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Uppkaup stórefnaðra útlendinga á heilu landsvæðunum vekur ugg meðal bænda:

Við verðum að koma böndum á þetta, við 
erum að missa landið úr höndum okkar
– segir Jóhannes Sigfússon, bóndi á Gunnarsstöðum í Þistilfirði, og telur yfirráð Íslendinga yfir vatnsauðlindunum líka í húfi

Stærsta ferskvatnsforðabúr 
Evrópu í hendur útlendinga

Það virðist enginn þora
að rísa upp

Breti kemst upp með það sem 
Kínverja tókst ekki

Alvarleg þróun

/HKr. 
– Sjá nánar á bls. 4

Er nauðsynlegt 
að friða þá?

16

Jóhannes Sigfússon, bóndi á Gunnars -

hjólak -
 –  Mynd / GHP

GHP

Landsmót

18 42

Ómetanleg 
auðlind

/VH
– Sjá nánar bls. 24-25
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Landsmót hestamanna 
handan við hornið

Breytingar á stjórn Auðhumlu

Nokkrar breytingar á svæðinu

Hestar á heimsmælikvarða
mæta til leiks

Áhersla á góða upplifun gesta

Markaðstjaldið fastur liður 

Gæðafóður í boði fyrir hesta
og menn

Opnunarhátíðin opin öllum

/BR

Nýr formaður 
stjórnar MS

Skipað í starfshóp um endurskoðun á regluverki um úthlutun tollkvóta:

Á að finna leiðir til að skila ávinn-
ingnum í formi lægra vöruverðs

Lægra vöruverð
Lýkur störfum 1. nóvember

smh

FRÉTTIR

Áskell Heiðar Ásgeirsson, fram-
kvæmdastjóri Landsmóts hesta-
manna 2018.

Frá setningu Landsmóts hestamanna í Reykjavík 2012. Mynd / HKr.

Elín M. Stefánsdóttir.
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Ármúla 1  I  108 Reykjavík  I  lykill.is  I  lykill@lykill.is  I  540 1700

Þú finnur atvinnutæki sem hentar þínum rekstri.

Lykill sér um fjármögnunina. 

Þú aflar tekna á tækið.

1
2
3

Alla jafna er tækið sjálft eina tryggingin fyrir fjármögnuninni en 

fjármagnað er allt að 80% af kaupverði. Í góðu samstarfi við 

innflytjendur og þjónustuaðila er markmið Lykils að finna 

skynsamlegustu lausnina í hverju tilfelli.

Endilega hafðu samband við ráðgjafa Lykils í síma 540 1700 
eða lykill@lykill.is

· Skjót og áreiðanleg þjónusta

· Alla jafna engar aðrar tryggingar 

en í tækinu sjálfu

Eignaleiga er góður kostur

Fjölbreyttir fjármögnunarkostir
Lykill fjármögnun er eina sjálfstæða eignaleigufyrirtækið á Íslandi og býður fjölbreyttari 
fjármögnunarkosti á vélum og tækjum. Ólík fjármögnunarform henta ólíkum 
atvinnurekstri en hægt er að velja um kaupleigu, rekstrarleigu, fjármögnunarleigu og 
hefðbundin veðlán. Greiðslur geta verið óreglulegar eftir tekjustreymi og allt er gert til 
þess að auðvelda viðskiptavinum fjármögnunina.

LÍKA SVONA GRÆJUR
VIÐ FJÁRMÖGNUM
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Tugir jarða í hendur auðmanna

Eignir upp á þúsundir milljarða 

Ævintýramaðurinn Ratcliffe

 /HKr. 

FRÉTTIR

Breski auðkýfingurinn James 
Ratcliffe á nú fjölda jarða á Íslandi. 
Hann hefur af gárungum ýmist 
verið kallaður JR eftir samnefndri 
hetju í sápuóperunni Dallas eða Dr. 
No eftir þorparanum í James Bond 
myndunum.

Ríkasti maður Bretlands á hluti í tugum jarða og stór landsvæði á Norðausturlandi:

Ætti að vera í lögum að banna erlendum 
aðilum fjöldakaup á jörðum á Íslandi 
– að mati Jóhannesar Sigfússonar, bóndi á Gunnarsstöðum í Þistilfirði

Snekkja Ratcliffe í höfninni í La 
Ciotat í Frakklandi.

m.a. sjá mjög veglegt veiðihús. Mynd / HKr. 

Grímsstaðir á Fjöllum eru að stórum hluta í eigu James Ratcliffe, eða 228 
km2

tilgangurinn með landakaupum hans á Norðausturlandi og að hann vilji vinna 

á sama tíma. Mynd / HKr. 

Mynd / SS

Fuglakólera drepur æðarkollur og villta fugla
Finnst í miklu mæli 
í driti sýktra fugla

Pasteurella multocida

Aldrei ætti að snerta dauða fugla 
með berum höndum Vibrio 

cholerae
smh

Mynd / HKr. 
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FixMaster 335 rúllusamstæðan er þriðja kynslóð af rúllusam stæðum frá Deutz-

Fahr og var hönnuð með 3 markmið að leiðarljósi: Að hanna og framleiða rúllu-

samstæðu sem eykur afköst við rúllun; að hanna og framleiða rúllusamstæðu 

sem tryggir einsleitar og vel lagaðar rúllur og síðast en ekki síst að framleiða 

áreiðanlega rúllusamstæðu sem hægt er að treysta á.

FixMaster 335 uppfyllir þetta allt og meira til, enda búið að ráðast í gagngerar 

endurbætur frá síðustu kynslóð og ná allt að 30% aukningu í afköstum vélarinnar.

 2,3 m sópvinda með 14 hnífa söxun og drop-floor stíflulosunarbúnaði 

 Netbinding  18 valsa rúlluvél með smyrjanlegum legum, miðlægir 

smurbakkar  Rúllustærð (b x h) 122 x 125 cm  Sjálfvirkt Beka Max 

smurkerfi á keðjum  Stór flotdekk 500/45-22,5  CCI 50 stjórntölva með 

5,6“ litaskjá 

Listaverð: 7.900.000 kr. án vsk.

Tilboðsverð: 7.500.000 kr. án vsk.

CompacMaster sambyggða rúllu- og pökkunarvélin frá DEUTZ-FAHR er einstök 

þegar kemur að rúllun og pökkun í hæðóttu landslagi. Rúllan fer ekki úr bagga-

hólfinu fyrr en fullpökkuð og engin hætta á að eitthvað misfarist við færslu milli 

rúllunar og pökkunar.

CompacMaster vélarnar eru einstaklega léttbyggðar eða ca.3,5 tonn og aldrei 

nema 1 rúlla í einu á vélinni. Þar með er hægt að nota aflminni vélar við rúllun og 

pökkun en á öðrum samstæðum.

 2,3 m sópvinda með 23 hnífa söxun og drop floor stíflulosunarbúnaði 

 Netbind ing og plastbindibúnaður 18 valsa rúlluvél með smyrjalegum legum 

 Rúllu stærð (b x h) 122 x 125 cm  Sjálfvirkt Beka Max smurkerfi á keðjum  

 Sjálfvirkt Beka Max smurkerfi á legum  Stór flotdekk 500/45-22,5  

 CCI 50 stjórntölva með 5,6“ litaskjá 

 Vídeóskjár af pökkun

Listaverð: 10.850.000 kr. án vsk.

Tilboðsverð: 10.300.000 kr. án vsk.

DEUTZ-FAHR CompacMaster skjaldbakan

DEUTZ-FAHR FixMaster 335 rúllusamstæðan

Með plastbindibúnaði

DEUTZ-FAHR samstæður klárar í heyskap
Eigum fyrirliggjandi eina DEUTZ-FAHR MP335 BalePack samstæðu með plastbindibúnaði og 

eina DEUTZ-FAHR CompacMaster „skjaldböku“.  Vélar klárar í heyskap um leið og viðrar.

Verð er miðað við gengi á EUR=125 kr.

Verð er miðað við gengi á EUR=125 kr.

ÞÓR F
H

REYKJAVÍK:

Krókháls 16

Sími 568-1500

AKUREYRI:

Baldursnes 8

Sími 568-1555

Vefsíða og 

netverslun:

www.thor.is
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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.

Heimilisfang:
Sími: Fax:
Bændablaðið er í eigu Bændasamtaka Íslands.− Málgagn bænda og landsbyggðar −

SKOÐUN

/HKr.

Áfram Ísland

ÍSLAND ER LAND ÞITT

sér bæ á Laugabrekku. Kvað þar fast að dvergmálum (bergmáli) en eigi kunni Bárður illa við það þar sem  hann var alinn upp meðal dverga. Eftir 
að hús hans reis notaði hann hellinn til að gera þar ráð með mönnum sínum og hélst það alla stund meðan Bárður lifði. Er talið að  Sönghellir 
sé fyrsta örnefnið á íslensku þar sem vísað er til söngs. Mynd / Hörður Kristjánsson

Samningar á gríðarstórum mörkuðum

Getum því miður 
ekki staðið á

einkarétti á orðinu 
skyr

Sindri Sigurgeirsson
formaður Bændasamtaka Íslands
sindri@bondi.is

HM-skyrið í Rússlandi

Ritstjóri: Sími: − Rekstur og markaðsmál:  Blaðamenn:
Auglýsingastjóri: Sími: Netfang auglýsinga: augl@bondi.is − Vefur blaðsins:

www.bbl.is − Netfang blaðsins: bbl@bondi.is

G

ei
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Glöð og stolt segir sigurvegarinn

 /MHH/HKr.

Prjónagleði á Blönduósi 2018:

Kristjana Jónsdóttir á Hvolsvelli 
prjónaði Lýðveldispeysuna 2018

Hér er Kristjana K. Jónsdóttir við verðlaunapeysuna sína, glæsileg peysa sem sómi er af. 
   Mynd / MHH

LÍF&STARF

Alltaf flykkjast fleiri menn
Framsóknar á prikið,
en hundrað vantar Hannes enn,
-helvíti er það mikið.

Þegar vorar vaknar þrá,
vorsins börnum öllum hjá.
Ferðalangar fara á stjá,
fjöll og dali til að sjá.

Blærinn andar blítt á kinn,
búinn langi veturinn,
fénaðurinn framgenginn,
fákarnir við túngarðinn.

Fuglar kveða fjörugt lag,
færist líf í bóndans hag,
lautir grænka og lækjardrag,
lömbin fæðast nótt og dag.

Vors í blænum vonirnar,
verða stundum léttfleygar,
ungu daladísirnar,
dreymir þá um ástirnar.

Úti í brekkum broshýr snót,
breiðir faðminn sumri mót,
hefir mjúka hönd og fót,
hún er að fara á stefnumót.

Líður sumar, lengist nótt,
liljur sölna og deyja fljótt,
haustið kemur hægt og rótt,
húmið er líka eftirsótt.

Gangnareiðar rammaslag,
ríma sumir um í brag,
og í rökkri réttardag,
rekkar taka fjörugt lag.

Fannahvíta fjárbreiðan,
flæðir líkt og snjóskriðan,
heim í dalinn haustbleikan,
húsaðan vel og ræktaðan.

II.hluti.
Norðanlands í djúpum dal,
dvelur fágætt bændaval,
þangað vendir því mitt tal,
þegar vísur kveða skal.

Fagurt er í fjalldalnum,
fátt er þar af smámennum,
stórhöfðingjar stórbúum
stjórna þar með afburðum.

Öll eru þar með ágætum,
afköstin í búskapnum,
hestar skipta hundruðum,
hoppar féð í þúsundum.

Þar er rausnin yst og innst,
enginn hefir betra kynnst,
Ingimundar eðlið finnst,
ekkert svo sem hafa þynnst.

