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Sláturhús Kaupfélags Vestur-
Húnvetninga á Hvammstanga 
(SKVH) hóf sumarslátrun sauð-
fjár fyrst sláturhúsa mánudaginn 
22. ágúst, þegar um 1.500 fjár var 
þar slátrað. Sumarslátrun verður 
í fjögur skipti til viðbótar dagana 
29. ágúst, 31. ágúst, 5. september 
og 7. september og er áætlað að 
heildarfjöldi sláturlamba verði um 
7.000. Sama verð fæst fyrir afurðir 
bænda í þessari sumarslátrun og 
fékkst í fyrra.

Að sögn Magnúsar Freys 
Jónssonar, framkvæmdastjóra 
SKVH, er um heldur fleiri lömb 
að ræða nú en síðasta sumar, en 
líkt og þá fara afurðirnar allar á 
Bandaríkjamarkað. 

Varðandi útlitið fyrir haustslátrun-
ina segir Magnús að gert sé ráð fyrir 
svipuðum fjölda gripa og á síðasta 
hausti, eða nálægt 95 þúsund fjár. 
Hann hafi ekki orðið sérstaklega var 
við að pantanir hafi skilað sér seint, 
þrátt fyrir að ekki sé búið að gefa 
út verð fyrir afurðir bænda. „Það 
gengur mjög vel að safna í slátrun, 
vikurnar eru að fyllast hjá okkur,“ 
segir Magnús – en haustslátrun hjá 
SKVH hefst 12. september.

Hann segir að mannaráðningar 
fyrir haustslátrunina hafi klárast 
síðastliðið vor. Mestmegnis sé 
starfsfólkið erlent, sem komi sér-
staklega til Íslands til að vinna í 
sláturtíðinni

Yfirlit um fjár- og stóðréttir

Bændablaðið birtir nú sem endranær 
yfirlit um fjár- og stóðréttir. Listi með 
fjárréttum – og Íslandskort með stað-
setningum þeirra – er að finna á blað-
síðum 28–29. Listi yfir stóðréttir er á 
blaðsíðu 27.

Listinn er unninn með þeim 
hætti að leitað er til sveitarfélaga 
um upplýsingar. Ferðamálafulltrúar 
komu til aðstoðar á sumum stöðum 
og víða hafa bændur og ráðunaut-
ar lagt hönd á plóginn. Á nokkrum 
stöðum eru gloppur í listanum þar 
sem umbeðnar upplýsingar hafa ekki 
borist frá heimamönnum. /smh /TB

Réttir og slátrun:

Sumarslátrun hafin hjá SKVH

Úttekt Arion banka á íslenskum landbúnaði og matvælaframleiðslu: 

Mikil verðmæta- og framleiðniaukning
Arion banki hefur gert úttekt á 
verðmætasköpun og umsvifum 
Íslands sem matvælaframleiðslu-
lands. 

Þrátt fyrir minnkandi hlutdeild 
sjávarútvegs og landbúnaðar í lands-
framleiðslunni vegna fleiri stoða í 
atvinnulífinu, þá hefur orðið mikil 
verðmætaaukning innan þessara 
greina sem og framleiðniaukning 
og tekjur á hvert starf í greinunum. 
Þessar greinar hafa frá aldamótum 
vaxið meira hlutfallslega en verg 
landsframleiðsla (VLF), öfugt við 
þróunina á síðari hluta 20. aldar.

Landbúnaður skapaði samkvæmt 
þessum mælikvarða 88% meiri verð-
mæti árið 2015 heldur en 1997, en 
aukningin nam 124% í matvæla-
iðnaði.

Fleiri stoðir

Hlutur matvælaframleiðslu í vergri 
þjóðarframleiðslu er enn mjög mik-
ilvægt í ört stækkandi hagkerfi. Það 
hefur þó fallið úr því að vera nær 
34% af vergri þjóðarframleiðslu 
1963 í um 12,5%. Inni í þessum 
tölum eru fiskveiðar og eldi, fisk-
vinnsla, landbúnaður og matvæla- og 
drykkjarvöruiðnaður fyrir utan fisk-
vinnslu. Skýringin liggur í að fleiri 
stoðir eru í atvinnulífinu í dag.

Aukning á framleiðni fjármagns

Sem dæmi um ábatann og aukningu 

á framleiðni fjármagns, þá jukust 
vergar þáttatekjur í landbúnaði um 
106% á árunum 1997 til 2008. Vergar 
þáttatekjur í greininni í hlutfalli við 
fjármagnsstofn jukust úr 17% í 31% 
á sama árabili.

Vergar þáttatekjur landbúnaðar og 
matvælaiðnaðar hafa vaxið hraðar 
en fjármagnsstofninn, sem þýðir að 
í heildina þarf minna fjármagn (t.d. 
tæki og byggingar) til að framleiða 
meira en áður. Með öðrum orðum, 
uppbygging og fjárfestingar sem lagt 
hefur verið í virðast vera að skila 
auknum árangri. 

Stóraukin framleiðni vinnuafls

Frá 2008 til 2015 jókst framleiðni 
vinnuafls í landbúnaði um 39%, 
á meðan framleiðniaukning allra 
atvinnugreina var að meðaltali 5%. 
Samt er framleiðnin enn talsvert á 
eftir öðrum atvinnugreinum.

Athygli vekur sú gríðarlega fram-
leiðniaukning vinnuafls sem orðið 
hefur í matvæla- og drykkjarvöru-
iðnaði að undanskilinni fiskvinnslu. 
Óx framleiðni vinnuafls um 71% frá 
2008 til 2015 og er komið nálægt 
meðaltali yfir landið í heild. Vergar 
þáttatekjur matvælavinnslu í hlutfalli 
við fjármagnsstofn jukust úr 73% í 
105% á sama tímabili.

