum er að aukast. Af þeim 33 
yrkjum sem eru í ræktun í stöðinni 
er ef til vill eitt sem nær vinsældum 
og fer í einhverja ræktun að ráði.“

Hirando segir að Japanir vilji litla, 
rauða og sæta tómata sem þeir noti í 
salat og að yrkið sem komið hafi best 
út hjá þeim eftir fimm ára rannsóknir 
kallist Ann Jellet. 

Ann Jellet-tómatarnir eru virki-
lega bragðgóðir, sætir en ekki of, 
áferðin á þeim er falleg, lyktin 
góð og þeir mátulega safaríkir og 
festan í holdinu passleg. Ann Jellet 
mundu örugglega falla vel að smekk 
Íslendinga. 

Annað gríðarlega bragðgott yrki 
sem smakkað var á er frá japönsku 
fyrirtæki sem heitir Suntory Flowers, 
Yrkið er gríðarlega bragðgott en upp-
skeran af því lítil og segir Hirando 

aðallega rækta það sér til skemmtun-
ar handa sér og starfsmönnum rann-
sóknastöðvarinnar. „Bændur rækta 
yrkið í smáum stíl en þeir tómatar 
eru mjög dýrir í verslunum.“

Býflugur á sveimi

Býflugur eru notaðar til að frjóvga 
plönturnar og eru þær á sveimi um 
allt gróðurhúsið. Hirando segir að 
allar plönturnar í tilraunaræktun-
inni séu arfhreinar F1 plöntur og 
því ekki hætta á víxlfrjóvgun milli 
ólíkra yrkja.

Samvinna við Syngenta

„Yrkið Ann Jellet er upprunalega 
þróað af svissneska fyrirtækinu 
Syngenta í Hollandi og til bæði rautt 
og appelsínugult. 

Samvinna okkar og Syngenta 
hefur gengið mjög vel og vegna 
hennar hefur orðið til nýtt afbrigði 
af Ann Jellet sem fellur mjög vel að 
kröfum og smekk Japana. Eftir að 
rannsóknunum lýkur mun Zen-Hoh 
eiga framleiðsluréttinn á afbrigðinu 
í Japan en Syngenta annars staðar 
í heiminum.

Í dag er rautt Ann Jellet ræktað 
á 20 hekturum undir plasti og 
uppskeran aðallega seld í versl-
unum í Choshu-héraði til reynslu. 
Miklar vonir eru bundnar við 
að framleiðsla þess eigi eftir að 
aukast verulega á næstu árum. 
Vegna vinsælda rauðra Ann Jellet 
stendur einnig til að hefja ræktun 
á appelsínugula afbrigðinu í stór-
um stíl,“ segir Yukinori Hirando, 
rannsóknastjóri hjá Tómatalandi 
Zen-Noh í Japan.  

Aðalatriðið er ekki að fá sem mesta uppskeru af hverjum fermetra því fólki verður að þykja tómatarnir bæði fallegir og bragðgóðir til að kaupa þá.

Tómatar urðu vinsælir og mikilvæg 
neysluvara í Japan fyrir um það bil 

-
vaxandi.

Japan er ofarlega á lista þjóða sem 
borða mikið af tómötum en Grikkland 
er þar efst á blaði.

-
um og sætum tómötum. 

Í ræktunarkössunum sem Zen-Noh framleiðir er mold og í hana bætt nær-
ingarefnum og vatni eftir þörfum.
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Fréttaskýring

Samkvæmt tölum Statista (The 
Statistics Portal) frá því í janú-
ar um landhremmingar (Land 
Grabbing), hafa bandarískir 
fjárfestar verið atkvæðamiklir 
við kaup á ræktarlandi á liðnum 
árum. Nemur það rúmum 13,7 
milljónum hektara í 29 lönd-
um. Nú kunna landhremmingar 
Bandaríkjamanna í öðrum lönd-
um að vera að hitta þá sjálfa fyrir 
varðandi uppkaup útlendinga á 
landi í Bandaríkjunum. 

Bandarískir fjárfestar hafa 
samkvæmt tölum Statista keypt 
mest af ræktarlandi í Kongó eða 
ríflega 2,2 milljónir hektara. Þá 
koma landakaup í Papúa Nýju-
Gíneu sem nema rétt rúmum 2 
milljónum hektara, Suður- Súdan 
sem nema 1,4 milljónum hektara, 
í Mósambík eru það 659 þúsund 
hektarar, í Úkraínu um 462 þúsund 
hektarar og í Argentínu tæplega 365 
þúsund hektarar, en minna í öðrum 
ríkjum. Í þessu ljósi er athyglisvert 
að landhremmingarnar eru nú líka 
að hitta Bandaríkjamenn fyrir með 
uppkaupum útlendinga á ræktar-
landi innan þeirra eigin landamæra. 
Leiðir það óneitanlega hugann að 
þeirri afburðastöðu sem Íslendingar 
hafa í alþjóðasamhengi hvað varðar 
aðgengi að vatni og ræktarlandi.

Sádi-Arabar sagðir skófla til sín 
ræktarlandi í Bandaríkjunum

Samkvæmt frétt CNBC-sjónvarps-
stöðvarinnar í janúar á þessu ári 
hafa fjárfestar frá Sádí-Arabíu og 
fleiri ríkjum við Persaflóa verið  að 
„skófla til sín“ ræktarlandi í suð-
vesturhluta Bandaríkjanna, eink-
um í Kaliforníu og  Arizona. Eru 
íbúar sagðir vera farnir að þrútna af 
bræði út í þessa erlendu fjárfesta. 
Það er á þeim svæðum sem hafa 
orðið fyrir hvað mestum áhrifum 
af langvarandi þurrkum. Þar hefur 
einnig verið gengið mjög á grunn-
vatnsbirgðir, m.a. vegna mikillar 
ávaxtaræktunar. 

Rækta refasmára í 
Bandaríkjunum til að fóðra kýr 

við Persaflóa

Á vegum arabísku fjárfestanna er 
nú ræktaður alfalfa (refasmári) í 
stórum stíl á bandarísku landi og 
með grunnvatni sem hratt geng-
ur á. Refasmárinn er einstaklega 
orkuríkur sem fóður fyrir húsdýr 

og er plantan oft kölluð drottning 
fóðurjurtanna. Er uppskeran svo 
flutt þurrkuð sem hey með skipum 
í stórum stíl til Sádi-Arabíu. Þar er 
það nýtt til að fóðra mjólkurkýr sem 
aldar eru þar á gróðursnauðu landi 
sem býður ekki upp á möguleika 
til ræktunar á refasmára, né öðru 
nauðsynlegu fóðri. Ræktun á refa-
smára tekur til sín hlutfallslega 
mesta vatnsnotkun í Kaliforníu 
samkvæmt tölum California 
Department og Water Resource. 
Nam vatnsnotkun vegna ræktunar 
á refasmára í ríkinu á árinu 2013 
um 6,2 milljörðum tonna af vatni. 
Meðaltal þriggja ára vatnsnotkunar 
vegna refasmáraræktunar var um 
6,8 milljarðar tonna. Um 95% af 
þessu vatni gufar svo upp við þurrk-
un á refasmáranum til útflutnings. 

Nýta þverrandi grunnvatn í 
Kaliforníu til að spara vatn 

heima fyrir

Samkvæmt frétt CNBC horfa Sádi-
Arabar í auknum mæli til þess að 
kaupa ræktarland erlendis til að 
framleiða fóður og matvæli til 
þeirra eigin þarfa. Þannig hyggjast 
þeir spara sínar eigin neysluvatns-

lindir sem fara mjög þverrandi í 
eyðimörkinni. Um leið finnst þeim 
ekkert að því að ganga á vatns-
birgðir annarra ríkja, enda allt gert 
með löglegum hætti.  

Erlendir fjárfestar sprengja upp 
jarðaverð í Bandaríkjunum

Einkafyrirtækið Fondomonte 
California, sem er í eigu fjárfesta frá 
Sádi-Arabíu, tilkynnti um miðjan  
janúar að það hafi keypt 716 hekt-
ara ræktarland í Blythe í Kaliforníu 
fyrir 32 milljónir dollara. Það land 
liggur meðfram Colorado River. 
Verðið nemur nærri 44.700 dollur-
um á hektara, eða um 5,5 milljónum 
íslenskra króna. 

Fyrir tveim árum keypti móður-
félagið Almari, sem er matvælarisi 
í Sádi-Arabíu, um 4.000 hektara 
ræktarland í um 80 kílómetra 
fjarlægð frá Vicksburg í Arizona. 
Kaupverðið var 48 milljónir 
dollara. 

Vaxandi reiði út í erlendu 
fjárfestana

Ekki eru allir hrifnir af land-
hremmingum Sádi-Araba í 
Bandaríkjunum. Keith Murfield, 
forstjóri mjólkurvörufyrirtækisins 
United Dairymen of Arizona, segir 
að þetta muni halda áfram nema 
regluverkinu verði breytt. Fyrirtæki 
hans á nú í harðri samkeppni við 
erlendu fjárfestana um nýtingu 
refasmára fyrir mjólkurkýr. Hann 
segir að Sádi-Arabía hafi ákveðið 
að framleiða sitt fóður í öðrum 
löndum eins og í Bandaríkjunum 
og flytja það síðan heim til að spara 
dýrmætar eigin neysluvatnsbirgðir.  

Nýta vatn annarra til að spara 
vatnsauðlindir í Sádi-Arabíu

Í yfirlýsingu frá hinni arabísku fyr-
irtækjakeðju Almari segir beinlínis 
að samkomulag hafi verið gert um 
að framleiða hágæða refasmára 
utan konungsríkisins Sádi-Arabíu 
til að styðja við mjólkuriðnaðinn 

þar í landi. Kaup á landbúnaðar-
jörðum séu til að að tryggja þeim 
nægt framboð af refasmára. „Það er 
einnig í samræmi við stefnu yfir-
valda í Sádi-Arabíu um að vernda 
eigin auðlindir.“

Eiga þeir að fá vatnið ókeypis?

Holly Irwin, stjórnarformaður ráð-
gjafarnefndar La Paz-sýslu, sem 
hefur með að gera dreifbýlissvæðin 
í vesturhluta Arizona þar sem Sádi-
Arabarnir hafa komið sér fyrir, 
sagði í samtali við CNBC:

„Við erum ekki að fá olíuna 
ókeypis frá Sádi-Arabíu, af hverju 
eigum við þá að láta þá hafa vatnið 
okkar ókeypis?

Við leyfum þeim að koma hing-
að yfir til okkar til að klára okkar 
náttúruauðlindir. Það er mjög ergi-
legt fyrir mig, ekki síst þegar íbúar í 
nágrenni þessara aðila segja mér að 
grunnvatnslindirnar séu að tæmast. 
Þeir verði stöðugt að bora dýpra 
í leit að neysluvatni sem sé mjög 
kostnaðarsamt.“

Arabísku fjárfestarnir fara að 
settum reglum

Bandaríkjamenn geta svo sem ekki 
mikið sagt í ljósi hegðunar þeirra 
sjálfra í öðrum löndum. Þá er bent 
á að Sádi-Arabar hafi farið eftir 
öllum settum reglum við landa-
kaupin. Þá eru jarðirnar í og við 
Ariozona-eyðimörkina,  sem þeir 
hafi verið að kaupa, ekki háðar 
neinum reglum um hversu miklu 
vatni megi dæla upp úr grunn-
vatnslindum. Það er þvert á það 
sem þekkist í flestum öðrum ríkjum 
Bandaríkjanna sem í 85% tilvika 
eru með mjög strangar reglur um 
þessi mál.

Í hluta La Paz-sýslu í um 130 
mílur vestur af borginni Phoenix 
hefur grunnvatnsstaðan lækkað frá 
2010 um meira en 50 fet. Skýrslur 
ríkisins sýna að í það minnsta 23 
vatnslindir á svæðinu eru nú komn-
ar í eigu Fondemonte sem er í eigu 
Almari. Úr hverri borholu hafa 
þeir möguleika á að dæla upp um 
100.000 gallonum af vatni á dag 
eða sem svarar 379 tonnum.

Mega dæla upp eins miklu vatni 
og þeim sýnist

Michelle Moreno, talsmaður vatns-
lindaráðuneytis Arizona, boðaði 
fund með íbúum 30. janúar síðast-
liðinn til að ræða áhyggjur þeirra. 
Hann lét þó hafa eftir sér:

„Þú mátt dæla upp eins miklu 
vatni og þér sýnist, svo framarlega 
að þú getir sýnt fram á að vatnið sé 
notað í hagrænum tilgangi. Þá ert 
þú ekki krafinn um að gefa neinar 
upplýsingar um vatnsnotkun þína.“   

Heimamönnum gert að spara 
vatn en útlendingum ekki

Uppkaup útlendinga á landbún-
aðarlandi á dreifbýlissvæðum 
Kaliforníu líta ekki sérlega vel 
út fyrir  heimamenn í borginni 
Blythe. Þar verða íbúar að sæta 
kröfu yfirvalda um að draga úr 
vatnsnotkun eftir fjögurra ára sam-
fellt þurrkatímabil. Borgarstjórinn, 
Joseph DeConinck, segir að á milli 
10–15% af heyi sem ræktað er á 
þessu svæði fari til útflutnings. 
Hann gagnrýnir að sú starfsemi taki 
ekkert tillit til aðgerða yfirvalda 
vegna þurrkanna. Borgarstjórinn, 
sem sjálfur ræktar refasmára, segist 
samt ekki hafa áhyggjur af upp-
kaupum Sádi-Araba á þessu svæði. 
Skýrði hann þá afstöðu með því 
að borgin ætti forgang að vatni úr 
Colarado-ánni. 

Miklir peningahagsmunir

Annað mál gæti skýrt afstöðu 
borgarstjórans sem landeiganda. 
Það er sú staðreynd að aukin 
ásælni útlendinga í ræktarland á 
þessu svæði leiðir til ört hækkandi 
jarðaverðs. Þar er hagnaðarvon 
landeigenda sannarlega mikil og 
greinilega standast menn slíkt ekki.   

Kínverjar umsvifamiklir 
kaupendur á heyi

Fyrir utan fjárfesta frá Sádi-Arabíu 
og öðrum löndum við Persaflóa, þá 
eru Kínverjar, Suður-Kóreumenn 
og Japanir orðnir umsvifamiklir í 
kaupum á heyi frá Bandaríkjunum. 
Á undanförnum árum hafa Kínverjar 
keypt um 20% af öllum heyút-
flutningi Bandaríkjamanna. Hátt 
gengi á dollar sló þó aðeins á kaup 
útlendinga á heyi. Þá fóru erlend-
ir kaupendur líka að reyna að leita 
annað eftir heykaupum vegna 
verkalýðsdeilna á vesturströnd 
Bandaríkjanna 2014. 

Iðnveldið að breytast í 
hráefnissöluríki

Svo virðist sem Bandaríkin séu í 
auknum mæli að verða hráefnis-
útflytjandi á fóðri fyrir mat-
vælaframleiðslu í öðrum löndum. 
Flytji svo í staðinn inn hátæknivörur 
og bíla bandarískra fyrirtækja sem 
framleiddir eru m.a. í Asíu. Mesti 
virðisaukinn verður því til utan 
Bandaríkjanna og skilar sér ekki 
lengur inn í bandarískan efnahag. 
Hafa margir bandarískir hagspek-
ingar og stjórnmálamenn verið að 
benda á þetta á síðustu misserum. 
Hefur enginn verið duglegri í þeim 
efnum en hinn umdeildi forseta-
frambjóðandi Donald Trump.  /HKr. 

Útlendingar sækjast í auknum mæli eftir að kaupa ræktarland í Bandaríkj-
unum til að rækta refasmára sem fóður fyrir kýr í sínum heimalöndum.   
 Myndir  / Westernfarmers

Gríðarlegu vatnsmagni er dælt upp úr grunnvatnslindum við ræktun á 
refasmára í Kaliforníu og Arizona. 

Refasmári (Alfalfa).

Vaxandi landhremmingar Sádi-Araba á ræktarlandi í Bandaríkjunum valda áhyggjum:

Nýta þverrandi vatnslindir Bandaríkjamanna 
til að spara neysluvatn heima fyrir
− Staðan orðin sérkennileg í ljósi mikilla landakaupa amerískra fjárfesta í öðrum löndum á liðnum árum

Hörður Kristjánsson
hk@bondi.is



31Bændablaðið | Fimmtudagur 28. apríl 2016

Aðalfundur 
Búnaðarsambands 

Kjalarnesþings 2016
Aðalfundur BSK verður haldinn í gróðrastöðinni 

Lambhaga „Mýrarkoti“ fimmtudaginn  
5. maí  kl. 20:00

Dagskrá:
Skýrsla stjórnar fyrir liðið ár. 

Reikningar félagsins. 

Gestir fundarins verða  þeir 
 Guðmundur Sigurðsson framkvæmdastjóri Bú-Vest 

og  Sigurður Eyþórsson framkvæmdastjóri  BÍ.  

Kosningar. 

Önnur mál. 
Stjórn BSK.

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 

BOGAHÝSI ÝMSAR
ÚTFÆRSLUR

GRÓÐURHÚS 5x6 METRAR ÚTDRAGANLEGT BOGAHÚS Á AKUREYRI

REIÐHÖLL Í KJÓS

FJÁRHÚS REIÐHÖLL Í KJÓS FJÖLNOTA ÍÞRÓTTAHÚS Á BORGARFIRÐI EYSTRI

Hýsi - Merkúr hf.  /  Sími 534 6050  /  hysi@hysi.is  /  www.hysi.is

VIÐ FINNUM
LAUSNINA
MEÐ ÞÉR

FLUGSKÝLI

Til sölu vel með farinn 
fullbúinn ferðavagn
TEC 710 TK TRAVEL KING KOJUR árgerð 2009

Alde vatnshitakerfi, stór markísa með hliðum, sólarsela, 2 nýjir  
rafgeymar, útvarp/CD, sjónvarpstenglar, heitt vatn, stór ísskápur,  

kalt vatn, 2 nýjar vatnsdælur, rafmagnstengi 230V, sjónvarpsloftnet.

Þetta er vagn með öllum búnaði, mjög vel með farin,  
tekinn í notkun sumarið 2012 og alltaf geymdur inni.

Verð 3.990.000.- engin skipti.

Til sýnis í upphituðu geymsluhúsnæði í Reykjavík.

Uppl. í síma 895 7055

Starfssvið:
Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur 
Landssambands kúabænda, hefur umsjón 
með skrifstofu og fjármálum félagsins og 
sinnir störfum sem undir skrifstofuna heyra 
samkvæmt fyrirmælum stjórnar.

Meðal verkefna framkvæmdastjóra er:
• Undirbúningur og boðun funda LK í sam-

ráði við formann
• Framkvæmd á ákvörðunum félagsins 

ásamt formanni og stjórn
• Umsagnir um þingmál, lagafrumvörp, 

reglugerðardrög o.þ.h.
• Umsjón með sölu- og markaðsmálum 

nautakjöts
• Umsjón með heimasíðu LK og síðum sam-

takanna á samskiptamiðlum
• Öflun og miðlun fróðleiks til handa kúa-

bændum, s.s. með ritun greina, þýðingu 
erlendra greina, kynnis- og ráðstefnuferða 
o.s.frv.

• Að vera málsvari samtakanna ásamt for-
manni

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi er skilyrði
• Almenn grundvallarþekking á nautgripa-

rækt er kostur
• Reynsla af stjórnun og rekstri er skilyrði
• Þekking á félagskerfi bænda er kostur
• Þekking á opinberri stjórnsýslu er skilyrði
• Mjög gott vald á íslensku og ensku skilyrði, 

gott vald einu Norðurlandamáli er æskilegt
• Frumkvæði, samskiptahæfni og metnaður 

til að sýna árangur og kraftur til að hrinda 
verkefnum í framkvæmd.

Landssamband kúabænda (LK) er hagsmuna-
félag nautgripabænda á Íslandi, stofnað 4. 
apríl 1986. Tilgangur LK er að sameina þá, 
sem stunda nautgriparækt í atvinnuskyni, 
um hagsmunamál sín og vinna að fram-
gangi þeirra. Einnig að annast kynningar- og 
fræðslustarf um málefni búgreinarinnar og 
afla þeim stuðnings. Samtökin samanstanda 
af þrettán aðildarfélögum um allt land með 
liðlega 1000 félagsmenn. LK er eitt af aðildar-
félögum Bændasamtaka Íslands og kýs fimm 
fulltrúa til setu á Búnaðarþingi og ársfund BÍ. 

Landssamband kúabænda 
óskar eftir að ráða 

framkvæmdastjóra

Upplýsingar veitir Arnar Árnason formaður stjórnar, s. 863 2513
Umsóknir óskast sendar á arnar@naut.is - Umsóknarfrestur er til og með 20. maí 2016
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Samfara aukinni eftirspurn eftir 
lífrænt vottuðum afurðum víða 
um heim færist í vöxt að ríkis-
stjórnir beiti hvetjandi aðgerðum 
til að auka framleiðsluna. 

Þessi þróun er neytendadrifin 
vegna þeirra kosta sem lífræn fram-
leiðsla felur í sér, svo sem vegna 
þess að ekki er notaður tilbúinn 
áburður, hvorki eiturefni né erfða-
breyttar lífverur, velferð búfjár er 
í hávegum höfð, áhersla er lögð 
á umhverfisvernd og dregið er úr 
orkunotkun og útblæstri gróður-
húsalofttegunda.

Evrópuhópur fundaði í Hollandi

Dagana 4.–7. apríl sl. fundaði 
Evrópuhópur lífrænna landbúnað-
arhreyfinga (IFOAM EU Group) 
í ráðstefnumiðstöðinni Landgoed 
de Horst við Driebergen skammt 
frá Utrect í Hollandi. Sem fulltrúi 
Bændasamtaka Íslands, VOR – 
verndun og ræktun, félags fram-
leiðenda í lífrænum búskap, og 
Vottunarstofunnar Tún ehf., sat 
ég bæði aðalfund og stjórnarfund 
hópsins og auk þess 10. evrópsku 
lífrænu ráðstefnuna (10th European 
Organic Congress) sem haldin var 
á sama stað. Fundina tvo sátu 
um 40 manns frá flestum þeim 
Evrópulöndum sem eru aðildar-
ríki Evrópusambandsins eða á 
Evrópska efnahagssvæðinu.

Formaður nýrrar stjórnar var 
kjörinn Christopher Stopes frá 
Bretlandi. Framkvæmdastjórinn, 
Marco Schlüter frá Þýskalandi, 
sem hefur stýrt uppbyggingu skrif-
stofu hópsins í Brussel með prýði í 
rúman áratug lét af störfum en við 
tók Eduardo Cuoco frá Ítalíu sem 
hefur unnið mikið í þágu lífræns 
landbúnaðar um árabil. 

Á meðal umræðuefna á stjórn-
arfundinum var væntanleg ný 
reglugerð frá Evrópusambandinu 
um lífrænan landbúnað sem ekki er 
talin auðvelda aðlögun, m.a. vegna 
skorts á sveigjanleika. Mikil vinna 
er í gangi við að fá fram úrbætur 
á ýmsum ákvæðum textans sem 
lögfræðingar hafa einnig gagn-
rýnt. Eftir að hafa unnið að þess-
um málum vel á annan áratug er 
mér ljóst að markaðsbandalag sem 
vill að allir dansi í takt, án tillits til 
skilyrða á borð við loftslag og land-
gæði, er og verður erfitt viðureign-
ar nema stefnubreyting komi þar 
til. Þessi harða afstaða er reyndar 
vel þekkt í sambandi við aðildar-
umsóknina að ESB.

 Mikið var rætt um stefnumótun 
lífræna geirans allt til 2030. Þótt líf-
rænum bændum hafi fjölgað mikið 
á undanförnum 30 árum er hlutfall 
lífrænt vottaðra búvara í Evrópu 
tæplega 6% og aukinni eftirspurn 
er mætt með innflutningi, svipað 
og hér á landi, en hér er lífræna 
framleiðslan aðeins um 1%. Það 
metnaðarfulla markmið hefur verið 
sett fyrir álfuna að stefna að 50% 
fyrir 2030. 

Afbragðs ráðstefna

Lífrænu ráðstefnuna sátu 200 þátt-
takendur og komust ekki allir að 
sem vildu enda var dagskráin mjög 
athyglisverð.

Fyrirlesarar og þátttakendur 
í pallborðsumræðum voru allir 
áheyrilegir og allt skipulag og 
stjórn umræðna var með stakri 
prýði. Þarna talaði margt fólk sem 
er í fylkingarbrjósti lífrænu hreyf-
ingarinnar í Evrópu. Fulltrúi frá 
Evrópusambandinu var mættur 

svo og bændasamtakanna COPA-
COGECA, talsmenn vottunar-
stofa, vísindamenn sem vinna að 
þróun lífrænna búskaparhátta og 
fulltrúar ýmissa stofnana í Evrópu 
sem vinna með raunhæfum hætti, 
líkt og lífræna hreyfingin, að 
raunverulegri sjálfbærri þróun. 
Landbúnaðarráðherra Hollands, 
Martijn van Dam, flutti ágætt ávarp 
og er hann áhugasamur um að efla 
lífræna ræktun þar í landi.

Kreppa í evrópskum landbúnaði

Mikla athygli vakti erindi dr. 
Aurélie Trouve, hagfræðings frá 
París, sem sagði að nú ríkti kreppa 
í evrópskum landbúnaði. Bændur, 
sérstaklega á fjölskyldubúunum, 
sem væru kjölfestan, ættu mjög í 
vök að verjast.Hún taldi afurða-
verð vera of lágt.Verið væri að 
vísa ýmiss konar umhverfiskostn-
aði á komandi kynslóðir, ekki væri 
hugað nægilega að gæðum matvæla 
sem gæti komið niður á heilsu neyt-
enda og aukið byrðar heilbrigð-

iskerfisins, og bændur væru ekki 
að fá sanngjörn laun fyrir vinnu 
sína. Hugarfarsbreyting þyrfti að 
koma til og gæti hugmyndafræði 
lífrænu hreyfingarinnar orðið upp-
byggjandi veganesti við mótun 
framtíðarstefnu í evrópskum land-
búnaði. 

Ekki vakti síður athygli erindi 
Susan George, sem er bandarísk 
að uppruna en býr í Bretlandi. 
Hún lýsti þeirri ógn sem lífrænum 
landbúnaði, og reyndar öllum land-
búnaði í Evrópu, stafar af svoköll-
uðum TTIT-viðskiptasamningi 
á milli Bandaríkjanna og 
Evrópusambandsins. Umræðum 
væri fram haldið með leynd, algjör-
lega óviðunandi þar sem upplýst 
lýðræðissamfélög ættu í hlut.

 Í lokin fengum við magn-
að erindi frá Geoff Tansey frá 
Bretlandi sem er þekktur fyrir 
bækur sínar um matvælafram-
leiðslu, fæðuöryggi o.fl. Hann 
sagði fjölþjóðafyrirtæki á borð við 
Monsanto, Syngenta og DuPont 
tröllríða fæðuframleiðslu í heim-

inum með ósjálfbærum hætti. Þá 
væru fjárfestar og auðmenn að 
hrifsa til sín bújarðir víða um heim 
(land grabbing). Varðveita þyrfti 
fjölskyldubúskap og smábændur, 
sem tryggja fæðuöryggi víða um 
heim, og byggja upp vistvæna og 
lífræna búskaparhætti án tafar ef 
ekki ætti illa að fara.

Lífrænt býli heimsótt

Holland er í meðallagi miðað við 
Evrópu í heild með um 3% mat-
væla á markaði með lífræna vott-
un. Fremst fara Danmörk með tæp 
8% en Sviss, Austurríki og Svíþjóð 
fylgja fast á eftir. Glöggt kom fram 
í máli landbúnaðarráðherrans á ráð-
stefnunni að fyrirsjáanleg sé mjög 
aukin eftirspurn neytenda og því 
beri að auka framleiðslu lífrænna 
búvara án tafar í stað þess að treysta 
mikið á innflutning með tilheyrandi 
kolefnisfótspori.

Við heimsóttum vel upp byggt og 
snyrtilegt lífrænt býli á Flevolandi, 
norðaustur af Amsterdam, þar sem 
í sáðskiptarækt á 270 hekturum 
eru kartöflur, gulrætur, rauðrófur, 
laukur, gras með smára o.fl. Áður 
voru þar einnig nautgripir en nú 
eru þeir á öðru lífrænu býli í sam-
starfi þannig að þangað fer gras og 
smári til fóðrunar en mykja kemur 
til baka í staðinn. Auk búskaparins 
er rekinn vistlegur veitingastaður 
í gróðurhúsi þar sem afurðir af 
báðum býlunum eru uppistaðan í 
matnum sem í boði er. Þar með eru 
drykkir, m.a. úr rauðrófusafa sem 
bragðaðist vel. Þagar við vorum 
stödd þar 6. apríl var óvenju blautt 
um og ekkert var farið að vinna að 
vorverkum á ökrunum. Helst lá á 
að setja niður kartöflur en til bóta 
er að jarðvegurinn er sendinn og 
þornar fljótt á vorin. Búið er vel 
tæknivætt og eru tölvustýrðar drátt-
arvélar m.a. notaðar við plægingu 
á haustin en spildurnar eru stórar 
og ferhyrndar. Þó er um 20 manns í 
vinnu á búunum þegar flest er, svo 
sem við uppskerustörf og vinnslu 
afurða. Aðspurður sagði bóndinn 
að lífræni búskapurinn væri fram-
tíðin, það væri engin spurning. 