Vantaði konu vetrarmann,
vanan, þrifinn, fjárglöggan,
vissi Sigurð vistlausan,
vildi engan nema hann.

kotabyggð1@gmail.com

MÆLT AF
MUNNI FRAM

Eliza Reid, forsetafrú mætti á Blönduós til að veita verð-
laun fyrir fallegustu lopapeysurnar í lopapeysuhönnunar-
samkeppninni. Hér eru hún og Jóhanna Erla við sigurpeys-
una hennar Kristjönu.

Peysurnar sem lentu í þremur efstu sætunum í 
hönnunarsamkeppninni.

Stærsta lopapeysa landsins var fyrir utan 
samkomuhúsið á Blönduósi þá daga sem 
Prjónagleðin fór fram.

Þessar stelpur mættu á Prjóna-gleðina í fallegum þjóðbúningum.

Kristín Gunnarsdóttir, spunakona frá Lundi í Lundarreykjadal, sat við og spann ull af forystufé. 
Mynd / MHH

Fallegir þjóðbúningar af ýmsum gerðum voru sýndir við setningarathöfn Prjónagleðinnar en 
áhugi á þjóðbúningum fer mjög vaxandi, ekki síst hjá þeim sem vilja sauma sér sinn eigin búning.

Fjölmargir mættu á Prjónagleðina til að sýna sig 
og sjá aðra. Þá gerðu margir mjög góð kaup, ekki 
síst á lituðu bandi sem virðist vera mjög vinsælt 
hjá prjónurum landsins.
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Aukin neysla á lífrænum vörum

Fleiri bændur sýna lífrænni 
ræktun áhuga

 Framtíðin er í fernum

 /BR

500 milljóna króna fjárfesting

Hafa þegar fengið verðlaun fyrir 
bragð og útlit

FRÉTTIR

Ari Edwald, forstjóri MS, Egill Sigurðsson, stjórnarformaður Auðhumlu, 

Óli  Pétursson, athafnamaður í Pétursborg, Finnbogi Jónsson, eiginmaður 
Berglindar Ásgeirsdóttur, sendiherra Íslands í Rússlandi. Mynd / Árni Gunnarsson

Helgi Rafn Gunnarsson, einn af stofnendum og framkvæmdastjóri Biobús, í framleiðslusal fyrirtækisins.

Biobú fagnar 15 ára 
starfsafmæli sínu

Þessi pökkunarvél hefur fylgt 

þó nokkuð mörgum jógúrtdósum á 
sinni starfsævi.

Leiðrétting

Guðni Ágústsson fyrrum landbúnaðarráðherra hélt 
þrumandi ræðu á kjarnyrtri íslensku, en átti ekki í 
nokkrum vandræðum með að fá Rússana til að skilja 
hvað íslenska skyrið væri einstaklega holt og gott. 

bragð og útlit

Framleiðsla hafin á 
Ísey Skyr í Rússlandi
– 1500 dósir voru sendar á hótel íslenska landsliðsins
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Suzuki I  Skeifunni 17  I  Sími 568 5100Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is

ALLIR ÚT AÐ LEIKA

KOMDU 
Í HEIMSÓKN,

EKKI LÁTA ÞÉR 
LEIÐAST

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 7777777777777777777777777777755555555555555555555555555555500000000000000000000000000000 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLKKKKKKKKKKIIIIIINNNNNNNNNGGGGGGGGGQQQQQQQUUUUUUUUAAAAAAAAAADDDD 77777775555500000 FFFFFJJJJJJJÓÓÓÓÓÓÓÓRRRRRRRRRRHHHHHHHHHJJJJJJJJÓÓÓÓÓÓLLLLLLKKKKKKKKKKKKIIIIIIINNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGQQQQQQQQQQQUUUUUUUUUUUUAAAAAAAAAAADDDDDD 77777775555500000 FFFFFJJJJJJJJJJÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓRRRRRRRRRRRRRHHHHHHHHHHJJJJJJJJJJJJJJÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓLLLLLLLL
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 /MHH

Nýjar upplýsingar

Atvinnuveganefnd vill úttekt

Skynsamleg niðurstaða

Klæðskerasniðið frumvarp
fyrir heildsala

/VH

Mjólkursamsalan semur við Klappir 
um mælingar á umhverfisálagi 

77 nýjar íbúðir byggðar á 
Edenreitnum í Hveragerði

FRÉTTIR

Við undirritun samkomulagsins, talið frá vinstri: Jón Ágúst Þorsteinsson, 
forstjóri Klappa, Einar Einarsson, rekstrarstjóri MS, Gústaf Helgi Hjálm-

Það voru þau Aldís Hafsteinsdóttir 
bæjarstjóri og Gísli Steinar Gísla-

bæjarfulltrúum í Hveragerði og fast-

Mynd / MHH

Mynd / JÁVERK.

Tollfrjáls kvóti á osti frá ESB á þessu 

af kvótanum í ár er upprunatengdur 

Alþingi hafnaði flýtingu 
á innflutningi sérosta
– Heimilaður verður tollfrjáls innflutningur á móðurmjólk fyrir hvítvoðunga

Sindri Sigurgeirsson, formaður Kristján Þór Júlíusson sjávarútvegs- 
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LANDSMÓT 
HESTAMANNA
REYKJAVÍK
Upplifðu ekta íslenska hestagleði, tónlist og skemmtun. Það er pláss  fyrir alla  
í brekkunni á Landsmóti hestamanna í Víðidalnum í Reykjavík.

• Fjörugur fjölskyldudagur 1. júlí, FRÍTT INN      

 – Leikhópurinn Lotta, Jói P. og Króli, teymt undir börnum,     

 hoppukastalar og margt fleira

• HM í knattspyrnu sýnt á risaskjá

• Markaðstjöld, matarhöll, bjórsala og veitingastaðir

• Lifandi tónlist í matarhléum

• Gítarpartý á kvöldin          

 – Magni, Grétar og Hebbi, Stebbi Jak, Salka Sól, Sigvaldi og fleiri

• Sveitaballastemming í reiðhöllinni í Víðidal

• FÖSTUDAGUR: Kántrýtónleikar og stórdansleikur með Axel Ó. og hljómsveit   

 ásamt Rúnari F., Helga Björns og reiðmönnum vindanna.

• LAUGARDAGUR: Stórdansleikur með Sverri Bergmann og Albatross    

 ásamt Magna, Sölku Sól og Röggu Gísla.

1.7.–8.7. 2018 SKEMMTIDAGSKRÁ

Pi
pa

r\T
BW

A 
\ S

ÍA

#landsmot2018 • www.landsmot.is
facebook.com/landsmothestamanna

SÖGUR &SAGNIR ÚR SVEITINNI

Hestur Gunnlaugs Briem

 Úr bókinni Forustu-flekkur.

Bretar fljúga áfram 
beint til Akureyrar

26% sæta þegar seld

Tengiflugið heldur áfram
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FRÉTTIR

Höfnin í Grímsey.  Mynd / Vikudagur

Grímseyingar vilja fleiri 
almenningssalerni
– Aðeins eitt salerni í boði fyrir fjölda ferðamanna

 /MÞÞ

Landbúnaðarráðherra gerir breytingar á reglugerð: 

Vill koma í veg fyrir tilfærslur 
mjólkurkvóta milli handhafa

Reynt að koma í veg fyrir að menn 
laumist bakdyramegin

 /BR

Nýr formaður Geitfjárræktarfélags Íslands:

Stofninn enn í útrýmingarhættu
– Nýtt merki tekið í notkun fyrir íslenskar geitaafurðir

Nýr vefur

Alltaf haft áhuga á geitum

Beint frá býli afurðir 
Hlíðarkistunnar

Geitaafurðirnar í sókn

 /smh

Anna María Flygenring er bóndi í Hlíð og nýr formaður Geitfjárræktarfélags 
Íslands. Ýmis verkefni eru á borði nýs formanns. Myndir / úr einkasafni

Geitfé frá Hlíðarbúinu.

Arnar Árnason, formaður Lands-
sambands kúabænda.

Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðherra.
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Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

ÖRUGG ENDURNÝJANLEG ORKA FYRIR ÞIG
KYNNING Á DRÖGUM AÐ KERFISÁÆTLUN 2018-2027 OG UMHVERFISSKÝRSLU

Fyrir liggur tillaga að kerfisáætlun 2018-2027 um uppbyggingu flutningskerfis 

raforku á Íslandi. Landsnet kynnir nú tillögu að kerfisáætlun í samræmi við 

raforkulög nr. 65/2003 m.s.br. og umhverfisskýrslu í samræmi við lög

nr. 105/2006. Kerfisáætlun fjallar m.a. um grunnforsendur fyrir áætlun,

niðurstöður valkostagreininga, áætlun um uppbyggingu meginflutningskerfisins

til næstu 10 ára og lýsingar á framkvæmdaverkum á tímabilinu 2019-2021.

Umhverfisskýrslan gerir grein fyrir forsendum, nálgun og niðurstöðu matsvinnu, 

ásamt þeim mótvægisaðgerðum sem lagðar eru til. Tillaga að kerfisáætlun og 

umhverfisskýrsla eru aðgengilegar á vefsíðu Landsnets, www.landsnet.is og

hjá Skipulagsstofnun í Borgartúni 7b.

Ábendingar og athugasemdir við kerfisáætlun og um umhverfisskýrsluna skal 

senda til Landsnets á netfangið landsnet@landsnet.is eða á heimilisfangið 

Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík, merkt Athugasemdir við kerfisáætlun 2018-2027. 

Frestur til að gera athugasemdir eða koma með ábendingar við tillögurnar

er til og með 15. júlí 2018.

Það er von Landsnets að flestir kynni sér efni kerfisáætlunar og umhverfisskýrslu.

Verið

velkomin

Landsnet stendur fyrir
opnum kynningarfundi á
Hellu þann 26. júní
á Stracta Hótel,
kl. 12:00-14:00
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Flottir urriðar á 
Þingvöllum

Miðhraun 2 210 Garðabær Sími 587 1300 kapp@kapp.is www.kapp.is

ALHLIÐA
VÉLAVERKSTÆÐI

Hafðu samband í síma 587 1300
og við sérsníðum lausn sem hentar þér!

FRÉTTIR

Mynd / María Gunnarsdóttir

Flott veiði á stuttum tíma

.  Mynd / Ólafur Ben

„Ertu að veiða hérna í Fljótunum?“

Mynd / María Gunnarsdóttir

Gunnar Bender
gunnarbender@gmail.com

Laxveiðin byrjar allt í lagi

555555555555.5..5.5.. júlíjjjúúúújúúúújjjújújúljú ííllíííúlílílílí
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LAGA
RÚLLUPLAST

Rúlluplast
75 cm x 1500 m Svart 8.950,- 9.175,-

75 cm x 1500 m Hvítt  /  Ljósgrænt 9.100,- 9.330,-

50 cm x 1800 m Hvítt  /  Ljósgrænt 7.500,- 7.690,-

Staðgreiðsluverð
án vsk

Greiðslufrestur*)

Tveir gjalddagar
Verð án vsk

Net og bindigarn

Allt verð er tilgreint án virðisaukaskatts, 24,0%

Afhendum frítt á afgreiðslur Samskipa-Landflutninga um land allt.