Jákvæðir og neikvæðir þættir

Jákvæðu þættirnir í þróuninni fyrir 

íslenskan landbúnað á liðnum áratug-
um eru einkum fjórir. Það er nokkuð 
stöðug eftirspurn, miklar tæknifram-
farir, minni stofnkostnaður og sveigj-
anleg laun.

Neikvæðu þættirnir eru aftur á 
móti lægri hlutfallslegar tekjur sem 
afleiðing af framleiðsluaukningu og 
hversu margir framleiðendurnir eru. 
Auk þess er lítil stærðarhagkvæmni 

í greininni, lítil stærðarhagkvæmni 
næst af landi, sveigjanleiki í fram-
leiðslunni er lítill, geymsla á afurðum 
er erfið og náttúrulegar ástæður spila 
stóran þátt í framleiðslunni.  /HKr

Íslandsmeistaramótið í hrútadómum fór fram um síðustu helgi á Sauðfjársetri á Ströndum. Þar varð Strandamærin 

hrútaþuklara. Í miðjunni er Halldór Már sem varð í öðru sæti. Honum til beggja handa eru þau þrjú sem unnu þriðju 
verðlaunin saman, Þórey og Marinó standa saman á palli þrjú og Ólöf á palli tvö. Á myndina vantar mæðgurnar 

− Sjá nánar á bls. 8 Mynd / Dagrún Ósk Jónsdóttir.

Óður til íslenska hestsins

24-25
D-vítamínríkir sveppir og 
móttaka ferðamanna

1814
Ráðstefna um 
landbúnað á 
norðurslóðum



2 Bændablaðið | Fimmtudagur 25. ágúst 2016

Langflestir íslenskir kjósendur vilja 
íslenskt kjöt fremur en erlent
− Yfirgnæfandi meirihluti telur upprunamerkingar á umbúðum vera mikilvægar

Lesendur Bændablaðsins fá í þetta 
sinn sent eintak af Garðinum sem 
Garðyrkjufélag Íslands gefur út. 

Í fylgiblaðinu er ýmis gagn-
legur fróðleikur um haustverkin í 
garðinum og starfsemi GÍ. Félagar 
í Garðyrkjufélaginu fá eintak af 
blaðinu sent til sín og þess vegna er 
upplag Bændablaðsins með stærra 
sniði en venjulega.

Þrátt fyrir harðan áróður hags-
munaaðila í innflutningi um 
nauðsyn þess að auka innflutn-
ing á „ódýru“ kjöti, þá vill mik-
ill meirihluti íslenskra neytenda 
fremur íslenskt kjöt en erlent sam-
kvæmt nýrri könnun Gallup. Þetta 
er líka þrátt fyrir fullyrðingar um 
að með auknum innflutningi sé 
fyrst og fremst verið að hugsa um 
vilja og hag neytenda.

Í könnuninni kemur greinilega 
fram að uppruni landbúnaðarafurða 
skiptir neytendur afar miklu máli. 
Þannig svara 82,2% því í könnun-
inni að þeir velji eingöngu, mun 
frekar eða frekar íslenskt kjöt en 
erlent þegar verslað er. Úrtakið 
var 1.439 manns af öllu landinu, 
18 ára og eldri, handahófsvaldir úr 
Viðhorfahópi Gallup. Þá voru 16,5% 
hlutlausir eða alveg sama, en einung-
is 1,2% völdu frekar eða eingöngu 
erlent kjöt.

Þetta jákvæða viðhorf til íslenskr-
ar matvælaframleiðslu endurspegl-
aðist svo enn frekar þegar spurt var; 
„Hversu miklu eða litlu máli skiptir 
það þig að upplýsingar um uppruna 
kjöts séu á umbúðum þess?“ Þar 
svöruð 88,3% því að það skipti öllu, 
mjög miklu eða frekar miklu máli 
að upplýsingar um uppruna séu á 
umbúðunum. Þar fannst 7,2% það 
ekki skipta máli og einungis 4,5% 
fannst það skipta litlu eða engu máli. 

Kjósendur Samfylkingar, 
Viðreisnar og Pírata líklegastir til 

að kaupa erlent kjöt

Þegar svör voru greind niður í 
afstöðu fólks til hvaða flokk það sé 
líklegt til að kjósa í næstu kosningum 
mátti sjá áhugaverðar bendingar. 

Þar kom m.a. fram að fleiri 
kjósendur Samfylkingar, Pírata og 
Viðreisnar voru líklegir til að velja 
erlent kjöt fremur en íslenskt en kjós-
endur í öðrum flokkum. Það hlut-
fall er þó mjög lítið, eða frá 2–4%. 

Athygli vekur þó að meðal væntan-
legra kjósenda Samfylkingarinnar 
er 32% alveg sama hvort þeir kaupa 
íslenskt eða erlent kjöt.

Þrátt fyrir þetta sagðist mikill 
meirihluti væntanlegra kjósenda 
þessara þriggja flokka eingöngu, 
mun frekar eða frekar velja íslenskt 
kjöt en erlent.

Í hópi kjósenda Viðreisnar 
voru þó fæstir gallharðir á því að 
velja eingöngu íslenskt, eða 12%. 
Samsvarandi tala fyrir kjósendur 
Pírata var 14% og 21% hjá kjós-
endum Samfylkingar. Staðfastir 
kjósendur Vinstri grænna í að velja 
eingöngu íslenskt kjöt voru 31%, en 
hjá Sjálfstæðisflokki voru þeir 33% 

og 65% hjá væntanlegum kjósendum 
Framsóknarflokks.