Jákvætt framlag 
búnaðarsamnings

Svo sem greint var frá hér í blað-
inu 25. febrúar sl. er gert ráð fyrir 
stórlega auknu framlagi næstu 10 
árin til aðlögunarstuðnings við 
bændur sem vilja taka upp lífræna 
framleiðsluhætti. Að frumkvæði 

Jóns Bjarnasonar, fv. landbún-
aðarráðherra, voru samdar ítar-
legar úthlutunarreglur fyrir slíkan 
stuðning, að norskri fyrirmynd, 
haustið 2010, og unnið eftir þeim 
um fimm ára skeið, 2011–2015. 
Fáeinir bændur nutu stuðningsins, 
sem að vísu var stórlega skertur 
vegna þess að allt of litlir fjármun-
ir voru eyrnamerktir þessum lið á 
fjárlögum. Nú er von til þess að 
betur takist til.

En það er fleira í nýja búnað-
arsamningnum sem stuðlar að 
markvissri aðlögun að lífrænum 
búskaparháttum. Má þar m.a. nefna 
stuðning við leiðbeiningarþjónustu 
hjá RML svo sem við mat á hæfni 
jarða til lífræns búskapar og mark-
aðslegar forsendur slíkra breytinga. 
Þá eru sérstök ákvæði í samningn-
um um mat á gróðurauðlindum, og 
þar með beitarþoli, sem að mínum 
dómi marka ákveðin tímamót og 
koma m.a. lífrænum sauðfjárbænd-
um til góða. Þar er fyrirhugað að 
byggja upp víðtækt og markvisst 
vöktunarkerfi, sívöktun með rann-
sóknum á framvindu gróðurs og 
jarðvegs á mörgum, ákveðnum 
stöðum bæði í heimalöndum og í 
afréttum um land allt.

Niðurstöður þessara rann-
sókna, ásamt öllum niðurstöðum 
beitilandarannsókna um áratuga 
skeið, verða síðan væntanlega 
lagðar til grundvallar við mat á 
þeirri verðmætu beitarauðlind sem 
felst í hinum náttúrulega úthaga. 
Að vissu marki eru fyrirmyndir í 
sjávarútvegi þar sem stofnstærðir 
eru metnar, þótt með öðrum hætti 
sé, svo sem með „togararalli “ o.fl.

Markvissari stefna

Nýjar franskar rannsóknir hafa sýnt 
að framleiðsla eiturefna, sem t.d. 
eru notuð til varnar gegn plöntu-
sjúkdómum og við eyðingu illgres-
is, er mun kostnaðarsamari en áður 
var talið, þar með fyrir umhverfið. 
Í Danmörku, Noregi og Svíþjóð 
er farið að leggja „grænan virð-
isaukaskatt“ á tilbúinn áburð og 
plöntuvarnarefni til að mynda sjóði 
sem eiga að fjármagna rannsóknir 
og þróun í þágu lífrænna og annarra 
sjálfbærra búskaparhátta. Reikna 
má með að Parísarsamkomulagið 
í loftslagsmálum hraði opinberri 
stefnumörkun þar sem áherslur 
verða færðar frá efna- og lyfja-
væddum nútímalandbúnaði yfir í 
mun sjálfbærari framleiðslukerfi á 
borð við lífrænan landbúnað. 

Þann verulega aukna stuðn-
ing, sem tilgreindur er í hinum 
nýja búnaðarsamningi, má túlka 
sem lið í ákveðinni stefnumótun 
en hún þarf að verða markvissari. 
Góðan grunn að markvissri stefnu 
í þessa veru er reyndar að finna 
í skýrslu frá nefnd Alþingis frá 
september 2011 sem þingmenn úr 
öllum stjórnmálaflokkum stóðu 
að. Í þeirri skýrslu , „Efling græns 
hagkerfis á Íslandi“, eru bæði skýr 
markmið og drög að aðgerðaáætl-
un, m.a. fyrir lífrænan landbúnað.

Nú er rétti tíminn til að taka 
þessi mál fastari tökum og svara 
kalli neytenda eftir lífrænt vott-
uðum landbúnaðarvörum, helst 
innlendum.

Höfundurinn, 
dr. Ólafur R. Dýrmundsson,
er fulltrúi í Evrópuhópi líf-
rænna landbúnaðarhreyfinga 
og veitir m.a. ráðgjöf um líf-
ræna búskaparhætti 
(oldyrm@gmail.com).

Auka þarf framleiðslu lífrænna búvara
– Stóraukinn stuðningur við aðlögun að lífrænum búskaparháttum í nýjum búnaðarsamningi

Hollenski landbúnaðarráðherrann Martijn van Dam og Christopher Stopes, forseti  IFOAM EU.  Mynd / John Portelli

Dr. Aurélie Trouve, hagfræðingur frá París, sagði að nú ríkti kreppa í evrópsk-
um landbúnaði. 
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Leitið tilboða hjá sölumönnum okkar
Endursöluaðilar:

Varahlutaverslun Björns Lyngási, Jötunn Selfossi, Baldvin og Þorvaldur Selfossi, 

KM Þjónustan Búðardal, Vélsmiðjan Þristur Ísafirði. 

, Akureyr Efstubraut, BlönduósiLynghálsi, Reykjavík

Þræðir og borðar RafgirðingaspennarJarðleiðslur Þráðspólur Staurar, net, gaddavír
og þanvír

Bækur 

Kryddjurtarækt 
fyrir byrjendur
Auður Rafnsdóttir hefur 
sent frá sér bók sem kallast 
Kryddjurtarækt fyrir byrjend-
ur. Í bókinni er sagt frá sáningu, 
umhirðu og geymslu tólf algengra 
kryddjurta. Í bókinni er einnig að 
finna mataruppskriftir sem inni-
halda jurtirnar. 

Kryddjurtarækt fyrir byrjendur er 

handhægt rit fyrir byrjendur þar sem 
höfundur lýsir handtökunum við sán-
ingu í máli og myndum og greinir frá 
algengum mistökum við ræktunina á 
einfaldan og skýran hátt. Myndirnar 
í bókinni koma nýliðum í kryddjurta-
rækt að góðum notum við að þekkja 
tegundirnar. Í bókinni er einnig sagt 
frá því hvernig á að útbúa kryddolíur 

og mauk, 
ilmolíur 
og sápur.

Bókin 
er þannig 
uppbyggð 
að hún 
h e n t a r 
bæði þeim 

sem langar að 
rækta kryddjurtir 
og elda úr þeim 
og því líklega 
best að tryggja 
sér tvö eintök. 
Annað í gróður-
skálann og hitt í 
eldhúsið.  /VH
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Svarfaðardalur og Skíðadalur:

Vegir verði 
lagfærðir
Íbúafundur sem haldinn var í 
Svarfaðardal og Skíðadal fyrir 
nokkru skorar á sveitarstjórn 
Dalvíkurbyggðar að vegir fram 
í Svarfaðardal og Skíðadal verði 
lagfærðir og upphækkaðir hið 
allra fyrsta og sett á þá bundið 
slitlag.

Enn fremur skoraði fundurinn á 
sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar að 
breyta reglum um mokstur heim-
reiða þannig að fyrsti klukkutíminn 
fyrir snjómokstur verði greiddur 
af sveitarfélaginu en mokstur þar 
umfram verði greiddur til helminga 
af sveitarfélaginu og ábúendum. Þá 
skoraði fundurinn einnig á sveitar-
stjórn að mótmæla þeirri ákvörðun 
Íslandspósts að draga úr þjónustu í 
dreifbýli Dalvíkurbyggðar. 

Byggðaráð Dalvíkurbyggðar 
fjallaði um erindi frá íbúafundin-
um og samþykkti á fundi að fela 
sveitarstjóra að gera tillögu til 
Vegagerðarinnar um vetrarþjónustu 
og aðrar framkvæmdir og leggja fyrir 
næsta fund Byggðaráðs. Samþykkt 
var einnig að halda óbreyttum reglum 
varðandi heimreiðamokstur.  /MÞÞ

Skagafjörður:

Vill samstarf um 
íbúðabyggingar
Byggðarráð Sveitarfélagsins 
Skagafjarðar fjallaði á dögun-
um um nýlega viljayfirlýsingu 
Alþýðusambands Íslands og 
Reykjavíkurborgar um upp-
byggingu á íbúðarhúsnæði fyrir 
tekjulágar fjölskyldur og einstak-
linga á næstu fjórum árum.

Byggðarráð samþykkti að óska 
eftir formlegu samstarfi við ASÍ á 
sama grundvelli til að bæta úr brýn-
um húsnæðisskorti í Sveitarfélaginu 
Skagafirði. Jafnframt fagnar 
Byggðarráð framtaki ASÍ og felur 
sveitarstjóra að fylgja málinu eftir 
af hálfu ráðsins.   /MÞÞ

Skagafjörður:

10 hænur en 
engir hanar
Heimilt er að halda allt að tíu 
hænsni á hverri íbúðarhúsa-
lóð í þéttbýli í Sveitarfélaginu 
Skagafirði, en hanar eru með öllu 
bannaðir á þeim lóðum.

Landbúnaðarnefnd Sveitar-
félagsins Skagafjarðar gerði á 
dögunum breytingu á samþykkt um 
búfjárhald í sveitarfélaginu þessa 
efnis. Jafnframt var sú breyting 
gerð á samþykktinni að sérstakt 
leyfi landbúnaðarnefndar þurfi til 
að halda hana á öðrum svæðum 
innan þéttbýlismarka.  /MÞÞ
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Utan úr heimi

Þúsundir manna úr hópi neyt-
enda og umhverfisverndarsinna 
í Þýskalandi mótmæltu harð-
lega í síðustu viku fyrirhuguð-
um Atlantshafs-viðskipta- og 
fjárfestingasamningi (Trans-
Atlantic Trade and Investment 
Partnership - TTIP). Einnig var 
mótmælt svokölluðum CETA 
samningi milli ESB og Kanada 
(Comprehensive Economic and 
Trade Agreement).

Þrettánda umferð TTIP-
samningagerðarinnar hófst í New 
York á mánudag. Mikil leynd hefur 
hvílt yfir samningagerðinni sam-
kvæmt frétt á vefsíðu Deutsche 
Welle (DW). Hafa fulltrúar löggjaf-
arvaldsins aðeins fengið að sjá drög 
að þeim samningum sem unnið er 

að. Þá hafa þingmenn aðeins fengið 
að kíkja á gögnin í lokuðum her-
bergjum og er bannað að ræða um 
þá við sérfræðinga. Í Þýskalandi 
hefur Angela Merkel barist hart fyrir 
TTIP- og CETA-samningunum. Þá 
hefur hún varið af hörku þá leynd 
sem ríkt hefur við samningagerðina. 

Mótmælendur óttast að með 
þessum samningum eigi að færa 
fyrirtækjasamsteypum yfirþjóð-
legt vald sem skaða muni hags-
muni almennings. Þannig eigi að 
færa fyrirtækjum vald sem sé æðra 
valdi lýðræðislega kjörinna fulltrúa 
almennings. Sömu áhyggjur hafa 
verið uppi varðandi TIP-samning 
12 þjóða við Kyrrahaf. Forseti 
Bandaríkjanna hefur verið í farar-
broddi þeirra þjóðarleiðtoga sem 

hvatt hafa til samþykktar slíkra 
samninga. 

Mótmælin sem fram fóru síð-
astliðinn laugardag fóru fram 
skömmu fyrir komu Barack Obama  
Bandaríkjaforseta, sem notaði 
ferðina líka til að hafa uppi áróður 
fyrir veru Breta í ESB. Nú styttist í að 
Bretar kjósi um BREXIT, sem snýst 
um það hvort landið gangi úr ESB 
eða ekki. Hefur áróðri Obama verið 
æði misjafnlega tekið í Bretlandi og 
þykir sumum Bretum það dæmi um 
freklega íhlutun Bandaríkjamanna í 
bresk innanríkismál. 

Mótmælin gegn TTIP eru 
ekki þau fyrstu sem fram fara í 
Þýskalandi. Í nóvember mótmæltu 
yfir 100 þúsund manns samninga-
gerðinni á götum Berlínar.  /HKr.

TTIP-samningagerð mót-
mælt harðlega í Þýskalandi

TTIP-samningagerð mótmælt í Þýskalandi.  Mynd / DW
Þrátt fyrir góðan vilja og hug 
framleiðanda Eagle traktora 
náðu vélarnar aldrei flugi né 
vinsældum. Fyrstu dráttarvél-
arnar þóttu þungir, klunnalegir 
og ómeðfærilegir. Nýrri týpur 
þóttu liprari og meðfærilegri 
Eftir að seinni heimsstyrjöldin 
skall á var framleiðslunni hætt.

Árið 1881 var sett á stofn 
fyrirtæki í Winconsin-ríki í 
Bandaríkjunum sem seinna fékk 
heitið Eagle Manufacturing 
Company og hafði að markmiði 

að framleiða landbúnaðartæki. 
Fyrstu árin voru starfsmenn sex 
og framleiddu þeir aðallega hest-
knúnar heyvinnsluvélar og búnað 
fyrir korn- og sögunar-
myllur. 

Ári fyrir aldamótin 
1900 tók framleiðslan 
nýja stefnu og fyrir-
tækið hóf framleiðslu á  
bensínvélum, eitt tutt-
ugu hestöfl, sem ætlað 
var að vera kyrrstæðar. 
Sala þeirra gekk það 
vel að fyrirtækið varð 
að stækka framleiðslu-
skemmu sína verulega 
árið 1904. Í framhaldi 
af því vöknuðu draum-
ar um að framleiða dráttarvél, og 
hönnun þeirra hófst. 

Framleiðsla á traktorum

Árið 1906 setti fyrirtækið á mark-
að fyrstu Eagle dráttarvélina sem 
var tveggja strokka og 32 hestöfl. 
Fjórum árum seinna var vöruúr-
valið breikkað og framleiddar 
dráttavélar með 16 til 30, 25 til 
45 og 40 til 60 vélar. Kælibúnaður 
vélarinnar var með þeim hætti að 
vatn lak yfir hana úr tanki sem sat 

ofan á henni og eyddi traktorinn 
oft meira vatni en bensíni.

Allir þessir traktorar voru á 
hjólum úr járni, þungir, um 5,5 til 

8,6 tonn, klunnalegir, hæggengir, 
ómeðfærilegir og salan á þeim 
takmörkuð.

Viðskiptavinir Eagle á þessum 
árum gátu pantað traktor 
án vélar og sett í hann 
hvaða þá vél sem þeim 
lysti svo lengi sem hún 
passaði í grindina. 

Helsta markaðssvæði 
fyrstu Eagle dráttarvél-
anna var í kornræktarríkj-
um Bandaríkjanna. Í dag 
er þeirra helst minnst fyrir 
ganginn í þeim og hljóð-
ið sem þær gáfu frá sér, 
eins konar taktfast polka 
polka, og er kallað Eagle-
takturinn. 

Árið 1913 kom svo á markað 
Eagle traktor sem kallaðist Model 
D sem var mun léttari en forver-
arnir. 

Model D, F, H og E

Ólíkt fyrri týpum seldist Model 
D ágætlega og fljótlega fylgdu 
tveggja strokka Model F og H 
í kjölfarið. Model E, 20 til 35 
hestöfl, kom á markað 1929 og 
er síðast tveggja strokka Eagle 
traktorinn.  

Eagle Manufacturing Company 
var fyrsti dráttarvélaframleið-
andinn sem setti á markað, árið 
1930, vél sem var sex strokka sem 

kallaðist Model 6A. Sú 
týpa var fyrsti Eagle 
traktorinn á gúmmí-
hjólum sem eftirleið-
is var staðalbúnaður. 
Um það bil sem seinni 
heimsstyrjöldin skall 
á kom Model 6B sem 
var þriggja hjóla og 
Model 6C sem var á 
fjórum hjólum, á mark-
að. Fyrirtækið fór illa 
í kreppunni 1929 og 
náði sér aldrei á strik. 
Framleiðslu á trakt-

ornum var hætt snemma í seinni 
heimsstyrjöldinni og fyrirtækið 
varð gjaldþrota skömmu síðar. 
  /VH

Eagle – náði aldrei flugi

Matvælaframleiðsla:

Sýking ógnar bananarækt 
í Mið-Ameríku
Sveppur sem kallast Fusarium 
oxysporum og veldur sýkingu í 
bananaplöntum ógnar banana-
rækt í latnesku Ameríku. Sýkingin 
hefur lengi herjað á banana-
plöntur í Asíu en hefur nú borist 
yfir hafið til Mið-Ameríku.

Áhyggjur af sýkingunni eru svo 
miklar að Alþjóðlega bananaráð-
stefnan sem halda átti í Kostaríka 
var flutt til Miami á Flórída í 
Bandaríkjunum á síðustu stundu. 
Ráðstefnan var flutt til að minnka 
líkur á að þátttakendur gró svepp-
ina og sýkinguna til Kostaríka með 
skófatnaði. 

Bananar eru helsta útflutnings-
vara Kostaríka og reyndar fleiri ríkja 
í Mið-Ameríku og löndin helsta 
uppspretta banana sem seldir eru í 
Evrópu. Fjárhagslegt tap landanna í 
Mið-Ameríku getur því orðið gríðar-
legt breiðist sýkingin út þar. 

Síðasti bananinn

Fyrir um það bil ári var frétt í 
Bændablaðinu með fyrirsögninni 
Síðasti bananinn. Þar segir að 
vinsælasta bananayrki í heimi og 
bananinn sem við þekkjum kallast 
Cavendish og hafi átt undir högg 
að sækja undanfarin ár. Ástæðan 
fyrir því er sveppurinn Fusarium 
sem hefur breiðst hratt út og drepur 
bananaplöntur.

Útbreiðsla sveppsins hefur 

verið frá Asíu til Afríku og Mið-
Austurlanda. Í yfirlýsingu frá FAO 
– Matvæla- og landbúnaðarstofn-
un Sameinuðu þjóðanna segir að 
kostnaður við að bjarga yrkinu 
sé að minnsta kosti 47 milljónir 
Bandaríkjadalir, um 6,3 milljarðar 
íslenskra króna.

Hröð útbreiðsla

Sveppurinn sem kallast Fusarium 
oxysporum hefur herjað á ban-
anarækt í Asíu í rúm tuttugu ár og 
gert mikinn usla í Kína, Indónesíu, 
Malasíu, Taívan og Ástralíu. Árið 
2013 varð hans fyrst vart í Afríku og 

síðan þá hefur hann verið að breiðast 
út þar sem bananar eru ræktaðir í 
álfunni. 

Sveppsins hefur nú orðið vart í 
Mið-Ameríku og hætta er talin á að 
hann breiðist hratt út og eigi sýking 
af hans völdum eftir að valda mikl-
um skaða og fjárhagstjóni.

Yrkið Cavendish, sem sveppur-
inn sækir aðallega á, þykir bragðgott 
og auðvelt í flutningum vegna þess 
hvað það geymist lengi. Yrkið er það 
eina sem margir Vesturlandabúar 
hafa smakkað. Cavendish hefur 
verið ríkjandi á markaði frá 1950 
þegar yrkið Gros Michel dó út vegna 
annarrar Fusarium-sýkingar.  /VH

Cavendish-bananayrkið er það eina sem margir Vesturlandabúar hafa smakk að.
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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

K Ä R C H E R  S Ö L U M E N N

NT 35//1 Tact 
Ryksuggar blautt og þurrt

Fylgihluutir

NT 45/1 Taact Tee 
Ryksugar blauttautt
og þurrt

FylgihlutirFy

NT 55/1 Tactttttt 
Ryksugar blautt og þurrtRyksugar blautt og þurrt

Fylgihlutir

NT 25/1 Ap
Ryksugar blautt
og þurrt

Fylgihlutir

Sjálffvirk 
hreinsuun á síuíu

Tengill

Nú er tíminn!
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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 

volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 

www.volundarhus.is

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
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Helstu nytjadýr heimsins 

Heitið lax er samheiti yfir ætt-
kvíslir fiska sem tilheyra laxaætt 
og finnast í Atlants- og Kyrrahafi 
og fjölda landlukta stöðuvatna á 
landi. Alls 98% af laxi til mann-
eldis er eldisfiskur og að langmestu 
leyti Atlantshafslax. 

Samkvæmt tölum FAO, Matvæla- 
og landbúnaðarstofnun Sameinuðu 
þjóðanna, nam heimsframleiðsla á 
eldislaxi árið 2014 tæp 2,2 milljón-
um tonna. Af því voru rétt rúm tvö 
milljón tonn Atlantshafslax en tæp 
200 þúsund tonn Kyrrahafslax. Til 
samanburðar var heildarframleiðslan 
árið 2008 af laxi 1,5 milljónir tonn. 

Norðmenn voru afkastamestir í 
framleiðslu á Atlantshafslaxi árið 
2014 og framleiddu um 1,1 millj-
ón tonn, Síle var í öðru sæti með 
framleiðslu upp á 515 þúsund kíló, 
Bretlandseyjar, aðallega Skotland, í 
því þriðja með 155 þúsund tonn og 
Kanada í því fjórða og framleiddi 
115 þúsund tonn.

Síle framleiddi mest af Kyrra-
hafslaxi sama ár um 160 þúsund 
tonn, Nýja-Sjáland tólf þúsund tonn 
og Japanir átta þúsund tonn.

Noregur er stærsti útflytjandi eld-
islax í heiminum og hefur útflutn-
ingurinn aukist jafnt og þétt undan-
farin ár. 

Samkvæmt áætlun Matvæla-
stofnunar verða framleidd um 8 tonn 

af laxi hér á landi árið 
2016 og er þá miðað við 
heilan og óslægðan fisk. 

Sterklegir fiskar

Fiskar af laxaætt eru 
langir, þykkvaxnir og 
sterklegir fiskar með 
slétt hreistur og veiði-
ugga á baki. Bakugginn 
er miðsvæðis eða rétt 
framan við miðjuna 
en raufarugginn aft-
arlega. Eyr- og kvið-
uggar eru vel þroskað-
ir og sporðurinn stór. 
Fiskar af laxaætt eru 
kaldsjávarfiskar.

Atlantshafslaxinn 
getur náð 150 sentí-
metra lengd og allt að 
50 kílóa þyngd. Hann 
er rennilegur fiskur, 
hæstur um miðjuna 
en mjókkar til beggja 
enda. Hausinn er lít-
ill en kjafturinn hlut-
fallslega stór og tennurnar sterkar 
og hvassar. Neðri kjálki hængsins 
er framteygður og boginn um hrygn-
ingartímann. 

Göngufiskur við náttúrulegar 
aðstæður

Laxar eru göngufiskar sem við 
náttúrulegar aðstæður klekjast út í 
ferskvatni og alast þar upp fyrstu 

árin. Seiði á kviðpokastigi lifa í 
fyrstu á næringu kviðpokans en eftir 
að þau fara að afla sér fæðu lifa þau 
aðallega á skordýralirfum. Seiðin 
dvelja í ám í tvö til fjögur ár eða þar 
til þau verða 12 til 15 sentímetra löng 
áður en þau ganga í sjó.

Í sjó dvelja laxar á fæðustöðvum 
í eitt til fimm ár eftir tegundum. Þeir 
eru uppsjávarfiskar og lifa aðallega á 
smáfiskum eins og loðnu og sandsíli 

auk þess sem þeir éta mikið af rækju 
og rauðátu. 

Við kynþroska ganga laxar aftur 
í árnar þar sem þeir ólust upp og 
hrygna þar. Laxar geta skipt um lit 
þegar þeir ganga til uppeldisstöðv-
anna og geta verið rauðir, grænir og 
doppóttir og allt þar á milli.

Ratvísi laxa á uppeldisstöðvarnar 
hefur lengi verið mönnum ráðgáta. 
Ein tilgátan er sú að þeir fari eftir 
segulsviði jarðar en önnur að þeir 
noti þefskynið og þekki uppeldis-
stöðvarnar á lyktinni. 

Hér á landi hrygna laxarnir á 
haustin og fyrri hluta vetrar. Laxar 
grafa rásir í malarbotn áa og hylja 
hrognin eftir hrygningu. Þau klekjast 
út að vori. 

Flestir laxar drepast vegna 
ofþreytu og hungurs eftir hrygningu 
þar sem þeir éta ekkert á leið úr sjó 
til hrygningarstöðvanna. Laxar sem 
lifa hrygninguna af leita aftur í sjóinn 
að vori og eru þar í eitt eða tvö ár 
þar til þeir sækja aftur til uppeldis-
stöðvanna.

Salmo og Oncorhynchus

Laxar og silungar í Atlants- og 
Kyrrahafi tilheyra sömu ætt en 
tveimur ættkvíslum. Atlantshafslaxar 
teljast til ættkvíslarinnar Salmo sem 
er mun tegundaríkari en ættkvíslin 
Oncorhynchus inniheldur tegundir 
lax og silunga sem finnast aðallega 
villtar í norðanverðu Kyrrahafi og í 
Norður-Ameríku.

Allmargar tegundir Atlants-
hafslaxa lifa beggja vegna Atlantsála, 
við strendur Norður-Ameríku, 
frá Labrador í Kanada suður til 
Connecticut í Bandaríkjunum. Þeir 
finnast við suður- og austurströnd 
Grænlands, umhverfis Ísland og 

Færeyjar og við Bretlandseyjar. 
Atlantshafslax finnst við strendur 
meginlands Evrópu, frá Portúgal 
norður á Kólaskaga í Rússlandi. 
Villtir stofnar af Atlantshafslaxi 
eru ræktaðir á austurströnd Banda-
ríkjanna, syðst í Ástralíu og við 
Nýja-Sjáland.

Algengast tegundin, Atlants-
hafslax, bæði villt og í eldi kallast 
S. salar á latínu en einfaldlega lax 
í daglegu máli. Af öðrum tegund-
um laxa má nefna S. cettii sem er 
villtur í Miðjarðarhafinu, S, fari-
oides sem er silungur og bundinn 
við Balkanlöndin, S. schiefermu-
elleri sem finnst í ám í Austurríki og 
Svartahafslaxinn S. labrax. Tegundin 
†S. pallaryi er aftur á móti útdauð.

Elsti þekkti steingervingur lax-
fisks er 50 milljón ára gamall og 
fannst í bresku Kólumbíu. Tegundin 
sú kallast Eosalmo driftwoodensis. 
Rannsóknir sýna að aðskilnaður 
Atlantshafs- og Kyrrahafslaxa hafi 

Vilmundur Hansen
vilmundur@bondi.is

af laxi hér á landi árið

Lax, lax, lax og aftur lax

Ratvísi laxa á uppeldisstöðvarnar hefur lengi verið mönnum ráðgáta. Ein tilgátan er sú að þeir fari eftir segulsviði jarðar en önnur 
að þeir noti þefskynið og þekki uppeldisstöðvarnar á lyktinni.

Laxinn í ánni Llyn Llyw er sagður vera elsta lifandi skepna á Bretlandseyjum.

líka vinsæll hrár í sushi-rétti.

Thorarensen; „lastaðu ei laxinn, sem 
leitar móti, straumi sterklega“.
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átt sér stað fyrir um 20 milljón árum.
Fiskar af báðum ættkvíslum eru 

hraðsyndir og kröftugir ránfiskar. 
Stærsti lax sem veiðst hefur á stöng 
var rúm 39 kíló og veiddist í Noregi. 

Nytja á laxi

Lax er vinsæll matfiskur og sagður 
hollur vegna þess að hann inniheldur 
mikið af Omega-3-fitusýrum. Hann 
er soðinn, steiktur og grillaður en 
einnig reyktur eða grafinn. Hann er 
vinsæll hrár í sushi-rétti.

Laxaroð er notað til að skreyta 
leðurvörur, fatnað og húsgögn. Ef 
kýr voru tregar til beiða þótti gott að 
leggja við þær laxaroð eða sem enn 
betra var, sporðinn.

Í eina tíð var laxaroð sútað í 
mannsþvagi. 

Trúarbrögð og þjóðtrú

Laxinn skipar veglegan sess í kelt-
neskum trúarbrögðum og tengist oft 
visku og virðingu. Í einni helgisögn 
er sagt að sá sem borðar laxinn í 
sögunni öðlist ótakmarkaða visku. 
Í annarri sögu er því haldið fram að 
laxfiskur í ánni Llyn Llyw sé elsta 
lifandi skepna á Bretlandseyjum. 

Bragðarefurinn og hamskipta-
guðinn Loki Laufeyjarson er fyrir-
ferðamikill í Norrænni goðafræði. 
Eftir að æsirnir áttuðu sig á því að 
Loki hafði blekkt Hörð hinn blinda 
til að skjóta ör úr mistilteini í Baldur 
hinn hvíta og drepa hann var Loki svo 
hræddur að hann faldi sig í á í líki 
lax. Æsirnir lögðu net fyrir laxinn 

og veiddu hann í það. 
Sagt er að Þór hafi gripið um 

Loka í laxalíkinu þegar hann reyndi 
að stökkva úr netinu og kreist hann 
að öllu afli til að handsama hann og 
er það ástæðan fyrir því að laxar 
mjókka aftur á sporð.

Laxar koma víða fyrir í helgi-
sögnum Indíána í Kanada og 
Norður-Ameríku og sögnum frum-
byggja við Kyrrahafið. 