*) Gjaldfrestur - 2 gjalddagar:  50% greiðist 16. júlí 2018 og 50% greiðist 14. september 2018

Piippo Magic Blue Rúllunet 1,23 m x 3.090 m 18.500,- 19.610,-

Piippo Magic Blue Rúllunet 1,30 m x 3.090 m 19.100,- 20.246,-

Piippo HYBRID rúllunet 1,23 m x 4.000 m 22.500,- 23.850,-

Piippo HYBRID rúllunet 1,23 m x 4.600 m 25.100,- 26.606,-

Piippo HYBRID rúllunet 1,30 m x 4.000 m 23.200,- 24.592,-

Piippo Stórbaggagarn 130 m/kg  (9 kg hnota) 2.990,- 3.169,-

Piippo Stórbaggagarn 145 m/kg  (9 kg hnota) 2.990,- 3.169,-

Piippo Baggagarn 400 m/kg  (5 kg hnota) 1.700,- 1.802,-

Piippo Rúllugarn 1000 m/kg  (5 kg hnota) 1.700,- 1.802,-

Staðgr.
án vsk

Greiðslufrestur*)

2 gjalddagar
Verð án vsk

ÞÓR F
H

REYKJAVÍK:

Krókháls 16

Sími 568-1500

AKUREYRI:

Baldursnes 8

Sími 568-1555

Vefsíða og 

netverslun:

www.thor.is

SLÖKKTU Á LETINNI OG
KVEIKTU Á HÖRKUTÓLINU

Mitsubishi L200 4x4 er fullkomin blanda fólks- og pallbíls. Hann er byggður á heilli grind, með hátt 
og lágt drif, dráttargetu upp á 3.1 tonn og 450 Nm togkraft. Nú fylgir 350.000 kr. sumarauki með 
öllum nýjum Mitsubishi bílum keyptum hjá HEKLU. Slökktu á letinni og kveiktu á hörkutólinu 
í þér með nýjum L200. Hlökkum til að sjá þig!

Mitsubishi L200 4x4
Verð frá:

5.190.000 kr.
5 ára ábyrgð fylgir fólksbílum HEKLU að uppfylltum ákvæðum ábyrgðarskilmála. Þá er að finna á www.hekla.is/abyrgd

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Umboðsmenn um land allt: Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · BVA Egilsstöðum

FYRIR HUGSANDI FÓLK

Sumarauki að verðmæti350.000 kr. fylgir!
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Vilji þjóðarinnar

Er nauðsynlegt að skjóta þá?

Stofn í góðu standi

Ímynd Íslands og efnahagur

Ferðaþjónustan skaðast ekki

Hvalir éta milljónir tonna

Seint skapast sátt

Er nauðsynlegt að friða þá?

Kafa niður á 3.000 metra 

Sömu skynfæri og menn 

Hljóð hvala 

Fæðuöflun hvala 

Fæða og far

Uggar stjórna jafnvægi 

/VH

Fiskur í hvíld
STEKKUR 

HLUNNINDI&VEIÐI 

Guðjón Einarsson
gudjone3@gmail.com E r nauðsynlegt að skjóta þá? Allar veiðar fela í sér 

dráp á dýrum. Er nauðsynlegt að skjóta hreindýr á 
heiðum uppi? Eða gæs og rjúpu?
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Bókaðu tíma í síma 568 6880 eða á www.heyrnartaekni.is

Fáðu heyrnartæki til prufu

Akureyri | Akranes | Egilsstaðir | Hvammstangi | Húsavík | Selfoss| Reykjanesbær

Um árabil hefur Heyrnartækni veitt þjónustu víðs vegar 
um landið. Við bjóðum upp á mikið úrval vandaðra 
heyrnartækja í ólíkum verðflokkum. Kannaðu hvenær Árni 
Hafstað heyrnarfræðingur verður næst í nágrenni við þig.

Heyrnartækni | Glæsibæ | Álfheimum 74 | 104 Reykjavík | Landsbyggðaþjónusta | Sími 568 6880

Atvinnutæki sérhæfir sig í útleigu á vinnuvélum og tækjum 
til byggingar og jarðvegsframkvæmda.

Atvinnutæki bjóða tæki til skammtíma- og langtímaleigu. 
Einnig bjóðum við upp á leiga til kaups þar sem hlutfall af 
leigugjaldi getur gengið upp í kaup.

HELSTU KOSTIR ÞESS AÐ LEIGJA ERU EFTIRFARANDI:

A. Lægri fjármagnskostnaður.
B. Minni viðhaldskostnaður.

C. Hagræðing á vali tækja fyrir ákveðin verkefni.

ATVINNUTÆKI GETA BOÐIÐ EFTIRIFARANDI TÆKI TIL LEIGU:

 √ Beltavélar 2–50 tonn
 √ Hjólavélar 14–17 tonn
 √ Skotbómulyftarar 7–14 metra
 √ Jarðýtur
 √ Valtarar
 √ Jarðvegsþjöppur
 √ Vinnuvélar með GPS Trimble búnaði & rototilti

Nánari upplýsingar í síma 893-8424 og 694-3700.

LEIGUVÉLAR OG TÆKI

Hringhella 12, 221 Hafnarfjörður · Sími 565 1489 · isror@isror.is · www.isror.is

Hjá Ísrör færðu einangruð
hitaveiturör frá LOGSTOR

– Stálrör
– Stálfittings og samsetningar

– Pexrör
– Pexfittings og samsetningar

– PexElextra sveiganlegri plaströr
– Pexfittings og samsetningar

Og svo allt annað sem þarf til 
hitaveitulagna

Nýtt hjá ÍSRÖR
Bjóðum nú kaldavatnslagnir
PE-100 og PE-80 ásamt 
tilheyrandi fittings

Bjóðum einnig snjóbræðslurör 
PP og PE

Líklega besta verðið

Bændablaðið
Næsta blað kemur út 

5. júlí

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

www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is

Kraftvélar á Akureyri
Í útibúi okkar að Draupnisgötu 6 á Akureyri erum við með 
ný tæki til sýnis ásamt því að útvega varahluti í allar tegundir 

vinnuvéla, lyftara og landbúnaðartækja.

D
RA

U
PN

IS
G

A
TA

HÖRGÁRBRAUT

HÖRGÁRBRAUT
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Kveikur með hæsta 
kynbótadóm klárhesta

 HROSS&HESTAMENNSKA

Hér má sjá hversu glæsilegir heimsmeistarinn og Þórarinn eru saman. 
Sauðárkrókur er í baksýn.  Mynd / Magnús Hlynur Hreiðarsson

Þráinn með nýtt heimsmet 
í kynbótadómi 8,95

 /MHH

Kveikur frá Stangarlæk fór fallega á tölti við lausan taum. Knapi er Aðalheiður 
Anna Guðjónsdóttir.  Mynd / Svanhildur Jónsdóttir

/ghp

Þolreið á Landsmót hestamanna

/BR

 /ghp

Aðstandendur Spuna frá Vesturkoti munu hampa Sleipnisbikarnum í sumar. 

Ragnarssonar.   Mynd / Einkasafn

þá í lægra haldi fyrir Hrannari frá Flugumýri II sem sigraði greinina. Í sumar munu þeir allir hljóta fyrstu verðlaun 

Mynd/ghp

Spuni frá Vesturkoti 
hlýtur Sleipnisbikarinn
– Sextán stóðhestar geta hlotið afkvæmaverðlaun á Landsmóti hestamanna
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ehf.

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

Hafðu samband við sölumann í síma 590 5116 eða sendu línu á iab@klettur.is og kynntu þér þína möguleika.

KLETTUR  /  SALA OG ÞJÓNUSTA  /  KLETTAGARÐAR 8-10  /  104 REYKJAVÍK  /  590 5100  /  klettur.is

Nú bjóðum við MultiOne 6.3 SD vélar á enn betra verði en áður og 
með fleiri aukahluti innifalda. Um er að ræða frábærar fjölnotavélar 
með 1200 kg lyftigetu. 

Á MultiOne 6.3 SD situr stjórnandi í aftari hluta þessara lipru og 
sveigjanlegu véla. Vélarnar afhendast með skóflu, aukaballest
að aftan og taðgreip.

Ný sending af MultiOne

6.3 SD fjölnotavélum

Oft veltir lítil vél þungu hlassi

Ertu þreyttur eftir daginn? 
Prófaðu teygjanlegar vinnubuxur!

Verð: kr. 17.236,- 
KH Vinnuföt Nethyl 2a  110 Reykjavík Sími: 577 1000  info@khvinnufot.is  www.khvinnufot.is

Rafræn vatnshitun fyrir handlaugar, 
eldhúsvaska, sturtur og baðherbergi.

Samstundis kjörhiti 
- nákvæmlega

Nýtískuleg 
orkusparandi lausn 

fyrir köld svæði

ÖRYGGI OG 
GÆÐI FRÁ
ÞÝSKALANDI

Draghálsi 14 - 16 · Sími 4 12 12 00 · www.isleifur.is

GRÆNT ALLA LEIÐ

Bændablaðið Smáauglýsingar 56-30-300 

Næsta blað kemur út 5. júlí
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Vatnsafl hagkvæmur kostur

Raforkukerfið komið í strand?

Horft verði til
staðbundinna lausna!

Þversagnir umræðunnar

Barist fyrir sæstreng
á bak við tjöldin

Raforku á minn disk, takk, en 
engar loftlínur eða strengi

Orkuöryggi verði tryggt,
en bara fyrir suma

Sívaxandi eftirspurn

FRÉTTASKÝRING

Hörður Kristjánsson
hk@bondi.is

Orkustofnun ýtir undir hugmyndir um smávirkjanir til að mæta síaukinni orkuþörf á Íslandi:

Græn sviðsmynd kallar á 100% 
raforkuaukningu til 2050
– Allir vilja græna orku án þess að virkja meira, en kerfið í dag ræður ekki við frekari uppbyggingu á atvinnustarfsemi úti um land
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Græn orka eftirsótt

Unnið þvert á markmið Kyoto og 
Parísarsáttmála

Sviðsmyndir um raforkunotkun 
til 2050

Hægar framfarir þýða 50% 
raforkuaukningu

Græn sviðsmynd 100% 
raforkuaukning

Aukin stórnotkun þýðir 29 
megawatta aukningu á ári

Stöðnun eða framþróun,
hvort viljum við?

 Lely Welger Tornado rúllusamstæðan

2 ára verksmiðjuábyrgð

RPC 245 Tornado er sterk og afkastamikil 
rúllusamstæða sem byggir á áratuga 
reynslu Welger í smiði rúlluvéla.

25 hnífar. Sópvinda 2,25 metrar
brautarlaus. Yfirstærð af dekkjum 
710/40R-22,5.

Allar nánari upplýsingar hjá sölumönnum okkar

Krókhálsi 5F • 110 Reykjavík • Sími: 414-0000 • Baldursnes 2 • 603 Akureyri • Sími: 464-8600

Lely center Ísland
farming innovators

UTAN ÚR HEIMI

Heitið Monsanto lagt niður 
og Bayer kemur í staðinn

/VH

Hið alræmda nafn Monsanto hverfur af markaði og verða vörur sameinaðs 
fyrirtækis hér eftir merkar Bayer.

Í stað Roundup er nú stillt upp gróð-
ureyðingarefni undir nafninu Keeper 
L frá BAYER. Það er sambærilegt 
efni en jafnvel enn áhrifaríkara. Bæði 
innihalda virka eiturefnið glyfosat.

Aragrúi lausna hefur komið fram á síðustu árum við virkjun hafstrauma. 
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Tækniháskólinn í München telur sig hafa fundið skaðlausan vistvænan arftaka skordýraeiturs:

Vistvænt fyrirbyggjandi varnarefni fyrir landbúnað

Án býflugna – engin 
matvælaframleiðsla

Nýtt skaðlaust varnarefni

Innblástur sóttur í fælnimátt 
tóbaksjurtarinnar

Er ekki eitrað og safnast ekki 
upp í náttúrunni

Líka talið hafa fælnimátt fyrir
skaðlegar bakteríur

/HKr. 

UTAN ÚR HEIMI

Ef skordýr hafa val á milli ómeðhöndlaðs hveitis til vinstri og meðhöndlaðs 
hveitis sem úðað hefur verið með cembratrienol eða CBT-ol til hægri, þá 
forðast þau meðhöndlaða hveitið. Mynd / W. Misschko/TUM

Thomas Brück.