Upprunamerkingar skipta 
kjósendur mjög miklu máli

Þegar svör voru greind niður í afstöðu 
fólks til upprunamerkingar flokka í 
væntanlegum alþingiskosningum, þá 
var hæsta hlutfallið úr hópi væntan-
legra kjósenda Viðreisnar sem stóð á 
sama. Eigi að síður fannst meirihluta 
væntanlegra kjósenda þess flokks, 
eða 79%, að merkingar um uppruna 
skipti öllu, mjög eða frekar miklu 
máli.   

Kjósendur Pírata 2013
minna hliðhollir 

upprunamerkingum en aðrir

Þegar svarendur voru greindir eftir 
því hvaða flokk þeir sögðust hafa 
kosið í síðustu alþingiskosningum 
2013, voru kjósendur Pírata með 
lægsta hlutfallið hvað varðar kröfu 
um upprunamerkingar. Samt töldu 
58% kjósenda þess flokks að upp-
runamerkingar skiptu öllu, mjög, eða 
frekar miklu máli. 

Kjósendur VG ákafastir um 
mikilvægi upprunamerkinga

Kjósendur Vinstri grænna í síðustu 
kosningum voru mest afgerandi í 
afstöðu sinni til upprunamerkinga á 
kjöti. Af þeim töldu 97% að merk-
ingar um uppruna skipti öllu, mjög 
eða frekar miklu máli. Þá voru 88% 
væntanlegra kjósenda flokksins á 
sama máli.   

Afstaða kjósenda Samfylkingar-
innar og Framsóknarflokksins í síð-
ustu kosningum til upprunamerkinga 
var litlu lægri en kjósenda VG, eða 
90 og 91%, en 86% hjá kjósendum 
Sjálfstæðisflokks. Þá töldu 97% 
þeirra sem kusu aðra flokka að merk-
ingar um uppruna skipti öllu, mjög 
eða frekar miklu máli.  /HKr. 

Með Bændablaðinu

Fréttir

Í síðasta Bændablaði var stutt 
frétt um uppboðsmarkað fyrir 
greiðslumark mjólkur og viðtal 
við Arnar Árnason, formann 
Landssambands kúabænda. Í 
fréttinni var mistúlkað um inn-
lausnarskyldu greiðslumarks 
þegar sagt var að ríkið muni inn-
leysa greiðslumark „á sama verði 
og fékkst á kvótamarkaði áður“. 

Hið rétta er, eins og segir í grein 
3.5 í nýjum búvörusamningi: „Ríkið 
hefur innlausnarskyldu á greiðslu-
marki gagnvart þeim sem óska 
eftir henni á árunum 2017–2019. 
Innlausn fari fram með þeim hætti 
að greiðslumarkshafi fái greitt tvö-
falt núvirt andvirði greiðslna út á 
greiðslumark (áður A-greiðslna) 
sem eftir eru. Matvælastofnun ann-
ast innlausn og sölu greiðslumarks.“ 

Þetta leiðréttist hér með og eru 
lesendur beðnir velvirðingar á mis-
tökunum.  /Ritstjóri

Leiðrétting

Íslenskt   Erlent   Alveg sama

Öllu eða miklu máli   Alveg sama   Litlu eða engu máli    
.

Einhæfni í starfi dugar fólki skammt í sveitum − Margvíslegir möguleikar liggja í landbúnaði að mati Arion banka:

Bændur eru þúsundþjalasmiðir
Íslenskir bændur eru þúsund-
þjalasmiðir og afar fjölhæfir í 
vinnu, samkvæmt nýrri úttekt 
Arion banka. Virðist afkoma 
bænda knýja þá til að skjóta fleiri 
stoðum undir rekstur sinna heimila 
en almennt gerist. Mikill fjöldi býla 
byggja því á tekjuöflun eftir öðrum 
leiðum en beinlínis af landbúnaði.

Einhæf þekking dugir því lítt ef 
menn hyggjast hefja búskap á Íslandi. 
Bændur þurfa nefnilega að vera sér-
fræðingar á fjölmörgum sviðum og 
handlagni getur oft skipt sköpum. 
Þannig stunda vel flestir bændur 
aukastörf af ýmsum toga samhliða 
hefðbundnum búskap. Þar má nefna 
verktakastarfsemi í landbúnaði 
og aðra verktakaþjónustu, skóg-
rækt, tekjuskapandi heimilisiðnað, 
fullvinnslu búvara, timburvinnslu, 
framleiðslu á endurnýjanlegri orku, 
fiskeldi  og ferðaþjónustu, sem fer 
ört vaxandi. 

Í fjölbreyttum hlutverkum

Stór hluti bænda  á Íslandi stundar 
einhvers konar aðra starfsemi en sem 
snýr beint að ræktun búfjár og nytja-
plantna. Á um 7% býla var stunduð 
ferðaþjónusta árið 2010 og ætla má 
að það hlutfall hafi hækkað talsvert 
þar sem fjöldi ferðamanna hefur 
meira en þrefaldast síðan þá. 

Ýmis verktakastarfsemi er 
einnig algeng og þá voru 1% býla í 
framleiðslu endurnýjanlegrar orku 
svo dæmi sé tekið.

Hér virðist ekki vera tekið tillit 
til ýmissa hlunninda, sem eru mik-
ilvæg tekjulind fyrir marga bændur. 
Þar vega veiðiréttindi t.d. þungt.

Þegar litið er á hlutfall býla sem 
hafa tekjur af annarri starfsemi en 
beinum búrekstri, þá er hlutfall-
ið langhæst á Suðurlandi. Þar eru 
hátt í 800 býli með tekjuskapandi 
starfsemi við hlið hefðbundins 
búrekstrar. Næsthæst er hlutfallið 
á Norðurlandi vestra, þar sem um 
550 býli eru í svipaðri stöðu. Þar 
á eftir kemur Norðurland eystra 
með nærri 500 býli og Vesturland 
er með rúmlega 300 býli í þeirri 
stöðu. Á Austurlandi eru þau vel 
á þriðja hundraðið, á Vestfjörðum 
eru þau um 150 og ríflega 50 á höf-
uðborgarsvæðinu og Suðurnesjum. 