Í fjölda þjóðsagna og einni frétt 
í íslenskum fjölmiðli, ef rétt er 
munað, er fjallað um það að fólk 
týni eða kasti hring í ár eða vötn og 

að hringurinn finnist seinna í maga 
lax sem veiddur er seinna í sömu á 
eða vatni. 

Laxamóðir 

Í íslenskum þjóðsögum er laxamóð-
ir sögð gríðarlega stór skepna sem 
finnst í ám og vötnum víða um land.

„Frá því var mér og sagt,“ segir 
séra Jón Norðmann, „að í Laxá í 
Hnappadalssýslu hafi fyrrum verið 
mikil laxveiði og silungsveiði. Hylur 
einn var í ánni og jarðhús í, og var 
þar óvenjan öll af silungi og laxi, en 
náðist aldrei. Var það þá til bragðs 
tekið að sel var hleypt í hylinn og 
haft band á honum, en menn voru 
fyrir neðan með net. Fældi selurinn 
svo fyrst fram smásilungana, síðan 
komu fram laxarnir og veiddu 
menn hvorutveggja. Loksins komu 
tvær ógnar stórar skepnur fram úr 
jarðhúsinu; það voru laxamæðurnar. 
Ösluðu þær fram ána, rifu öll netin 
og héldu af út í sjó. Þá er sagt að hafi 
tekið fyrir veiðina í Laxá.“

Laxar eru einnig vinsælt 
umfjöllunar efni í skemmti- og 
nútímaþjóðsögum um þann stóra 
sem slapp.

Gagnrýni á laxeldi

Eldi á laxi fer að miklu leyti fram 
í stórum kvíum inni á fjörðum eða 
lygnum flóum. Áhugamenn um lax-
veiðar hafa bent á að ef eldislaxar 
sleppa úr sjókvíum er mikil hætta 
á að þeir beri með sér sjúkdóma í 
villta laxastofna og mengi erfða-
mengi þeirra.  

Neysla á eldislaxi er oft gagn-
rýnd á þeim forsendum að mikið 
sé notað af sýklalyfjum í eldinu til 
að auka vöxt fiskanna. Einnig hefur 
magn PCB mælst átta sinnum hærra 
í eldisfiski frá sumum löndum en 
í villtum laxi. Þrátt fyrir að mæl-
ingin sé há er hún sögð langt undir 
hættumörkum.

Lax- og silungseldi hefur einnig 
verið gagnrýnd fyrir það að til að 
framleiða eitt kíló af eldisfiski sé 
notað fiskimjöl sem framleitt er úr 
tveimur til fjórum kílóum af villt-
um fiski.

Bleikur litur á holdi villtra 
laxa er tilkominn vegna áts þeirra 
á litlum skeldýrum og krili. Þar 
sem neytendur vilja hafa laxflök-
in bleikleit er litarefni sem gerir 
holdið rautt stundum bætt í fóður 
eldisfiska. Umrædd litarefni eru 
annað hvort kemísk eða búin til úr 
mulinni rækjuskel. 

Laxveiði í Íslandi

Laxveiði hefur verið stunduð á 
Íslandi frá landnámsöld og fyrr á 
öldum var laxinn veiddur í net í sjó, 
ám og vötnum en nú er slíkt víðast 
bannað. Laxveiði á stöng er aftur á 
móti vinsæl íþrótt. 

Fjöldi laxveiðiáa er allt í kring-
um landið og fjöldi örnefna teygjast 
laxi. Má þar nefna Laxá, Laxamýri, 
Laxárdal, Laxárdalsheiði, Laxárvatn 
og Laxavog.

Samkvæmt tölum Veiðimála-
stofnunar var laxveiði á landinu 
árið 2015 sú fjórða besta frá upp-
hafi skráninga. Tekjur af lax- og 
silungsveiðum og tengdri starfsemi 
eru taldar vera ríflega 20 milljarðar 
króna á ári.

Margir hafa velt því fyrir sér af 
hverju laxar bíta á agn veiðimanna 
þar sem þeir éta ekki á leiðinni til 
hrygningar. Helsta skýringin er talin 
vera sú að um árásaratferli sé að ræða 
sem fær þá til að bíta á. 

Stærsti lax sem mælst hefur á 
Íslandi veiddist árið 1957 og kallast 
Grímseyjarlax. Fiskurinn var 132 
sentímetrar að lengd, um 20 kíló að 
þyngd og reyndist vera tíu ára gamall 
við aldursgreiningu. Til er sögn um 
að á jóladag 1929 hafi fundist dauð-
ur lax í Laxá í Aðaldal sem var 133 
sentímetrar að lengd en sú mæling 
er óstaðfest. 

„… lastaðu ei laxinn“

Laxi í myndmáli skálda hefur líklega 
aldrei verið gerð eins góð skil og í síð-
asta erindi ljóðs Bjarna Thorarensen 
um Odd Hjaltalín landlækni 1816 til 
1820, höfund Íslenzkrar grasafræði 
sem kom út í Kaupmannahöfn 1830 
og fyllibyttu sem drakk sig í hel. 

En þú sem undan 
ævistraumi
flýtur sofandi
að feigðarósi
lastaðu ei laxinn
sem leitar móti
straumi sterklega 
og stiklar fossa!

Ekki má gleyma LP plötunni Lax, lax, 
lax sem SG hljómplötur gaf úr árið 
1969, þar sem Guðmundur Jónsson 
söng: 

Jú víst þykir mér gaman að veiða lax
Ég viðurkenni það strax
En það sem mér háir, þrautin sú
Er þetta sem heyrist nú.

Lax lax lax og aftur lax.
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LELY Welger Tornado RPC 245
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í smíði rúlluvéla. RPC 245 Tornado er sterk 
og afkasta mikil rúllusamstæða.
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Hníslasótt í lömbum 
– Stutt umfjöllun um rannsókn á hníslasótt í lömbum á Íslandi vor og haust 2015
Hníslasótt er algengur sjúkdómur 
í lömbum. Hníslar eru einfruma 
sníkjudýr, sem fjölga sér í frumum 
þarma og sprengja þær.  Lömbin 
smitast oftast þegar þau eru sett 
út á þrönga heimahaga þar sem 
hníslar (þolhjúpir/oocyster,) hafa 
lifað veturinn af. Lömbin geta 
einnig smitast í saurmenguðum 
fjárhúsum, þar sem egg hníslanna/
þolhjúpir geta lifað mánuðum eða 
jafnvel árum saman.

Tveimur til þremur vikum eftir 
að lömbin fá í sig smit fá þau svarta 
blóðuga skitu, hætta jafnvel að éta 
og hægir oft verulega á vexti (mynd 
2).  Þá hefur slímhúð þarmanna orðið 
fyrir skaða og upptaka næringarefna 
minnkað. Einnig verður greiðari leið 
sýkingavaldandi baktería í þarmana 
svo jafnvel þarf að meðhöndla veik 
lömb með vökva og sýklalyfi. Fá 
lömb deyja úr hníslasótt, en mörg 
þeirra verða fyrir vaxtarskerðingu, 
mismikilli þó.

Hvað er til ráða?

Það lyf sem nú er aðallega notað til 
meðhöndlunar á hníslasótt er toltr-
azuril. Lyfið drepur öll form hnísla 
inni í frumum þarmslímhúðarinnar, 
en ekki þau sem eru þar fyrir utan. 
Lambið myndar því mótefni gegn 
hníslum, ef lyfið er gefið á réttum 
tíma.

Ef lyfið er gefið of snemma næst 
lítil sem engin mótefnasvörun, en 
sé það gefið of seint er smitið orðið 
það mikið að þarmarnir hafa orðið 
fyrir varanlegum skaða.  Toltrazuril  
(4 ml/kg) er aðeins gefin einu sinni, 
en meðhöndla ætti öll lömb.

Mikilvægt er að afla sér vitneskju 
um tímapunkt hugsanlegs smits 
á hverjum bæ svo hægt sé að  
meðhöndla lömb á réttum tíma til 
að ná sem bestum árangri og koma í 
veg fyrir vaxtarskerðingu (mynd 3).

Í Noregi verða lömbin oftast fyrir 
smiti um leið og þau eru sett út.

Nýlegar rannsóknir hafa sýnt að 
meðhöndlun daginn sem lömbin fara 
út dregur úr sýkingu og í kjölfarið 
skilja þau út minna af þolhjúpum/
oocystum á túnið þannig að smit-
magn í haganum minnkar.  Sé smit 
í fjárhúsum er nauðsynlegt ásamt 
meðhöndlun lambanna að þrífa og 
sótthreinsa fjárhúsin með phenólefn-
um. Grundvallaratriði er þó að öll 
lömb fái nóg af broddi fyrstu daga 
lífs síns sem styrkir mótstöðu þeirra 
gegn sjúkdómum.

Hníslasótt hér á landi

Eldri rannsóknir á lömbum í 
Fjárborgum og Fossárdal sýna að 
hníslasótt er algeng hér á landi og í 
þeim greindust allt að 10 mismun-
andi hníslategundir.

Á síðasta ári (2015) var gerð ný 
rannsókn á hníslasótt í lömbum á 
Vesturlandi. Þar kom í ljós að 2.–4.
vikna lömb sem voru á afmörkuðu 
þröngu heimatúni við fjárhús voru 

að skilja út mikið af þolhjúpum/
oocystum í tengslum við skitu 
(hníslasótt að vori). Einnig kom í 
ljós aukið smitmagn í lömbum 1–2 
mánuðum eftir að þau komu heim 
af afrétti þar sem þau voru sett á 
sömu heimatúnin aftur (hníslasótt 
að hausti).

Í fyrri rannsókn frá Austurlandi 
er einungis um að ræða hníslasótt 
að hausti en ekki að vori. Þar voru 
lömbin yngri (2.–4. vikna) þegar þau 
voru flutt á afrétt og voru því ekki 
höfð eins lengi í þröngum heimahaga 
á vorin eins og á haustin. Þar af leið-
andi höfðu þau ekki náð að sýkjast 
og skilja út þolhjúpa/oocystur fyrr 
en þau komu aftur heim á þröngt 
beitiland um haust.

Rannsóknin á Vesturlandi

Í Noregi hafa rannsóknir sýnt fram á 
að meðhöndlun lamba með toltraz-
uril leiðir af sér að lömbin fá síður 
skitu og eru þyngri við slátrun.

Vorið 2015 var í fyrsta sinn hér 
á landi gerð rannsókn á meðhöndl-
un með toltrazuril. Sú rannsókn 
var gerð hjá 3 áhugabændum í 
Stykkishólmi (B1, B2, B3), á til-
raunabúinu á Hesti (2 hópar: B4M, 
B4R) og í Norðtungu 3 (B5).

Að rannsókninni stóðu dýra-
læknarnir Edda Þórarinsdóttir, 
Hjalti Viðarsson, Sonja 
Hrund Steinarsdóttir, Hörður 
Sigurðsson, Icepharma, Norges 
Veterinærinstitut, Köbenhavns 
Universitet (KU) og Bayer Animal 
Health.  Alls voru 244 lömb í rann-
sókninni (B1: 25 lömb, B2: 32 
lömb, B3: 19 lömb, B4: 109 lömb 
og B5: 59 lömb.  

Tilgangur rannsóknarinnar 
var að sýna fram á hvenær lömb-
in smituðust og finna þar með 
árangursríkustu tímasetninguna til 
að meðhöndla fyrirbyggjandi með 
toltrazuril. Það var gert með því 
að vigta lömbin og fylgjast þannig 
með vexti þeirra og einnig að taka 
úr þeim saursýni og fylgjast með 
smitmagninu (fjölda þolhjúpa/
oocysta).

Lömbin voru vigtuð og saur-
sýni tekin alls 4 sinnum, en í fyrstu 
heimsókninni (B1, B2, B3: 21. maí, 
B4M: 22. maí og B4R, B5: 29. 
maí) var einnig um meðhöndlanir 
að ræða.

Rétt áður en lömbunum var 
sleppt á afrétt var önnur heimsókn-
in, sú þriðja um það bil 3 vikum 
eftir að þau komu heim af afrétti og 
sú fjórða rétt fyrir slátrun eða eftir 

slátrun og voru þá einungis um að 
ræða líflömbin.  

Tveir aðilar kusu að gefa öllum 
lömbum inn hníslasóttarlyf og var 
það gert með mismunandi hætti 
þar sem lömbin hjá B5 voru með-
höndluð aðeins þriggja til fimm 
daga gömul en hjá B2 seinna, eða 
3 dögum fyrir fyrstu sýnatöku. Hjá 
3 aðilum var hins vegar hægt að 
vera með samanburðarrannsókn 
þar sem annar tvílembingurinn var 
meðhöndlaður en hinn ekki.

Á mynd 5 er súlurit með upp-
lýsingum um smitmagn (meðaltal 
þolhjúpa/oocysta) í saursýnum úr 
öllum sýnatökunum í tilrauninni.  
Hjá B1, B3, B4M og B4R var 
gerð  samanburðarrannsókn, en 
þar voru lömbin að skilja út mikið 
smitmagn við fyrstu sýnatöku. Það 
telst mjög mikið þegar meðaltalið 
er yfir 10.000 (B3 og B4M). Það 
gefur okkur til kynna að smitið var 
þegir orðið það mikið að það hafði 
haft skaðleg áhrif á þarmslímhimnu 
í lömbunum. Lömbin sem fengu 
toltrazuril við fyrstu sýnatöku 
hefðu þurft að fá það fyrr, því þau 
urðu einnig fyrir vaxtarskerðingu 
vegna smitsins. Árangur meðhöndl-
unar var þannig takmarkaður því 
lömbin voru meðhöndluð of seint. 

Hjá B2 og B5 var smitmagn 
mjög lítið í upphafi tilraunar en þau 
höfðu öll verið meðhöndluð með 
toltrazuril. Lömbin hjá B2 voru 
meðhöndluð 3 dögum fyrir fyrstu 
sýnatöku. Það var þó ekki hægt 
að sýna fram á marktækan mun í 
vaxtaraukningu lambanna hjá B2 
og er skýringin sú sama og í sam-
anburðarrannsókninni, það hefði 
þurft að hefja meðhöndlunina fyrr.

Hjá B5 voru lömbin meðhöndl-
uð aðeins þriggja til fimm daga 
gömul þegar þau voru fyrst sett út 
á heimatún. Smitmagnið var því 
mjög lítð við fyrstu sýnatöku en 
hækkaði verulega í þeirri næstu, 
sem þýðir að á því tímabili fengu 
lömbin hníslasótt. Lömbin voru því 
meðhöndluð of snemma, eða áður 
en þau fengu í sig hníslasóttarsmit 
og  þá varð mótefnasvörun og vörn 
gegn hníslasótt lítil sem engin.

Í rannsókninni var aðallega um 
að ræða hníslasótt að vori og smit-
uðust lömbin fljótlega eftir burð hjá 
flestum (B1, B2, B3, B4M og B4R) 
sem bendir til þess að lömbin hafi 
smitast á húsi.

Hjá B5 smituðust lömbin seinna, 
eða fyrst eftir að þeim var sleppt 
út á heimatún. Skýringin á því 
gæti verið gott hreinlæti í fjárhús-
inu hjá B5. Þar sem lömb smitast 
á húsi er mælt með fyrirbyggj-
andi meðhöndlun með toltrazuril 
10–12 dögum eftir burð. Hjá B5 
væri árangursríkara að meðhöndla 
seinna eða um 2 vikum eftir að 
lömbin fara út á heimatún.  

Rannsóknin sýnir hve mikil-
vægt er að fá vitneskju um  hvenær 
hníslasóttarsýkingin á sér stað. Það 
getur þó verið aðeins breytilegt á 
milli ára og getur til dæmis veðurfar 
haft áhrif á það hvenær lömbum er 
sleppt út á heimatún og á afrétti, 
sem hefur aftur áhrif á smitálagið 
í fjárhúsi og á heimatúni.

Verkefnið var samvinnuverkefni 
eftirtalinna aðila:

Hildur Edda Þórarinsdóttir 
dýralæknir
Hjalti Viðarsson dýralæknir
Sonja Hrund Steinarsdóttir 
dýralæknir
Hörður Sigurðsson dýralæknir, 
Icepharma.
Norges Veterinærinstitut, 
Köbenhavns Universitet (KU) 
og Bayer Animal Health. 

• 
jafnframt ekki í veg fyrir mótefnasvörun lamba.

• Ef tímasetning smits er óþekkt er mælt með sýnatöku.
• Lömbin fá skitu u.þ.b. 2–3 vikum eftir að þau smitast.
• Á bæjum þar sem lömb hafa smitast snemma (á húsi eða fyrstu 

daga á heimatúni) skal meðhöndla lömbin með toltrazuril (4ml/10 
kg) þegar þau eru 10–12 daga gömul.

• Á bæjum þar sem lömb hafa smitast snemma skal þrífa og sótt-
hreinsa fjárhúsið fyrir sauðburð (Bayocide).

• Á bæjum þar sem lömb hafa smitast seinna (á heimatúni) skal 
meðhöndla þau með toltrazuril (4ml/10 kg) 12–14 dögum áður 
en þau fá skitu, en það er byggt á reynslu fyrri ára.

 Stutt samantekt:

Mynd 1: Borgarfjörður – fyrstu sýna-
tökur, vor í lofti.

Mynd 2: Jafnaldra lömb. Minna lambið vinstra megin er með hníslasótt, skitu 
og vaxtarskerðingu en stærra lambið hægra megin er heilbrigt.

hníslasótt hagar sér hjá lambi frá 
því að það sýkist þangað til að það 
fær skitu og skilur frá sér þolhjúp 
(oocyster). Ljósbláa svæðið sýnir 
hvenær besti tíminn er til að fyrir-
byggja hníslasótt með toltrazuril.

Mynd 4:  Stillanleg inngjafarpumpa 
(0,2–2 ml) til meðhöndlunar á lömb-
um með hníslasótt.

fjárhúsum þar sem um er að ræða 4 mælingar á hverjum stað. Mælingar 1 og 
2 eru gerðar um vor áður en lömbunum er sleppt á afrétti, en mælingar 3 og 
4 um haust eftir að lömbin koma heim af afrétti. Meðaltalið við sýnatöku 4 er 

nema frá B1 og B4R þar sem hóparnir eru stærri.
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Lesendabás

Á annað þúsund heimili og fyrir-
tæki í sveitum landsins munu 
tengjast ljósleiðara á fyrsta ári 
af fimm í átaksverkefni ríkis-
stjórnarinnar, Ísland ljóstengt. 
Áætlað er að um 3.800 heimili 
og fyrirtæki hafi ekki viðunandi 
internet-tengingu í dag.

Ísland ljóstengt er átaksverkefni 
stjórnvalda um byltingu í bættum 
fjarskiptum. Í fjárlögum fyrir árið 
2016, sem er fyrsta ár í umræddu 
verkefni, er  gert ráð fyrir 450 millj-
ónum í að tengja ljósleiðara inn á 
heimili og fyrirtæki  í dreifbýli. Það 
er til viðbótar 300 milljónum sem 
voru í fjárlögum 2015 og ætlað var 
til stuðnings við að byggja hring-
tengingar.

Valin var sú leið að vinna verk-
efnið í samstarfi við sveitarfélög 
og eftir auglýsingu Fjarskiptasjóðs 
hefur nú verið samið við 14 sveitar-
félög um lagningu ljósleiðara, og 
eða röra, til að tengja 1.100 staði.

Farin var sú leið að skipta 
landinu upp í fjögur svæði og 
styrknum skipt hlutfallslega jafnt 
niður á landsvæðin eftir því hve 
margir ótengdir staðir væru á hverju 
svæði. 

 Eðlilega vildu mörg sveitarfélög 
vera fyrst í röðinni og því var ekki 
hægt að verða við öllum umsókn-
um. Fjöldi umsókna og eftirspurn 
endurspeglar vel þá miklu þörf sem 
er á úrbótum í fjarskiptamálum.

Með nýrri fjögurra ára ríkisfjár-

málaáætlun verður  miklu fé  áætlað 
í þetta verkefni næstu fjögur ár og 
ætlunin er að ljúka því verki sem 
nú er hafið. 

Þau sveitarfélög sem Fjarskipta-
sjóður hefur nú samið við eru eft-
irfarandi: 

• Borgarbyggð: 17 staðir, 
4.560.000 kr.

• Húnaþing vestra: 130 staðir,  
45.605.000 kr.  

• Súðavíkurhreppur:  21 stað-
ur, 8.100.000 kr.  

• Eyja- og Miklaholtshreppur:   
31staður, 12.090.000 kr.

• Blönduósbær: 28 staðir, 
12.960.000 kr.  

• Húnavatnshreppur: 175 
staðir, 84.000.000 kr.  

• Norðurþing: 22 staðir, 
5.500.000 kr.  

• Fljótsdalshérað: 19 staðir, 
9.425.000 kr. 

• Svalbarðshreppur: 41 staður, 
20.500.000 kr.  

• Þingeyjarsveit: 150 staðir,  
73.575.000 kr.  

• Rangárþing eystra: 77 staðir, 
26.950.000 kr.  

• Rangárþing ytra: 297 staðir, 
118.050.000 kr.  

• Kjósarhreppur: 48 staðir, 
8.000.000 kr.

Mismunandi er til hvaða verk-
þátta stuðningurinn er en þannig 
er lögð áhersla á að samnýta aðrar 

veituframkvæmdir. Þannig er í 
nokkrum tilfellum verið að styrkja 
röralagnir. Einhver sveitarfélög fá 
stuðning við að ljúka við byggingu 
kerfis þar sem rör höfðu áður verið 
lögð. Flest eru sveitarfélögin að 
byggja heildstæð kerfi. Þá falla 
nokkrir styrkir að lagnaleiðum sem 
eru hluti af því að tengja byggðar-
lög sem ekki hafa áður fengið ljós-
leiðara. Þannig fléttast saman eldri 
fjarskiptaáætlun og hið nýja átak, 
Ísland ljóstengt.  

Ljóst er að Ísland ljóstengt fer 
vel af stað þar sem um þriðjungur 
af ótengdum stöðum klárast á fyrsta 
ári. Árið 2016 er sérstakt í þessu 
átaki þar sem áhersla er lögð á að 
fá sem flestar tengingar í gagnið.  

Um þetta framfara þjóðþrifa-
mál ríkir almennur stuðningur og 
langflestir alþingismenn greiddu 
breytingartillögu við fjárlaga-
frumvarp fyrir árið 2016 atkvæði 
sitt, en þar var aukið við það getu 
Fjarskiptasjóðs að takast á við verk-
efnið. Það er því með sanni hægt að 
segja að stjórnvöld standi við stóru 
orðin um að gera stórátak í bættum 
fjarskiptum.  Um leiðir og aðferð má 
alltaf deila og sjaldgæft er að öllum 
líki – sérstaklega þegar þörfin  er 
jafnmikil og raun ber vitni.

Höfundar eru:
Páll Jóhann Pálsson og 
Haraldur Benediktsson 
alþingismenn.

Ísland ljóstengt byrjar vel

Einar Kristján Jónsson, sveitarstjóri Húnavatnshrepps, að undirrita samkomulag um styrk til sveitarfélagsins.  
Styrkfjárhæðin er 84 milljónir, en sveitarfélagið hyggst gjörbylta fjarskiptainnviðum með því að leggja ljósleiðara 
um alla sveitina.  Mynd / Innanríkisráðuneytið

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

IÐNAÐARHURÐIR  
BÍLSKÚRSHURÐIR

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

Gleðilegt sumar
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velaval.is
velaval@velaval.is

- Haugsugubarkar
- Kraftklemmur
- Keðjur og hnallar í haugdreifarann
- Hnífar og festingar í jarðtætara
- Hnífar, kambar og klippur

Vorverkin
- Drifskaftaefni

Drifsköft

Sláttuvélahnífar og tindar  
í flestar gerðir heyvinnuvéla.

Fyrir sumarið
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Veglegar 

Taktu þátt í léttum 

spurningaleik. 

Dregið verður úr réttum 

lausnum í lok ferðar.

Í aðalvinning er 

vegleg utanlandsferð 

og ýmsir aukavinningar  

frá sýnendum.
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Sveipjurtaættin, Apiaceae eða 
Umbelliferae, leggur okkur til 
margar mat-, krydd- og krás-
jurtir. Af þeirri ætt eru til dæmis 
gulrætur, nípur (pastínakka), 
seljurót og stilkselja. Allar þeirra 
þekktar matjurtir. Til þessarar 
ættar teljast líka hreinar krydd-
jurtir eins og kúmen, anís og 
kóríander.

Aðrar nytjajurtir af þessari ætt 
eru hvönn, spánarkerfill, skessu-
jurt, dilla, steinselja og fennil, svo 
eitthvað sé nefnt. Flestar tegundir 
sveipjurta mynda töluvert magn 
af eins konar kvenhormónum, 
s.k. fýtóestrógenum, sem styrkja 
ónæmiskerfi þeirra og vernda þær 
gegn óblíðum vaxtarskilyrðum. Því 
þrífast þær ágætlega í okkar karga 
veðurfari, sumar um of að okkur 
finnst stundum, og láta lítt bugast 
þótt ýmislegt bjáti á. 

Nytjajurtir sem fara þarf 
varlega að

Annað eiga sveipjurtir sameiginlegt, 
það er það að í plöntusafa þeirra 
eru efni sem valda ljósofnæmi, og 
jafnvel stórbruna, á hörundi þeirra 
sem fara óvarlega að þeim. Því 
borgar sig ekki að umgangast þær 
varnarlaust.

Sveipjurtaættin nær yfir stórt 
útbreiðslusvæði og þær tegundir 
hennar sem við ræktum koma víða 
að. Þær eiga þó það sameiginlegt að 
kjósa djúpan, frjóan og ögn rakan 
jarðveg til að vaxa í. Sveipjurtir eru 
ýmist einærar; svo sem kerfill, anís 
og kóríander. Tvíærar eru t. d. hvönn, 
kúmen og gulrætur. Ellegar fjölærar, 
svo sem skessujurt og spánarkerfill. 
Af ætt sveipjurta eru líka nokkrar 
tegundir sem við viljum síður sjá 
leggja undir sig gróðurlendi þar sem 
ekkert viðnám er. Dæmi um það eru 
t.d. skógarkerfill og risahvannir. En 
hér verður fjallað í nokkrum pistlum 
um nokkrar tegundir sveipjurta sem 
við ræktum og nytjum til manneldis. 
Og byrjað á þeim sem hér hafa verið 
í ræktun í meira en hundrað ár.

Spánarkerfill

Myrrhis odorata er stórvaxin fjöl-
ær jurt sem, þrátt fyrir íslenska 
nafnið, kemur upphaflega sunnan úr 
Appenínafjöllum. Rómverjar hinir 
fornu héldu mikið upp á plöntuna 
og gáfu henni nafn eftir sætukeimn-
um. Hér á landi nær spánarkerfill 
að þroska fræ á haustin og getur 
lagt undir sig vænar spildur og kæft 
annan gróður sem undir er ef ekki 
er hafður vari á. Hins vegar gerir 
hann trjám og runnum ekkert til og 
er þess vegna kjörinn undirgróður í 
trjáreitum og skjólbeltum því hann 
er mjög jarðvegsbætandi. 

Auðveldast er að útvega sér 
spánarkerfil með því að stinga upp 
einn eða tvo hnausa að vorlagi og 
flytja í garðinn sinn. Þar má líka sá 
honum á haustin. 

Spánarkerfillinn er ekki vand-
ur að jarðvegi. Hann kemst það 
sem hann ætlar sér og skapar sér 
vaxtarskilyrði að vild. Blöð spánar-
kerfils má nota eins og hinn einæra 
garðakerfil. Þau eru best meðan þau 
eru ung. Ræturnar má einnig sjóða, 
þær eru saðsamar og með sætum 
anískeim eins og reyndar öll jurtin. 
Henta í pottrétti eins og pastínakka. 
Ef á að rækta spánarkerfil vegna 
rótarinnar er best að sá fræinu strax 
við þroska á hausti. Hafa um 30 cm 
milli plantna í röð og 50 cm á milli 
raða. Rótin á tveggja ára plöntum 
hefur þá ekki greint sig og er þykk 
og matarmikil með sætu anísbragði. 

Þegar blöðin byrja að bæra á sér 
á vorin er tími til að elda af þeim 
kerfilsúpu. 

Besta uppskriftin er svona: 1 
meðalstór matlaukur, 2–3 ný blöð 
af spánarkerfli,1 msk. smjör, 1 lítri 
vatn + súputeningar að smekk (eins 
má nota gott kjötsoð eða fiskisoð), 
salt og pipar eftir smekk. Jafnað 
með smjörbollu (jafnir hlutar af 
hveiti og smjöri hnoðað saman) ef 
vill. 

Laukurinn brytjaður smátt og 
látinn fræsa létt í smjörinu við 
vægan hita uns hann verður glær. 
Tími u.þ.b. 5 mínútur. Kerfilsblöðin 
söxuð smátt og sett út í. Soðinu 
blandað hægt í og hrært í meðan 
suðan kemur upp. Látið sjóða í 2–3 
mínútur. Ef súpan þykir of þunn 
má þykkja hana með smjörbollu og 
láta sjóða saman rúmlega mínútu 
til viðbótar. Súpan er borin fram 
með brauði og það er mjög gott að 
hafa rjómaslettu, þeytta eða sýrða, 
út á hana. 