Cembratrienol, eða CBT-ol, var framleitt í þessum tækjabúnaði í líffræði-
rannsóknarmiðstöð TUM í Þýskalandi.  Mynd / A. Battenberg/TUM

Breskir eggjaframleiðendur komnir fram úr sjálfum sér í endurnýjun búrhænsnabúanna: 

Framleiðsla „ráphænsnaeggja“ í Bretlandi
í hættu vegna offramleiðslu
– Bændur veðja ýmist á „ráphænsnabú“ á einni hæð eða  „kojubú“ í stað hefðbundinna búa með lokuðum búrum

Frjálsar hænur eða ráphænsni?

Íslenskt ráphænsnabú í Eyjafirði

Smithætta fylgir fullu frelsi 

Offramleiðsla og verðfall

Ráphænsnabú á einni hæð
eða kojubú

Ráphænsnabú á einni hæð 
ódýrust í uppsetningu

Tap á eggjaframleiðslunni

/HKr. 

Ráphænur í eins konar kojubúi með opnum varpkössum á mörgum hæðum. 

Þéttbýlið má þó ekki vera of mikið samkvæmt reglugerðum. 

Eldi hænsna í algjöru frelsi getur 

hættulegum sjúkdómum.
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S: 5272600 - www.velavit.is
Varahlutir - Viðgerðir

Vélavit
Sala - Þjónusta

Startarar og Alternatorar 
í flestar gerðir véla og tækja

Orkustofnun - Grensásvegi 9 - 108 Reykjavík - Sími 569-6000 - www.os.is 

Hefur þú kynnt þér 
Smávirkjanaverkefni 
Orkustofnunar?

Smærri virkjanir geta verið lyftistöng fyrir bæði 
bændur og fleiri aðila 

Þær geta stuðlað að auknu orkuöryggi í landinu

Geta verið svar við orkuskorti víða um land

Geta tryggt vaxtarmöguleika í dreifðari 
byggðum landsins

Kynntu þér málið á vef Orkustofnunar:
https://orkustofnun.is/raforka/smavirkjanir/

Bændablaðið Smáauglýsingar 56-30-300 
Næsta blað kemur út 5. júlí
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Fræsöfn og geymslur

1200 km frá norðurheimskautinu

Svalbarði ákjósanlegur

Fræhvelfingin á Svalbarða 10 ára:

Erfðaauðlindir plantna eru ein 
dýrmætasta eign mannkynsins

UTAN ÚR HEIMI

Vilmundur Hansen
vilmundur@bondi.is

Árni Bragason, landgræðslustjóri og fyrrverandi forstjóri NordGen, með frækassa sem sendur var til Sýrlands í fyrsta sinn sem fræ var tekið út úr 
frægeymslunni á Svalbarða. Myndir / Árni Bragason og NordGen.

Inngangurinn að frægeymslunni í 
berginu.

Fræ frá Norður-Kóreu sem geymd 
eru á Svalbarða.

Árið 2015 voru fyrstu fræin tekin úr frægeymslunni til ræktunar.

Danski sjónvarpsbóndinn, Bonde-
røven, Frank Erichsen, ásamt Árna 
Bragasyni við frægeymsluna á 
Svalbarða.

Fræ í geymslu. 
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www.VBL.is REYKJAVÍK
Krókháls 5F 
110 Reykjavík 
Sími: 414-0000 

AKUREYRI
Baldursnes 2 
603 Akureyri 
Sími: 464-8600 

 

Framúrskarandi 
5 LAGA rúlluplast sem reynst 
hefur frábærlega á Íslandi!

RÚLLUPLAST OG NET

Lengd: 1500 m
Breidd: 75 cm
Stungupróf: 350 gr
Fjöldi rúlla á bretti: 40

Hefur þú brennandi áhuga á vélum og vilt vinna í lifandi og 

Vélfang ehf. er sölu- og þjónustuaði l i  á sviði  v innu- og landbúnaðarvéla. 
Vélfang ehf. var val ið Framúrskarandi fyr i rtæki 2015, 2016 og 2017

Hjá Vélfangi starfar hópur fólks sem hefur það að markmiði 
að veita viðskiptavinum sínum framúrskarandi þjónustu.

Hæfniskröfur:

Reynsla af vélaviðgerðum nauðsynleg.
Menntun við hæfi  kostur.
Rík þjónustulund, jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Gott með að vinna í teymi.

Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem allra fyrst.
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.

Gylfaflöt 32  112 Reykjavík  Sími 580 8200 velfang.is
Frostagötu 2a  603 Akureyri  velfang@velfang.is 

-VERKIN TALA

Erfðaefni geymt á þremur stöðum

Hágæða efni varðveitt

Hvað þarf að geyma mörg fræ?

Kynbætur til að brauðfæða 
mannkynið

Leynd vegna fyrstu úttektarinnar

Strangar reglur um
eignarhald fræja

Mikilvægt starf til framtíðar

Árni Bragason ásamt eiginkonu sinni, Önnu Vilborgu Einarsdóttur, á tíu 
ára afmæli frægeymslunnar á Svalbarða fyrir framan frosnu hurðina að 
frægeymslunni.

Fræ undirbúin til geymslu.

Frægeymslan er í sífrera 1200 kílómetra frá Norðurpólnum. Í fyrstu voru 
fræin geymd í gámi í gamalli kolanámu, nánar tiltekið námu númer fjögur, 
sem var hætt að nota.
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Mikil matarveisla

Þrír bestu

Bjórhátíðin á Hólum í Hjaltadal:

Metþátttaka brugghúsa af öllu landinu

Að þessu sinni var það Bruggsmiðjan Kaldi sem átti besta bjórinn, hér eru fulltrúar hennar á hátíðinni. Myndir / Bjórhátíðin á Hólum

Bjórhátíðin er mikil matarveisla.

Þessi þrjú sáu um Pretzelið.

í Bjórhátíð á Hólum í Hjaltadal, eða 
alls 14.

Bjórhátíðin á Hólum í Hjaltadal var haldin í áttunda sinn.

Landbúnaðarháskóli Íslands:

Systur meðal útskriftarnema

Nóg af búfræðingum á 
Mannskaðahóli

Gott félagslíf og góðar minningar 

 /BR

Systurnar Lilja og Stella Bjarnadætur útskrifuðust saman úr búfræði á 
dögunum.

Stella og Lilja ásamt mökum sínum, 
Jóhannesi Geir og Friðriki Andra.

Mikill áhugi á 
námi við LbhÍ

/BR
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ÆÐARBÆNDUR
Móttaka æðardúns til hreinsunar er hafin hjá 

Dúnhreinsuninni eh ., við Axarhöfða í Reykjav k.

Við greiðum flutningskostnað til Reykjavíkur.

Hafið samband í síma 892 8080.

Dúnhreinsunin ehf. við Axarhöfða, 110 Reykjavík 

Frábær loft trampólín til að hafa 
á leiksvæðum við sundlaugar, á 
tjaldstæðum eða þar sem börn 
á öllum aldri eru að leik. 

Fást í ýmsum litasamsetningum og stærðum frá 33 m².

S. 453 8888 - velaval@velaval.is

LOFT TRAMPÓLÍN

Markmið okkar er að spara  
viðskiptavinum tíma,  
fyrirhöfn og fjármuni.

VA N TA R  Þ I G  STA R FS F Ó L K

Handafl er traust og fagleg  
starfsmannaveita með  

margra ára reynslu á markaði  
þar sem við þjónustum  
stór og smá fyrirtæki.

Við útvegum hæfa  
starfskrafta í flestar 

greinar atvinnulífsins

Suðurlandsbraut 6,  Rvk. |  SÍMI 419 9000  info@handafl.is  |  handafl.is

 

www.VBL.is REYKJAVÍK
Krókháls 5F 
110 Reykjavík 
Sími: 414-0000 

AKUREYRI
Baldursnes 2 
603 Akureyri 
Sími: 464-8600 

JOHN DEERE OLÍUR

NÚNA ER RÉTTI TÍMINN TIL AÐ YFIRFARA 
VÉLARNAR OG TÆKIN

Hágæða vörur sem henta sérstaklega öllum 
John Deere dráttarvélum og einnig öllum 
öðrum gerðum dráttarvéla

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300 
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Slys og veikindi kveiktu áhugann 
á rafhjólunum

Félagsleg einangrun rofin með 
kaupum á rafknúnu þríhjóli

Fyrirtæki stofnað
um hagkvæm innkaup

TÆKNI&MENNING

Karólína S. Hróðmarsdóttir og Svavar Kristinsson á Tongli-hjólunum sínum í Hveragerði.

Hópur rafhjólafólks á Blómstrandi dögum í Hveragerði 2017. 

Svavar hefur látið hanna golfpoka-
festingu aftan á rafhjólin sem vakið 
hefur athygli framleiðenda í Kína. 

Hjólasending komin í hús 2017. 

Hörður Kristjánsson
hk@bondi.is

Skjaldbökurnar, fyrstu rafhjólasamtök landsins, formlega stofnuð í blómabænum Hveragerði 17. júní:

Slys og veikindi urðu kveikjan að 
rafknúinni samfélagsbyltingu
– Ungir sem aldnir, hreyfihamlaðir og heilbrigðir þeysa nú um götur Hveragerðis og hafa gaman af

Hópur hamingjusamra rafhjólaeigenda í Hveragerði stillti sér upp fyrir Bændablaðið á glæsilegu raffákunum sínum. Myndir / HKr. 
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Komast 30 til 40 km
á einni hleðslu

Fyrir alla aldurshópa

Hjólin líka hentug á golfvöllinn

Frumraun líkt og Tomsen-bíllinn

– Taka tryggingar ekki þátt 
í kaupum á svona hjólum fyrir 
hreyfiskerta?

Stofnuðu Skjaldbökurnar, fyrsta 
rafhjólaklúbb landsins

 Með 500 eða 1.000 watta mótor

Kraftmeiri hjól fyrir golfið og 
brattari brekkur

 Sveitarfélagið fagnar framtakinu

Rafhjólamenningin gullsígildi

Guðlaugur Lárusson ekur um á tveggja manna „Station Cadillac“ rafmagns-
hjóli með engilinn sinn og eiginkonuna, Hólmfríði Jónsdóttur, í aftursætinu. 
Hún segist ekki vera farin að keyra hjólið enn, en það gæti alveg komið 
að því. Guðlaugur er afburðahress, gamall togarajaxl og var skipstjóri um 
áratuga skeið. Hann hefur sterkar skoðanir á pólitík og stingur upp á að 
rafhjólasamtökin Skjaldbökurnar bjóði fram lista í næstu alþingiskosningum. 

Skaparinn ætlaðist til þess að við 

og bauð konunni upp í dans að 
loknum akstri, við dúndrandi músík 
úr hátölurum rafskutlunnar.

Örn Guðmundsson er mikill aðdáandi 
Bítlanna og hefur útbúið hjól sitt 

spila uppáhalds músíkina meðan 
hann ekur um götur Hveragerðis. 
Hann segir að Rolling Stones fái 
auðvitað líka að heyrast. Til að sýna 
hollustu sína við Bítlana hefur hann 
sett mynd af þeim félögum í stað 
númeraplötu aftan á hjólið.

„Þessi hjól eru svakalega mikil 
lyftistöng fyrir okkur og gaman 
að þessu. Maður skreppur t.d. á 
rafhjólinu í Bónus,“ segir Örn.

Eyþór H. Ólafsson, forseti bæjar-
stjórnar Hveragerðis, segir þessa 
innleiðingu rafhjólamenningar í 
bænum vera mjög gleðilega og 
skemmtilega.
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Opnað fyrir aðgang

Skilyrði fyrir aðgangi
hunda og katta

/VH

 

Notaður Lely A3 mjaltaþjónn

Allar nánari upplýsingar hjá sölumönnum - Sími 896-2866, sverrir@vbl.is

Krókhálsi 5F • 110 Reykjavík • Sími: 414-0000 • Baldursnes 2 • 603 Akureyri • Sími: 464-8600

Lely center Ísland
farming innovators

Höfum til sölu Lely A3 mjaltaþjón árgerð 2008

Eigum til tinda og hnífa í flestar gerðir 
heyvinnuvéla, einnig slöngur og dekk 
með eða án felgu.