Ferðaþjónustan fer vaxandi

Mikið hefur verið rætt um vaxandi 
þjónustu við ferðamenn og þá ekki 
síst mikla uppbyggingu á því sviði 
í sveitum landsins. Samkvæmt 
tölum Arion banka voru um 10% 
býla á Íslandi með tekjuöflun í 
ferðaþjónustu á árinu 2010. Ætla 
má að talsverð fjölgun hafi verið 

í þeim hópi síðan. Samtals voru 
þá 13% með verktakastarfsemi og 
þar af 7% með verktakastarfsemi í 
landbúnaði. Þá voru 3% býla með 
skógrækt, eins voru 2% býla með 
tekjuskapandi heimilisiðnað, um 
1% voru í framleiðslu á endurnýj-
anlegri orku, um 1% í timburvinnslu 

og 1% í fiskeldi. Athygli vekur að 
aðeins 2% býla skuli hafa snúið sér 
að fullvinnslu búvara. Miðað við 
áhuga neytenda fyrir vörum beint 
frá býli, mætti ætla að þar liggi tals-
verðir ónýttir möguleikar til að búa 
til aukatekjur fyrir bændur.

Að mati Arion banka eru ýmsir 

möguleikar í stöðu landbúnaðarins. 
Þar er t.d. bent á að hægt er að nýta 
fimmfalt meira land til ræktunar en 
gert er í dag. 

Bent er á að Íslendingar séu 
meðal þjóða heims sem eru með 
hvað fæst fólk á ferkílómetra.  

    /HKr.  
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8-18 virka daga og 10-14 slippfelagid.is

Hágæða útimálning á stein
frá Slippfélaginu.

Inniheldur hágæða
100% hreint akrýlbindiefni

sem gerir málninguna afburða
veðurþolna og litheldna.

Einnig hreinsar hún sig sérlega vel
og safnar ekki í sig óhreinindum.

Er létt í vinnslu og þekur vel.

Hágæða þakmálning
frá Slippfélaginu.

HJÖRVI er ætlaður á
galvanhúðað járn,

litaðar járnklæðningar,
ál og aðra léttmálma.
HJÖRVI er auðunninn,

fljótþornandi og heldur lit
og glans sérlega vel.

VIÐAR VITRETEX HJÖRVI

Veldu íslenska háþróaða og hágæða málningu frá Slippfélaginu á bæinn þinn.
Komdu til okkar eða hringdu í síma 588 8000 og fagmenn aðstoða þig!

Hágæða viðarvörn
frá Slippfélaginu.

Fáanleg í PALLAOLÍU,
TRÉVÖRN, GRUNNMÁLNINGU, 

HÁLFÞEKJANDI og
ÞEKJANDI viðarvörn.
Litirnir eru fjölmargir

og einnig hægt að fá þá
sérblandaða hjá okkur.

Hyundai 210 beltagrafa, árg. 2004. 
Notkun 6.100 vstd, verð án vsk. 
6.600.000

Terex 880 traktorsgrafa, árg. 2005. 
Notkun 3.340 vstd, verð án vsk. 
3.500.000

CLAAS Celtis, árg. 2005, notkun 
4.600, Verð án vsk: 4.500.000

John Deere 5720 árg 2005. 
Notkun 4600 vst. Verð án vsk kr. 
4,200,000,- 

McHale 991 C pökkunarvél, árg. 
1999, verð án vsk. 600.000 

Vélfang – Gylfaflöt 32 – Reykjavík 
Sími 580-8200 og 840-0827

www.velfang.is

Tímarit

Dagblöð

Auglýsingar
Öll almenn prentþjónusta

895 1133 • ingvi@prentsnid.is

Haustslátrun:

Norðlenska lækkar dilkaverð um 10% og 38% fyrir fullorðið fé
Norðlenska hefur ákveðið að 
lækka verðskrá sauðfjárinnleggs 
fyrir sláturtíðina 2016 um 10% 
fyrir dilka og 38% fyrir fullorðið 
fé. Ástæður lækkunarinnar eru 
sagðar launahækkanir, slæmar 
horfur á útflutningsmörkuðum 
og styrking á gengi krónunnar á 
sama tíma og vaxtastig hefur hald-
ist mjög hátt. Greint er frá þessu 
á vef Norðlenska 

Á vef fyrirtækisins segir að 
afkoma Norðlenska af slátrun og 
vinnslu sauðfjárafurða hefur verið 
óviðunandi og verulegt tap myndað-

ist vegna þessa á rekstarárinu 2015. 
Heildsöluverð á kjöti hefur ekki 
hækkað í samræmi við aukinn launa-
kostnað vegna slátrunar og vinnslu.

Horfur á útflutningsmörkuðum 
fyrir kjöt og aukaafurðir eru nei-
kvæðar um þessar mundir og verð-
lækkanir yfirvofandi víða. Auk þess 
rýrir styrking krónunnar verðmætið 
í krónum talið. Á sama tíma hefur 
vaxtastig í landinu haldist mjög 
hátt sem gerir allan birgðakostnað 
íþyngjandi. Þá er eftirspurn eftir 
aukaafurðum lítil og verð mjög lág, 
til að mynda er enn mikið af gærum 

frá árunum 2014 og 2015 óseldar og 
verð á görnum, vömbum og öðrum 
útfluttum sláturvörum hefur lækkað 
mikið.