Hvönn eða ætihvönn

Angelica archangelica er hánorræn, 
stórvaxin, skammær jurt og hefur 
verið manneldisjurt frá upphafi 
okkar sögu. Elstu norrænu lögin, 
hin norsku Gulaþingslög, vernda 
hvannir og hvannastóð. Hvönn var 
tekjulind og útflutningsvara frá 
Noregi á Víkingaöld. Bæði rætur 
og blöð voru þurrkuð ellegar lögð 
í skyr og höfð til vetrarins. Sjálft 

norræna nafnið „Hvönn“ er samt 
álitið að sé tökuorð úr hinni Fennó-
úgrísku málaætt, t.d. samísku eða 
finnsku. Orðið hvönn er ekki sam-
stofna neinu norrænu orði, en plant-
an heitir „kvanni“ í ýmsum útgáf-
um fennó-úgrísku málunum allt frá 
Lapplandi í norðri til Volgubakka í 
suðri. Sé þetta rétt ætti framburður 
nafnsins og ritháttur að vera „kvönn“ 
eins og er reyndar á norsku, sænsku 
og dönsku. 

Hvönn er best að sá að hausti til 
á einhvern upprifinn stað sem hún 
má hafa til frambúðar. Hafa 30 cm 
á milli plantna í röð og síðan einn 
metra á milli raða. 

Hvönnin vex upp vorið eftir og 
blómgast svo á öðru eða þriðja ári 
en deyr eftir að hún hefur þroskað 
fræ. Eftir þörfum er hægt að halda 
henni í skefjum á þann hátt að skera 
af henni fræsveipina um leið og þeir 
byrja að skipta um lit frá ljósgrænu 
yfir í gult. Þá deyr hún út án þess að 
sá sér. Hvannarækt er sem sagt afar 
auðveld, og það er vel hægt að rækta 
hvannir í pottum úti á svölum. 

Hvannarætur verða heillegri 
í djúpri, sendinni mold en tægjast 
mjög í grýttu landi. Ef við viljum 
rækta hvannarætur þarf moldin að 
vera djúp, jafnrök og frjó, þá greinast 
þær síður. Nokkur eftirspurn er nú á 
hvannaafurðum, blöðum, fræjum og 
rótum fyrir íslenskan lyfjaiðnað, t.d. 

Sagamedica sem framleiðir ýmsar 
heilsubótarvörur úr hvönnum og 
greiðir víst nokkuð vel fyrir vel 
verkað hráefni.

Mikil trú var á krafti hvanna. Með 
hvannaáti hvarf allt slen og bágindi til 
baks og kviðar. Hvannir í baðvatnið 
róaði taugarnar og linaði höfuðverk. 
Hvannaolía er undirstaða í mörgum 
ilmvötnum fyrir konur, frísklega 
virðuleg, höfug og róandi allt í senn.

Það eru því ekki undur að hin 
latneska nafngift bendli hana við 
engla og erkiengla. 

Hvannakál var haft í súpur (t.d. 
sama uppskrift og spánarkerfill) eða 
soðið með fiski og kjöti til bragðbæt-
is. Hvannarætur voru soðnar og etnar 
með smjöri. 

Einnig hafðar hráar sem krydd í 
brennivín. Í nútímanum má benda á 
kryddsmjör úr hvönn til að hafa með 
harðfiski eða nautasteik. Smá bútur 
af hvannarblaði saxaður saman við 
hrásalat gefur nýstárlegt bragð af 
því. Hvannaleggi má skera í hringi 
og þurrka í sykri. Látið liggja nokkr-
ar mínútur í heitum, þykkum sykur-
legi. Svo velt upp úr strásykri eða 
flórsykri. Að lokum þurrkað á bök-
unarpappír og geymt í loftþéttu íláti 
á svölum stað. Notað eins og sæl-
gæti. Rabarbarasulta með íblöndun 
af hvannablöðum þykir mörgum 
mjög bragðgóð.

Hvannastilka er líka hægt að nota 
eins og stilkselju. Þurrkuð hvanna-
blöð, mulin smátt, ein teskeið saman 
við morgunjógúrtina er sögð koma 
sér vel fyrir karla með blöðruháls-
kirtilsstækkun. 

Fersk hvannafræ lögð í hreint 
brennivín, koníak eða vodka, 
sama rúmmál af hvoru, geymt við 
stofuhita í svo sem mánuð minnst, 
þykir gera mjöð sem styrkir ónæm-
iskerfið. Ein teskeið af vökvanum 
sett út í vatnsglas og drukkið á 
morgnana er sagt kveða niður marga 
kvilla. Hvannafræ er líka góður 
bragðgjafi í brauðbakstur. 

Skessujurt 

Levisticum officinale er komin frá 
héraðinu Lígúríu á Norður-Ítalíu 
og dregur sitt latneska heiti af því. 
En þetta nafn hefur aldeilis fengið 
að kenna á breytingum og afbök-
unum bæði í mæltu máli og rituðu. 
Upphaflega nafnið er Ligusticum. 

Í þeim tungumálum sem skyld-
ust eru íslensku eru orðmyndirnar 
Libsticka, Liebstoekel og Lovage 
ærið gamlar, frá miðbiki 16. aldar 
en þá átti skessujurtin sitt blómaskeið 
í vinsældunum. Á þessum árum ríkti 
nokkur upplausn og frjálslyndi í kjöl-
far siðaskipta í kirkju- og þjóðfélags-
málum. 

Opinber baðhús voru vel sótt-
ir skemmtistaðir og siðprýðin þar 

þætti okkur hvorki fínpússuð né 
ofan við siðgæðismark. Enda tók nú 
að blossa upp skelfilegur sjúkdóm-
ur, lekandinn. Hann þekktu menn 
ekki áður og kunnu engin ráð við 
honum. Sumir töldu hann kominn 
frá Vesturheimi; refsing Guðs fyrir 
sjálfbirgingshátt landafundatímans 
og ódyggðugt líferni. En baðhúsa-
eigendur töldu sig hafa fundið lausn á 
þessum vanda. Skessujurtin var borin 
í tonnatali í baðvatn gesta og átti að 
vera ein allsherjar smitunarvörn. En 
að sjálfsögðu dugði hún skammt. 
Lekandafaraldrinum linnti ekki 
fyrr en baðhúsunum var lokað með 
lagaboðum og tekin var upp traustari 
stefna í trúariðkun og hreinlífi, þar 
sem meiri áhersla var lögð á tærleika 
sálarinnar og tryggð við yfirvöld. 

En frá fornu fari er sú trú rót-
gróin að skessujurtin lækni alla 
kvilla kvenna, létti klæðaföll, bæti 
brjóstagjöf og tempri truflanir 
„yfirgangsáranna“. Karlmönnum 
var hún einnig notadrjúg á á líkum 
nótum. Vatn með skessujurt hreins-
ar húð, opnar svitaholur og yljar 
vel. Öruggt ráð til vinsælda var að 
bera skessujurt á sér. Ekki rýrði 
það heldur gildi skessujurtarinnar 
að með henni var hægt að stugga 
burt höggormum, snákum, músum, 
rottum og öllum skorkvikindum. 

Skessujurt hefur alltaf verið 
notuð nokkuð við matargerð. Hún 
var sett í kjötkatlana þegar soðið 
var stórgripakjöt. Þótti þá bæta 
meltinguna og koma í veg fyrir 
matareitrun. Það var ekki svo lítils 
virði þegar heil herfylki áttu í hlut. 
Þetta vissu Rómverjar og fluttu 
þess vegna skessujurtina með sér 
í herförum sínum norður og vestur 
um Evrópu. Nú á dögum notum við 
skessujurtina frekar lítið. Hún er 
samt uppistaðan sem gefur bragð í 
margar pakkasúpur og súputeninga. 
Sé hún höfð í hófi út í kjötsúpu eða 
fisksoð styrkir hún keim annarra 
bragðefna líkt og „þriðja kryddið“ 
(Monosodium glutamat, MSG) án 
þess að vera sjálf ríkjandi. Gott er 
að eiga þurrkað skessujurtarfræ til 
vetrarins og nota í gróft brauð, súpur 
og pottrétti. 

Það er auðvelt að rækta skessu-
jurt. Einu heimili dugar ein til tvær 
plöntur. 

Fræ af henni fæst yfirleitt í fræ-
búðunum á vorin og er sáð í potta inni 
til að byrja með en svo má færa hana 
út í garð þegar plönturnar eru orðnar 
stálpaðar og þar er hún gróðursett 
á endanlegan stað þegar tíð leyfir. 
Einnig má fá hnausa af skessujurt hjá 
nágrönnum eða í gróðrarstöðvum. 
En skessujurtin þroskar hér líka fræ 
og getur sáð sér út af sjálfsdáðum. 
Skessujurtin er fjölær, afar harðger 
planta sem oft nær tveggja metra 
hæð. Hún þrífst vandræðalaust um 
allt land og er ekki vönd að aðbúnaði, 
fái hún bara frjóa og jafnraka mold.

Fróðleiksbásinn
Hafsteinn Hafliðason garðyrkjufræðingur

Hin misvinsæla Sveipjurtaætt – fyrsta grein

gur

Skessujurt.

Ætihvönn í blóma.
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Lífrænn landbúnaður – hefur þú kynnt þér málið?

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins

Lífræn framleiðsla á landbúnaðar-
vörum hefur ekki verið mikil á 
Íslandi og í dag eru þrjú kúabú, 
sjö sauðfjárbú, tólf grænmetis-
stöðvar og þrjú eggjabú með líf-
ræna vottun á sínum afurðum frá 
vottunarstofunni Tún. 

Markaðssetning lífrænna afurða 
er einungis leyfileg ef faggild vott-
unarstofa hefur reglubundið eftirlit 
með starfseminni og vottar hana í 
kjölfar árlegra úttekta. Mynd 1 sýnir 
þróunina á fjölda framleiðenda með 
lífræna vottun frá upphafi, en vott-
unarstofan Tún var stofnuð árið 
1994 (Tún, 2015). Flestir framleið-
endur á landbúnaðarvörum voru árið 
2011 en vinnslustöðvunum hefur 
fjölgað jafnt og þétt og hafa þær 
verið um 29 í fyrra. Vinnslustöðvar 
eru bæði fyrirtæki sem sjá um endur-
pökkun innfluttra vara og fyrirtæki 
í matvælavinnslu (mjólkurvinnsla, 
bakarí, kaffibrennsla, snyrtivöru-
framleiðsla o.fl.).

Landið sem liggur til grundvall-
ar lífrænni landbúnaðarframleiðslu 
er rúmlega 24.000 ha (mynd 2, 
Tún 2015). Hér er um að ræða líf-
rænt vottað land og land í lífrænni 
aðlögun. Vert er að taka fram að inn 
í þessari tölu er land til jurtasöfnunar 
sem í mörgum tilfellum er um að 
ræða mjög stór svæði. Árið 2007 
hefur hekturum fjölgað umtals-
vert eða úr 5.000 ha í um 18.000 
ha en þá bættist við stóru svæði á 
Vestfjörðum til jurtasöfnunar.

Þrátt fyrir aukningu á undan-
förnum árum er lífrænt vottað 
nytjaland einungis 1,6 % af íslensku 
landbúnaðarlandi í heild! Í saman-
burði við nágrannalöndin er Ísland 
langt á eftir í þessari þróun. Gögn frá 
árinu 2012 gefa til kynna að 0,4% 
af landinu í heild var með lífræna 
vottun en til samanburðar 15,6% í 
Svíþjóð, 8,7% í Finnlandi, 7,4% í 
Danmörku og 5,1% í Noregi (Løes 
et al, 2015).  

Árið 1991 innleiddi Evrópu-
sambandið reglugerð fyrir vottun 
á lífrænum matvælum og hefur 
lífrænn landbúnaður vaxið hratt 
í flestum Evrópulöndum síðan. 
Evrópusambandið styður lífrænan 
landbúnað til að vernda umhverfið, 
tryggja dýravelferð, varðveita og 
auka fjölbreytileika tegunda, styðja 
við landsbyggðina og ekki síst vegna 
aukinnar eftirspurnar neytenda eftir 
lífrænum landbúnaðarvörum (Løes 
et al 2015). Ýmislegt má nefna sem 
hefur haft áhrif á framvindu lífræns 
landbúnaðar á Íslandi og skýrir að 
einhverju leyti þennan mun á milli 
Ísland og nágrannalanda. Fyrsta og 
eina opinbera aðgerðaáætlun um 
Eflingu græna hagkerfisins á Íslandi 
var kynnt árið 2011 (Alþingi 2011). 
Sú staðreynd sýnir augljóslega að 
seint er farið af stað og lítil áhersla 
er lögð á lífrænu greinina þrátt fyrir  
að eftirspurn eftir lífrænum mat-
vælum sé mun meiri en framboð 
í öllum helstu matvöruflokkum en 
henni er mætt með auknum innflutn-
ingi (Løes et al., 2015).  Vöntun á 
lífrænni framtíðarsýn hjá opinberum 
stofnunum og háskólum hefur haml-
að þróun hérlendis og virðist lífrænn 
landbúnaður enn ekki orðin viður-
kennd leið til að auka umhverfis-
miðaðan árangur eða sjálfbærni í 
landbúnaði almennt (Løes et al., 
2015).  

Íslenskir lífrænir bændur hafa 
síðan þurft að kljást við ákveðin 
„innanhússvandamál“ eins og 
áburðarmál á þessum slóðum 
(lágt hitastig og lítið framboð af 
viðurkenndum N-áburðargjöfum) 
og einungis lítils háttar aðlögun 
EU-reglugerðarinnar að norðlægum 
aðstæðum og smávöxnum dýrakynj-
um. Ríkisstuðningur við aðlögun 
að lífrænum landbúnaði hefur 
verið aðgengilegur síðan 2011 en á 
síðustu árum hefur einungis verið 
greitt u.þ.b. 30% af því til bænda 
(fyrirfram ákveðin heildarupphæð 
sem skiptist á milli umsækjenda) 

sem hefur ekki haft hvetjandi áhrif 
á fjölgun í greininni.

Einhverjar breytingar eru nú 
í vændum: Eitt af markmiðum 
rammasamnings um almenn starfs-
skilyrði landbúnaðarins milli ríkis-
valdsins og Bændasamtakanna, sem 
undirritaður var 19. febrúar sl., er 
að auka vægi lífrænnar framleiðslu. 
35 milljónir kr. á ári eru ætlaðar til 
aðlögunar að lífrænum framleiðslu-
háttum sem er ágætis aukning frá 
því sem hefur verið (3,5 milljónir 
kr á ári). Hins vegar eru þessir fjár-
munir eingöngu ætlaðir til aðlögunar 
með það að markmiði að aðstoða 
framleiðendur við að uppfylla þær 
kröfur sem lífræn búvörufram-
leiðsla hefur í för með sér og auka 
framboð lífrænna vara á markaði 
(rammasamningur 2016). Þetta eru 
ánægjulegar fréttir en sú hætta gæti 
fylgt þessari afmörkun að framlögin 
verða ekki fullnýtt sem aðlögunar-
styrkir, sérstaklega á fyrstu árunum 
en mikilvægt er að tryggja öruggt 
markaðsumhverfi og akademískan 
metnað í landinu með það að leiðar-
ljósi að fjölga lífrænum bændum og 
hekturum undir lífrænan landbúnað. 
Aukning á aðlögunarstyrk er góð 
byrjun en því þarf að fylgja hugar-
farsbreyting og stefnumótun hjá hinu 
opinbera – hvar ætlar Ísland að vera 
statt í nánustu framtíð með tilliti til 
sjálfbærrar landnýtingar? Hvernig 
ætlar Ísland að forgangsraða nátturu-
gildum, loftslagsbreytingum og 
heilsufarsvandamálum landsmanna? 
Ætlar Ísland að taka höndum saman 
við þau lönd sem setja fram mark-
mið um aukna lífræna landnýtingu? 
Þörfin fyrir rannsóknir hérlendis er 
mikil á mörgum sviðum sem tengj-
ast lífrænni ræktun. Góður árangur 
hefur náðst hvað varðar uppskeru og 
afurðir í nágrannalöndum og öðrum 
sem tóku af skarið og settu sér skýra 
stefnu um aukningu lífræns landbún-
aðar (Ponisio et.al, 2014). 

Breyting í lífrænni framleiðslu 
er áskorun fyrir hvern bónda og 
mikilvægt er að velta ákveðnum 
atriðum fyrir sér áður en lengra er 
haldið. Hverjir eru sölumöguleik-
ar (markaðsstaða, markaðsverð), 
hvaða áhrif munu breytingarnar 
(úr hefðbundnu í lífrænt) hafa á 
hagkvæmni búsins og hverjir eru 
styrktarmöguleikar? Lykilatriðið í 
lífrænum búrekstri er að framleiða 
landbúnaðarafurðir í sátt við náttúr-
una. Aðferðir í lífrænum landbúnaði 
leggja sterka áherslu á nánast lokaða 
hringrás næringarefna á búinu en 
undirstaða fóðurs og næringarefna 
á að vera eigin búrekstur. Frjósemi 

í jarðvegi verði að varðveita og auka 
og velferð búfjár er veigamikið atriði 
varðandi fyrirbyggingu sjúkdóma. 
Eftirfarandi aðgerðir vega mest í því 
sambandi:

• Útilokun kemískra varnarefna, 
ræktun harðgerðra yrkja í við-
eigandi sáðskiptum, notkun 
náttúrulegrar varnar og vél-
rænna varnaraðgerða gegn 
illgresi 

• Útilokun tilbúins áburðar, nýt-
ing köfnunarefnis, aðallega úr 
búfjáráburði, belgjurtarækt og 
notkun náttúrulegra, hægvirk-
andi áburðarefna.

• Varðveita frjósemi jarðvegs 
með umfangsmikilli moltu-
framleiðslu.

• Fjölbreytt sáðskipti

• Takmarkaður búfjárfjöldi, 
háður landstærð

• Fóðrun búfjár með heimaöfl-
uðu fóðri, sem minnst aðkeyptu 
fóðri

• Forðast að mestu leyti notkun 
pencillins, áhersla lögð á fyrir-
byggjandi aðgerðir s.s. velferð 
gripa, kynbótaval og fóðrun

Stuðningur við ákvörðunartöku 
vegna hugsanlegrar breytingar í 
lífræna landbúnaðarframleiðslu 
er mikilvægur. Nauðsynlegt er að 
afla sér víða upplýsinga og það er 
dýrmætt að sækjast eftir samtali við 
bændur í lífrænum búskap um þeirra 
reynslu ásamt því að kynna sér fag-
greinar og rannsóknir í þeim efnum. 

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðar-
ins veitir ráðgjöf til þeirra sem eru 
að velta fyrir sér lífrænu leiðinni og 
aðstoð í aðlögunarferlinu. Þeir sem 
eru að íhuga þessa framleiðsluaðferð 
eru hvattir til að hafa samband við 
undirritaða í síma 516 5034 eða í 
tölvupósti lr@rml.is.  
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Mynd 1

Mynd 2

Endurnýjun girðingar
Landgræðsla ríkisins auglýsir eftir girðingarverktaka vegna 
endurnýjunar landgræðslugirðingar í Rangárþingi ytra.
Um er að ræða upprif og endurnýjun á 6,4 km hefðbundinni 
netgirðingu. 
Verkinu skal að fullu lokið 1. september 2016.
Upplýsingar gefa Árni Eiríksson í síma 860-9135 eða 
arni.e@land.is og Garðar Þorfinnsson í síma 897-3025 eða
gardar@land.is. Verklýsingar og tilboðsblöð er hægt að 
nálgast hjá sömu aðilum.
Tilboðum skal skila til Landgræðslu ríkisins í Gunnarsholti
eða á netfangið arni.e@land.is  eigi síðar en kl 12:00 fimmtu-
daginn 12. maí 2016  og verða þau opnuð  kl. 14:00 þann
sama dag.

Landbúnaðarsýning 
við Hrafnagil 
4. – 7. ágúst

Landbúnaðarsýning verður haldin samhliða  
Handverkshátíðinni við Hrafnagil dagana 4. – 7. ágúst 

næstkomandi. Samhliða sýningunni munu  
bændur í Eyjafjarðasveit bjóða heim.

Nú þegar hafa margir stórir söluaðilar í landbúnaði  
boðað komu sína á sýninguna

Hvar verður þú með þitt fyrirtæki þessa daga?

Áhugasamir geta haft samband við Guðnýju  
Jóhannesdóttur, framkvæmdastjóra Landbúnaðarsýn-
ingar í síma 8982597 eða á netfangið gudny@esveit.is

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

HAUGSUGUDÆLUR
Er haugsugudælan í lagi?
Eigum til og getum útvegað varahluti 
í flestar gerðir haugsugudæla

Eigum til afgreiðslu Jurop haugsugudælur

Eigum einnig til gott úrval
af haugsuguhlutum

Lena Johanna Reiher
Ráðunautur hjá RML
lr@rml.is
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Í tengslum við aðalfund 
Landssambands kúabænda 2016 
var haldið veglegt Fagþing naut-
griparæktarinnar. Fagþingið hófst 
með því að veitt var viðurkenn-
ing fyrir besta naut Nautastöðvar 
Bændasamtaka Íslands fætt 2008 
en þá viðurkenningu hlaut naut-
ið Bambi (08049) eins og greint 
var frá í síðasta Bændablaði. Í 
kjölfarið voru svo flutt sex einkar 
fróðleg erindi sem hér verður 
stuttlega gerð grein fyrir. Hægt 
er að sjá og hlusta á öll erindin á 
vef Landssambands kúabænda: 
www.naut.is.

Nautgriparækt í Hollandi

Fyrsta erindið var flutt af Kees 
de Koning, forstöðumanni Dairy 
Campus, Leeuwarden í Hollandi, 
en Dairy Campus er rannsókna- og 
þróunarmiðstöð nautgriparæktar og 
hluti af hinum þekkta landbúnað-
arháskóla Wageningen en í honum 
eru rúmlega 10 þúsund nemendur, 
þar af 4 þúsund í meistaranámi og 2 
þúsund í doktorsnámi. Hann fjallaði í 
erindi sínu um stöðu nautgriparæktar 
í Hollandi en í landinu, sem er ekki 
nema um 42 þúsund ferkílómetrar að 
stærð, eru 4 milljónir mjólkurkúa og 
er meðalbúið með um 85 árskýr. Auk 
umsvifamikillar mjólkurframleiðslu 
er Holland einnig framarlega bæði 
í alifugla- og svínarækt en helstu 
vandamál landbúnaðarins í Hollandi 
er mikil þéttni framleiðslunnar sem 
hefur skapað ákveðin umhverfis-
vandamál. Hefur því verið lögð 
þung áhersla á umhverfisrannsókn-
ir til þess að draga úr mögulegum 
neikvæðum áhrifum landbúnað-
arframleiðslunnar. Þá ræddi hann 
um framtíðarsýnina fyrir hollenska 
mjólkurframleiðslu en hann spáði 
því að meðalbúið muni halda áfram 
að stækka og nefndi 100–150 árskýr 
að jafnaði í því sambandi. Þá muni 
meðalafurðirnar fara yfir 10 þúsund 
kíló mjólkur auk þess sem mikil 
áhersla verði lögð á aukna endingu 
kúa.

Úrval á grunni erfðamarka

Næsta erindi Fagþingsins var 
flutt af Emmu Eyþórsdóttur, 
Landbúnaðarháskóla Íslands, 
og Jóni Viðari Jónmundssyni, 
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, 
en þau fjölluðu um þá möguleika 
sem felast í því að byggja úrval í 

kynbótarækt á grunni erfðamarka. 
Einkar áhugavert efni en undan-
farin ár hefur þróun þessarar tækni 
verið ör og er í dag hægt að gera 
mun ódýrari greiningar en hing-
að til og því orðið áhugavert fyrir 
íslenska kynbótafræðinga að taka 
aðferðina í notkun í nautgriparækt. 
Í sinni einföldustu mynd þá byggir 
aðferð þessi á því að greina uppröð-
un svokallaðra nitursbasa í erfða-
efninu en niturbasar þessir tengja 
saman kjarnsýrurnar í erfðaefninu. 
Erfðabreytileiki byggist á mismun-
andi basaröðum og í dag er hægt að 

greina þessa basa með sérstökum 
tækjum. Þegar niðurstöðurnar eru 
svo keyrðar saman við gagnagrunna 
með upplýsingum um eiginleika 
gripa má finna þar samhengi sem 
hægt er að byggja mat á gripnum 
út frá. Þessi aðferð er að heita má 
notuð um allan vestrænan heim 
í dag og hefur hreinlega orsakað 
byltingu í kynbótastarfinu á örfáum 
árum enda má sjá meiri framfar-
ir einstakra kynbótaeiginleika hjá 
kúm nú en nokkru sinni fyrr. Í erindi 
þeirra kom m.a. fram að þau telja 
þessa aðferð afar áhugaverða og að 
mögulegur kostnaður sem fælist í 
því að taka þessa aðferð í notkun hér 
á landi gæti numið 30–40 milljónum 
í greiningarkostnað og við það bæt-
ist svo annar úrvinnslukostnaður.

Eldi og sláturgæði

Þriðja erindi Fagþingsins 
flutti Þóroddur Sveinsson, 
Landbúnaðarháskóla Íslands, en 
hann fór í því yfir helstu niðurstöður 
tilraunar með þauleldi nautkálfa til 
kjötframleiðslu og ræddi hér um 
eldi og sláturgæði íslenskra ung-
nauta. Framkvæmd var tilraun með 
mismunandi eldi ungnauta þar sem 
hluti þeirra var alinn mjög sterkt en 
á sama tíma var samanburðarhópur 
sem fékk hefðbundið eldi. Um einkar 
áhugavert rannsóknaverkefni var að 
ræða en í tilrauninni tókst að draga 
fram verulega mikinn mun á áti og 
vexti. Þannig var t.d. 20% munur 
á meðal vaxtarhraða 250 kg falla 
og um 17% munur á meðal vaxt-
arhraða 300 kg falla í þessari tilraun, 
í báðum tilvikum uxu að sjálfsögðu 
þau naut hraðast sem voru á sterkara 
eldi. Afar ólíkt er á milli búa hver 
kostnaðurinn er sem fellur til við 
framleiðsluna en bæði er raunkostn-
aður við hey- eða byggframleiðslu 
afar misjafn en einnig þegar litið er 
til fasts kostnaðar við framleiðsluna. 

Í erindinu fór Þóroddur yfir þessar 
ólíku forsendur  og hvað þær þýða 
fyrir framleiðsluna. Afar áhugavert 
efni sem vænta má að sé gagnlegt 
fyrir alla þá sem eru í nautaeldi.

EUROP-matskerfið

Að fjórða erindinu stóðu þeir 
félagar Stefán Vilhjálmsson, 
MAST, og Óli Þór Hilmarsson, 
Matís, en þeir tóku fyrir EUROP-
matskerfið í nautgripakjöti og 
hvernig það stendur í samanburði 
við hið íslenska matskerfi á naut-
gripaföllum, en gert er ráð fyrir 
að hið nýja matskerfi verði inn-
leitt 1. janúar næstkomandi. Við 
innleiðinguna mun eðlilega verða 
nokkur breyting á matskerfinu en 
allir helstu flokkar núverandi kerfis 
verða áfram notaðir, þ.e. UK, AK, 
UN og B. Ákveðin breyting verður 
hins vegar á skilgreiningu á ungum 
kúm en flokkurinn KU mun taka til 
allra kúa 30–48 mánaða og svo mun 
K flokkurinn taka við kúm eldri en 
48 mánaða. Mesta breytingin felst í 
því að með nýja kerfinu verða tekin 
upp annars konar holdfyllingar og 
fituflokkar. Í raun eru í dag einungis 
notaðir 3 holdfyllingarflokkar en í 
EUROP-kerfinu geta verið allt að 15 
ólíkar skilgreiningar svo afar mikill 
munur er á þessum matskerfum. Í 
fyrstu er stefnt að því að vera með 
11 holdfyllingarflokka og fimm 
fituflokka en hinu nýja kerfi verður 
vafalítið gerð góð skil síðar á árinu 
þegar styttra er í að kerfið taki við.

Fóðrunartækni

Næstsíðasta erindi Fagþingsins að 
þessu sinni flutti Unnsteinn Snorri 
Snorrason og tók hann fyrir fóðr-
unartækni fyrir nautgripi. Þegar 
fóðrunartækni er valin þarf að horfa 
til margra ólíkra kostnaðarþátta og 
fór hann yfir þá helstu: vinnuliðinn, 

hvaða vélbúnað þarf til, hvaða 
tæknibúnað eigi að nota og hvaða 
kröfur eru gerðar til bygginganna. 
Allauðvelt sé að reikna út hvaða 
kostnaður fylgi ólíkum lausnum 
en alltaf þurfi að taka tillit til bæði 
grunnþátta og afleiddra eins og 
bættra afurða. Í erindinu fór hann 
svo yfir margar ólíkar lausnir við 
fóðrun nautgripa s.s. við mjóa fóð-
urganga, við heilfóðrun gripa og 
fleira mætti nefna. Áhugavert erindi 
eins og önnur á þessu Fagþingi.