S. 453 8888 - velaval@velaval.is

FYRIR HEYSKAPINN

Viljayfirlýsing um undirbúning menningarhúss:

Viðbygging og endurbætur 
á Safnahúsi Skagfirðinga

Forsagan nær til ársins 1999

Slegið á frest vegna erfiðleika í 
efnahagslífi

/MÞÞ

Matvælastofnun:

Hundar og kettir á veitingastöðum
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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

HURÐIR
Tunguháls 10, 110 Reykjavík, sími 567 3440, vagnar@vagnar.is, vagnar.is

• Stuttur afhendingartími
• Hágæða íslensk  

framleiðsla
• Val um fjölda lita í 

RAL-litakerfinu
• Vindstyrktar hurðir

Bílskúrs- og iðnaðarhurðir

Iðnaðarhurðir

Iðnaðarhurðir með gönguhurð

Bílskúrshurðir

Hurðir í trékarma

Tvískiptar hurðir

Smíðað eftir máli

Fyrsta flokks þjónusta og ráðgjöf
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Miklu meira en „þakgróðurhús“

Von, jákvæðni og áskoranir

 

www.VBL.is REYKJAVÍK
Krókháls 5F 
110 Reykjavík 
Sími: 414-0000 

AKUREYRI
Baldursnes 2 
603 Akureyri 
Sími: 464-8600 

HLIÐGRINDUR - ÝMSAR STÆRÐIR
Númer Lýsing Verð án vsk. Verð með vsk.
F000 2147 03   Hlið 0,91 m, 7 sláa  kr. 11.018 kr. 13.662
F000 2147 04   Hlið 1,22 m, 7 sláa  kr. 12.900 kr. 15.996
F000 2140 05   Hlið 1,52 m, 7 sláa  kr. 14.264 kr. 17.687
F000 2147 06   Hlið 1.83 m, 7 sláa  kr. 17.222 kr. 19.147
F000 2140 07   Hlið 2,13 m, 7 sláa  kr. 15.779 kr. 21.355
F000 2140 09   Hlið 2.75 m, 7 sláa  kr. 20.549 kr. 25.481
F000 2140 10   Hlið 3,05 m, 7 sláa  kr. 21.396 kr. 26.531
F000 2140 11   Hlið 3,35 m, 7 sláa  kr. 23.211 kr. 28.782
F000 2140 12   Hlið 3,66 m, 7 sláa  kr. 23.376 kr. 28.986
F000 2140 13   Hlið 3,95 m, 7 sláa  kr. 26.658 kr. 33.056
F000 2140 14   Hlið 4,27 m, 7 sláa  kr. 28.509 kr. 35.351
F000 2140 15   Hlið 4,57 m, 7 sláa  kr. 29.639 kr. 36.752
F000 2140 16   Hlið 4.88 m, 7 sláa  kr. 30.327 kr. 37.605

VILT ÞÚ SETJA UPP  
HLEÐSLUSTÖÐ  
FYRIR RAFBÍLA?

Í vetur auglýsti verkefnið Hleðsla í hlaði 
eftir bændum sem hafa áhuga á því að 
setja upp hleðslustöð fyrir rafbíla. Við 
viljum þétta netið um allt land og óskum 
eftir þátttöku fleiri bænda.

ÁVINNINGUR BÆNDA:

 √ Sala á rafmagni er ný tekjulind 
 √ Viðbót við aðra þjónustu á býlinu
 √ Félagar í Hey Iceland og BÍ eiga  

kost á styrk
 √ Stuðningur og ráðgjöf

Hleðsla í hlaði er samstarfsverkefni 
Bændasamtaka Íslands, Orkuseturs og 
Hey Iceland. Aðal markmið er að fjölga 
hleðslustöðvum fyrir rafbíla í sveitum 
landsins. Samkomulag var gert við Hlöðu 
ehf. sem býður hentugar hleðslulausnir 
sem eru sniðnar að þörfum hvers og eins. 

Nánari upplýsingar um Hleðslu í hlaði  
er að finna á www.bondi.is.

Verð frá kr. 89.990- m. vsk.

HLEÐSLUSTÖÐVAR  
FYRIR BÆNDUR

Upplýsingar um hleðslustöðvar veita 
sölumenn Hlöðu ehf. í síma 564 1440  

og í netfangið hlada@hlada.is.
Nánar á www.hlada.is.

UTAN ÚR HEIMI

Fyrirtækið Brooklyn Grange í New York-borg rekur viðamestu ræktun grænmetis og kryddjurta í heiminum á þaki háhýsa í borginni. Myndir / Brooklyn Grange

Erla Hjördís
Gunnarsdóttir
ehg@bondi.is
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VÖNDUÐ JEPPADEKK
Á FRÁBÆRU VERÐI

STÆRÐ 315/70R17

49.600,- kr. 

STÆRÐ 285/70R17

46.900,- kr. 

ARCTIC TRUCKS | KLETTHÁLSI 3 | 110 REYKJAVÍK | 540 4900

WWW.ARCTICTRUCKS.IS

ÞÚ FÆRÐ JEPPADEKKIN HJÁ OKKUR!

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

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

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300 

/ehg
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Tveir traktorar tengdir saman

Framleiðsla hefst

Kostir og gallar

/VH

Doe Triple-D samtengdar 
dráttarvélar

 /VH

Trjádauði í Afríku:

Þúsund ára gömul baobab í Afríku 
drepast vegna veðurfarsbreytinga

UTAN ÚR HEIMI

  /VH

Þróun lífsins:

Ríflega 500 milljón ára gömul fótspor

Ekki hefur verið ráðið af fótsporaleifunum hversu mörg fótapör kvikindið 

Virunga-þjóðgarðurinn í Kongó:

Lokaður ferðamönnum til 2019

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

Láttu dæluna 
ganga!
Hjá Dynjanda færðu öflugar 
háþrýstidælur fyrir fjölbreyttar 
aðstæður og verkefni.
Hafðu samband.
Við veitum þér faglega aðstoð. 
 

TE
N

G
IT

A
U

G
A

R Fallvarnarbúnaður

Hafðu samband og kynntu þér 
vöruúrvalið og þjónustuna

Fjölbreytt og gott úrval til á lager

Námskeið um fallvarnir fyrir viðskiptavini 

Skoðanir og eftirlit á fallvarnarbúnaði

FA
LLB

LA
K

K
IR

BELTI

Sumarhúsalóðir til sölu á besta stað í Laugardalnum - 
Bláskógabyggð.

» 70 mín. akstur  
frá Reykjavík. 

» 10 mín. akstur  
til Laugarvatns. 

» 5 mín. akstur að  
næsta golfvelli.

» Heitt og kalt vatn 
í boði. 

» Gröfuþjónusta á  
staðnum. 

NÝTT SUMARHÚSASVÆÐI
FRÍSTUNDARSVÆÐIÐ KOLVIÐARHOLTI

Allar nánari upplýsingar í síma 896-0071 og í gegnum 
netfangið audunn62@gmail.com

GÍRAR  -  FÆRIBÖND -  RAFMÓTORAR -  LEGUR

588 80 40
www.scanver.is

RAFMÓTORAR

SAMÞJÖPPUÐ GÆÐI Í  
MANITOU SKOTBÓMULYFTARA

 » Lyftigeta: 2.000 kg        
 » Lyftihæð: 4.300 mm
 » Breidd: 1.490 mm          
 » Mesta hæð: 1.900 mm

 » Hraði: 25 km/klst          
 » Eigin þyngd: 4.260 kg      
 » Vél: Kubota 50 HÖ
 » Gafflar og skófla

PON Pétur O. Nikulásson ehf. | Melabraut 21, 220 Hafnarfjörður  
Sími: 580 0110 | Heimasíða: www.pon.is

MT 420 H  
NÝR BUGGY 

TILBOÐSVERÐ á 10 fyrstu tækjunum er 4.950.000 kr. + vsk.
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Ættkvíslin Mangifera

Indlandsmangó Mangifera indica

HELSTU NYTJAJURTIR HEIMSINS

Vilmundur Hansen
vilmundur@bondi.is

Mangótré eru langlíf og ekki óalgengt að 300 ára gömul tré beri ávöxt. Þau ná milli 35 og 40 metra hæð í náttúrulegum heimkynnum sínum og stofninn getur verið tíu metrar að þvermáli. Afbrigði 

Talsverður stærðar- og útlitsmunur er á mangóyrkjun-
um 'Ataulfo' og 'Tommy Atkins'.

Yrkið 'Alphonso' er ræktað í Asíu og sagt 
bragðbesta mangó sem völ er á.

Yrkið 'Turpentine' er nánast óætt vegna þess að það 
bragðast eins og lyktin af terpentínu.
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Nafnaspeki

Með elstu ræktunarplöntum 

Yfir 1000 mangóyrki 

Mest borðað ferskt

Mangó og menning

Mangó af fræi

Mangó, Ísland og James Bond

Myndir af Ambika, gyðju jainista á 
Indlandi, sýna hana iðulega sitjandi 
undir mangótré.

Indverska mangó er líklega upprunnið á Indlandi við rætur Himalajafjalla og í Burma. Talið er að ræktun þess teygi 
sig 6.000 ár aftur í tímann í Suður og Suðaustur-Asíu og að plantan sé með þeim elstu í ræktun.

'Haden' er móðuryrki margra rækt-
unarafbrigða.

'Kent'. Uppruni í Flórída, aldin í 
meðallagi stórt og bragðgott.

'Keitt' ber stór aldin sem þurfa 
langan ræktunartíma.

Húð aldinanna er slétt, vax- eða 
leðurkennt og litur húðarinnar 
breytilegur og getur verið gulur, 
rauður og grænn og allt þar á milli. 
Aldinin geta verið hnöttótt, ílöng eða 
nýrnalaga.

Blóm mangótrjáa þykja viðeigandi 
fórn til Sarasvati, gyðju visku, 
þekkingarleitar, tónlistar og lista.
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 MENNING&LISTIR

Skólahljómssveitirnar
í Gaggó á Ísafirði

Varð til úr hljómsveitinni 
Skippers

Lagt á ráðin um stofnun á 
„alvöru“ hljómsveit

Hljómsveitin Trap á sviðinu á skemmtistaðnum Catalina í Kópavogi þar sem hún hefur spilað um árabil. Hljómsveitarmeðlimir eru, talið frá vinstri: Kristján 
Hermannsson sem spilar á hljómborð, Rúnar Þór Pétursson spilar á gítar og syngur, Rúnar Vilbergsson spilar á trommur, Reynir Guðmundsson spilar á 
gítar og syngur og lengst til hægri er Örn Jónsson bassaleikari. Myndir / Hörður Kristjánsson

Auk þess að vinna að plötunni með Trap er Rúnar Þór nú á leið í Abbey 
Road studio Bítlanna í London til að taka upp eigin plötu. Hann segir nú að 
þetta verði sín síðasta plata. 

Bifvélavirkinn Örn Jónsson kann sannarlega vel tökin á bassanum. Hann 
lék m.a. með hljómsveitinni Grafík þegar hún var stofnuð 1981. 

Pípulagningameistarinn Reynir Guðmundsson spilaði um árabil og söng 
í Bændahöllinni, Súlnasal Hótel Sögu, með hljómsveit sinni Saga Class.