Meðal innkaupsverð Norðlenska 
á dilkum, svokallað bændaverð, 
hefur hækkað um rúm 42% frá 2010 
til 2015. Meðal innkaupsverð á full-
orðnu fé hefur á sama tíma hækkað 
um tæp 44%. Grundvöllur þessara 
hækkana undanfarinna ára voru 
ágætar aðstæður á útflutningsmörk-
uðum. Nú hafa þær aðstæður breyst 
og verðskrárbreytingar taka mið af 
því að mati fyrirtækisins.   /VH
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Fréttir

Sauðfjárbændur óánægðir með afurðaverð:

Bóndi í Dýrafirði hvetur bændur til aðgerða
− segir að bændur geti ekki endalaust látið troða á sér
Verðlækkun á afurðaverði til sauð-
fjárbænda sem auglýst var hjá 
einu sláturhúsanna fyrir skömmu 
hefur lagst illa í bændur. Í blað-
inu í dag á bls. 38, hvetur bóndi í 
Dýrafirði bændur til að rísa upp og 
efna til með aðgerða gegn slátur-
leyfishöfum.

Steinþór Auðunn Ólafsson, bóndi 
í Fremri-Hjarðardal í Dýrafirði, segir 
verðlagningarmál á dilkum til slátr-
unar allt of lengi hafa fengið að liggja 
átölulaust af hálfu bænda. Segir hann 
að þótt einhverjir bændur hafi ítök í 
sumum sláturhúsanna sem eigend-
ur, þá virðist hagsmunir bænda sem 
framleiðenda ekki vera að skila sér. 

Bændur munu gefast upp

„Það er óásættanlegt að framleiðandi 
hafi ekkert um það að segja hvað 
hann fær fyrir sína vöru. Ég veit að 
með sama áframhaldi þá hætta menn 
að eiga við þetta. Það versta er að 
það er yngra fólkið sem fyrst mun 
gefast upp. Það kærir sig ekkert um 
að vinna tvöfalda vinnu og geta ekki 
haft af þessu lifibrauð. Þeir eldri, 
sem hafa staðið í þessu í áratugi, 
geta frekar þolað þetta. Ég held að 

ef bændur hafi bein í nefinu og standi 
saman þá verði afurðastöðvarnar að 
hlusta á þá.“

Engin lömb í slátrun

Steinþór hvetur bændur til að 
afgreiða ekki lömb á bíl til slátrunar 
fyrr en boðið verði upp á ásættanlegt 
verð fyrir þeirra framleiðslu. 

„Það er enginn að tala um að kné-
setja einn eða neinn, heldur að verð 

til bænda fylgi eðlilegri verðlagsþró-
un í landinu.“

Hann segir að bændur séu vissu-
lega ekki í góðri stöðu til að fara í 
átök. Flestir séu þegar búnir að eyða 
stórum hluta af væntanlegu afurða-
verði í áburð, plast, varahluti og 
annað. Þeir séu því svolítið upp við 
vegg og láti því flest yfir sig ganga 
í von um að skrimta.  

„Það er samt mín sannfæring að ef 
bændur standi saman og afgreiði ekki 
frá sér fé í sláturhús í eina eða tvær 
vikur, þá fari að renna tvær grímur 
á sláturleyfishafa. Þeir þurfa að nýta 
mannskap og búnað innan ákveðins 
tímaramma.“ 

Verðlækkun til bænda

Í síðasta Bændablaði var greint frá 
sumarslátrunarverði hjá sláturhúsi 
KVH á Hvammstanga. Þar hófst 
slátrun síðastliðinn mánudag. Önnur 
slátrun fer fram 29. ágúst, þriðja 
slátrun 31. ágúst, fjórða slátrun 5. 
september og fimmta sumarslátrunin 
verður svo 7. september. Samkvæmt 
uppgefnu verði fyrir lömb til slátr-
unar lækkar verðið til bænda um 
allt að 1,8% frá því í fyrra og fer 

kílóverðið þá allt niður í 645 krónur. 
Þegar  kemur að verði á fullorðnu fé 
er lækkunin mun meiri. Meðalverð 
fyrir það lækkar úr 174 krónum í 116 
krónur, eða um 33,3%.

Gefið verður út nýtt verð fyrir 
haustslátrun sem hefst 12. september. 

Þórarinn Ingi Pétursson, formaður 
Landssamtaka sauðfjárbænda, sagði 
í síðasta Bændablaði að lækkunin 
hafi komið sér á óvart. Verð á sauð-
fjárafurðum hafi ekki hækkað á 
markaði undanfarin þrjú ár, þrátt 
fyrir kostnaðarhækkanir. 

Landssamband sauðfjárbænda gaf 
út viðmiðunarverð í lok júlí þar sem 
farið var fram á það við sláturleyfis-
hafa að skilaverð til bænda hækkaði 
um 12,5%. Algengt er að bændur 
séu að fá á bilinu 25% til 41% af 
endanlegu útsöluverði á lambakjöti í 
sinn hlut. Sláturhús, kjötvinnslur og 
verslanir taka því til sín 49% til 65% 
af kjötverðinu samkvæmt tölum LS.

Óþekkt í öðrum viðskiptum

Steinþór telur nokkuð ljóst að verið 
sé að velta miklum fjárfestingum í 
sláturhúsunum undanfarin misseri 
og ár yfir á framleiðendur. Sjálfur 

starfar hann sem verktaki meðfram 
búskap og segir að svona vinnu-
brögð gætu aldrei gengið í þeim 
viðskiptum. Þá sat hann í stjórn 
sláturhúss á Þingeyri fyrir mörgum 
árum og þekkir því þá hlið líka. 