Geymsla á búfjáráburði

Síðasta erindi Fagþings naut-
griparæktar 2016 var svo flutt af 
Bjarna Árnasyni, Ráðgjafarmiðstöð 
landbúnaðarins, en hann tók fyrir 
tæknilausnir við geymslu búfjár-
áburðar en frá miðju síðasta sumri 
áttu að vera til staðar geymslur 
fyrir að minnsta kosti 6 mánaða 
uppsöfnun á búfjáráburði við öll 
fjós landsins. Kynnti hann hvernig 
RML getur aðstoðað bændur við að 
reikna út rýmisþarfir búfjáráburðar 
viðkomandi bús. Þá fór hann yfir 
ólíkar lausnir við geymslu á búfjár-
áburði en líklega er langalgengasta 
aðferðin hér á landi að vera með 
haughúskjallara, lausn sem sést afar 
sjaldan utan Íslands. Æ fleiri horfa 
í dag til notkunar á haugtönkum 
en síðar á árinu er þess vænst að 
hægt verði að kaupa haugtanka úr 
forsteyptum einingum hér á landi.

Eins og áður segir er hér einung-
is um stuttlega lýsingu að ræða en 
hafi umfjöllunin vakið spurningar 
eða frekari áhuga skal enn bent á að 
hægt er að sjá og heyra öll erindin 
á vef Landssambands kúabænda: 
www.naut.is.

Snorri Sigurðsson
sns@seges.dk
Ráðgjafi hjá SEGES P/S
Danmörku

Nautgriparækt

Fagþing nautgriparæktarinnar 2016

Einn af hornsteinum afkvæma-
prófana á nautum er kúaskoðun 
þar sem reynt er að dæma sem 
flestar dætur þeirra nauta sem 
eru í afkvæmaprófun hverju 
sinni. Með þessum dómum fást 
mikilsverðar upplýsingar um 
kosti og galla dætra nautanna, 
einkum varðandi júgur- og spena-
gerð, mjaltir og skap. 

Umfang kúaskoðana er mest 
í lok vetrar eða byrjun sumars en 
þannig nást flestar kvígur til dóms 
og því eru kúadómarar einkum 
að störfum um þessar mundir að 
dæma kvígur um allt land. Til þess 
að kúaskoðun gangi sem best fyrir 
sig er mikilvægt að samstarf þeirra 
og bænda sé sem allra best eins og 
það hefur ávallt verið.

Á síðustu árum hefur fjöldi legu-
básafjósa aukist til mikilla muna og 
dómstörf því að mörgu leyti erfiðari 
en áður. Við viljum því fara þess á 
leit við bændur að ef þess er nokkur 
kostur að búið sé að taka þær kýr 
frá sem dæma á áður en dómarinn 
mætir á svæðið. Það flýtir fyrir 

dómstörfum og sparar tíma, bæði 
dómara og bænda. Til þess að þetta 
sé framkvæmanlegt þurfum við að 
eiga gott samstarf.

Ein af ástæðum þess að þetta er 
nefnt nú er að aðeins hefur borið 
á því að dómarar hafi orðið fyrir 
miður skemmtilegum upplifunum 
í fjósum þar sem kýr, sem er illa 
við ókunnuga, gera sig líklegar 
til að ráðast á dómarana eða hafa 
hreinlega ráðist á þá. Nú er kannski 
sjaldnast hægt að sjá slík viðbrögð 
gripa fyrir en viti menn af gripum 
sem líklegir eru til slíks, hafa t.d. 
sýnt slíkt hátterni áður, óskum við 
eftir því að slíkir gripir séu lokaðir 
af til þess að tryggja öryggi dóm-
aranna.

Sem betur fer hafa ekki orðið 
nein slys við kúaskoðun hingað 
til en rétt að hafa hið fornkveðna 
í huga, þ.e. að byrgja brunninn. 
Einnig er rétt að minna á að ókunn-
ugir eiga ekki að vera einir innan um 
kýr eða gripi í lausagöngufjósum. 

 
 /Guðmundur Jóhannsson

Aðstaða við kúaskoðun

Ræktendur Bamba, Geir Árdal og Margrét Bjarnadóttir frá Dæli í Fnjóskadal, taka við viðurkenningu LK úr hendi Sigurðar Loftssonar formanns og Guðnýjar 
Helgu Björnsdóttur, stjórnarmanns LK.  Mynd / smh
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Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðar-
ins – RML – er nú á sínu fjórða 
rekstrarári og eins og fram kom 
í skrifum framkvæmdastjóra 
fyrirtækisins í Bændablaðinu 22. 
mars síðastliðinn, náðist góður við-
snúningur í rekstrinum á síðasta 
ári þegar fyrirtækið skilaði um 16 
milljóna króna hagnaði.

Mörg af umfangsmestu verkefn-
um fyrirtækisins tengjast búfjárrækt 
bæði hvað snýr að ráðgjöf til bænda 
en einnig verkefni sem tengjast fram-
kvæmd skýrsluhalds og ræktunar-
starfs í nautgriparækt, hrossarækt 
og sauðfjárrækt. 

Á búfjárræktarsviði RML starfa 
19 starfsmenn í 15 stöðugildum. 
Faghópar sauðfjár-, nautgripa- og 
hrossaræktar eru þar stærstir en 
einnig starfa á sviðinu tveir skýrslu-
haldsfulltrúar og starfsmenn sem 
sinna loðdýrarækt, svínum og ali-
fuglum.

Mörg umfangsmikil verkefni

Verkefni tengd búfjárrækt hafa verið 
stór hluti af starfi flestra ráðunauta í 
gegnum tíðina og verða áfram veiga-
mikil innan RML. Mörg þessara 
verkefna eru mjög umfangsmikil 
og má þar sérstaklega nefna vinnu 
tengda búfjárdómum, sérstaklega 
kynbótadómum á vorin og lamba-
skoðunum á haustin, en vel á fjórða 
tug starfsmanna kemur að báðum 
þessum verkefnum. 

Önnur umfangsmikil verkefni 
má nefna skoðanir á kvígum á fyrsta 
mjaltaskeiði en um 6.500 kvígur eru 
dæmdar árlega og starfsmenn RML 
sjá um alla faglega vinnu við þróun 
skýrsluhaldskerfa Bændasamtaka 
Íslands og þjónustu við notendur 
þeirra kerfa. Þá má að sjálfsögðu 
bæta við að ábyrgðarmenn sauðfjár-
ræktar og nautgriparæktar sjá um val 
kynbótagripa fyrir sæðingastöðvarn-
ar og njóta til þess fulltingis annarra 
starfsmanna eftir því sem þörf er á.

Við stofnun RML kom saman 
hópur starfsmanna sem sinnt hafði 
fjölbreyttum verkefnum bæði hjá 

búnaðarsamböndum víðs vegar um 
landið og Bændasamtökum Íslands. 
Stór hluti af þessum verkefnum 
tengdust búfjárrækt á einn eða annan 
hátt. Það var því mikilvægt fyrsta 
skref að ná góðri yfirsýn yfir vinnu-
þörf við helstu verkefni og einnig 
hvernig þau  kæmu út fjárhagslega 
enda var krafa eigenda skýr um að 
hagræða þyrfti í vinnu og stefna ætti 
að því að hvert verkefni stæði undir 
sér fjárhagslega. 

Verkefnaskráning og betra 
utanumhald

Með því að innleiða verkskráningu 
og betra utanumhald einstakra verk-
efna hefur náðst að hagræða í vinnu 
og ná betri útkomu í mörgum stór-
um verkefnum. Góð verkskráning 
er einnig mikilvægur þáttur í því að 
nýta vinnutímann betur og skapa 
þannig svigrúm fyrir ný verkefni 
og þá ráðgjöf sem bændur kalla eftir. 

Við höfum þessi fyrstu ár einbeitt 
okkur að því að ná betur utan um 
þau stóru verkefni sem nefnd eru 
hér að ofan þannig að þau séu unnin 
innan þeirra markmiða sem okkur 
hafa verið sett. Sumt hefur gengið 
vel, annars staðar má gera betur og 
munum við halda ótrauð áfram á 
þeirri vegferð að gera betur á þeim 
vettvangi.

Mikil vinna að baki góðum 
árangri

Að baki þeim árangri sem náðst 
hefur á síðustu þrem árum liggur 
mikil vinna allra starfsmanna RML 
sem tókust á við það krefjandi verk-

efni að gerbreyta ráðgjafarþjónustu 
í íslenskum landbúnaði í takt við 
þá nýju stefnu sem bændur höfðu 
markað um endurskipulagningu 
ráðgjafarþjónustunnar í landinu. Í 
þeirri stefnumótunarvinnu sem nú er 
farin af stað fyrir fyrirtækið er mikil-
vægt að fram komi hvaða væntingar 
bændur gera til okkar, það er tvennt 
ólíkt að vinna samkvæmt skýrum 
markmiðum eða óskýrum. 

Ef horft er til þeirra verkefna sem 
snúa að búfjárrækt er nauðsynlegt að 
skilgreina grundvallarþætti sem snúa 
að framkvæmd ræktunarstarfsins og 
forgangsraða verkefnum og fjármun-
um þannig að tryggt sé að við séum 
að gera eins vel og við getum hvað 
varðar notkun á bestu mögulegu 
þekkingu og tækni. Einnig þarf að 
svara þeirri spurningu hvort tryggja 
þurfi að ákveðin grunnþekking sé til 
staðar og þar með aðgengi að ráð-
gjöf þó að eftirspurn sé ekki stöðug 
eða hvort eftirspurn eigi algerlega 
að ráða framboði ráðgjafar hjá fyr-
irtækinu. 

Öflug ráðgjafarþjónusta til 
eflingar landbúnaði

Þessi fyrstu þrjú ár hafa skapað 
góðan grundvöll til að takast á við 
framhaldið og vinna áfram að því að 
byggja upp öfluga ráðgjafarþjónustu 
sem vinnur með bændum að því að 
efla íslenskan landbúnað samkvæmt 
þeim markmiðum sem sett voru í 
upphafi um hagkvæma nýtingu fjár-
muna og að tryggja öllum bændum 
aðgengi að öflugri ráðgjafarþjónustu 
í takt við breyttar kröfur bænda og 
samfélagsins. 

Upplýsingar: 
893-8424 / set@velafl .is

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

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

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins
Gunnfríður Elín
Hreiðarsdóttir
Fagstjóri í búfjárrækt 
geh@rmlVerkskráning og betra utanumhald verkefna: 

Lykillinn að betri árangri

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300
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Fyrir nokkrum árum stóðum við 
allmörg að því að skrifa bókina 
Sauðfjárrækt á Íslandi sem mér 
virðist að hafi mælst þokkalega 
fyrir af þeim sem hafa hana 
augum litið. Ekki var ég samt 
fyrr búinn að sjá verkið á prenti 
en mér var ljóst að einn kafli 
hafði alveg fallið niður. Þetta var 
kafli um eldi og fóðrun lamba frá 
fæðingu til hausts ef þau ganga 
ekki með mæðrum sínum.

Til að reyna að bæta aðeins 
úr þessu samdi ég við Hörð 
Kristjánsson ritstjóra um að taka 
þetta efni fyrir sérstaklega í Tímariti 
Bændablaðsins. Því miður vannst 
ekki tími til þess. Í því er að vísu 
birt frábært viðtal við Gunnar 
og Matthildi á Þóroddsstöðum í 
Hrútafirði, sem hafa farið ótroðnar 
slóðir í þessum efnum með ein-
stökum árangri. Þeim sem ekki 
hafa þegar lesið viðtalið skal bent 
á að gera það hið snarasta, þangað 
er einstakan fróðleik að sækja.

Með þeirri aukningu í frjósemi 
veturgamalla áa og eldri hér á landi 
er alveg ljóst að „aukalömbunum“ 
fjölgar mikið árlega á mörgum 
búum. Hvernig til tekst að ná afurð-
um af þeim ræður þannig sífellt 
meiru um afkomu búsins. Líklega er 
þetta auðveldasta leiðin sem mörg 
sauðfjárbú eiga til að auka veru-
lega tekjur sauðfjárbúsins án mikilla 
breytinga að öðru leyti. Viðtalið við 
Gunnar og Matthildi er rækilegasta 
sönnun þess.

Mikill breytileiki í aðstöðu og 
nýtingu sumarbeitilenda

Í þessum efnum er hins vegar augljóst 
að breytileiki í aðstöðu og nýtingu 
sumarbeitilenda er það mikill milli 
búa að fráleitt er að reyna að setja 
upp eina dagskrá fyrir alla bændur 
hvernig best verði að þessu staðið. 
Þar verður hver og einn að vega og 
meta hvað honum henti best í þessum 
efnum. Þegar verið er þannig að þróa 
nýjar búskaparaðstæður er ekki síður 
mikilvægt að leita ráða hjá þeim sem 
þegar búa yfir reynslu á þessu sviði. 
Þess vegna hafði ég samband við 
fólk sem ég þekkti að bjó yfir mikilli 
reynslu á þessu sviði sem þeir deildu 
með mér og leyfðu mér að vitna til. 
Vafalítið eru allnokkrir fleiri reynslu-
boltar á þessu sviði sem leita má til.

Reynsluboltar í Sandfellshaga í 
Öxarfirði

Um áratugur mun síðan Anna 
Englund og Gunnar Björnsson í 
Sandfelli/Sandfellshaga 2 í Öxarfirði 
byrjuðu að þreifa sig áfram á þessu 
sviði og eru líklega mestu reynslu-
boltarnir í landinu í dag í þessu.

Aðstaða þeirra er talsvert önnur 
en á Þóroddsstöðum og sitt lamba-
eldi byggja þau því á eldi lambanna  
nánast frá fæðingu. Að sjálfsögðu 
leyfa þau lömbunum að vera með 
mæðrum sínum til að tryggja þeim 
mótefni úr broddmjólkinni sem þeim 
að sjálfsögðu er meginmál til að fá 
til að tryggja hreysti og heilbrigði 
lambanna.

Á þriðja til fimmta sólarhring eru 
lömbin tekin frá mæðrum sínum og 
flutt í lambabankann, sem er rúmt 
pláss fyrir móðurlausu lömbin á 
sauðburði. Fyrsta forgang hafa 
einlembingar undan ám, sem venja 
þarf undir. Þá er stór einlembingurinn 
fluttur í lambabankann en í staðinn 
tekin tvö sem mest jafnstór lömb úr 
bankanum. Í bankann fara einnig 
marglembingar frá fullorðnu ánum 
og annar tvílembingurinn hjá tví-
lembdum gemlingum. Þau hafa þá 
reglu að taka stærsta lambið (lömbin) 
frá þessum ám í bankann. 

Aðgengi að úthræðri mjólk og 
tilraun með brynningarennur

Í bankanum hafa lömbin aðgang að 
úthrærðri mjólk úr vatni og mjólk-

urdufti, sem þau afla sér með því 
að sjúga túttur. Flest lambanna 
virðast læra strax að sjúga tútturnar. 
Lömbin, sem ekki læra þetta strax, 
sæta forgangi þegar sækja þarf lömb 
í bankann á sauðburði til að venja 
undir aðrar ær. Nýlega eru þau byrjuð 
að láta lömbin drekka mjólk beint 
úr sundurskornum plaströrabútum 
(brynningarennum) og virðast nán-
ast öll lömbin læra það strax. Þetta 
einfaldar verulega alla vinnu og 
eykur enn hreinlæti. Lömbin hafa 
að sjálfsögðu ætíð frjálsan aðgang 
að lystugu og góðu heyi og byrja 
strax vikugömul að gæða sér á því. 
Kjarnfóður er ekki gefið en þau 
sögðust hafa fyrir örfáum árum látið 
köggla og fiskimjölsblanda smávegis 
af þurrheyi. Þessir kögglar eru greini-
lega sælgæti fyrir lömbin.

Við lok sauðburðar eru lömbin 
flutt í gamla hlöðu sem strax er farið 
að hafa opna og nánast strax fara 
lömbin að leita beitar á túninu, sem 
stendur þeim til boða að vild. Lömbin 
leita samt ætíð talsvert í hlöðuna og 
liggja þar lengstum inni um nætur. 
Gunnar sagði viðmiðunarreglu að 
hætta alveg mjólkurgjöf þegar létt-
ustu lömbin hafa náð 10–12 kg þunga 
á fæti.

Sjúkdómar hafa ekki verið vanda-
mál að öðru leyti en því að á fyrstu 
árunum hefði komið fyrir að vænstu 
lömbin hefðu snöggdrepist síðsum-
ars. Grunur var um að þetta væri 
bráðapest og tóku þau síðan að bólu-
setja lömbin og hvarf þá þessi óværa. 
Gunnar varaði við að á markaði væri 
skoskt bóluefni Lambivac sem ekki 
inniheldur brápestarþáttinn og er því 
gagnslaust til þessa.

Með sauðburðarskjól við 
grænfóðurakurinn

Þau rækta smáblett af grænfóðri 
fyrir þessi lömb. Síðsumars þegar 
grænfóðrið hefur náð 10–15 cm hæð 
er akurinn opnaður og halda lömb-
in grænfóðrinu óbreyttu í þessari 
hæð til hausts en þá fara lömbin að 
samlagast öðrum lömbum búsins, 
sem þá koma úr sumarhögunum. 
Við litla grænfóðurakurinn hafa 

þau komið fyrir einu af hinum 
þekktu sauðburðarskjólum Norður-
Þingeyinga. Þangað flytja lömbin 
því næturlúrinn úr gömlu hlöðunni. 

Til gamans sögðu þau að síðustu 
árin hafi þau alltaf stefnt að því að 
hafa lamb af forystufé í hópnum. 
Það hafi gefist sérlega vel því að það 
haldi allri stjórn á hópnum.

Að haustinu eru öll lömb bús-
ins komin í einn hóp og flutt til 
slátrunar þegar þau eru talin hafa 
náð æskilegum sláturþunga og –
holdum. Reynslan sé að meginhluti 
sumaröldu lambanna séu orðin það 
væn og þroskuð að þau lendi í fyrsta 
hópnum sem sendur er á blóðvöll 
á haustin.

Ástæða er að nefna að um 
árabil hefur allmikið verið til 
í Sandfellshaga 2 af ám með 
Þokugen. Því til viðbótar eru þau 
nánast fyrst manna til að nota arf-
hreina þannig hrúta til að viðhalda 
eiginleikanum. Í vetur gerðu þau 
tilraun með að draga verulega úr 
fengieldi hjá fullorðnu ánum og 
gáfu þess í stað að mestu leyti hey 
með fóðurgildi miðsvetrarfóðurs. 
Samkvæmt fósturtalningu virðist 
þetta hafa tekist með ólíkindum. 
Fullorðnu „venjulegu ærnar“ eru 
nær allar taldar með tvö fóstur en 
Þokuærnar nánast þær einu sem 
teljast með þrjú eða fleiri fóstur. 
Hér er rétt að minna á þá miklu 
möguleika sem opnuðust bænd-
um með fósturtalningunum á að 
haga fóðrun ánna í lok meðgöngu 
með tilliti til þess að fá æskilegan 
fæðingarþunga lambanna og þannig 
mögulegt að draga verulega úr van-
höldum fæddra lamba.

Góð reynsla frá Akurnesi í 
Nesjum

Annað fólk með mikla reynslu á 
þessu sviði er að finna í Akurnesi í 
Nesjum en þar rekur Sveinn Rúnar 
Ragnarsson ásamt Ragnheiði 
Másdóttur, eiginkonu sinni, og 
foreldrum hans fjárbú. Í nokkur ár 
stunduðu þau mjólkurframleiðslu 
hjá ám. Sveinn sagði að meðferð 
lambanna undan þeim ám hefði 
aldrei boðið heim neinum vanda-
málum. Þau lömb voru ekki tekin 
undan ánum fyrr en um 4–6 vikna 
aldur lamba. Úr þeim var vanda-
lítið að gera ekki síðri sláturdilka en 
afréttarlömbunum með því aðeins 
að veita þessum lömbum aðgang að 
góðri beit í beitarhólfum og síðan 
grænfóðri hliðstætt öðrum lömbum 
á haustdögum. 

Lömbin höfð í lambabanka

Fyrir tæpum áratug fjárfestu þau í 
sérstakri lambafóstru þar sem lömb-

in eru höfð í lambabanka og hafa 
sjálfvirka túttufóðrun á lambamjólk 
(sjálfvirk blanda þurrmjólkur og 
vatns) í bankanum. Sögðu þau að 
leiðbeiningar segðu hæfilegt 20–25 
lömb um hverja túttu, sem félli vel 
að þeirra reynslu. 

Reynsla þeirra fellur að flestu 
leyti mjög að reynslu þeirra 
Sandfellshagahjóna og því aðeins 
vikið að því sem aðeins er unnið 
öðruvísi í Akurnesi. Sveinn lagði 
megináherslu á að mestu skipti 
hreinlæti og gott skipulag í öllum 
störfum. Auk þess lærðu menn fljótt 
að meginatriðið væri að hafa tún 
í góðri rækt til að tryggja góðan 
vöxt lambanna. Skipuleg endur-
ræktunaráætlun er því sauðfjár-
bændum ekki síður nauðsynleg en 
kúabændum. Einnig benti hann á 
að oft þyrftu lömbin sem kæmu í 
bankann síðast á sauðburði meira 
eftirlit en önnur lömb. 

Vanda valið á tilvonandi 
„bankastarfsmönnum“

Varðandi val á lömbum sem banka-
starfsmönnum sagðist Sveinn velja 
úr bankanum stærstu og stæði-
legustu lömbin til að venja undir 
einlemburnar. Hjá fleirlembunum 
væri meginreglan að lömbin tvö 
sem eftir stæðu hjá ánni væru sem 
jöfnust að stærð. Líklega þýðir það 
aðeins meiri líkur á krílum í bank-
ann en hjá þeim í Sandfellshaga.

Lömbin í Akurnesi eru flutt 
í aflagt loðdýrahús á líkan hátt 
og gamla hlaðan er notuð í 
Sandfellshaga. Þegar kemur að því 
að venja lömbin af mjólkurfóðrun 
gerðist það með nokkuð hraðfara 
þynningu á mjólkurblöndunni hjá 
fóstrunni. Lömbin sækja hins vegar 
verulega í að sjúga vatn í fóstrunni 
eftir að mjólkurfóðrun lýkur. Telur 
Sveinn að það sé ekki síður sogþörf 
en vatnslöngun sem dragi þau til 
þess.

Reynsla beggja búanna af haust-
meðferð var mjög lík. Sveinn benti 
samt á að hegðun heimalambanna á 
haustin væri oft verulega frábrugðin 
því sem gerðist með fjallalömbin.

Reynslusaga Önnu og Gunnars 
og bændanna í Akurnesi ásamt við-
talinu við Gunnar og Matthildi sem 
áður er nefnt hljóta að opna augu 
fjárbænda á þeim feikilega miklu 
möguleikum, sem fyrir hendi eru 
enn fyrir flesta, á að auka hag-
kvæmni fjárbúskaparins með að 
nýta sér tiltæka þekkingu og aðlaga 
búreksturinn enn betur að aðstæðum 
hvers og eins.   

Að lokum skal þess getið að 
fagráð í sauðfjárrækt mun hafa beitt 
sér fyrir því að á Hesti verða í vor 
hafnar tilraunir með lambaeldi.

Eldi lamba frá sauðburði til hausts 
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins

Jón Viðar Jónmundsson
ráðunautur hjá RML
jvj@bondi.is

Gunnar Þórarinsson og Matthildur Hjálmarsdóttir á Þóroddsstöðum.  Mynd / HKr. 

gert tilraun með bryningarrennu til að gefa lömbunum mjólk. Einfaldar þetta 
alla vinnu og eykur hreinlæti. Myndir / GB
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Hrossarækt:

Kynbótastarfið 2016
Kynbótasýningar hefjast á 
Íslandi í Hafnarfirði 17. maí en 
boðið verður upp á 15 sýningar 
víðs vegar um landið fyrir utan 
Landsmót sem haldið verður að 
þessu sinni að Hólum í Hjaltadal. 

Allar reglur um kynbótasýningar 
má finna á vef Ráðgjafarmiðstöðvar 
landbúnaðarins, www.rml.is, undir 
Búfjárrækt/hrossaækt en hérna er 
ætlunin að fara yfir nýjungar í reglu-
verkinu og fleiri atriði. 

DNA-sýni

Í fyrra var ákveðið að úr öllum 
hryssum sem mæta til kynbótadóms 
þurfi að taka DNA-sýni og stað-
festing á því þarf að liggja fyrir í 
WorldFeng við skráningu til dóms. 
Nú í ár verður þess krafist að sama 
gildi um geldinga sem mæta til 
kynbótadóms. Þetta er gert til þess 
að tryggja réttar ættfærslur allra 
hrossa sem mæta til kynbótadóms 
en það er afar mikilvægt við mat 
á kynbótagildi gripanna og þeirra 
ættlína sem að þeim standa. Þá var 
einnig ákveðið á fundi fagráðs í 
hrossarækt að bæta við þeirri reglu 
að ef örmerki finnst ekki í hrossi 
sem mætir til dóms beri að örmerkja 
það á staðnum og taka stroksýni úr 
nös til DNA-greiningar á ætterni, 
með þeim kostnaði sem af því hlýst 
fyrir eiganda/forráðamann. Þetta 
er nauðsynlegt að gera þar sem sú 
regla er að öll hross sem mæta til 
dóms þurfa að hafa fyrirliggjandi 
DNA-sýni. Ef örmerki finnst ekki 
þarf að örmerkja hrossið upp á nýtt 
og taka nýtt DNA-sýni með það að 
markmiði að örmerki og DNA-sýni 
hangi örugglega saman.

Járningar

Ákveðnar reglur gilda um járningar 
hrossa sem mæta til kynbótadóms 
eins og flestum er kunnugt. Hvað 
þessar reglur varðar hefur fagráð 
ákveðið að banna uppjárningar 
hrossa á milli dóms og yfirlitssýn-
ingar og setja eftirfarandi reglu 
inní vinnureglur við sýningarnar: 
Járningar, þ.e. breytingar á tálgun 
hófa eða skeifum, frá fordómi til 
yfirlitssýningar eru bannaðar, nema 
með sérstöku leyfi sýningarstjóra í 
kjölfar óhapps. Þetta er gert til þess 
að reyna að tryggja að hrossin séu 
metin við eins lík skilyrði og kostur 
er í dómi og yfirlitssýningu, enda er 
markmiðið að rækta hross sem geta 
framkvæmt allar gangtegundir sem 

þau búa yfir af gæðum, við sama 
búnað og á sömu járningu. 

Sprettfærið

Í reglum hefur staðið að lengd 
brauta fyrir sýningar á kynbóta-
hrossum skuli vera 250–300 metr-
ar. Þessu hefur verið breytt þannig 
að nú á afmörkuð lengd bara að 
vera 250 metrar. Rétt er að minna 
á að nóg er að sýna gangtegundir 
til fullra afkasta á 150 metra kafla 
fyrir miðju brautar og þá er nóg að 
sýna fet, hægt tölt og hægt stökk á 
100 metra kafla. Þetta er gert til að 
stytta sprettfærið, létta verkefnið 
fyrir hrossin og gera sýnandanum 
betur mögulegt að hægja hestinn 
niður, snúa við og undirbúa næstu 
gangtegund innan 250 metranna. 
Nauðsynlegt er að halda sig innan 
250 metra kaflans til að geta fengið 
þá einkunn fyrir vilja og geðslag 
sem sýningin býður upp á. En gott er 
að minna á þá reglu að sé hestinum 
riðið endurtekið lengra en afmörk-
un brautar segir til um, hefur það 
neikvæð áhrif á vilja og geðslags-
einkunn hans, enda eru óþjál hross 
illa nýtileg í ræktun.

Áfrýjun á áverkamati 
sýningarstjóra

Eftir reiðdóm er hrossið skoðað af 
sýningarstjóra með tilliti til mögu-
legra særinda eða áverka á fótum og 
í munni. Þessir áverkar eru stigaðir í 
þrjá flokka eftir alvarleika og mögu-
legt hefur verið að áfrýja mati sýn-
ingarstjóra á alvarlegustu áverkun-

um (3. stig) til dýralæknis, en hefur 
reiðdómur hestsins þá fallið niður 
og einnig möguleiki á verðlaunum 
á stórmótum.  Þetta ferli var tekið 
til umfjöllunar á aðalfundi Félags 
hrossabænda í haust og ákveðið að 
áverkaskoðun sýningarstjóra kyn-
bótasýningar skuli framvegis standa 
og verði ekki áfrýjað.

Sýningarnar – skráningar
og sýningargjöld

Opnað var fyrir skráningu á 
sýningar nar 18. apríl en sýningar-
áætlunina og skráningafresti á vor-
sýningarnar má finna inn á vefnum 
www.rml.is. Hvað sýningargjaldið 
varðar var nauðsynlegt að hækka 
það um 5% frá því sem það var 
í fyrra en einnig hækkaði það 
gjald sem rennur af hverju sýndu 
hrossi í WorldFeng úr 8 evrum í 
10. Þannig er gjald fyrir fullnað-

ardóm nú 23.000 kr og gjald fyrir 
sköpulagsdóm eða reiðdóm 17.600 
kr. Skráning og greiðsla fer fram í 
gegnum netið á síðunni www.world-
fengur.com þar sem valið er „skrá 
hross á kynbótasýningu“. Einnig 
er hægt að fara inn á heimasíðu 
Ráðgjafarmiðstöðvarinnar www.
rml.is en þar er valmynd á forsíð-
unni „skrá á kynbótasýningu“. Á 
sömu heimasíðu undir búfjárrækt/
hrossarækt/kynbótasýningar má 
finna leiðbeiningar um rafræna 
skráningu á kynbótasýningu.