Hörður Kristjánsson
hk@bondi.is

Skólahljómsveitin Trap frá Ísafirði verður 50 ára á næsta ári og gefur út sína  fyrstu plötu í haust:

Meðlimir TRAP hafa komið við sögu 
á annan tug hljómsveita á hálfri öld
– Flestar voru hljómsveitirnar stofnaðar á Ísafirði á Bítlaárunum 1960 til 1970
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Trap stofnuð veturinn 1969

Spiluðu á skólaböllum og 
almennum dansleikjum

Þetta var svo gaman

Rekinn úr Gaggó og fór á Núp

Á skíðum á ball á Flateyri

Spiluðu allir í mörgum 
hljómsveitum

Spiluðu á skólaböllum og 
almennum böllum til skiptis

Hljómborðsleikari Trap spilaði 
sitt fyrsta gigg 11 ára gamall

Tónlistarmaðurinn Rúnar H. Vilbergsson spilaði með fjölda hljómsveita líkt 
af starfað sem bankamaður. Hann hóf sinn opinbera feril í spilamennsku 
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Aðgengilegt útivistarsvæði fyrir 
almenning

Ríflega 600 hektara svæði á 
heiðarlandi Hjalla

Gestgjafar aðalfundar 
Skógræktarfélags Íslands

     /MÞÞ

SKÓGRÆKT&LANDGRÆÐSLA

Skógræktarfélag Suður-Þingeyinga:

Unnið að uppbyggingu í Fossselsskógi 
og í Hjalla í Reykjadal

Formaður Skógræktarfélags Suður-Þingeyinga, Agnes Þórunn Guðbergsdóttir, með Vigdísi Finnbogadóttur, fyrr-
verandi forseta Íslands, í Fossselsskógi.

Á liðnu ári bar það hæst í starfsemi félagsins að unnið var að undirbúningi aðalfundar Skógræktarfélags Íslands 
sem haldinn var á heimaslóðum Suður-Þingeyinga. Hér eru aðalfundargestir á ferðinni.

gera Fossselsskóg aðgengilegan 
sem útivistarsvæði fyrir almenning.

Ketilkaffi er ómissandi þegar 
skógræktarfólk kemur saman.

 MENNING&LISTIR

/VH

Trjáklippingar
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Hafðu samband: bondi@byko.is

ERU LÉTTAR STÁL-
KLÆDDAR SAMLOKU-
EININGAR SEM FÁST 
MEÐ ÞÉTTIFRAUÐS- EÐA 
STEINULLARKJARNA. 

Einingarnar eru sterkar og burðar-
miklar og fást með mismunandi 
yfirborði og litum að eigin vali. 
Helstu kostir þess að nota 
samlokueiningar er auðveld og 
fljót uppsetning, auðveld þrif, mikil 
burðargeta, mikið einangrunargildi 
og er ódýr kostur ef miðað er við 
hefðbundnar lausnir.

Yleiningar henta vel fyrir eldri 
gripahús þar sem skipta þarf út  
þak- og eða veggjaklæðningum. 

BALEX yleiningar eru framleiddar 
undir ströngu eftirliti samkvæmt 
viðurkenndum evrópskum stöðlum.

YLEININGAR

 

www.VBL.is REYKJAVÍK
Krókháls 5F 
110 Reykjavík 
Sími: 414-0000 

AKUREYRI
Baldursnes 2 
603 Akureyri 
Sími: 464-8600 

 

Leitið upplýsinga hjá sölumönnum
Eigum til tinda og hnífa í flestar gerðir heyvinnuvéla

TINDAR OG HNÍFAR

551 5000

Ármúla 15, 108 Reykjavík -  www.proventus.is - proventus@proventus.is

TIL FJÖLBREYTTRA 
STARFA UM LENGRI 
EÐA SKEMMRI TÍMA

Útvegum starfsmenn

Nánari upplýsingar í síma 551 5000 eða sendið  
fyrirspurn á netfangið proventus@proventus.is

iiblbbblbbbbbbbbbl.isbbl.is obcFaceFaFaFacFaaceac oobooceceeboebbooboooookkokok

Landbúnaðarsýning og bændahátíð 
þann 18. ágúst í reiðhöllini Svaðastöðum, 
Skagafirði.

Vélasýning, handverksmarkaður, sölusýning fyrirtækja, afþreying  
og skemmtidagskrá.

Ef þú vilt tryggja þér borð eða bás á sýningunni endilega hafðu samband  
við Sigurlaugu Vordísi á netfangið vordisin@gmail.com eða í síma 659-9016.

SVEITASÆLA 2018

  LÍFEYRISSJÓÐUR BÆNDA  -  Niðurstöður ársreiknings 2017
BREYTING Á HREINNI EIGN TIL GREIÐSLU  EFNAHAGSREIKNINGUR Í ÁRSLOK
LÍFEYRIS  í milljónum króna 2017 2016    í milljónum króna 2017 2016

Breyting á hreinni eign  1.721 -534 Eignir alls 33.176 31.546
Hrein eign frá fyrra ári 31.433 31.966 Skuldir 22 114
Hrein eign til greiðslu lífeyris 33.153 31.433 Hrein eign til greiðslu lífeyris  33.153 31.433

 KENNITÖLUR 2017 2016  TRYGGINGAFRÆÐILEG STAÐA
   í milljónum króna 2017 2016

 STJÓRN

 LÍFEYRISSJÓÐUR BÆNDA  -  STÓRHÖFÐA 23   -  110 REYKJAVÍK  -  SÍMI 563 1300  -  LSB@LSB.IS  -  WWW.LSB.IS

Umhverfis- og mannvirkjasvið Akureyrarbæjar og Vistorka:

Vilja draga úr sóun og auka endurnýtingu

 /MÞÞ

 AUÐLINDIR&UMHVERFISMÁL

555555555.5..5.. júlíjjjjjúúúúúújjúújújújjjúljú ííllíííúlílílílí
tftiferenu m.a. dmmnunððlbður bðurðeVerðVVeVe ððrðrð aaaa ddbb uuuu aaaa dd....mmmmmmnnnniillbbrrrrVeVeVV uuuu aa aaaaðð dlað reiðiblrr rr aaV iiVeVeVerVeerðrðrðrðððððuruurr blbblalalalaðiððððððininininuuuu mmm..aaa.. drdree ttffiirrrr tfiidredrereireeifiiftftftfttt

nnnmmmtsteshehi hótmómmsdsndná L eeaaáá ddss óóttaaáá hhhhiimmmmmmddnnnnLLaááá d ti sdsLandá s hestsmóóttiiiáá óóáá LLLanaanndsddsmdssmmótóóótittii hehhese aa aa aasstt aaaaaa nnnnnnnnmmmmmm aaa aata aatamannaesstatatamaamammanaannnnnannaa
javíkykí Viðidal í Reykyykjkjjjeeðð aa aaaaddal RR aaaa kkííllddiiiiVVVVíí kjaað d jadadí ðiiðidV R kjí jjiiii íííííí ViViViðViiðiððððidiidadadadaall íí ReRReyeeykykykjykjkjakjajajaaa kíkíkíívvvv kíívívívíkvíkíkík
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Stærðarinnar skepnur

Fella rúmlega 100.000 elgi 
árlega

Trjágróðurinn vandamál

Náttúrulegt vistkerfi

Sérstyrkt girðing

Gengið vel til þessa

Umhverfismál:

Sótspor gæludýra 

/VH

Á FAGLEGUM NÓTUM

Snorri Sigurðsson
snsig@arlafoods.com

UTAN ÚR HEIMI

Eplauppskeru- og ævintýraferð
til Noregs 3. – 7. október 2018

Elgir á ný í danskri náttúru 
eftir 5.000 ára fjarveru!
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ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

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.

Jarðvinnsluvélar, áburðardreifarar og sáningarvélar 
frá Sulky komnar í sölu hjá Vélavali. 

Sulky er með söluhæstu tækjum á sínu sviði í vestur 
Evrópu enda mjög virt og þekkt vörumerki.

S. 453 8888 - velaval@velaval.is

SULKY - NÝTT MERKI!

Gera sitt gagn

Aukin ásókn ferðamanna

Elgurinn er stærsta hjartardýrið og er einkennisdýr í mörgum norðlægum héruðum í Noregi, Svíþjóð, Rússlandi, 

/VH

UTAN ÚR HEIMI

Stjórnarformaður Syngenta segir hættu á mat-
vælaskorti verði notkun varnar- og hjálparefna í 

Matvælaskortur yfirvofandi ef hætt verður að 
nota skordýraeitur og erfðabreyttar plöntur
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Gróðureldar og varnir

Gróðureldar

• Í langvarandi þurrkum
• Við hátt hitastig
• Við lágt rakastig
• Í hvassviðri
• Í þrumuveðri

Varnir

Brunavarnir sumarhúsa

Landupplýsingar

Hvað svo?

Víðtækur stýrihópur

 Björn Bjarndal Jónsson.

Steinþór Jónsson hótelstjóri Hótel Keflavík 
“Fyrir gesti Diamond Suites, fyrsta fimm stjörnu hótels landsins, skiptir hvert einasta smáatriði miklu máli. Umsagnir þeirra 
og gesta Hótel Keflavík um sængurfötin frá Lín Design, staðfesta bæði fallegt útlit og einstaka hönnun á heimsvísu. 
Kaup gesta á sængurvörum eftir góða næturgistingu tengist því þeirra upplifun á gæðum, hönnun og réttu vali okkar til að 
bjóða það besta sem völ er á.” 

Lín fyrir hótel og ferðaþjónustu
Nánari upplýsingar sala@lindesign.is

SKÓGRÆKT&LANDGRÆÐSLA

Stýrihópur um brunavarnir í gróðri.
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HOF 1 & 2, FLJÓTSDALSHÉRAÐI 

Jörð í fullum rekstri á fallegum stað við Lagarfljót c.a. 18 km frá 
þéttbýlinu á Egilsstöðum. Jörðin er líklega um 3000 ha í heildina, 
góð bújörð og mjög vel við haldið. 

Tvö góð íbúðarhús eru á jörðinni og tvær aðskildar íbúðir í öðru 
þeirra. Ærgildi eru 425, mjög fín fjárhús(rúma vel um 400 kindur) 
og stór hlaða. 

Mögulegt er að taka við jörðinni í fullum rekstri ásamt öllum tækjum 
sem tilheyra rekstrinum. Einstakt tækifæri fyrir aðila sem áhuga-
samir eru um að hefja búskap. Einnig mögulegt að kaupa jörðina 
án bústofns. 

Verð: 63,5 milljónir! Bústofn og tæki er ekki innifalið í kaupverði 
og skal samið um það sérstaklega. 

Nánari upplýsingar veitir Sigurður Magnússon 
lögg. fasteignasali hjá INNI fasteignasölu í síma 
580 7905. Sjá má myndir og fleira inn á www.inni.is.

Til sjóðfélaga í Lífeyrissjóði bænda 

LÍFEYRISSJÓÐUR BÆNDA 
Stórhöfða 23 -  110 Reykjavík  

 s. 563 1300 -  lsb@lsb.is 

Votlendissjóðurinn leitar að jörðum og landssvæðum til að endurheimta 
votlendi og stöðva losun gróðurhúsalofttegunda. Rannsóknir sýna 
að losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi er mest frá framræstu eða 
röskuðu votlendi.

Votlendissjóðurinn aðstoðar land eigendur við að endurheimta vot lendi og 
draga þannig úr losun gróðurhúsalofttegunda.
Við leitum eftir samstarfi við bændur og landeigendur sem vilja leggja þessu 
mikilvæga málefni lið. 

Frekari upplýsingar veitir: Ásbjörn Björgvinsson framkvæmdastjóri 
Votlendissjóðsins: abbi@votlendi.is 

Áttu skurð sem þú ert 
hættur að nota?
VILTU SÝNA SAMFÉLAGSLEGA ÁBYRGÐ?

Bróðurparturinn plastefni 
ýmiss konar

Dekk áberandi mörg

Magnið kom á óvart

/MÞÞ

Myndir/ Vefur Skagastrandar/James Kennedy

 AUÐLINDIR&UMHVERFISMÁL

Höfðaskóli á Skagaströnd:

Gríðarlegt magn af rusli safnaðist 
í fjöruhreinsunarátaki
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Vélin spræk og eyðir litlu

Lengri pallur, styttra hús

Aðeins laus að aftan með tóman 
pall þegar ekið er á malarvegum

Lokaniðurstaða

Dráttargeta er 3.100 kg og á 
pallinn má setja 1.100 kg 

Eldsneytistankur 75 lítrar

Hæð 1.775 mm

Breidd 1.750 mm

Lengd 5.260 mm

Helstu mál og upplýsingar

É ÁVÉLABÁSINNVÉVÉLÉLALAABÁBÁSÁSISININNNN

Hjörtur L. Jónsson
liklegur@internet.is

Mitsubishi L200. Myndir / HLJ

Afturhurðin opnast öfugt og alveg út, sem gerir það þægilegt að setja inn 
t.d. verkfæratösku eða eitthvað sambærilegt.