 „Ég held að það þekkist hvergi 
í viðskiptalífinu að kaupandi á vöru 
ráði því hvað hann borgar fyrir hana. 
Nú eru Landssamtök sauðfjárbænda 
búin að gefa út viðmiðunarverð en 
það hlustar bara enginn á það. Þá 
spyr ég, hvað höfum við að gera 
með Landssamband ef enginn hlust-
ar á það? Svo er alveg augljóst að 
það er samráð um verð sem greitt er 
til bænda. Í raun eru öll sláturhúsin 
að borga sama verðið.“

Sjö fyrirtæki á landinu hafa 
heimild til að slátra sauðfé og á 
þeirra vegum eru rekin samtals 9 
sláturhús. 

„Ég sé því ekki annað í stöðunni 
en að bændur taki þetta sjálfir í sínar 
hendur og efni til aðgerða. Erlendis 
hefðu menn eflaust farið af stað með 
drullutanka inn í bæ og borgir, en 
það er kannski langsótt að fara út í 
slíkt hér á landi. Bændur geta samt 
ekki endalaust látið troða á sér,“ 
segir Steinþór.  /HKr. 

Steinþór Auðunn Ólafsson.

Sauðfjárbændur vilja banna erfðabreytt fóður
Í grein sem Bændablaðinu hefur 
borist frá Landssamtökum sauð-
fjárbænda er afgerandi krafa um 
að notkun erfðabreytts fóðurs 
verði bönnuð á Íslandi. 

Er þetta í takt við vaxandi and-
stöðu víða um heim við ræktun á 
erfðabreyttum eiturefnaþolnum 
kornafbrigðum, en þeirri ræktun 
hefur fylgt óhófleg notkun gróður-
eyðingarefna og skordýraeiturs. Það 
er einnig í takt við samþykkta stefnu 
samtakanna. Þannig var samþykkt 
á aðalfundi Landssamtaka sauðfjár-
bænda, sem haldinn var á Hótel Sögu 
7.–8. apríl 2016, að skora á sjávar-
útvegs- og landbúnaðarráðherra að 
banna notkun á erfðabreyttu fóðri í 
sauðfjárbúskap. Með því hafi íslensk 
sauðfjárrækt sóknarfæri til að undir-
strika sérstöðu sína.

Síðasta vetur gengu samtökin á 
fund þáverandi landbúnaðarráðherra, 
Sigurðar Inga Jóhannssonar, og ósk-
uðu eftir því að bann yrði sett við 
erfðabreyttu fóðri í aðbúnaðarreglu-
gerð fyrir sauðfé. Ráðherra tók vel í 
þá málaleitan og fól embættismönn-
um sínum að vinna verkið. Bannið 
hefur ekki enn tekið gildi.

Í fréttaskýringu á blaðsíðu 
20–21 er einmitt fjallað um bann 
Rússa við notkun á erfðabreyttum 
kornafbrigðum þar í landi. Er afstaða 
Rússa talin geta orðið fordæmisgef-
andi, þótt fleiri þjóðir hafi reyndar 
stigið skref í þessa átt. Greinin frá 
Landssamtökum sauðfjárbænda er 
svohljóðandi:

Framsýni íslenskra bænda

„Þökk sé framsýni og staðfestu 
íslenskra bænda er bannað að nota 
hormóna eða vaxtarhvetjandi lyf í 
íslenskum landbúnaði. Notkunin 
er hins vegar leyfð víða um lönd 
og í sumum Evrópulöndum keyrir 
lyfjagjöf algerlega úr hófi fram. Á 
stórbúum er sýklalyfjum blandað í 
fóður til að örva vöxt og kemur þá í 
raun í stað hormóna. Sums staðar er 
notkunin svo mikil að í óefni stefnir. 

Alþjóðleg umhverfisógn

Hættan er margþætt. Þegar lyfjunum 
er blandað í fóður fer nokkur hluti 
þeirra út í umhverfið. Fjölónæmar 
stökkbreyttar bakteríur, sem ekki 
er hægt að ráða niðurlögum á með 

hefðbundnum lyfjum, ógna nú lýð-
heilsu um allan heim og stórauka 
hættu á óviðráðanlegum farsóttum. 
Heilbrigðisyfirvöld, læknar og sér-
fræðingar hafa ítrekað lýst miklum 
áhyggjum vegna þessarar umhverfis-
vár. 

Strangari reglur hér á landi

Sýklalyf eru í sjálfu sér ekki hættuleg 
umhverfi eða heilsu ef þau eru nýtt á 
réttan hátt til að lækna menn eða dýr. 
Á Íslandi og í lífrænni framleiðslu 
um allan heim má nota sýklalyf í 
slíkum tilfellum undir ströngum 
reglum og eftirliti dýralækna eða 
samkvæmt opinberu skráningar-
kerfi. Með skipulagðri sýnatöku er 
þess vandlega gætt að lyfjaleifar 
rati ekki í neysluvörur. Þetta á þó 
ekki við með sama hætti alls staðar, 
en Ísland, Noregur og Svíþjóð hafa 
sérstöðu samanborið við flest önnur 
Evrópuríki. 

Innflutt kjöt og vaxtarörvandi lyf

Ekki liggur fyrir með óyggjandi 
hætti hvort eða hvaða áhrif neysla 
á afurðum dýra sem alin eru með 
vaxtarhvetjandi lyfjum hefur á heilsu 
neytenda. Að minnsta kosti 2/3 af 
því kjöti sem hingað er flutt kemur 
frá löndum þar sem lyfjanotkunin á 
hvert kíló er 20 til 60 sinnum meiri 

en hérlendis vegna notkunar lyfjanna 
til vaxtarörvunar. Mikilvægt er því að 
gangskör verði gerð að því að tekin 
séu sýni úr öllu kjöti og öðrum dýra-
afurðum sem fluttar eru hingað til 
lands. 