Landsmót

Landsmót verður haldið á Hólum 
í Hjaltadal dagana 27. júní til 3. 
júlí. Ákveðið var í vetur að hverfa 
frá einkunnalágmörkum sem hafa 
ákvarðað þátttökurétt kynbótahrossa 
á mótinu og hafa þess í stað ákveðin 
fjölda hrossa í hverjum flokki. Búið 
er að forrita WorldFeng á þann veg 
að stöðulisti mun birtast um leið og 
sýningar byrja í vor með þeim hross-
um sem eru inni á mótinu hverju 
sinni, þannig að eigendur sýndra 
hrossa geta fylgst með stöðu sinna 
hrossa. Ákveðið var að ívilna klár-
hrossum með tölti, líkt og gert var 
fyrir Landsmót 2014, þegar lágmörk 
fyrir klárhross voru 10 stigum lægri 
en fyrir alhliða hrossin. Núna verður 
um sérstaka sætisröðun að ræða inn 
á mót, þar sem 10 stigum verður 
bætt við aðaleinkunn klárhrossa en 
alhliða hrossin fara í sætisröðun 
með aðaleinkunnina eins og hún 
kemur fyrir. Ath. að klár-hross í 
þessum skilningi hafa einkunnina 
5 fyrir skeið í dómi. Fjöldi hrossa 
sem stefnt er að í hverju flokki má 
sjá í meðfylgjandi töflu:

Menntun nýdómara

Á ræktunarleiðtogafundi FEIF 
(Alþjóðasamtök Íslandshestafélaga) 
í vetur var meðal annars til umræðu 
málefni sem tengjast menntamálum 
kynbótadómara, skipun dómnefnda, 
nafngiftir hrossa og ýmis málefni 
tengd WorldFeng. Samþykkt var á 
fundinum að samræma menntun-
arkröfur til nýrra kynbótadómara 
en FEIF-löndin hafa gert mismun-
andi kröfur til sinna dómaraefna 
í gegnum tíðina. Samræmdar 
menntunarkröfur hljóma þannig 
að dómaraefnin þurfa að búa yfir 
BSc menntun í búvísindum, hesta-
fræðum eða dýralækningum og 
hafa m.a. þekkingu á erfða- og 
kynbótafræði, byggingu hrossa og 
atferlisfræði. Þá þurfa tilvonandi 
dómarar að hafa reynslu og hæfni í 
reiðmennsku. Til að tryggja viðun-
andi hæfni í reiðmennsku verður 
prófið sem lagt er fyrir dómaraefnin 
tvískipt í framtíðinni og mun inni-
halda bæði mat á hrossum og einnig 
reiðpróf sem er ætlað að sýna fram 
á hæfni þeirra í reiðmennsku. Er 
þetta afar mikilvægt skref sem rækt-

unarleiðtogar FEIF-landanna vilja 
nú stíga og mun tryggja þekkingu 
kynbótadómara og fagmennsku til 
framtíðar. 

Skipan dómnefnda

Þá var einnig samþykkt á sama 
fundi að endurskipuleggja skipan 
formanna í dómnefndir kynbóta-
sýninga um heim allan. Það verður 
gert á þann veg að skipaður verður 
hópur 10-12 dómara til að gegna 
formennsku í hverri dómnefnd og 
mun valið byggja á reynslu þeirra 
og þekkingu. Þessi hópur er skip-
aður til tveggja ára í senn og verður 
valin af kynbótadómaranefnd FEIF. 
Þetta er stórt skref í átt að enn betra 
samræmi í dómstörfum á milli sýn-
inga og landa og tryggir viðunandi 
reynslu í hverri dómnefnd. Þetta 
verður til viðmiðunar árið 2016 en 
reglan árið 2017. 

Nafngiftir hrossa

Einnig var rætt um nafngiftir hrossa 
en ákveðið var að öll FEIF-löndin 
sameinist um að halda í þá hefð 
að skíra íslensk hross íslenskum 
nöfnum. Það er reyndar í gildi sú 
regla fyrir skráningar í WorldFeng 
að nöfn hross skulu samræmast 
íslenskri nafnahefð en ákveðið var 
að herða aðhaldið í kringum þessi 
mál og er það ekki síst hér á landi 
sem þess er þörf. Í WorldFeng er 
nafnabanki með fleiri þúsund nöfn-
um sem sífellt er í vinnslu og verið 
að bæta góðum og gildum nöfnum 
þar inn. Við grunnskráningu hrossa 
í heimarétt er hægt að skrá nöfn 
sem eru í nafnabankanum en ef 
þau eru ekki þar þurfa skrásetjarar 
WorldFengs að sjá um skráninguna. 
Þar er því ákveðin sía en gildum 
nöfnum sem hugmynd kemur um 
verður svo bætt jafn óðum í bank-
ann. 

Miklar framfarir hafa átt sér stað 
á síðastliðnum áratugum í ræktun 
íslenska hestsins en við verðum að 
halda ótrauð áfram, enda er metn-
aður í vali á foreldrum næstu kyn-
slóðar lykilatriði, hvort sem um er 
að ræða hagkvæmni og árangur í 
rekstri á hrossaræktarbúi eða þá 
gleði sem áhugafólkið væntir af 
sinni ræktun. Kynbótadómurinn 
þarf í framtíðinni að verða hluti 
af ferlinu með fleiri hross, hvort 
sem um er að ræða hross sem 
ætlunin er að nýta til undaneldis, 
í keppni eða til frístundaútreiða. 
Of hátt hlutfall hryssna sem not-
aðar er til ræktunar hér á landi eru 
ósýndar, eða um helmingur, en það 
er bæði til hagsbóta fyrir ræktand-
ann og kerfið í heild að þetta hlut-
fall lækki. Þá er um að gera fyrir 
ræktendur að nýta kynbótadóminn 
meira við mat á hrossum sem ætl-
unin er að selja sem keppnishross. 
Kynbótadómurinn er afar góður 
mælikvarði á getu hrossa í keppni 
síðar meir og hægt að koma fram 
með hrossin fyrr og minna tamin í 
kynbótadóm en keppni. Það er því 
til hagsbóta fyrir ræktandann að 
koma með þessi hross í kynbótadóm 
í þeim tilgangi að fá mat á hrossin 
sem stendur með þeim í sölu. Þá 
þarf kynbótadómurinn einnig að 
virka betur sem mat á hestinum sem 
ætlunin er að selja sem reiðhest og 
þar þarf að taka dómkerfið til endur-
skoðunar til framtíðar. Stefnan er 
sem sagt að fá fleiri hross til dóms 
og þá þurfa ræktendur líka að sjá 
sér hag í því að sýna fleiri hestgerð-
ir og nýta sér þessa þjónustu sem 
Ráðgjafarmiðstöðin býður upp á – 
það er spennandi verkefni. 

Við hjá RML hlökkum til kyn-
bótasýninga vorsins og væntum 
góðs samstarfs við ræktendur, 
eigendur hrossa og sýnendur, nú 
sem endranær.
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Þorvaldur Kristjánsson
ábyrgðarmaður
í hrossarækt
thk@rml.is

Fjöldi hrossa sem vinnur sér rétt til 
þátttöku á mótinu. 

Nú hefur verið bætt inn nýrri skráningu í 
WorldFeng, upprunaættbók íslenska hestsins, en 
það er skráning á umráðamanni hvers hests. 

Samkvæmt nýlegum reglum Evrópusambandsins 
um hestahald (framkvæmdarreglugerð (EU) nr. 
2015/262) og vegna þess að WorldFengur virkar 
sem rafrænt hestavegabréf hér að landi er nauðsyn-
legt að taka upp skráningu á umráðamanni hrossa. 
Umráðamaður hestsins er alltaf einn aðili og er í raun 
umsjónarmaður hestsins. Umráðamaður er í flestum 
tilvikum sami aðili og skráður eigandi en vegna eft-
irfarandi þátta þarf að skerpa á þessu:

• Ef margir eru skráðir eigendur þá þurfa eigendur 
að senda inn tilkynningu um skráningu á einum 
umráðamanni (Enginn er skráður umráðamaður 
hrossa í eigu fleiri en eins aðila fyrr en eigendur 
hafa sent inn tilkynningu, eða skráð í heimarétt, 
hver sé umráðamaður hrossins).

• Ef skráður eigandi er undir lögaldri – Þá þarf 
einnig að senda inn tilkynningu um skráningu á 
umráðamanni.

• Ef eigandi er ekki staðsettur í sama landi og hross-
ið – t.d. útlendingar sem eiga hross hér á landi.

• Rétt er að taka fram að ef um eigendaskipti er 
að ræða á hestinum, verður hinn nýji eigandi 
sjálfkrafa skráður umráðamaður ef atriðin að ofan 
eiga ekki við. 

Þá verður það á ábyrgð umráðamanns að skila inn 
skýrsluhaldsupplýsingum á hverju hausti. Í því 
felst að skrá eða bera ábyrgð á skráningu um afdrif 
hrossa, fyljun og folaldaskráningu þeirra hrossa 
sem umráðamaður hefur umráð yfir. Jafnframt 
verður gert auðveldara að skila inn haustskýrslu til 
Matvælastofnunar í gegnum heimarétt WorldFengs 
og verður það á ábyrgð umráðamanns. Með þessu 
móti er best tryggt að gert sé rétt grein fyrir öllum 
hrossum í landinu við búfjáreftirlit í samræmi við 
lög um búfjárhald.

Rétt er að undirstrika ábyrgð umráðamanns í sam-
ræmi við lög og reglur þar um. Þannig ber umráða-
maður ábyrgð á umhirðu hestsins, fóðrun, einstak-
lingsmerkingu og er tengiliður sem haft er samband 
við vegna fyrrgreindra atriða. Rétt er að benda á að 
umráðamaður getur ekki sýslað með hestinn að öðru 
leyti (haft til dæmis eigendaskipti á hestinum eða sett 
í sláturhús) nema hann sé einnig skráður eigandi.  

Þorvaldur Kristjánsson,
ábyrgðarmaður hrossaræktar hjá 
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins
Sigríður Björnsdóttir,
sérgreinadýralæknir hrossasjúkdóma
hjá Matvælastofnun
Jón Baldur Lorange,
framkvæmdastjóri búnaðarmálaskrifstofu MAST.

Umráðamaður hrossa

Ákveðið var að hverfa frá einkunnalágmörkum sem hafa ákvarðað þátttökurétt kynbótahrossa á Landsmót. Í stað 

Mynd /GHP
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Laugardaginn 16. apríl frum-
sýndi BL nýjan mikið breyttan 
Nissan Navara. Bíllinn er með 
2300 cc. dísilvél sem á að skila 
190 hestöflum eða 160 hestöflum.

Helgina fyrir frumsýningu gafst 
mér kostur á að prófa bílinn sem er 
með 190 hestafla vélinni og varð 
ekki fyrir vonbrigðum. 

Óvenjulegt að pallbíll sé á 
gormafjöðrun að aftan

Flestir sambærilegir pallbílar eru 
á fjöðrum að aftan og frekar stíf-
ir þegar ekkert er á pallinum, en 
Navara er með gormafjöðrun að 
aftan sem gerir hann mjúkan í 
fjöðrun og þægilegan í akstri. Þrátt 
fyrir að vera með gormafjöðrun 
er burðargetan 1.062 kg. Stór og 
kraftmikil vélin gefur góða snerpu 
og gott tog og má Navara draga 
kerru með hemlabúnaði sem er 
allt að 3.500 kg. (sem er hámark 
sem má draga á 50 mm dráttar-
kúlu). Pallurinn er 157 cm langur 
og 153 á breidd. Á pallinum eru 
færanlegar festingar í sleðum sem 
gefur meira öryggi fyrir farangur 
sem festa þarf vel.

Fjórar mismunandi tegundir
af Navara

Bíllinn sem ég prófaði var Navara 
Acenta+ og er næstdýrasti bíllinn 
í flotanum. Ódýrasti bíllinn er 
beinskiptur 160 hestöfl og á 16 
tommu stálfelgum sem kostar 
5.790.000, en Acenta+ kemur á 18 
tommu álfelgum á dekkjastærðinni 
255/60-18, en ber vel að dekkin 
séu stækkuð um þrjú númer upp 
í 275/65-18. Í Acenta+ er mikið 
af aukabúnaði s.s. dráttarkrókur, 
upphitaðir hliðarspeglar, þakbogar 
og fleira. 

Í prufuakstrinum kom 
fjöðrunin vel út á malarvegum

Ég byrjaði á að aka bílnum um 
30 km innanbæjar, en eftir að ég 
fór yfir fyrstu hraðahindrunina 
þar sem mér fannst bíllinn óvenju 
þíður af pallbíl að vera, þræddi 
ég allar gerðir af hraðahindrun-
um borgarinnar og minnist ég þess 
ekki að hafa ekið mýkri bíl yfir 
þær. 

Á þessum innanbæjarakstri 
sagði aksturstölvan mér að elds-
neytiseyðsla mín væri 9,2 lítrar af 
dísilolíu miðað við 100 km akstur. 
Næst var það langkeyrsla og próf-
un á malarvegi. Malarvegurinn 
sem ég nota oft í prufukeyrslum 
er holóttur og grófur, en þar sem ég 
fann nánast ekkert fyrir holunum 
valdi ég mér enn grófari malar-
slóða til að prófa á. 

Veghljóð var sáralítið inn í 
bílinn og fjöðrunin hreinlega át 
allt grjótið og holurnar í vondum 
slóðanum. Eftir aksturinn sagði 
aksturstölvan mér að ég hefði 
verið að eyða 8,5 lítrum í blönduð-
um akstri, en meðalhraðinn var 
43 km á klukkustund. Miðað við 
stærð vélarinnar finnst mér þetta 
ekki mikil eyðsla.

Lokaorðin – að mestu lof

Ég hef sett út á ef bílar eru ekki 
með réttan ljósaútbúnað. Miðað 
við íslensk lög þá er Navara þannig 

útbúinn að smá tírur kvikna þegar 
bíllinn er settur í gang, en ef maður 
kveikir ljósin og hefur þau þannig 
er bíllinn alltaf löglegur í umferð. 

Varadekk er í fullri stærð undir 
pallinum. 

Utan á krómuðum hliðar-
speglunum eru flott stefnuljós 
sem hæfa bílnum vel. Eins og áður 
sagði er ódýrasti Nissan Navara 
bíllinn á verði frá 5.790.000 kr. en 
sá dýrasti á 7.690.000 kr. Bíllinn 
sem ég prófaði og myndirnar eru 
af kostar 7.190.000. Nánar er hægt 
að fræðast um Nissan Navara á 
vefsíðunni www.bl.is.

Mótorhjól á belti og með skíði
– Kynning á beltabúnaði fyrir mótorhjól frá Nitro
Í lok vetrar kynnti mótorhjóla-
verslunin Nitro Trax beltabúnað 
fyrir mótorhjól, boðið var upp á 
prufuakstur í Bláfjöllum.

Trax beltabúnaðurinn var settur 
á Beta 450 cc. mótorhjól frá Nitro, 
hjólið er um 50 hestöfl og var 
að skila ágætlega krafti í beltið 
þrátt fyrir verstu aðstæður sem 
mögulegar eru fyrir akstur á snjó 
(blautur krapasnjór sem var veru-
lega þungur). Ég tók lítinn hring 
á hjólinu og fann strax að það var 

þungt að hjóla í 1. gír, en strax og 
sett var í annan gír léttist hjólið og 
í 3. gír virkaði allt miklu léttara. 
Maður beygir og hallar hjólinu 
rétt eins og á venjulegu mótor-
hjóli (bara gaman, gaman). Fyrir 
mér er svona búnaður spennandi 
aukahlutur á mótorhjólið, en bíð 
spenntur eftir að fá að prófa þenn-
an búnað á nýjum frosnum snjó. 
Verðið á beltabúnaðinum með 
skíði og öllum festingum er rúm 
1.100 þúsund, en Trax beltabún-

að má setja á torfærumótorhjól 
sem eru frá 350 cc. fjórgengis og 

tvígengishjól sem eru stærri en 
200 cc.

Vélabásinn

liklegur@internet.is

Hjörtur L. Jónsson

et.is

Acenta+ 4wd CV.  Myndir / HLJ

Grófur vegslóðinn var eins og malbikaður fyrir mjúka fjöðrunina.

Færanlegar festingarnar á pallinum er stór kostur.

Gormarnir í afturfjöðrunum gefa bílnum skemmtilega fjöðrun að aftan.

Þyngd 1.948 kg

Hæð 1.840 mm

Breidd 1.850 mm

Lengd 5.330mm

Helstu mál og upplýsingar

Beltis-Beta 450.

Töluverður breiddarmunur á milli 
dekkjar og beltis.
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Það hefur varla farið fram hjá 
neinum sú umræða sem hefur 
komið í kjölfarið á að borgar-
yfirvöld í Reykjavík leyfa ekki 
Kiwanis-mönnum og Eimskip 
að gefa börnum í 1. bekk 
reiðhjólahjálma. Ástæðan er sögð 
vera til komin vegna þess að lítil 
auglýsing þar sem nafn styrktar-
aðila Kiwanis-manna, Eimskip, 
kemur fram. 

Á vefsíðum dv.is og mbl.is er 
vitnað í Sigrúnu Björnsdóttur, upp-
lýsingafulltrúa skóla- og frístunda-
sviðs hjá Reykjavíkurborg, þar sem 
hún bendir á að reglur borgarinnar 
um merktar gjafir til grunnskóla-
barna séu skýrar. „Börn eiga ekki 

að vera gangandi auglýsing,“ segir 
hún og bendir á að frjálst sé að dreifa 
slíkum gjöfum annars staðar en í 
skólum þegar skólastarfi lýkur. 

Hér er kolrangur hugsunarháttur 
stjórnenda Reykjavíkur. Sé hugsað 
til forvarna á frekar að hygla þeim 
sem borga fyrir forvarnirnar.

 Ef þetta er stefnan fást aldrei 
kostendur til forvarna

Í mörg ár hafa forvarnafulltrúar, 
félagasamtök og tryggingafélög 
kvartað undan því að erfitt sé að fá 
kostendur til forvarna. Í jafn mörg 
ár hafa þeir sem vinna á einn eða 
annan hátt við forvarnir bent á ágæti 

forvarna. Sjálfur hef ég komið að 
forvörnum bæði í starfi og leik í 
yfir 20 ár og ef sveitarfélög fara 
að taka upp þessu alröngu stefnu 
Reykjavíkur, sem virðist vera svo 
herfilega röng að halda mætti að 
Reykjavíkurborg sé á móti forvörn-
um. Þetta staðhæfi ég þar sem að 
skipulagsstjóri Reykjavíkur startaði 
átakinu hjólað í vinnuna hjálmlaus.

Bestu forvarnakennarar eru 
yngstu börnin

Í mörg ár hafa Kiwanis-menn í 
samstarfi við Eimskip gefið um 
50.000 hjálma og það er öruggt að 
einhverjir sem hafa fengið þessa 

hjálma þakka fyrir að 
hjálmurinn frá Eimskip 
var á hausnum þegar 
þeir lentu í hnjaski. Að 
gefa börnum hjálma 
er hluti af uppeldi þar 
sem hjálmanotkun er 
brýnd og kennt hversu 
nauðsynlegt er að vera 
með hjálm á reiðhjóli. 
Þegar krakkarnir eru 
komnir með hjálm á 
hausinn finnst þeim að allir eigi að 
vera eins og þeir. Við fullorðna fólk-
ið látum undan þar sem að fræðslu-
áróður barnanna er svo sterkur að 
annað er ekki hægt. Það er „töff“ 
að vera með hjálm, en púkó að 

vera hjálmlaus. Borgarstarfsmenn 
Reykjavíkur geta verið áfram 
„púkó“ og hjálmlausir, en endilega 
þiggið hjálminn frá Eimskip og 
Kiwanis því þeir klæða hausa vel 
og eru „töff“.

Stóra Kiwanis-hjálmamálið
– Hvernig er hægt að vinna að forvörnum ef reglur sveitarfélaga banna forvarnir? 

liklegur@internet.isnet.is

ÖRYGGI – HEILSA – UMHVERFI Hjörtur L. Jónsson

Lesendabás

Hreinsun
Aðalfundur Ístex var haldinn í 
Mosfellsbæ þann 6. apríl síðast-
liðinn. Á þeim fundi bar fátt til tíð-
inda annað en það að Landssamtök 
sauðfjárbænda, LS, tilnefndu nýjan 
mann í stjórn. 

Undanfarin fjögur ár hef ég setið í 
stjórn Ístex fyrir LS. Ég tel mig hafa 
unnið sæmilega að hagsmunum ullar-
verksmiðjunnar, LS og sauðfjárbænda 
þennan tíma allan. Og ég tel líka að 
vera mín í stjórninni hafi ekki verið til 
mikillar bölvunar. Þess vegna gaf ég 
kost á mér til að vera áfram í stjórn.

Við kosningu til stjórnar á aðal-
fundi Ístex hlaut tilnefningur LS 
fleiri atkvæði en ég og ég geri að 
sjálfsögðu engar athugasemdir við 
þá niðurstöðu. 

Hins vegar geri ég athugasemd-
ir við skýringar forystumanna LS 
um ástæður þess að mér er vikið úr 

Ístexstjórninni. 
Á aðalfundi Ístex er Þórarinn 

Pétursson beðinn að skýra þessa 
breytingu. 

Og Þórarinn svarar: 
„... það er þannig að við sem sitjum 

í stjórn LS teljum að um trúnaðarbrest 
sé að ræða í samskiptum við Sigríði 
Jónsdóttur eftir stormasaman vetur.“ 

Daginn eftir, á aðalfundi LS, er 

Þórarinn aftur inntur eftir ástæð-
unum fyrir brottvikningu minni úr 
stjórn Ístex. Og aftur gefur Þórarinn 
Pétursson þá skýringu að um trún-
aðarbrest sé að ræða. 

Mér verður varla ætlað að sitja 
undir þessum dylgjum án þess að 
svara þeim. 

Mér vitanlega felst trúnaðar-
brestur milli mín og LS aðeins í 
því að ég hef ekki verið sátt við 
búvörusamningana og að ég hef 
ekki legið á þeirri skoðun minni. 

Ég get verið í fýlu yfir að fá ekki 
lengur að vera í stjórn Ístex. Og þá 
fýlu get ég átt við sjálfa mig. En 
bændaforystan stendur nú frammi 
fyrir því að þurfa að vinna að hags-
munum allra bænda, eftir kosningar 
um búvörusamninga þar sem fjórð-
ungur kúabænda og meira en þriðj-
ungur sauðfjárbænda sagði nei. 

Nú hlýtur að vera forgangsverk-
efni að hreinsa andrúmsloftið og 
skapa skilyrði til einhverrar sam-
stöðu og sáttar meðal bænda og 
milli bænda og bændaforystunnar.

Bændaforystan getur gripið til 
þess ráðs að hreinsa til í kringum 
sig og losa sig við þá neikvæðu 
og efagjörnu. Sagan hefur sýnt að 
hreinsanir eru fyrsta og annað verk 
þeirra sem vilja stjórna að eigin 
geðþótta. 

Bændaforystan hefur reynt að 
gera hreint fyrir sínum dyrum með 
því að biðjast sléttrar afsökunar á 
sínum eigin misgjörðum og trún-
aðarbrestum gagnvart umbjóðend-
um sínum í stétt sauðfjárbænda. 
Formaður Bændasamtakanna greip 
til þess ráðs á LS fundinum um 
daginn. Og virðist ætla að sleppa 
með það. Fulltrúar á aðalfundi LS 

endurkusu hann í kjölfarið sem full-
trúa sinn á Búnaðarþing!

Ég hef aldrei áður í minni 
búskapartíð skammast mín fyrir að 
vera aðili að Bændasamtökunum. 
Þjóðfélagið allt virðist reyndar 
engu skárra, en það er engin afsök-
un. Nú verður að endurskoða sið-
ferðið í þessu samfélagi okkar og 
það verður ekki gert nema innan 
frá. 

Segið hreint út í hverju trúnað-
arbrestur LS og Sigríðar Jónsdóttur 
liggur. Ef það er málefni sem ekki 
þolir almenna umfjöllun, dugar 
mér að frétta af því svona prívat 
og persónulega. Og þá mun ég 
biðjast afsökunar. Segja sorrý eins 
og Sindri. 

Sigríður Jónsdóttir
sauðfjárbóndi Arnarholti.

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300
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Lausn á krossgátu í síðasta blaði

PRÍVAT VINNA ILLGRESI KOSNING ANGAN ÞJAKA SÓT

HKEYRI E S T A S V I P A
LFARFI I T U R SAMTALS

NÝLEGA A L L S
UKVK NAFN N A F Á L M A K

K R E I Ð SIÐA

RAUP A G A
K GEGNA ÓNEFNDUR

LEIKUR

FROST-
SKEMMD T A F L ÁNA

TVEIR A S N A MJAKA

Í RÖÐHLERA

SHARÐ-
FISKUR

ÞREIFA

UNNA

V A N K A PUÐ
MÁLMUR

OFMAT S I N K MATJURT MÁLHELTI ADASA

I N N A MALUR

JAFNOKI P O K I UMRÓT

KANN R A S KFRAM-
KVÆMA

S S BLÍÐA

ÞRYKK L J Ú F A
NÆÐA

ÁNÆGJU-
STUND G U S T ATVEIR 

EINS

T A P EINKAR

ÚT A L L YFIRHÖFN

FÁGA H E M P A VESÆLLÓSIGUR

Ó
BEIN

BÖLVAN-
LEGA R I F OFNEYSLA O F Á T ERGJA

FUGL A M A
T V E N N SKREF

SKILABOÐ F E T HÆÐ Á S HLJÓMA UTVÖ

T E N N I S FANGI

KLAFI G Í S L HLJÓM

RÁS Ó MÍÞRÓTT

U
R

R
R

T
SÉRGÆÐI

A
N

MANN-
DRÁP

Í
M
S

O
K

R
A

Ð
RÖND

BÆRU AÐ

J
K
A

Æ
Ð

M
A

U
R

KVK. 
SPENDÝR

TVEIR
 EINS

35

Sigríður Jónsdóttir.

VAGN EINSKÆR MÆLI-
EINING ANDMÆLI MYRKUR UMFANG SÖNGLA
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Rannveig og Mummi tóku 
við búinu af foreldrum henn-
ar í janúar 2015, þeim Ólafi 
Oddssyni og Guðríði Jónsdóttur. 
Búskapur á jörðinni hefur verið 
í sömu fjölskyldunni í nokkra 
ættliði. Rannveig er því uppalin 
í Mörtungu og Mummi kemur 
frá Reykjavík en var í sveit á 
Klifmýri á Skarðsströnd á sínum 
yngri árum. 

Rannveig er náttúrufræðingur að 
mennt og Mummi er með menntun 
í ævintýraferðamennsku og húsa-
smíði. Samhliða búskapnum rekum 
við lítið ferðaþjónustufyrirtæki sem 
heitir Kind Adventure og bjóðum 
upp á fjallahjólaferðir.

Býli:  Mörtunga 2 á Síðu.

Staðsett í sveit: Skaftárhreppi í 
Vestur-Skaftafellssýslu.

Ábúendur: Rannveig Ólafsdóttir 
og Guðmundur F. Markússon ásamt 
foreldrum Rannveigar, þeim Ólafi 
Oddssyni og Guðríði Jónsdóttur.

Fjölskyldustærð (og gæludýra): 
Við eigum eina dóttur, Heiðu 
Guðbjörgu, 8 mánaða gamla. Svo 
verðum við nú að telja Seppa gamla 
sem gæludýr enda fær hann að sofa í 
skóganginum.

Stærð jarðar?  Um 10.000 hektarar, 
óskipt með Mörtungu 1.

Gerð bús? Sauðfjárbú.

Fjöldi búfjár og tegundir? Um 
350 ær, 3 smalahestar auk nokkurra 
mera, folalda og tryppa, 2 smalahund-
ar, 6 pútur og einn hani.

Hvernig gengur hefðbundinn 
vinnudagur fyrir sig á bænum? 
Annað okkar fer út á morgnana 
í gegningar, að gefa og líta eftir 
fénu. Hitt er inni og sinnir Heiðu 
litlu. Eftir hádegið er tíminn yfir-
leitt nýttur í að dytta að hinu og 
þessu, og svo er fénu gefið aftur 
fyrir kvöldmat. Nú, svo er þetta 
breytilegt eftir árstíðum hvað er 
verið að garfa og á sumrin bætast 
hjólaferðirnar við. 

Skemmtilegustu/leiðinlegustu 
bústörfin? Flest bústörf eru 
skemmtileg enda fjölbreytni mikil. 
Skemmtilegastar eru þó líklega 
smalamennskurnar, fátt betra en 
að vera á fjöllum í góðu veðri. 
Þá er líka oft mikið af ættingjum 
komnir til að hjálpa og hafa gaman. 
Ekkert er sérstaklega leiðinlegt en 
skítmokstur getur verið lýjandi til 
lengdar og að ganga frá rúlluplasti 
er ekkert frábært heldur.

Hvernig sjáið þið búskapinn 
fyrir ykkur á jörðinni eftir fimm 
ár? Þá verðum við búin að byggja 
við fjárhúsið svo við getum haft allt 
féð í sama húsi og búin að fjölga 
lítillega. Endurrækta einhver tún 
og kannski endurnýja eitthvað af 
vélum. Hjólaferðirnar verða von-
andi orðnar að ágætis aukabúgrein.

Hvaða skoðun hafið þið á félags-
málum bænda? Ekki mikla skoðun 
á því en ábyggilega í ágætis málum. 
Mættu vera fleiri böll.