Til gamans mátaði ég eitt af mótorhjólum heimilisins á pallinn og er ekki frá 
því að snjósleði komist á þennan pall, svo stór er hann.

Hingað til hef ég ekki talið mig stóran mann, en hér virðist ekki mikið pláss fyrir Allir speglar eru góðir og sýna vel út og aftur fyrir bílinn.

Varadekkið er í fullri stærð og ekkert sérstaklega vont að ná undan.

viftur
Loftviftur - Þakblásarar - Reykblásarar - ATEX viftur

Þú færð viftuna hjá okkur:
viftur.is
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Auðvelt að þrífa flestar vélar Rétt loftmagn í dekkjum 
getur sparað allt að 20% 

eldsneytisnotkun

Smá vinna sem skilar
svo miklu til baka

„Viðhaldinu“ þarf að sinna og 
helst með ást og umhyggju
– Vinna við umhirðu tækja borgar sig alltaf og með réttu loftmagni í hjólbörðum má spara allt að 20% eldsneyti

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300

 KROSSGÁTA Bændablaðsins
Lausn á krossgátu í síðasta blaði

ÖRYGGI – HEILSA – UMHVERFI

Hjörtur L. Jónsson
liklegur@internet.is

Mótorar og varahlutir á lager
Hröð og góð þjónusta

Dreifingaraðili BRIGGS & STRATTON 
á ÍSLANDI

MHG VERSLUN EHF 544-4656 - MHG.IS

HRÓPA NÆRÐAR
RÍKI 

Í MIÐ-
AMERÍKU

ERGJA TRÉ RENTA RÓMVERSK 
TALA

ÓHAPP

PÚÐUR
ER

TUDDI

LOGA VESÆLL

SKYNFÆRI

TAUMHALD

HLJÓÐA
GILDRA

GJALD-
MIÐILL

PENINGAR

HYLLI

LISTA-
MAÐURSTAFN

VÆRING

BIL

FISKIMIÐ

KÁL

TITILL
HLJÓTT

MINNKUN
TALA SÆRAHAFUR

ORÐTAK

VERKFÆRI

TUNNU

EKKI
FUGL

LIGGJANDI

SLAPPUR

LEYSIR

KÝS

TVEIR 
EINS

SNERIL

SÍTT
HYLJA

VÍSILJÓS

STOPP
FENGURÓVILD

FÆÐA

FLJÓT-
RÆÐI

FISKUR
SÆLINDÝR

SÍLL

PLANTA

UMFRAM

FRÁ

STÆLA
AFHENDING

RÖLTA

TVEIR EINS

TVEIR 
EINSSJÓNLEYSI

ÁN

SKAF

FRAMA-
GOSIHVELLUR

TEKJUR

86

VÍRUS NABBI MÁL HVIÐA SJOKK MANNA KK NAFN

SFUGL V A R T K R Á K A
KVAGN E R R A HÆRRA

VEIÐI O F A R
RSKJÖGUR I Ð L A K A R I

R A K BYLTA

AFGANGUR F A L L GETRAUN

ÓSKERT
SVELG

TVEIR EINS I Ð U MJÖG

BIRTA A L L TÆKIFÆRI

ASI L A G

TVEIR 
EINSSKREIÐAST

Í
RÍKI Í 

SV-ASÍU

SJÁ EFTIR

VERRI

STEINLÍM

D A U Ð A
ELDHÚS-
ÁHALD

FJALLSNÖF S L E I F STÆKKA HÖFÐI ÁBANA

A L U R SNÖKT

VINNA E K K I BAKTAL

FUGL L A S TSÍLL

L L HÓFDÝR

VESÆLL A S N I BLÍSTRU

KEYRSLA F L A U T UTVEIR 
EINS

A T A
FRAM-
KVÆMA

NÆÐA I N N A VILJA

ÁVÍTUR Ó S K A INNVOLSMAKA

L SUNDFÆRI

HÝRA U G G I ÓHREININDI

KLAKA K Á M SPENDÝR

GLUFA A P I
I L M U R URG Í S K U R

SPRIKL

HOLU-
FISKUR I ÐANGAN

L A U S A
SORGBITIN

SJÚK-
DÓMUR S T Ú R I N RÓMVERSK 

TALA UFRJÁLSA

J
A

U
N

R
S

T
A

SKORDÝR

N
M
S

A
DÍNAMÓR

U
R

R
A

NOKKRIR

F
F
A

Á
L

I
L

RPLANTA

ÁRANS

85
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Grillaðir sveppir og lambasalat

Lambasalat

 › 1 tsk. púðursykur

 › 1 tsk. sítrónupipar

 › 1 msk. reykt paprikuduft

 › 1/4 bolli ólífuolía

 › 400 g lambakjöt, snyrt

 › 2 sítrónur

 › 400 g blandaðir sveppir, skornir í   
 þykkar sneiðar

 › 100 g blaðsellerí

 › 1 bolli kryddjurtir eða salat að eigin  
 vali

Holl hrákaka með hindberjum

Botn:

 › 1/2 bolli hráar möndlur (pecan hnetur  
 eða valhnetur ganga líka)

 › 1/2 bolli mjúkar Medjool döðlur (þarf  
 að taka steina úr)

 › ¼ tsk. sjávarsalt

Fylling:

 › 1 ½ bolli kasjúhnetur  
 (láta þær liggja í bleyti í að minnsta  
 kosti fimm klukkustundir, en yfir nótt  
 er best)

 › safi úr tveimur sítrónum

 › fræin af einni vanillustöng (eða 1 tsk.  
 vanilluþykkni)

 › 1/3 bolli kalt pressuð kókosolía, brædd

 › 1/3 bolli hunang (fast eða fljótandi,  
 eða agavesíróp)

 › 1 bolli hindberjum (þídd ef notuð eru  
 fryst ber)

Grilluð sykurpúða „s'mores“ kaka

 › 1 box graham kex (haust kex)

 › 4 dl rjómi 

 › 2½ bollar saxað súkkulaði

 › 1½  pakki sykurpúðar (nokkrar  
 stærðir)

 › Hakkað súkkulaði, til að skreyta með

Bjarni Gunnar Kristinsson
matreiðslumeistari

MATARKRÓKURINN

LÍF&LYST – BÆRINN OKKAR

Söðulsholt
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Melinda
Garn:  Drops Baby Merino, litur 46, 50 gr fæst hjá 
Handverkskúnst.

Heklunál: 3 mm.

Heklfesta:  

Stærð:  Ein stærð, sirka 56/60 cm.

Ef breyta á stærð hárbandsins er gott að mæla 
ummál höfuðs og draga frá 8 sm. Þannig ætti að 
fást passleg stærð. 

HEKLLEIÐBEININGAR:

Fyrsti stuðull í byrjun á hverri umferð er skipt út 
fyrir 3 loftlykkjur. Umferðin endar með 1 stuðli í 3. 
loftlykkju frá byrjun á fyrri umferð.

Stykkið er heklað í 2 hlutum. Fyrst er heklað eitt 
band fram og til baka með gatamynstri. Bandið er 
saumað saman við miðju að framan. Síðan er heklað 
minna band með stuðlum sem hnýtt er utan um sjálft 
hárbandið við miðju að framan. 

HÁRBAND:

Heklið 17 loftlykkjur með heklunál 3 með Baby 
Merino. Fyrsta umferð er hekluð þannig: Heklið 2 
stuðla + 3 loftlykkjur + 2 stuðla í 8. loftlykkju frá 
heklunálinni, * hoppið yfir 2 loftlykkjur, heklið 2 
stuðla + 3 loftlykkjur + 2 stuðla í næstu loftlykkju 
*, heklið frá *-* einu sinni til viðbótar, hoppið yfir 2 
loftlykkjur og endið með 1 stuðul í síðustu loftlykkju. 

Heklið síðan fram og til baka eins og útskýrt er í 
A.1, þ.e.a.s. endurtakið umferð 2 og 3 þar til stykkið 
mælist ca 48-52 cm frá uppfitjunarkanti – lesið 
MÆLING. Heklið síðan umferð 4 eins og útskýrt er í 
A.1. Saumið hárbandið saman með 1 spori í hverja 
lykkju = miðja að framan.

SLAUFA:

Heklið 4 loftlykkjur með heklunál 3, heklið síðan 1 
stuðul í 4. loftlykkju frá heklunálinni = 2 stuðlar. 
Lesið HEKLLEIÐBEININGAR og heklið A.2 fram og 
til baka upp að A.X. Endurtakið A.X alls 3 sinnum 
á hæðina (= 6 umferðir), heklið síðan A.2 til loka. 
Klippið frá og festið enda.

Hnýtið bandið utan um hárbandið við miðju að 
framan þannig að saumurinn sjáist ekki.

Heklkveðja frá mæðgunum í Handverkskúnst,
Elín og Guðrún María

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 8 9 6

2 5 7

6 3 9 2

9 8 2 4

4 5 7 9

9 8 6 4 3 5

5 4 3 1

3 9 4

1 4 7 6 9

Þyngst

6 1 9 7

3 5 2 4

8 2

9 6 4 3 1 5

3 7 2 1 6 8

5 9

6 3 5 7

4 9 8 2

1 6 3

9 5

2 7 4 6

3 8 5

6 1

1 2 4

1 8 7 3

3 8

4 2 9

8 4 2

3

6 7 1

7 4

3 6 5

2 9

8 2 1

9

5 3 6

Er oft í sveitinni hjá 
ömmu og afa

Næst  Hlynur Agnar skorar á Hildi Ósk, 
frænku sína, að svara næst.

HANNYRÐAHORNIÐ

FÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐ

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

Nýr vörulisti
kominn í hús

Mikið úrval af fatnaði sem þolir hátt 
hitastig í þvotti, ótrúlega góð efni.

...Þegar þú vilt þægindi

Við sendum vörulistann heim 
þér að kostnaðarlausu
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Ritgerð um Balvin klénsmið

 MENNING&LISTIR

Tímaritið Súlur árið 2018 
komið út

...frá heilbrigði til hollustu

Rafræn handbók um gæðastýrða 
sauðfjárframleiðslu í þróun

Bjarki Pjetursson, sérfræðingur hjá Búnaðarstofu MAST og Jón Baldur 
Lorange, framkvæmdastjóri Búnaðarstofu. Mynd / HKr. 

Uppsögnum í útibúi Landsbankans á Hvammstanga mótmælt: 

Stöðugildum í Húnaþingi vestra 
hefur fækkað úr 10 í 2,5 á 5 árum

Stöðugildum fækkað úr 10 í 2,5 
frá 2013

Uppsveifla í Húnaþingi vestra

Staðbundin þekking og skilningur 
á ólíkum þörfum glatast

Efli útibúið í stað þess að veikja 
það

/MÞÞ

Frá Hvammstanga. Mynd / HKr. 

Trjáklippingar
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Verð:
Skilafrestur:

Sími: Netfang: Veffang:

Dalvegur 6-8 / 201 Kópavogur
Draupnisgata 6 / 603 Akureyri

Sími 535 3500
www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is

John Deere 6430  
Árgerð 2012, vinnustundir 3,180.

120 hö, JD 583 ámoksturstæki.

Verð 7.290.000.- kr. án vsk.
            9.039.600.- kr. með vsk.

Krone 125 
Notkun 7.000 stk.