Erfðabreytt matvæli í mikilli sókn

Ræktun á erfðabreyttum matvæl-
um (GMO) hefur breytt landbúnaði 
vestan hafs og víða annars staðar á 
síðustu árum. Fyrstu vörurnar komu í 
verslanir í Bandaríkjunum árið 1994 
og farið var að rækta erfðabreytt 
hveiti tveimur árum síðar. Nú er svo 
komið að bróðurpartur korn- og soja-
uppskeru þar í landi er erfðabreytt. 
Helstu kostir erfðabreyttu GMO 
afbrigðanna voru í upphafi taldir 
mikil uppskera og þol gegn alls kyns 
plágum. Sérstaklega var þó horft til 
þols þeirra gegn eitri. Það þýddi að 
nota mátti stóra eiturskammta til að 
drepa illgresi og skordýr en nytja-
plönturnar lifðu það af.

Eiturefnanotkunin eykst ár frá ári

Undanfarin ár hefur verið deilt um 
þessar ræktunaraðferðir. Þrátt fyrir 
að erfðabreyttu GMO afbrigðin þoli 
eitur betur (t.d. glýfósat) hafa skordýr 
líka aðlagast eitrinu. Innan við ára-
tug eftir að fyrst var farið að rækta 
erfðabreytt GMO korn fundust fyrstu 

aðlöguðu skordýrin sem þola hina 
miklu eiturefnanotkun sem fylgir 
þessari ræktun. Svar framleiðenda 
erfðabreytta útsæðisins var að auka 
enn eiturnotkunina. Nú er rætt um að 
taka af bannlista enn öflugri plöntu-
eitur (t.d. Agent Orange) sem úthýst 
var fyrir hálfri öld vegna hrikalegra 
umhverfisáhrifa. 

Risafyrirtæki fer sínu fram

Þekktasta fyrirtækið í þessari 
grein eiturefnalandbúnaðar er án 
efa bandaríska risasamsteypan 
Monsanto. Fyrirtækið hefur verið 
sakað um að hneppa bændur nánast 
í ánauð, en hlutfall útsæðis í rekstri 
hefur hækkað mikið hjá akuryrkju-
bændum vestra eftir að erfðabreytt 
GMO ræktun varð umfangsmikil 
og kjör þeirra og afkoma versnað 
að sama skapi. Monsanto og álíka 
fyrirtæki nýta sér hefðbundnar bar-
áttuaðferðir og hefur m.a. tekist að fá 
reglur um eiturefnanotkun í banda-
rískum landbúnaði rýmkaðar tölu-
vert. Baráttuaðferðir þeirra þykja um 
margt minna á aðferðir tóbaksrisanna 
áratugina á undan. Reyndar vinna 
sömu hagsmunagæsluskrifstofur fyrir 
fyrirtæki í báðum greinum.  

Erfðabreytt víða bannað

Erfðabreytt ræktun er bönnuð eða 

verulega takmörkuð mjög víða, þ.m.t. 
í flestum Evrópuríkjum. Sum ríki 
banna líka innflutning á erfðabreyttu 
skepnufóðri. Strax árið 1997 voru 
settar reglur í Evrópu um að merkja 
skuli allar vörur með erfðabreyttum 
innihaldsefnum, hvort sem um er 
að ræða skepnu fóður eða matvæli. 
Sama hefur gilt hér á landi frá því í 
ársbyrjun 2012. Eftirlit með erfða-
breyttu innihaldi matvæla virðist þó 
haldlítið hér á landi. Samkvæmt rann-
sókn Neytendasamtakanna og fleiri 
aðila á bandarískri pakkavöru sem 
var til sölu í íslenskum verslunum 
innihéldu 75% eitthvað erfðabreytt. 
Sýnin voru rannsökuð af óháðri 
stofnun í Þýskalandi. Ekki kom fram 
á umbúðum að vörurnar innihéldu 
erfðabreytt hráefni. 

Áhöld um áhrif á heilsu

Monsanto og aðrir framleiðendur 
erfðabreytta útsæðisins segja að ekki 
sé hægt að rekja neina sjúkdóma til 
GMO ræktunarinnar og fulltrúar 
þeirra hafa sagt að efnin sem notuð 
eru í þessari tegund eiturefnaland-
búnaðar berist ekki í neytendur og 
valdi skaða. Þetta hefur hins vegar 
verið mjög umdeilt og árið 2011 
fannst eitur í blóði þungaðrar konu 
í kanadískri rannsókn og talið var 
mögulegt að það gæti borist í fóstrið. 
Fréttir af þessu vöktu mikla og harða 
umræðu um erfðabreyttan mat og 
erfðabreytt skepnufóður, en hlut-
deild þess hefur aukist gríðarlega 
síðustu ár.

Hrein íslensk fjallalömb

Íslensk fjallalömb fá ekki fóðurbæti 
eða erfðabreytt fóður og því hægt 
að fullyrða að í íslensku lambakjöti 
séu ekki snefilefni frá bandarískum 
eiturefnalandbúnaði. Íslenskt sauð-
fé er alið á fjallagróðri, grasi og 
heyi yfir vetrartímann. Þó fá dýrin 
stundum tilbúinn fóðurbæti þegar 
þau eru á húsi. Fyrir rúmu ári sendu 
Landssamtök sauðfjárbænda öllum 
söluaðilum fóðurbætis fyrir sauðfé 
formlegt erindi og óskuðu eftir sam-
starfi við að útrýma með öllu erfða-
breyttu fóðri úr greininni. Sum höfðu 
þegar hætt innflutningi og sölu á því 
en önnur lýstu samstarfsvilja við að 
útrýma með öllu erfðabreyttu fóðri 
úr greininni."  /HKr. 