Hvernig mun íslenskum land-
búnaði vegna í framtíðinni? Við 
höldum að honum muni vegna vel, 
allavega á meðan að áhugi er til stað-
ar og hér í sveit hefur verið mikil 
nýliðun síðustu ár, svo það er bjart 
fram undan.

Hvar teljið þið að helstu tækifærin 
séu í útflutningi íslenskra búvara? 
Klárlega íslenska lambakjötið og 
ullin, bæði í formi lopa og gæru. 
Með réttri markaðssetningu mun 
þetta slá í gegn.

Hvað er alltaf til í ísskápnum? 
Mjólk, skyr, smjör, síld og allt á 
pulsuna.

Hver er vinsælasti maturinn á 
heimilinu? Slátur og lambalæri/
hryggur er eftirlætismaturinn en 
SS pulsur eru líklega hvað oftast 
á boðstólum.

Eftirminnilegasta atvikið við 
bústörfin? Fyrstu dagarnir eftir 
að við komum heim af fæðingar-
deildinni og heyskapur var enn í 
gangi. Ónefndur hrakfallabálkur/

frændi Rannveigar var að hjálpa 
til við að pakka rúllum og tókst að 
sökkva bæði traktor og pökkunar-
vél í drullupytt á miðju stykki.

Líf og lyst
BÆRINN OKKAR

Hafragrautur, vorrúllur og lambaspjót 
Flest fólk annaðhvort elskar eða 
hatar hafragraut. Fyrir þá sem 
eru í seinni hópunum er kominn 
tími til að gefa höfrunum annað 
tækifæri. 

Þessi tími ársins kallar á það 
að fólk hiti sig upp með skál af 
heitum og góðum haframjölsrétti. 
Hafragrauturinn er fullur af heil-
korna trefjum og sem morgunmatur 
mun hann halda þér ánægðum og 
söddum fram á daginn. 

Auðvelt er að bæta bragðefnum 
og ýmsu meðlæti ofan á hafragraut-
inn.

Spennandi tilbrigði við  
hafragraut

 › Einn saxaður banani, 3 msk. jógúrt, og  
 nokkrar hakkaðar valhnetur

 › Ein smátt söxuð pera, pistasíuhnet- 
 ur, ögn af  granola mixi eða heimarist- 
 uðum höfrum  og hnetum 

 › Ein matskeið hnetusmjör og  
 nokkur þurrkuð kirsuber og   
 ein teskeið hlynsíróp 

Eða jafnvel að gera grautinn meira 
eins og máltíð.
Bæta í hann osti og framreiða með 
spæleggi og stökku beikoni.
Eða framreiða Parma-skinku, 
ólífuolíu og jafnvel klettasalat að 
Ítölskum hætti.

Svo má gera bragðgóðan eftirrétt 
með að bæta ögn af vanillu og fullt 
af frosnum eða ferskum berjum og er 
hægt að setja lagskipt með tilbúnum 
grjónagraut, því hann er meinhollur 
og kemur í stað rjóma og sykurs.

Víetnamskar ferskar grænmetis-
vorrúllur

 › Um 14 blöð hrísgrjónapappír (sú  
 tegund er uppáhaldið mitt)

 › Nokkur blöð fersk minta

 › 200 g hrátt grænmeti að eigin vali,  
 skorið þunnt og svo í lengjur

 › Um 14 blöð salat

 › Um 3 bollar ferskar baunaspírur, krydd 
 jurtir eða annað ferskt salat eða græn- 
 meti

Fyrir sósu

 › 4 msk. hrísgrjónaedik

 › 4 msk. fiskisósa

 › 1 bolli vatn  eða appelsínusafi

 › 1 msk .sykur

 › 1 hvítlaukur marin og saxaður fínt

 › 1 msk. fínt rifinn chili og engifer

Byrjaðu á því að mýkja  upp hrís-
grjónapappír. Fylltu stóra skál með 
volgu vatni. Dýfa skal  hrísgrjóna-
pappírnum í um eina mínútu í vatnið, 
þar til blaðið er lint viðkomu. Setjið 
á hreinan klút. 
Raðið nokkrum fallegum laufum af 
mintu neðst á hrísgrjónapappírinn, 
síðan  rifið grænmetið. Toppið með 
kálblaði og handfylli  af baunaspír-
um eða öðru grænmeti sem er við 
höndina. Einnig mætti setja kjúkling, 
rækjur, hnetur og steinselju.
Rúllið upp þétt í hrísgrjónapappír. 
Undirbúið sósu. Í pönnu sameinið 
hrísgrjónaedik, fiskisósu, appel-
sínusafa (vatn) og sykur. Hitið þar 
til sykurinn er uppleystur, látið þá 
kólna. Bætið við hvítlauk og kryddi 
(chili og engifer). Sósan geymist í 
um viku í ísskáp.

Berið  vorrúllur fram með sósunni 
og njótið með vor í hjarta.

Sítrónulamb á  teini, kartöflu- og 
eplahrásalat

Þessi „kebab“ eða lambaspjót er 
auðveldur og bragðgóður grillréttur. 
Berið fram með kartöflum með epla- 
salati 
 › 600 g lambakjöt (til dæmis lundir,  

 skorið í teninga).

Fyrir kryddlög

 › 50 ml jógúrt

 › safi og börkur af ½ sítrónu

 › 1 hvítlaukur marinn og saxaður fínt

 › 1 msk. fínt söxuð kryddjurt að eigin vali

Kartöflu- og eplasalat

 › 300 g soðnar kartöflur (kældar)

 › ½ msk. fínt hökkuð steinselja

 › ½ msk. fínt söxuð minta

 › ½ msk. graslaukur

 › 100 ml sýrður rjómi

 › 1 tsk. gróft sinnep

 › Safi úr  1 sítrónu

 › 100 g fennel, snyrt og rifið fínt með  
 rifjárni

 › 100 g hvítkál, fínt rifið

 › 1  grænt epli skorið í bita

Aðferð
Ef þú ert með trépinna, leggið þá 
grillspjótin í vatn í um 10 mínútur. 
Hitið grillið. Í stórri skál er kryddlög 
og lambi blandað saman, veltið vel 
til að tryggja að kjötið sé vel hjúpað  
og setjið til hliðar.
Blandið saman sýrðum rjóma, 
sinnepi og sítrónu í stóra skál. Bætið 
grænmeti við, soðnum kartöflum og 
epli – og hrærið vel.
Eldið lambið í um 6–8 mínútur, snúið 
teininum  á 2 mín. fresti. Berið fram 
með kartöflu- og eplasalati.

MATARKRÓKURINN – BJARNI GUNNAR KRISTINSSON MATREIÐSLUMEISTARI

Mörtunga 2

Heimasætan Heiða Guðbjörg.
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Sumarrós
– heklaður sumarkjóll

HANNYRÐAHORNIÐ  garn@garn.is

Stærð: 

2-3 ára

Garn: 

Kartopu Basak, 1 dokka. 

Kartopu Baby Star, 2 dokkur.

Sjá söluaðila um land allt í auglýsingu hér til hliðar.
Heklunál: 

3,5 mm og 4 mm

Heklfesta:

18 ST x 11 umf = 10 x 10 sm heklað með Basak og 
3,5 mm nál.

Skammstafanir: 

sl. = sleppa, L = lykkja, LL = loftlykkja, LL-BIL = 
loftlykkjubil, KL = keðjulykkja, FP = fastapinni, HST = 
hálfstuðull, ST = stuðull, TBST = tvíbrugðinn stuðull, 
[hornklofar] = texti innan hornklofa er heklaðir í 
sömu lykkjuna.

Kjóllinn er heklaður frá hálsmáli og niður. Berustykki 
er heklað fram og til baka, pils er heklað í hring. Nema 
annað sé tekið fram byrjar hver umferð á 3 LL sem 
teljast sem fyrsti ST umferðar. Þegar umferðir eru 
tengdar saman er það gert með KL í þriðju LL af þeim 
þrem sem heklaðar voru í byrjun. 

Berustykki: 

Fitjið upp 67 LL með Basak og 3,5 mm heklunál.

1. umf: Heklið 1 FP í aðra L frá nálinni, 1 FP í hverja 
L út umf. (66 FP)

2. umf: Heklið 3 LL, 1 ST í næstu 10 L (= hægra 
bakstykki), [1 ST, 2 LL, 1 ST] í næstu L (= útaukning), 
1 ST í næstu 9 L (= ermi), [1 ST, 2 LL, 1 ST] í næstu L, 
1 ST í næstu 22 L (= framstykki), [1 ST, 2 LL, 1 ST] í 
næstu L, 1 ST í næstu 9 L (= ermi), [1 ST, 2 LL, 1 ST] í 
næstu L, 1 ST í næstu 11 L (= vinstra bakstykki). (70 
ST, 4 útaukningar/LL-bil)

3.-11. umf: Heklið 3 LL, 1 ST í hverja L, [1 ST, 2 LL, 
1 ST] í LL-bil. 

Í lok 11. umferðar telur berustykkið 142 ST.

12. umf: Heklið 3 LL, 1 ST í næstu 20 L, 1 ST í LL-bil, 6 
LL, sl. 29 L, 1 ST í næsta LL-bil, 1 ST í næstu 42 L, 1 ST 
í LL-bil, 6 LL, sl. 29 L, 1 ST í næstu LL-bil, 1 ST í næstu 
21 L, lokið umf með KL. Snúið við. (88 ST)

Nú hefur berustykkið verið tengt saman, þó er haldið 
áfram að hekla fram og til baka.

11.-13.umf: Heklið 3 LL, 1 ST í hverja L út umf, einnig 

LL sem gerðar voru við ermaop, lokið umf með KL. 
Snúið við. (100 ST)

Slítið frá. Skiptið yfir í Baby Star og 4 mm heklunál.

Pils:

14. umf: Heklið 1 LL, 1 FP í hverja L út umf, lokið umf 
með KL í fyrsta FP. (100 FP)

15. umf: Heklið 1 LL, *1 FP í næstu L, 1 HST í næstu 
L, 1 ST í næstu 2 L, [1 TBST, 2 LL, 1 TBST] í næstu L, 
1 ST í næstu 2 L, 1 HST í næstu L, 1 FP í næstu L, sl.1 
L*, endurt frá * að * út umf, lokið með KL í fyrsta FP.

16-17. umf: Færið ykkur yfir í næstu L með KL, heklið 
3 LL, 1 ST í næstu 3 L, [1 ST, 2 LL, 1 ST] í LL-bil, 1 ST í 
næstu 4 L, sl. 2 L, *1 ST í næstu 4 L, [1 ST, 2 LL, 1 ST] 
í LL-bil, 1 ST í næstu 4 L, sl. 2 L*, endurt frá * að * út 
umf, lokið umf með KL.

18. umf: Alveg eins og fyrri umf nema [2 ST, 2 LL, 2 
ST] í hvert LL bil (= útaukning).

Umferðir 16-18 eru endurteknar 8 sinnum til viðbótar. 

19. umf: Heklið FP í allar lykkjur, 3 FP eru heklaðir 
í LL-bilið.

Frágangur:

Ermaop: Heklið FP í hverja L.

Hálsmál: Byrjað er neðst við op á baki í vinsta bak-
stykki, heklið FP upp meðfram opi, ca. 1 FP á hverja 
umf, heklið 3 FP í fyrstu L hálsmáls til að gera horn, 

1 FP í hverja L í hálsmáli, 3 FP í síðustu L hálsmáls til 
að gera horn, FP meðfram opi aftur niður en inn á 
milli eru heklaðar 3-4 LL til að gera hnappagat Best 
er að festa tölur á vinstra bakstykki áður en klárað er 
að hekla niður hægra bakstykki

Gangið frá endum, þvoið kjólinn og leggið til þerris.

Góða skemmtun!

Elín Guðrúnardóttir
Handverkskúnst, www.garn.is

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

5 1 7 8 9

3 9 4 5

2 7 8 6

6 7 2 8

9 4 5 2 7

2 6 9 1

1 7 3 2

1 6 5 7

8 9 3 5 6

Þyngst

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

5 6 9 3

3

9 4 5 1

5 7 9 1 8 3

9 2 7

2 8 5 7 6 9

6 1 4 8

7

2 8 6 4

3 2 5

9

4 3 9

3 7 1

7 1 3 8

6 5 2

7 8 4

6

2 5 8

FÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐ

Ætlar að verða 
fótboltastjarna
Aron Fannar Gunnarsson er átta 
ára gamall og er í Norðlingaskóla 
í Reykjavík. 

Uppáhaldshljómsveitin hans er 
Skálmöld og það klikkaðasta sem 
hann hefur gert er að smakka ógeðs-
drykk. 

Nafn: Aron Fannar Gunnarsson.

Aldur: 8 ára.

Stjörnumerki: Hrútur.

Búseta: Lækjarvaði 22, Reykjavík.

Skóli: Norðlingaskóli.

Hvað finnst þér skemmtilegast í 
skólanum? Áform.

Hvert er uppáhaldsdýrið þitt? 
Hundur.

Uppáhaldsmatur: Hamborgari, 
pitsa og grjónagrautur.

Uppáhaldshljómsveit: Skálmöld 
og Þráinn sem spilar á gítar í henni.

Uppáhaldskvikmynd: Guffa grín.

Fyrsta minning þín? Þegar ég byrj-

aði á leikskólanum Rauðhól þá var 
ég svo feiminn.

Æfir þú íþróttir eða spilarðu á hljóð-
færi? Ég æfi fótbolta og líka á gítar.

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

Hvað er það klikkaðasta sem þú 
hefur gert? Að smakka ógeðsdrykk.

Hvað er það leiðinlegasta sem þú 
hefur gert? Taka til í herberginu 
mínu.

Gerðir þú eitthvað skemmtilegt í 
sumar? Fór á fótboltamót á Akranesi, 
Norðurálsmótið. Og fór í sumarbú-
stað með ömmu, afa, frænda mínum 
og frænku.

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!
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Á borðum okkar 
þingmanna  liggur 
þessa dagana enn 
ein vanmáttug til-
raun ríkisstjórnar 
Framsóknarflokks 
og Sjálfstæðisflokks 
til þess að uppfylla 
lagaskyldu sína 
um að unnið sé 
samkvæmt gildri 
samgönguáætlun. 
Skemmst er frá 
því að segja að 
hvað innihaldið 
varðar er verr af 
stað farið en heima 
setið. Plaggið er 
ónýtt.

Hörmungarsaga 
fyrri tilrauna ríkis-
stjórnarinnar í þess-
um efnum verður 
ekki rakin hér. 
Niðurstaðan er að 
stjórn sem nú hefur 
þegar að mestu leyti 
lifað lífi sínu, sam-
anber að vísu óljós 
loforð um kosningar 
í haust, hefur enga samgönguáætl-
un afgreitt. Verst er auðvitað að 
málaflokkurinn hefur verið van-
ræktur og sveltur þannig að til stór-
tjóns horfir. Ákvörðunarvaldið um 
skiptingu vegafjár hefur í tvígang 
verið tekið úr hinum lögbundna 
farvegi samgönguáætlunar sam-
þykktri af Alþingi og yfir á ríkis-
stjórnarborðið þar sem smávægi-
legum aukafjárveitingum hefur 
verið skipt af ríkisstjórn en ekki 
Alþingi. Vinnubrögðin og frammi-
staðan fá því falleinkunn hvernig 
sem á málin er litið.

Samgönguinnviðirnir að hrynja

En víkjum þá að því sem mestu 
skiptir að ræða. Það er hvar við 
erum á vegi stödd með okkar 
samgöngukerfi, hvaða fjármun-
um við erum að verja til viðhalds 
og uppbyggingar samanborið við 
þörf og í þjóðhagslegu samhengi. 
Niðurstaðan af slíkri skoðun er 
hrollvekjandi. Tímans og plássins 
vegna verður hér látið duga að 
ræða f.o.f. vegamálin, en staðan 
er síst betri þegar litið er til hafna 
og flugvalla. Vinnubrögðin við 
úrbætur í fjarskiptamálum eru svo 
kapítuli út af fyrir sig en þar hefur 
sveitarfélögunum verið att saman í 
kapphlaup um allt of litla fjármuni 
til ljósleiðaravæðingar í strjálbýli 
og í minni þéttbýliskjörnum.

Sagan kennir okkur að ríkið 
þarf að meðaltali að verja a.m.k. 
2% af vergri landsframleiðslu til 
fjárfestinga þannig að samgöngu-
innviðir, húsakostur og annað það 
sem ríkið þarf að byggja upp til 
að mæta kröfum hvers tíma séu 
í sæmilegu lagi. Verg landsfram-
leiðsla, VLF, er um þessar mund-
ir nálægt 2.200 milljarðar króna. 
Fjárfestingar ríkisins ættu sam-
kvæmt því að vera um 45 millj-
arðar á ári og stærsti einstaki fjár-
festingaliðurinn hefur jafnan verið 
á sviði vegamála. Fjarri fer að við 
séum á þeim stað. Samanlagðar 
fjárfestingar hins opinbera, þ.e. að 
sveitarfélögunum meðtöldum, og 
þó viðhaldi sé bætt við, gera varla 
betur en ná ofangreindu viðmiði. 
Ríkisstjórn Framsóknarflokks og 
Sjálfstæðisflokks hefur, þrátt fyrir 
batnandi árferði, samfelldan hag-
vöxt frá síðari hluta árs 2010 og 
ríkisfjármál í jafnvægi frá árinu 
2013, hlutir sem hún tók í arf, sára-
lítið aukið fjárfestingar að nafn-
virði og alls ekki sem hlutfall af 
VLF. Málaflokkurinn er síst betur 
staddur hvað fjárveitingar snertir 
en á erfiðustu árunum eftir hrun.

Hvað vegina snertir hefur þetta 
grafalvarlegar afleiðingar. Þrátt 
fyrir umtalsvert aukna umferð 

landsmanna sjálfra á nýjan leik 
og stóraukinn ferðamannastraum, 
færumst við fjær því en ekki nær að 
halda í horfinu hvað viðhald snert-
ir og núverandi vegakerfi beinlín-
is liggur undir skemmdum. Til 
nýbygginga samtals á svo aðeins 
að verja 10–13 milljörðum króna 
árlega samkvæmt hinni nýfram-
lögðu samgönguáætlun. Áætlunin 
horfir reyndar að hluta aftur í tím-
ann, sbr. árin 2015–2018, sem hún 
tekur til. Það segir auðvitað sitt um 
frammistöðuna að nú er lögð fram 
afturvirk samgönguáætlun.

Norðausturkjördæmi 

Ekki er annað hægt en nefna útkomu 
Norðausturkjördæmis hvað vega-
framkvæmdir snertir, óljúft sem 
það þó er greinarhöfundi að fara út 
í slíkt. Ég hef á langri pólitískri æfi 
sem þingmaður og ráðherra glaðst 
af hjarta yfir öllum mikilvægum 
samgöngubótum hvar í landinu 
sem þær verða. En nú er svo að 
hagsmunum Norðausturkjördæmis 
vegið að ekki verður um það þagað. 
Margt af því sem hér verður rakið 
á meira og minna við um önnur 
svæði landsins, svo sem óviðunandi 
ástand tengi- og héraðsvega. Helst 
eru það Vestfirðingar sem hafa yfir 
einhverju að gleðjast þar sem hillir 
undir Dýrafjarðargöng og byrjunar-
framkvæmdir á Dynjandisheiði í lok 
áætlunartímans.

Skemmst er frá því að segja 
að þegar Norðfjarðargöngum 
lýkur á næsta ári, framkvæmd 
sem sett var af stað á grundvelli 
fjárfestingaráætlunar ríkisstjórnar 
Samfylkingar og Vinstri grænna á 
síðasta kjörtímabili, þá þorna að 
mestu upp nýframkvæmdir á sviði 
vegamála í Norðausturkjördæmi.  
Á Norðursvæði er nánast engum 
fjármunum varið til framkvæmda 
seinni tvö árin, 2017 og 2018, eða 
50–100 milljónum að slepptum 
almennum undirbúningi. En hér 
koma helstu staðreyndir um útkomu 
Norðausturkjördæmis:

• Mesta fuðu vekur að samkvæmt 
samgönguáætlun á að láta 
staðar numið við Dettifossveg 
þegar núverandi framkvæmd-
um neðan frá Ásbyrgi og upp 
í Vesturdal lýkur á þessu ári. 
Engar fjárveitingar eru í fram-
haldið, haftið frá Vesturdal og 
upp að Dettifossi, árin 2017 og 
2018. Dettifossvegur var annar 
tveggja meiri háttar ferðaþjón-
ustuvega sem kom inn í áætlun 
á sínum tíma. Hin framkvæmd-
in var Suðurstrandarvegur frá 
Þorlákshöfn til Grindavíkur 
en þeirri framkvæmd er lokið 

eins og kunnugt er. Tæpast er 
hægt að kalla það neitt annað 
en svik við íbúa og ferðaþjón-
ustuaðila á Norðausturlandi að 
ljúka nú ekki með samfelldum 
framkvæmdum því sem eftir er 
af Dettifossvegi vestan ár. Ekki 
er heldur hægt að fá botn í þá 
hagfræði sem að baki liggur. 
Þ.e. að ljúka ekki framkvæmd 
sem nú þegar er búið að leggja 
svo mikla fjármuni í sem raun 
ber vitni þannig að hún nýtist 
til fulls og þær vonir sem við 
hana hafa verið bundnar varð-
andi stóraukna heilsársferða-
mennsku geti ræst. 

• Framkvæmdir í Berufjarðar-
botni, sem beðið hafa á áætlun 
undanfarin ár og tafist vegna 
ágreinings um vegstæði og 
skipulagsmál, á að teygja til 
2018 ef ekki lengur miðað við 
fullnaðaruppgjör.

• Áframhaldið inn Skrið dal 
og upp að vegamótum við 
Breiðdalsheiði og Öxi er komið 
aftast í áætlunina (2018).

• Rétt er látið glitta í áfram-
haldandi úrbætur fyrir 
Borgarfjörð eystri og veg-
inn á Langanesströnd milli 
Bakkafjarðar og Þórshafnar á 
síðasta ári (2018) með smá-
vægilegum fjármunum.

• Brú á Jökulsá á Fjöllum við 
Grímsstaði er horfin út og nú 
fjallað sameiginlega í texta um 
brú á Skjálfandafljót í Kinn 
og Jökulsá á Fjöllum einhvern 
tímann inn í framtíðinni með 
smávægilegum undirbúnings-
fjárveitingum. 

Þar með er það í aðalatriðum upp 
talið, lesendur góðir. Annað er svo 
smávægilegt að það tekur naumast 
að nefna það. Ekki vottar fyrir því 
brýna átaki sem löngu er orðið knýj-
andi  í endurnýjun og uppbyggingu 
tengi- og héraðsvega.  Ekkert svæði 
á eins mikið undir í því og norðan- 
og austanvert landið en þar er lengsta 
vegakerfi, samanstandandi af óburð-
ugum malarvegum, sem fyrirfinnst. 

Lokaorð

Niðurstaðan er skýr. Samgöngu-
áætlunin er ónýtt plagg og útkoma 
Norðausturkjördæmis er sérstaklega 
hrakleg. Bak kosningum verður ný 
ríkisstjórn og nýr þingmeirihluti 
að gerbreyta um áherslur og setja  
uppbyggingu og eflingu samgöngu-
innviða aftur í öndvegi. Að óbreyttu 
er verið að mynda risavaxna skuld 
við framtíðina og hefta eðlilega 
framþróun mannlífs, atvinnulífs og 
byggðar langt umfram það sem efni 
standa til og nokkur skynsemi er í. 
Það sárgrætilega er að ef núverandi 
ríkisstjórn hefði ekki gert mikið 
annað en þó það að færa markaða 
tekjustofna til vegamála upp til verð-
lags undanfarin ár væri staðan allt 
önnur og betri. Í greinargerð með 
samgönguáætlun kemur nefnilega 
fram að ef það hefði verið gert hefði 
vegagerðin haft um sjö milljörðum 
króna meiru úr að moða. Að mark-
aðar tekjur til vegamála skuli ekki 
hafa verið látnar fylgja verðlagi að 
undanförnu, nú þegar alveg óvenju 
lágt olíuverð gerir það miklum mun 
auðveldara en endranær, er óskiljan-
legt. Allt ber að sama brunni, áhuga-
leysið og metnaðarleysið í þessum 
málaflokki er algert hjá núverandi 
ríkisstjórn og á því vandamáli eru 
kosningar eina lausnin og því fyrr 
því betra.

Steingrímur J. Sigfússon.
Höf. er alþingismaður Vinstri 
grænna í Norðausturkjördæmi 
og m.a. fyrrv. samgönguráðherra.

Lesendabás

Ónýt samgönguáætlun!

Steingrímur J. Sigfússon.

Vegna anna hef ég ekki gefið 
mér tíma fyrr að rita á blað 
þær hugsanir er fóru í gegnum 
huga minn á jóladagsmorgun 
síðastliðinn.

Þegar ég var búinn að sópa 
alla garða, sáldra dálitlum fóð-
urbæti í þá og fylla þá svo af 
ilmandi nýræktarheyi, settist 
ég á eitt garðabandið, horfði á 
ærnar éta og lét hugann reika, og 
þá meðal annars til reiknings frá 
Húnavatnshreppi sem mér barst í 
pósti 10. desember með eindaga 
22. desember fyrir álögð fjallskil. 
Mér fannst í meira lagi undarlegt 
að fá rukkun fyrir fjallskilum á 
meðan ekki er búið að klára að 
smala afréttinn, eins og sveitarfé-
laginu ber skylda til að gera sam-
kvæmt fjallskilasamþykkt fyrir 
Austur-Húnavatnssýslu nr. 299/3 
mars 2009. Allavega það fé sem 
vitað var um eða búið var að sjá 
meðal annars úr flugleit í haust.

Hvað skyldu margar kindur hafa 
runnið á milli Haukagilsheiðar og 
Víðidalstunguheiðar á þeirri viku, 
rúmlega það, sem leið á milli þess 
að smöluð var Haukagilsheiði 
og þeir í V.-Hún. smöluðu Víði-
dalstunguheiði?

Hvað skyldu þær vera margar 
sem runnu þar á milli og ekkert 
var aðhafst til að gá að, eða reyna 
að ná?

Skyldu þær vera á lífi enn, 
þessar sem runnu á milli eða eru 
þær allar dauðar, annaðhvort úr 
hungri eða hefur tófan séð um 

þær?
Hvernig skyldi vera með þær 

kindur sem sáust úr flugleit fram 
í Fljótsdrögum í september og 
aldrei voru sóttar? Skyldu þær 
vera enn á lífi? Ef þær eru á lífi 
þá fá þær hvorki hey né annað 
fóður á þessum hátíðardegi held-
ur þurfa að krafsa í snjóinn og ná 
þar í eitt sinustrá sér til lífsviður-
væris. Auk þess að verjast ágangi 
tófunnar sem situr gjarnan um 
eftirlegukindur.

Á sama tíma setjast fjall-
skilanefndarmenn og sveitarstjórn-
armenn, sem bera ábyrgð á þess-
um málum, að dúkuðu jólaborði 
hlöðnu alls konar kræsingum. Ekki 
er ólíklegt að þar leynist svo sem 
eitt villikryddað lambalæri með 
hamborgarhryggnum og hangi-
kjötinu.

Þeir hafa engar áhyggjur af 
hvort kindur séu eftir fram á heið-
um eða gangi úti í heimalöndum 
– já, eða hvort þær á annað borð 
lifi af eða verði hungurdauðar. Mér 
finnst orka mjög tvímælis að hafa 
menn í stjórn, hvort heldur það sé 
fjallskilastjórn eða sveitarstjórn 
sem sjá ekki sóma sinn í að láta 
ná í það fé sem vitað er um á afrétti 
eða í heimalöndum á haustin.

Og að lokum, ef ég á að vera 
alveg hreinskilinn, fyrir hvað 
greiðum við fjallskil …?

  
Lifið heil.
Ritað í Sunnuhlíð,
Árni Bragason

Nokkrir þankar – 
að gefnu tilefni

MIKIÐ ÚRVAL AXLABANDA - VERð frá 4.900 kr.

Nánar á www.lvr.is - Sími: 551 6659

ENGINN SENDINGARKOSTNAÐUR

Hrossabændur 
óska eftir hryssum

HÆKKAÐ VERÐ TIL 19. MAÍ
Mega vera þriggja til fimmtán vetra

Greiðum nú 19.000,- 22.000,- 24.000,- kr. án vsk. fyrir 
hryssuna og sækjum frítt á Suðurlandi, Vesturlandi og 
Norðvesturlandi austur í Eyjafjörð. 

Fáðu hærra verð fyrir hryssur til lífs en í sláturhús!

Upplýsingar: hryssa@isteka.com eða í síma 6620028 
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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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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

VR Pípulagnaþjónusta
Öll almenn
lagnavinna
Efnissala

, 898 1598
ktsumarhus@gmail.com

vrsumarhus@gmail.com

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.

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.

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 0000000175.600075 60065 00000000006

Litli heilsársbústaðurinn okkar er til 
sölu. Stendur á eignalóð í Miðfells-
landi, innan við klukkutíma akstur frá 
Reykjavík. Ásett verð 7,9 millj. Allur 
endurbyggður, stór ný verönd. Uppl. 
í síma 663-2179.