Pakkatilboð

McHale Silomac 
991 

Notkun 5.000 stk.

Vélarnar hafa verið lítið 
notaðar síðan sumarið 

2008 en er vel með farnar 
og geymdar inni nema við 

hátíðartilbrigði.

Verð 500.000.- kr. án vsk.
            620.000.- kr. með vsk.

Hitachi ZX180LC-3
Árgerð 2011, þyngd 18 tonn.

Skófla og hraðtengi.

Verð 6.900.000.- kr. án vsk.
            8.556.000.- kr. með vsk.

New Holland 
TS100A

Árgerð 2005, vinnustundir 6,400. 
100 hö, Ålö ámoksturstæki

Verð 3.790.000.- kr. án vsk.
            4.699.600.- kr. með vsk.

Til sölu

REYKJAVÍK
414-0000 

www.VBL.is

AKUREYRI
464-8600 

414-0000 464-8600 

Deutz-Fahr MP 235
Árgerð: 2007

Notkun: 24.000 rúllur
Verð kr. 2.200.000 án vsk.

Pöttinger sláttuvél
Novadisc 265
Árgerð: 2012

Vél í toppstandi.
Verð kr. 650.000 án vsk.

Cosmo ruddasláttuvél
Ný vél!

Vinnslubeydd 2 metrar
Vökvafærsla á beisli

Verð kr. 520.000 án vsk.

Krone Rúlluvél
Árgerð: 2005

Mjög gott eintak.!
Tilboðsverð 

Verð kr. 900.000 án vsk.

Pichon haughrærur
Verð frá kr. 679.000 án vsk.

Rúllugreipar
Verð kr. 225.000 án vsk.

Tökubásar,
meðhöndlunarbásar 

Verð frá kr. 440.000 án vsk.

Jarðtætarar
Verð frá kr. 390.000 án vsk.
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Bændablaðið
Smáauglýsingar.

563 0300
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Upplýsingar í síma

893-8424 / set@velafl.is

og á 694-3700 / gk@velafl .is

www.velafl.is

Komatsu PC340LC-7

Árg. 2002, 11.700 tímar.
Fleyglagnir, hraðtengi.
Verð 3.000.000 + vsk.

Caterpillar 302,5
Árg. 2007, 3.500 vst. 

Nýleg stálbelti, hraðtengi, fleygur. 
3 skóflur, ripper og staurabor.

Verð 3.500.000 + vsk. 

Dieci Apallo 26.5
Árg. 2016, 1.100 vst. 

Hraðtengi, gafflar og skófla.
Verð 4.300.000 + vsk. 

Volvo L60F

Árg. 2011, 14.700 tímar.
Smurkerfi, hraðtengi.

Auka vökvalögn, stýrpinni.
Verð 6.500.000 + vsk.

MAN 26-430 6x2
Árg. 2006, 527.000 km.
Góð dekk, tilbúinn fyrir 

malarvagn.
Verð 2.500.000 + vsk.

Hitachi LX290E

Árg. 2004, 4.500 vst.
Hraðtengi. Lítið notuð vél.

Verð 5.000.000 + vsk.

Hyundai R170W-9
Árg. 2012, 3.800 vst.

Rótortilt og fleyglagnir.
Verð 11.500.000 + vsk.

Scania 164/580

Árg. 2003, 625.000 km.
Langendorf vagn, árg. 2005.

Verð 4.000.000 + vsk.

Markaðstorg fyrir notaðar búvélar og tæki

KRONE Round Pack 1250 - árg. 2003 
 Verð áður kr. 1.150.000- án vsk

kr. 9
90.000- án vsk

DEUTZ-FAHR Condimaster 5221
Lyftutengd, 4ra sjörnu - árg. ´12

kr. 5
75.000- án vsk

DEUTZ-FAHR RB 4.980 - árg. 2005
Verð áður 1.490.000- án vsk

kr. 9
90.000- án vsk

DEUTZ-FAHR KM 3.18 - sláttuþyrla
Vbr. 1,85m - Ný eftirársvél 

kr.  5
95.000- án vsk

Allar nánari upplýsingar 
er að finna á VELATORG.IS

Upplýsingar í síma gefa 
Njáll 568-1556 og Einar 568-1513

KRONE VarioPack 1500 - árg. 2006
Verð áður 1.090.000- án vsk

kr. 9
90.000- án vsk

JF-Stoll  GX3202SM- árg. 2005
Verð áður kr. 490.000- án vsk

kr. 2
50.000- án vsk

LELY  Hibiscus 455 S lyftutengd 
rakstrarvél, Vbr. 3,50 - 4,55 m - Árg. 2015

kr. 7
50.000- án vsk

KRONE KW 5.52/4x7 Heyþyrla
NÝ VÉL - Vbr. 5,50 m

kr. 8
50.000- án vsk
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Til sölu

Óska eftir

Atvinna

Dýrahald

Leiga

Til leigu

Sumarhús

Þjónusta

Bændablaðið
Smáauglýsingar.

563 0300

Eldri blöð 
má finna 

hér á PDF:

LOK 
Á POTTA

HEITIRPOTTAR.IS
HÖFÐABAKKA 1
SÍMI 777 2000

HEITIRPOTTAR IS

Ford Transit
Árgerð: 2013

Notkun: 17.131 km

Hitachi ZX210
Árgerð 2007

Notkun: 11.400 vinnustundir
Ein skófla fylgir

Kubota KX61-3
Árgerð: 2007

Notkun: 3.694 vinnustundir
Tvær skóflur fylgja

Club Car
Árgerð: 1996

Bensín

Komatsu WA270-3
Árgerð: 1997

Notkun: 13.432 vinnustundir
Ein skófla fylgir

Margar aðrar vélar í boði.
Skoðaðu úrvalið á:
www.vinnuvelar.is

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

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

MultiOne 8.4P
Árgerð 2015, fer á götuna 2016.
17 vinnust. Skófla og gaflar.
Verð: 3.000.000 kr. + vsk.
Öll tilboð skoðuð.

Yanmar SV100 
Árgerð 2017. 10,5 tonn. 
Rótortilt, 3 skófur og  
grjótgrabbi.
Til sölu eða leigu.

Liebherr R926 SLC
Árgerð 2013. 29 tonn. 
Til sölu eða leigu.

Eichinger steypusíló og  
brettagaflar í miklu úrvali.

Weber jarðvegsþjöppur og 
hopparar til á lager.

Tsurumi dælur í miklu úrvali.

www.merkur.is

Uppl. í síma 660-6051

JCB 8030 ZTS
Árgerð 2014. 1.910 vinnust.
Smurstöð, 3 skóflur og fleygur. 
Verð: 3.800.000 kr. + vsk.

Kaeser M114 loftpressa
Árgerð 2016. 522 vinnust.  
10 bör með 9,7 m3/min afköst.
AlKo dráttarvagn á 1 öxli og 
með hæðarstillanlegu dráttar-
beisli. Uppl. í síma 660 6050.
Verð: 4.000.000 kr. + vsk.

FG Wilson P100 rafstöð
Árgerð 2007. 5.100 vinnust. 80 
kw. Perkins díeselvél. 2ja öxla 
dráttarvagn, með töflu og  
tenglum. Uppl. í síma 660 6050.
Verð: 1.400.000 kr. + vsk.
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www.bbl.is

Varahlutir og viðgerðarþjónusta fyrir JCB traktorsgröfur

S: 5272600 - www.velavit.is
Varahlutir - Viðgerðir

Vélavit
Sala - Þjónusta

www.versdagsins.is
�������	
��		��
	��������
����	���	��

		��������������������

Vesturhrauni 3 - 210 Garðabær  
480-0000 - sala@aflvelar.is - www.aflvelar.is 

i-vac 6 ryksugan er fyrir 
mikla notkun. Hún er 
hönnuð með  fagfólki sem 
gerir þessa ryksugu að 
frábæru vinnutæki 

i-mop XL gólfþvottavélin 
auðveldar þrif, sparar 
tíma og léttir lífið.  
Hentar fyrir fyrirtæki  
og stofnanir 

www.i-

Bylting í
hreinlæti!

BÖRN OG VÉL-
KNÚIN ÖKUTÆKI
Bílar, dráttarvélar, vöruflutninga- eða 
mjólkurbílar ættu aldrei að nálgast  
leiksvæði barna. 

Það er góð hugmynd að girða leikvelli 
tryggilega af og sjá til þess að vélknúin 
ökutæki þurfi ekki að snúa eða bakka  
í námunda við þá.

ER ÞITT BÚ  
ÖRUGGUR  
OG GÓÐUR  
VINNUSTAÐUR?

PO
RT

 h
ön

nu
n

Kynntu þér leiðbeiningaefni um öryggi  
og vinnuvernd í landbúnaði á bondi.is

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

LESTUR PRENTMIÐLA Á LANDSBYGGÐINNI 

BÆNDAHÖLLIN VIÐ HAGATORG
Sími 563 0300  /  Netfang: bbl@bondi.is  /  bbl.is
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Verð 134.900,-

Uppþvottavél í sérflokki Örbylgjuofnar af betri gerðinni 
með Waterwall tækni

Verið velkomin í Lágmúla 8

Framhlið úr burstuðu 
stáli / Stillingar ofan á 

hurð, blár litur / Tekur 14 
manna stell / 7 þvottakerfi 

/ Starttímaseinkun 
/ Orkunýtni A++ / 

Orkunotkun á ári (kWst) 
: 266 / Hljóðlát aðeins 

41db / Stillanleg efrigrind 
/ Grind efst fyrir hnífapör 
með sérstökum "FLEX" 
bakka / 2 þvottaarmar + 
"WATERWALL" / Stærð 
(h x b x d): 817 x 598 x 

575 mm

800w

Verð kr. 18.900,-

MS23-F301EAS

Örbylgjuofn
Keramik-emeleraður að innan

1000w

Verð kr. 27.900,-

MS28J5255UB

Örbylgjuofn
Keramik-emeleraður að innan

Tvöfaldur Kæliskápur
RFG23UERS1

Tvöfaldur Kæliskápur
RH56J6917SL

Tvöfaldur Kæliskápur
RS7567THCSR

Stál. Heildarrými: 520 lítrar. Kælirými: 396 lítrar. 
Frystirými: 124 lítrar.Twin Cooling, aðskilin 

kælikerfi. Klakavél. Mál B-H-D í mm: 
908 x 1774 x 774.

Verð: 289.900,-

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

aðskilin kælikerfi. 
Mál B-H-D í mm: 912 x 1794 x 732.

Verð: 279.900,-

Stál. Heildarrými: 532 lítrar. Kælirými: 
361 lítrar. Frystirými: 171 lítrar. Twin 

Cooling, aðskilin kælikerfi. Klakavél. Mál 
B-H-D í mm: 912 x 1789 x 754.

Verð: 189.900,-

Kæliskápur 202cm
RB36J8035SR

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

110 lítrar. Mál B-H-D í mm: 
595 x 2017 x 597

Verð: 149.900,-

Gott úrval af gæðavörum

WW80 Þvottavél
8 KG. 1400 SN.

Eco Bubble
Verð 69.900,-

DV80 Þurrkari
8 kg barkarlaus þurrkari.

Varmadæla í stað elements.
Verð 109.900,-

TM

TM

Við seljum eingöngu 

með kolalausum mótor

með 10 ára ábyrgð

TM

WF70 Þvottavél
7 KG. 1400 SN.

Eco Bubble
Verð 59.900,-

DV70 Þurrkari
7 KG. barkarlaus þurrkari.

Varmadæla í stað elements.
Verð 89.900,-

HVAÐ ER
ECO BUBBLE?

Leysir upp þvottaduft 
undir þrýstingi og 

myndar kvoðu, 
svo duftið leysist upp 
á um það bil 15 mín,

í stað 30-40 ella.

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800

NÚ TIL HÚSA Í 

LÁGMÚLA 8

LOKAÐ 
LAUGARDAGA

Í SUMAR