Með 75 mm bjálkum, einangruðu 
þaki með járni og 5" ull. Einangrað 
gólf með músaheldum frágangi. 16 
fm pallur og öll ankeri fylgja með. 
Er á Árborgarsvæðinu. Uppl. síma 
845-3721 - 845-3729. Fleiri myndir 
á facebooksíðu Grillið Hjá Möggu. 
Raunverð 1,9 millj. Gerið tilboð.

Framleiðum sumarhús, gistieiningar 
og gistiálmur af ýmsum stærðum. 

síma 8992802 eða smidholt@gmail.
com. Einnig smiðholt á facebook.

Til leigu Hydrema vörubíll 4X4 ( 
Búkolla ). Tekur 9 m³, lituð olía, lip-

Leiga 150 þús. per vika. Uppl. í síma 
898-8300.

Hjólabækurnar. Allar 4 í pakka. Til-
boð 6.900 kr. Ókeypis sending með 

@snerpa.is . Sími 456 8181.

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.

-
ur 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.

af kerrum. Sérpöntum ýmsa hluti. 
Sendum um land allt. Brimco ehf. 
Sími 894-5111. www.brimco.is. Opið 
frá kl.13.00-16.30.

Cemtec sænskar skeifur og fjaðrir. 
Framleitt skv. reglum FEIF. Leitun 
að betri verði. 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

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, 
væntanlegar fyrir áramót. Búvís ehf. 
Sími 465-1332.

Haughrærur galvaníseraðar með eik-
arlegum. Búvís ehf. Sími 465-1332.

Traktorsdrifnar rafstöðvar (Agro-Watt) 
www.sogaenergyteam.com - stærðir: 
10,8 kw – 72 kw. Stöðvarnar eru með 
eða án AVR (spennujafnara). AVR 
tryggir örugga keyrslu á viðkvæmum 
rafbúnaði, t.d mjólkurþjónum, tölvu-

-
konarson ehf. Uppl. í síma 892-4163, 
hak@hak.is, www.hak.is.

Traktorsdrifnar dælur í mörgum útfær-
slum og stærðum á lager. Sjálfsog-
andi dælur í mörgum stærðum, fyrir 
magndælingu á vatni, skolpi, sjó, olíu. 
Háþrýstar dælur fyrir vökvun og niður-
brot í haughúsum. Slöngubúnaður 

frábæru verði, 2” – 3” – 4”. Allur bún-
aður fyrir vökvun á ræktunarsvæðum. 
Haugdælur með vacuum búnaði. Aðr-

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.

Háþrýstiþvottadælur fyrir allan iðnað. 

verði frá Comet, www.comet-spa.com 

þrýstingur allt að 500 bar. Hákonar-
son ehf. Uppl. í síma 892-4163, hak@
hak.is, www.hak.is.
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REYKJAVÍK S: 414-0000 • AKUREYRI S: 464-8600

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.

Lely Welger DA 235 Profi. Árgerð: 
2013. Vél notuð í tvö sumur. Smurkerfi 
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-
unum. Öflug vél sem er í toppstandi. 
Búið að endurnýja sóp og fl. Yfirstærð 
af dekkjum. Notkun: 23.000 rúllur. 
Staðsetning: Reykjavík. Verð kr. 
3.490.000 án vsk.

TILBOÐ! McHale Fusion 2. Árgerð: 
2008. Hnífar, breiðsópur og net. 
Notkun um 60.000 rúllur. Staðsetning: 
VB-Landbúnaður, Akureyri. Vel við 
haldið og mikið endurnýjuð. Sópur 
uppgerður. Vél í góðu lagi. Verð áður 
4.150.000. Verð kr. 3.400.000 án vsk. 
Uppl. í s 8228616.

Krone kw 5,50. Árgerð: 2001. 
Vélin er geymd inni og í góðu lagi. 
Staðsetning: Vesturland. Verð kr. 
370.000 án vsk.

Ziegler PowerDisc 305 sláttuvél. 
Árgerð: 2003. Miðjuhengd vél. Notkun 
frá 2008. Staðsetning: Norðurland. 
Sér aðeins á dúk. ATH! mynd er af 
svipaðri vél. Lítið notuð og í góðu 
standi. Verð kr. 490.000 án vsk.

Fendt Farmer 308. Árgerð: 1997. 
Búnaður: dráttarvél í góðu lagi. Lítur 
vel út. Notkun: 6.400 vinnustundir. 
Staðsetning: Suðurland. Umboðssala. 
Verð kr. 3.400.000 án vsk.

Zetor Proxima Power 120. Árgerð: 
2013. Ámokstustæki og skófla. 
Staðsetning: Reykjavík. Vélin er sem 
ný og aðeins notuð 1160 vinnustundir. 
Verð kr. 6.620.000 án vsk.

Ford 4600, 50 hö. Árgerð 1983. Notuð 
í 4300 vinnustundir. Uppgerð vél í fínu 
ástandi. Sláttuvélin fylgir með. Verð 
kr. 860.000 án vsk. Uppl. Magnús í 
síma 822 8613.

Valtra A95. Árgerð: 2004. Með 
ámoksturstækjum. Notkun: 7.400 
vinnustundir. Staðsetning: Reykjavík. 
Vél í góðu standi. Ný kúpling. Verð kr. 
3.190.000 án vsk. Uppl. í s. 822 8636.

Brautarkerfi 
Til sölu Delaval brautarkerfi, árgerð 
2001. Með 6 tækjum fyrir 45 bása. 
Allar nánari upplýsingar hjá Sverri 
í síma 896 2866 eða í tölvupósti á 
netfangið sverrir@vbl.is.

John Deere 6330 Premium. Árgerð: 
2008. Gríðalega vel útbúin vél með 
fjaðrandi framhásingu og fjaðrandi 
húsi. John Deere 663 ámokstustæki 
án skóflu. Vantar frambretti. Notkun: 
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.

Lely Splendimo 280 F. Árgerð: 2007. 
Framvél án knosara. Staðsetning: 
Reykjavík. Ástand gott, sér aðeins á 
segli. Verð kr. 570.000 án vsk.

Welger RP220 Profi. Árgerð: 2000. 
Netbinding. Breiðsópur. Notkun: 
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

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.

ALÖ – Trima ámoksturstæki. Eigum 
til gott úrval varahluta í ALÖ og Trima 
ámoksturstæki. Einnig stjórnbarkar í 
ýmsum lengdum ofl.

Zetor. Mikið af varahlutum og síum í 
Zetor dráttavélar til á lager. Frábært 
verð. 

New Holland. Varahlutir og síur í 
flestar gerðir New Holland traktora. 

Case IH. Eigum til og útvegum 
varahluti og síur í Case IH dráttavélar. 

Fendt 718. Árgerð: 2009. Notkun: 
7300 vst. Verð án vsk: 7.990.000- kr. 

Valtra 6850. Árgerð: 2005. Notkun: 
5500 vst. Verð án vsk: 4.490.000- kr. 

New Holland TL 80A. Árgerð: 2005. 
Notkun: 5200 vst. Verð án vsk: 
4.290.000- kr. 

Massey Ferguson 7480. Árgerð: 
2011. Notkun: 1360 vst. Verð án vsk: 
10.900.000- kr. 

Pöttinger TOP 380. Árgerð: 2010. 
Notkun: Lítil. Verð án vsk: 590.000- kr. 

Krone Variopac 1500. Árgerð: 2005. 
Notkun: 20.000 rúllur. Verð án vsk: 
1.100.000- kr. 

Claas Rolant 255. Árgerð: 2006. 
Notkun: 17.000 rúllur. Verð án vsk: 
3.990.000- kr.

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.
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Uppl. í síma
893-8424 / set@velafl .is

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

Komatsu PC210-8

Árg 2007, 8,900 tímar
Fleyglagnir og hraðtengi

Verð 6,300,000 + vsk

Hyundai R 290LC-9

Árg 2011, 7,600 tímar
Hraðtengi, skófla, fleyglagnir

800mm spyrnur, nýjar keðjur fylgja.
Verð 10,900,000 + vsk

Hitachi ZX225US

Árg 2003, 10,000 tímar
Fleyglagnir og hraðtengi

Verð 4,900,000 + 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

Weckman flatvagn/rúlluvagn. Verð kr. 
2.090.000,- með vsk. H. Hauksson 
ehf. Uppl. í síma 588-1130.

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. Háþrýstislöngur 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.

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.

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.

Úrval af viftum og þakblásurum í flest-
um stærðum og gerðum. Einnig úrval 
af stýringum. Íshúsið ehf. Uppl. í síma 
566-6000, http://www.viftur. is.

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.

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.

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.

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.

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.brim-
co.is.

Til sölu dráttarbeisli, minni gerðin. 
Læsist þegar augað fer í. Verð 60 
þús. Má greiðast með kjöti. Uppl. í 
síma 843-3969.

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.

Skoda Octavia combi 4x4, árg.´07, 
dísil, bsk. Ekinn 210 þús. Skipt um 
tímareim í 190 þús. Nýleg vetrardekk 
og ný skoðaður. Smurbók fylgir. Verð 
950.000. Uppl. í síma 898-5789.

Eigum 3 stærðir af íslenska fánan-
um, verð frá kr. 500.- Einnig íslensk 
textílmerki. Seljum bæði í smásölu 
og heildsölu. Skoðið á www.army.is.

Ammann AV 12-2, árg. 2004, ekinn 
5200 tíma, þyngd 1,5 tonn. Verð 
700.000 + vsk. 868.000 kr m/vsk. 
Uppl. í síma 892-3524.

Ammann AV 16-2, árg. 2006, ekinn 
255 tíma, þyngd 1,6 tonn. 1,500.000 
kr +vsk. 1.860.000 kr m/vsk. Uppl. í 
síma 892-3524.

Ammann AV 40, árg. 2004, ekinn 
2.200 tíma, þyngd 4 tonn. 2.000.000 
+ vsk. 2.480.000 kr m/vsk. Uppl. í 
síma 892-3524.

1.000 l. tankar undan 96% spíra til 
sölu fyrir 10.000 kr stk. Uppl. gefur 
Alexander í síma 696-4423.

Toyota Hilux 2006, 2,5 dísil, bsk, 
33 dekk, ekinn 194 þ. 1 eigandi. 
Skoðaður 2016. Toppeintak. Ásett 
verð 2.300.000. Uppl. í síma 897-
7600.

Mitsubishi L-300, árg.´96, ekinn 
300.000 km. Verð kr. 450.000. Uppl. 
í síma; 856-1579.

Uppl. í síma 893 0170.

Welger RP 200 breiðsópa, verð 
300.000+vsk og Welger RP 200 
mjósópa, verð 200.000+vsk. Vélarnar 
eru í góðu lagi. Uppl. sími 861-3878.

Man Tga 26.390 6x2 kranabíll. Nánari 
upplýsingar Terex Atlas 240 - árg.´07 - 
6 í glussa - Rótor - Pallur 5.4 m langur 
- Loftvör - dráttarkrókur og lofttengi. 
Uppl. í síma 865-0069, Davíð.
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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 
sími 841-1200.

Kia K2500 Double Cab. Tvöfalt hús, 
árg.´05, ekinn 89 þús. km. Verð 
1.090.000. Uppl í síma 471-2005 / 
897-7766/861-9080.

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.

Iveco Massif 2010 dísil, 6 gíra, 4x4. 
Hátt og lágt drif, læsingar. Ekinn 
aðeins 99 þ. km. Góð dekk, flottur 
bíll í ferðaþjónustuna eða bara hvað 
sem er. Uppl. í síma 820-5181.

Massey Ferguson, árg. 1962. Er 
vélarvana. Staðsettur í Eyjafirði. 
Tilboð óskast. Nánari uppl. veitir 
Kristinn í síma 866-2059.

Lambheldar hliðgrindur. Breidd 4.27 
m, hæð 1.10 m. Möskvastærð 10 x 15 
cm. Verð fyrir 1 stk. 24.900 auk vsk. 
Verð 2-4 stk 22.900 auk vsk. 5 stk 
eða fleiri 19.900 auk vsk. Uppl. í síma 
669-1336 og 899-1776, Aurasel ehf.

Ford Escape Hybrid, árg. 2007 til 
sölu. Bíllinn er sjálfskiptur og fram-
hjóladrifinn. Hann er bilaður eftir að 
tímareim slitnaði. Selst hæstbjóð-
anda. Bíllinn er í Borgarnesi. Uppl. 
í síma 780 7444, Jónína.

Beltagrafa 5 tonna Caterpillar 
305e, árg. 2012. Notuð 1600 vst. 
Vökvalagnir fyrir tilt og hamar. 
Vökvahraðtengi, 3 skóflur 40 cm, 80 
cm og 160 cm. Verð 5,9 millj. + vsk. 
Uppl. í síma 866-5156.

Volvo f616, árg.´82. Ekinn 546 þús. 
Vírheysi, ný dekk. Ársgamlir rafgeym-
ar. Fornbíll. Sem sagt engin bifreiða-
gjöld. 16 tonna heildarburður, má 
bera um 8 tonn. Ekta sveitabíll. Verð 
750.000 þús. + vsk. Tilboð 500.000 
þús.+ vsk. Uppl. í síma 866-5156.

Polaris Rzr xp 1000 dohc turbo. 
Árgerð 2016, nýr ókeyrður, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 4.990.000. Belti 
fylgja Rnr.115175. Nýja Bílahöllin, 
sími 567 2277.

Weckman WS 150 sturtuvagn. 
Burðargeta 15 tonn. Verð kr. 
2.350.000,- með vsk (1.895.000,- 
án vsk ). H. Hauksson ehf. sími 588 
1130.

Til sölu þessi glæsilegi Audi A4, 1800 
bensínvél með túrbínu, árg. 2004. 
Ekinn 139 þús. km. Framdrifinn, 
sjálfskiptur. Leður, topplúga, heils-
ársdekk. Ásett verð 1.190 þús. kr., 
ekkert áhvílandi. Til sýnis og sölu 
hjá Heklu, Kletthálsi 13, Reykjavík. 
Vefsíða: http://www.hekla.is/notadir/
bilar/view/UF957.

Til sölu Vogel & Noot þrískeraplógur, 
árg. '08. Verð 400 þ. kr.+vsk. Seljandi 
er Búnaðarfélag Sandvíkurhrepps. 
Uppl. í síma 858-7736.

Fiskeldiskör til sölu, stærð þvermál 
5,30mx2m.hæð. Uppl. í síma 892-
9815.

Til sölu traktor, Ford 3000, árg. '67. 
Mikið endurnýjaður, ný bretti, nýr 
startari, nýr dinamor og margt fleira. 
Öryggisgrind er til og fylgir með. 
Ámoksturstæki og snjótönn fylgja 
einnig með. Uppl. í síma 867-1923 
og 566-6591.

Hliðgrindur. Vandaðar stækkanlegar 
hliðgrindur frá 1,0-6,0 mtr. í tveim-
ur þéttleikum. Góð læsing og lamir 
fylgja. Brimco ehf., www.brimco.is, 
Flugumýri 8, Mos., s. 894-5111. Opið 
kl.13-16.30.

Skoda Oktavia Stw, árg. 2004, 2,0 
l ssk., ekinn 218 þús. km, nýl. púst, 
spindlar bremsur og m/fl. Bíllinn er 
nýskoðaður, á nýjum nagladekkjum 
og það fylgja ný sumardekk með. 
Verð: 490.000- 100% lán= 16 þús. 
kall á mán. Uppl gefur Bílasalan Start, 
sími 897-0999, Vignir.

Til sölu Skoda Superb, árg. 2006. 
Bensín. Ssk. Einn eigandi. Ekinn 
203 þús. km, ný tímareim, ný vatns-
dæla og m/fl. Sumar og nagladekk. 
Dráttarbeisli. Nýskoðaður með 17 
miða. Mjög vel búinn bíll. Ath ýmis 
skipti. Verð 1.190.000- Möguleiki á allt 
að 1 millj láni á vísa/euro. Uppl gefur 
Bílasalan Start, sími 897-0999 Vignir.

Glæsilegur Ford F150 Fx4 Off Road. 
Til sölu einstaklega gott eintak af Ford 
F150 FX4 off road package. Árg. 
2005, leðursæti, plast í skúffu, pall 
lok, 101.000 mílur. Mikið endurnýj-
aður bíll í mjög góðu ástandi. Verð 
1.990.000. Uppl. gefur Baldur í síma 
893-3348.

Til sölu mjög vel með farinn Toyota 
Hilux, árg. '04, ekinn aðeins 150.000 
km, smurbók og aðeins 2 eigendur frá 
upphafi. Verð 1.950.000. Uppl. í síma 
865-4347, Siggi.

Fullur salur af bílum og 150 bílar á 
plani. Við getum látið ástandsskoða 
ökutækið hjá óháðum aðila fyrir ykkur. 
Kíkið á www.nyja.is eða hringið í síma 
567-2277 og við finnum ökutækið í 
sameiningu.

Byggingarkrani Benazatto Crane 
894-S 21-32-900, árg. 2007. Uppl. 
gefur Garðar í síma 894-4385.

Sími: 892 0016.

Sími: 892 0016.

Sími :892 0016.

Sími: 892 0016.

Sími: 892 0016.

Er rafhlaðan dauð? Endurnýjum alla 
raflöðupakka fyrir borvélar og önnur 
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
Hef til sölu kartöfluútsæði, Gullauga 
og Premier. Er í Eyjafjarðarsveit. 
Uppl. í síma 861-8800, Pálmi Reyr.

Til sölu kerra með sturtubúnaði, 
280x125x35, v. 95 þús. Zodiac 4ra 
metra v. 200 þús., 7,5 hö. fjórgengis 
utanb. mótor, v. 100 þús. Uppl. í síma 
662-6818.

2 breskir frúarbílar til sölu. Range 
rover vogue super chargedk, árg.´06, 
ekinn 185 þús. Mjög snyrtilegur og vel 
með farinn og í toppstandi. Jagúar 
S-type, vel með farinn, lítið notaður. 
Báðir bílarnir staðsettir í Skagafirði. 
Uppl. í síma 845-8528.

Til sölu trétrilla 1,9 tonn, lítil kraft-
blökk, loftpressa 380 lítra á mín. og 
vatnabátur 4ra manna. Uppl. í síma 
867-8115.

Til sölu dráttarvél Case 1494, árg.´86. 
Notuð tæpa 6000 tíma. Þarf smá 
aðhlynningu, er á góðum dekkjum. 
Ásett verð 1 milljón en öll tilboð 
skoðuð. Einnig Volkswagen Bora, 
árg.´05, ekinn 136.000 km., bsk. Verð 
350 þús. Uppl. í síma 787-2167 og 
ulfurhm@gmail.com.

Til sölu byggingakrani, Liebherr tt32, 
árg. 2001. Einnig dokamót og stál-
stoðir fyrir undirsláttaplötu, I-bitar og 
dokaborð. Timbur 2x4". Uppl. í síma 
772-5607.

Hey til sölu, bæði nýræktarhey og 
hrossahey staðsett í Skagafirði. Uppl. 
í síma 867-5072 eða birgirrip@gmail.
com.

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.

Bása- og drenmottur, nótuð plast-
borð, girðingastaurar og plastprófilar, 
margar stærðir. Útileiktæki, girðingar, 
gervigras og heildarlausn á leiksvæð-
um. Uppl. á vefsíðu Johannhelgi.is, 
eða í sími 820-8096. 

Kýr á ýmsum aldri, bornar og komnar 
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.

Vinkiljárnstaurar 1,80 á lengd. Gott 
verð. Uppl. í síma 456-2245 eða 
863-9245.

Tveggja hesta kerra til sölu. Nýleg. 
Uppl. í síma 690-5797, Sigþór.

Til sölu notuð kerra 1,28x2,55 m 
á stærð, einnig dráttarbeisli fyrir 
jeppa, Sanngjarn verð. Erum á 
Suðurnesjum. Sími 866 5338.

Varahlutir í Volvo vörubíl FL10, 
árg.´92. Mikið af góðum varahlutum. 
Góð grind og hásing í kerrusmíði. 
Uppl. í síma 896-4316.

Til sölu Valtra T151E, árg. 2013. Ekinn 
1.600 klst., með ámoksturstækjum og 
50 km gírkassa. Verð 11.300.000 án 
vsk. Vél í mjög góðu standi. Uppl. í 
síma 661-6623.

Til sölu stórar heyrúllur í útigang. 
Verð kr. 4.000 án vsk. Uppl. í síma 
864-2484.

Til sölu 30 heyrúllur, staðsettar í 
Árnessýslu. Uppl. í síma 893-4445.

5 ha. frístundaland á Suðurlandi, 
eignarland, verð 4 millj. með vatni, 
vegi og rafm. að lóðarmörkum og 
30 fm. sökkull f. aðstöðuhús. David 
Brown 990 í góðu standi, 275 þús. 
Massey Ferguson 135 til uppgerðar, 
175 þús. Tveir 10 hjóla trukkar góðir 
til að breyta í sturtuvagn eða rúllu-
vagn. 20 fe. gámavagn. Uppl. í síma 
865-6560.

Til sölu jarðýta TD8.B, árg. '73, góð 
vél til að gera upp. Sami eigandi 
frá upphafi. Talsvert af varahlutum 
fylgir með. Einnig MF50.B, árg. '76, 
varahlutavél ekki til uppgerðar. Tilboð 
óskast. Uppl. í síma 473-1679 og 
893-6179.

Til sölu garðskáli ca 20 m² frá Jóni 
Bergssyni. Kostar nýr 2,8 m. Óska 
eftir tilboði. Sambyggð trésmíðavél 
lítið notuð, verð 230 þús. Volvo FL7, 
árg. 1988 með 6 m. palli og sturtum, 
skráður fornbíll v. 560 þús.+ vsk. 
Uppl. í síma 840-0604.

Gasbyssa-Fuglafæla til sölu. Fælir 
óæskilegar dýrategundir. Hentug 
fyrir æðarvarp, fiskeldi o.fl. 30.000. 
kr. Uppl. í síma 899-0266.

Til sölu Manheim dísil rafstöð, 165 
kw í fínu lagi. Uppl. í síma 894-6023, 
Sigurður.

Óska eftir
Hálmur. Óska eftir góðum hálmi, verð-
ur að vera skorinn og helst plastaður. 
Uppl. gefur Ragnar í síma 860-0817.

Óska eftir húsnæði til að ditta að 
húsbíl. Er á Suðurlandi. Uppl. í síma 
846-1293 eða hari16@simnet.is.

Kaupi fjórhjól, mótorhjól, vatnabáta 
og utanborðsmótora. Má þarfnast 
lagfæringa. Skoða allt á góðu verði. 
Uppl. hjá Linnet í síma 866-1700.

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 3-4 herbergja íbúð, stað-
setning skiptir ekki máli, má þarfnast 
lagfæringar. Er 71 árs húsgagna-
meistari. Uppl. í síma 897-7242. 
Hannes.

Kaupi Zetor, Ursus og Ferguson 
dráttarvélar. Uppl. í síma 779-8436, 
mail-robert.dasz@o2.pl.

Kaupi allar tegundir af vínylplöt-
um. Borga toppverð. Sérstaklega 
íslenskar. Vantar 45 snúninga 
íslenskar. Staðgreiði líka vínylplötu-
söfn. Uppl. gefur Óli í síma 822-3710 
eða á netfangið olisigur@gmail.com.

Til leigu
Til leigu jörð til slægna og beitar. Um 
er að ræða jörð í nágrenni Selfoss. 
Beitarland er 173 hektarar og 5 hekt-
arar ræktað land. Áhugasamir hafi 
samband á netfanginu landtilleigu@
gmail.com
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Til leigu beit fyrir hross á gömlum 
túnum á jörð í Borgarfirði, skammt 
frá Borgarnesi. Stærð 30 hektarar. 
Uppl. í síma 775-4080.

Costa Blanca Spánn. Rólegt umhv., 
íbúð á einni h. til leigu milliliðalaust 
(4-6 p.) Eingöngu fyrir reglufólk. 
Prívat sundlaug, góð verönd og 
einka garður. Strönd innan 100 m. 
Stutt í alla þjónustu og golf. Vikuleiga 
vetur 25.500, sumar 70.000. Uppl: 
 spanarstrond@gmail.com.

Atvinna
Starfsmaður óskast í sauðburd frá 1. 
maí á Nordurlandi vestra (helst vanur/
vön og getað talað og skilið íslensku). 
Uppl. í síma 845-2967.

Halló, bændur á Suðurlandi. Ég 
heiti Magdalena Stawiscka frá 
Varsjá í Pólland. Facebook prófíll 
magdalena.stawiscka.1. Ég er 21 
árs dýralæknanemi. Ég get verið 6 
mán. eða lengur. Endilega sendið mér 
fyrirspurn á facebook.

Sendibílar Reykjavíkur vantar bíl-
stjóra í sumarafleysingar, meirapróf 
ekki skilyrði. Íslenska er skilyrði og 
hreint sakavottorð. Sendið umsókn-
ir ásamt ferilskrá á sendibilarrvk@
simnet.is.

Vantar aðstoðarmann- eða konu við 
sauðburð og önnur störf við landbún-
að og hlunnindi í tvo mánuði. Uppl. í 
síma 694-8570.

Vantar vanan, reglusaman mann í 
sauðburð, frá 15. maí og fram í júní. 
Uppl. í síma 453-8275. 

Óska eftir að ráða starfsmann til 
almennra landbúnaðarstarfa á kúabú 
á Vesturlandi. Uppl. í síma 893-7616, 
Kristinn.

Þjónusta
Ekki verður greitt fyrir skinn af smá-
lömbum þetta vorið. Atlanticleather-
Sjávarleður (Loðskinn), Sauðárkróki. 
Nánari uppl. í síma 822-1765.

Pípulagningarþjónusta. Tökum að 
okkur allar gerðir pípulagna hvar sem 
er á landinu. Fagmennska í fyrirrúmi. 
Uppl. í síma 789-1525.

Tek að mér viðgerðir á flestum 
tegundum sjálfskiptinga. Hafið sam-
band í síma 663-9589 til að fá uppl. 
og tilboð. HP transmission, Akureyri, 
email einar.g9@gmail.com, Einar G.

Jarðir
Óska eftir bújörð, helst á Vesturlandi 
í skiptum fyrir nýlegt einbýlishús í 
nágrenni við Akranes. Áhugasamir endi-
lega hafið samband í síma 869-4882.

Dýrahald
Þessi toy puddle hundur fæst gefins 
á gott heimili helst í sveit . Hann er 
5 ára gamall. Uppl. í síma 846-8321 
erum í Rvík.

Húsnæði
Til sölu gott parhús í Súðavík byggt 
´97, 134 fm, þar af bílsk. 33 fm. Selst 
gegn yfirt. áhv. láns frá ÍLS + sölul. 
Uppl. + myndir á fsv.is.

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

Nýjar BOMAG þjöppur 
á lager 120 – 720 kg

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.

Umsóknarfrestur er til 15. maí.

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. 

ER ÞITT BÚ  
ÖRUGGUR  
OG GÓÐUR  
VINNUSTAÐUR?

ER BARNIÐ ÖRUGGT 
Á ÞÍNU BÚI?
Börn eiga ekki að leika sér í 
dráttarvélum eða í kringum 
þær. Það getur reynst lífs- 
hættulegur leikur.

Landbúnaðurinn er frábrugðinn 
mörgum öðrum atvinnugreinum 
að því leyti að býlið er jafnframt 
heimili fjölskyldunnar. Þannig er 
vinnustaður bóndans oft á tíðum 
leikvöllur barnanna á sama tíma.

Kynntu þér leiðbeiningaefni um öryggi  
og vinnuvernd í landbúnaði á bondi.is

PO
RT

 h
ön

nu
n

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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Næsta tölublað
Bændablaðsins kemur út:

12. maí

Equsana Iceland 
Hágæða múslíblanda fyrir íslenska hestinn
Inniheldur öll nauðsynleg næringarefni.
- Lífræn steinefni sem leiðir til betri nýtingu.
- Eykur heilbrigði hófa og styrkir ónæmiskerfið.
- Lífrænt E-vítamín og hátt seleninnihald.
- Gott hlutfall kalks og fosfórs.
Inniheldur omega-3 fitusýrur.
- Bætir húð og feld.
Fjölbreytt hráefni.
- Hátt trefjainnihald tryggir lengri tyggitíma.

- 15 kg poki

Vitfoss

Hafið samband við sölumenn Sláturfélags Suðurlands um land allt.

• Stein- og snefilefnaríkar, hentugar
með vetrarfóðrun

• Innihalda A-, D- og E-vítamín
• Hátt seleninnihald
• Henta fyrir hross og nautgripi

- 15 kg fata

• Inniheldur stein- og snefilefni
• Inniheldur selen
• Inniheldur náttúrulegt bergsalt
• Má notast við lífræna ræktun
• Hentar fyrir hross og nautgripi

-10 kg steinn

Vitlick Winter og High-Mag Salto Universal

Sláturfélag Suðurlands kynnir
Vörur fyrir hestamanninn

Equsana Pleasure Vit 
Alhliða steinefna- og vítamínblanda

- Inniheldur gott hlutfall kalsíum og fosfórs.
- Ríkt af E-, A- og D-vítamínum.
- Inniheldur járn á lífrænu formi, hátt í kopar til að auðvelda upptöku

á járni.
- Inniheldur bíótín og sink sem vinna saman að því að halda hófum

heilbrigðum og feldi fallegum.
- Inniheldur selen.

- 5 kg fata og 15 kg poki

Verð: 2.876 kr m/vsk

Verð:  
5 kg fata: 2.976 kr m/vsk
15 kg poki: 5.989 kr m/vsk