Íslenskt sauðfé í hreinni íslenskri náttúru.  Mynd / Svavar Halldórsson
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Eva Ólöf 
Hjaltadóttir
„Femarelle hefur 
gert mikið fyrir 
mig, ég hef mun 
meiri orku.“

NJÓTTU ÁRANNA EFTIR SEXTUGT
AUKINN LIÐLEIKI

Inniheldur kalk og D vítamín fyrir eðlilega 
starfsemi beina og vöðva ásamt B2 og
B7 fyrir jafnvægi slímhúðar sem og að
minnka þreytu og slen.

Femarelle Unstoppable 60+
Eftir tíðahvörf

Soffía Káradóttir
„Ég er í mun betra
jafnvægi og mæli 
heilshugar með 
Femarelle.“

LIFÐU TIL FULLS EFTIR FIMMTUGT
ENGIN ÁHRIF Á MÓÐURLÍF 
EÐA BRJÓSTVEF

Innheldur B6 sem stuðlar að hormóna-
jafnvægi ásamt einkaleyfisvörðu soja-
þykkni til að vinna gegn hitakófum og
nætursvita.

Femarelle Recharge 50+
Tíðahvörf

Selma Björk 
Grétarsdóttir
„Regla komst á 
tíðarhringinn og
ég er öll í betra 
jafnvægi.“

ELSKAÐU ÁRIN EFTIR FERTUGT
HORMÓNALAUS LAUSN

Inniheldur hörfræ sem stuðla að eðlilegri 
líðan þegar kemur að tíðarhvörfum og
Bíótín sem hjálpar konum að haldast í 
eðlilegu andlegu jafnvægi.

Femarelle Rejuvenate 40+
Fyrir tíðahvörf

Snorri Snorrason
„Enginn stirðleiki með 
Amínó® Liðum.“

Sigríðuurr 
Helgadóttiirr

„Ég mæli meðð 
Melissu Dreamm,, 

ég sofna fljóóttt 
og er laus vviðð 

fótapirringinnn.““

Elskaðu – lifðu – njóttu!

AMINO L IÐ IR
INNIHELDUR: 
Sæbjúgu, Þorsk prótein, 
Túrmerik, C-vítamín, 
D-vítamín og Mangan

INNIHELDUR: 
Sítrónu melissu, L-theanine, Kamómillu,  

B-vítamín blöndu og Magnesíum.

in, 

Amínó® Liðir er liðkanddi 
blanda með náttúruleg-
um efnum úr sæbjúgu
og þorski úr hafinu við 
Ísland.

NÝTTNÝTT

MELISSA DREAM
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SKOÐUN

Það er margt skrýtið í kýrhausnum segir 
ágætt máltæki, en ég held að það sé þó 
margt skrýtnara sem poppar upp í höfð-
inu á sumu mannfólki.

Eins og alþjóð veit þá hefur áralöng bar-
átta minnihlutahóps þjóðarinnar fyrir því að 
taka flugvallarsvæði ríkisins í Vatnsmýrinni 
í Reykjavík undir íbúða- og skólabyggð, 
skilað tilætluðum árangri. Búið er að loka 
einu neyðarbrautinni á suðvesturhorninu 
sem er með flugstefnu til að takast á við 
hvassa suðvestanátt. Það sem meira er þá 
hefur Reykjavíkurborg þegar keypt land 
við vesturenda brautarinnar þar sem ráðgert 
er að skipuleggja íbúðabyggð í hvelli, svo 
öruggt verði að brautin verði aldrei sett í 
gagnið aftur. 

Á sama tíma og þetta gengur í gegn 
hamast borgaryfirvöld með aðstoð ríkis-
ins við að drífa af stað risabyggingaráform 
að nýjum Landspítala við Hringbraut. Ein 
rökin fyrir þeirri staðsetningu spítalans er 
einmitt nálægðin við Reykjavíkurflugvöll 
sem gegnir lykilhlutverki í neyðarflugi af 
öllu landinu. Þau rök byggja m.a. á því að 
í neyð skipti hver mínúta máli. Lendingar 
með sjúklinga á Keflavíkurflugvelli og til-
heyrandi lengingu á flutningi sjúklinga á 
þetta neyðarsjúkrahús við Hringbraut, er 
þar alls ekki inni í myndinni. 

Bíðum nú aðeins við. Þar sem búið er 
að loka neyðarbrautinni og þar með útiloka 
lendingar sjúkraflugvéla með fárveika sjúk-
linga í nálægð spítalans í verstu veðurskil-
yrðum, hlýtur gildi þessarar staðsetningar 
Landspítalans að vera í uppnámi. Að auki 
er það yfirlýst stefna núverandi borgaryf-
irvalda að loka Reykjavíkurflugvelli fyrir 
allri flugumferð fyrr eða síðar og reisa þar 
byggð fyrir tugþúsundir manna. Sú byggð 
hefur það óhjákvæmilega í för með sér að 
umferðarþunginn, sem er ærinn fyrir, mun 
margfaldast um Miklubraut og Hringbraut 
og trufla aðgengi að spítalanum. 

Ef einhver skyldi ekki hafa tekið eftir 
því þá er Reykjavíkurborg að stórum 
hluta byggð á nesi. Umferðaræðar vestur 
þetta nes leiða því allar inn í eins konar 
botnlanga sem gerir allar samgöngur erf-
iðar. Vestarlega á þessu nesi stendur svo 
Landspítalinn. Ef stórauka á umferð um 
vestasta hluta nessins þegar flugvöllurinn 
fer, hvernig í ósköpunum ætla sérfræðingar 
í skipulagsmálum borgarinnar þá að tryggja 
flutningsöryggi sjúklinga til og frá þessu 
aðalsjúkrahúsi landsmanna?

Þessi sömu yfirvöld hafa margoft lýst 
því yfir að þau eru á móti stórum umferð-
armannvirkjum á og við Miklubraut og 
Hringbraut sem liðkað gætu fyrir umferð. 
Sama fólk er líka algjörlega á móti því að 
gera akveg yfir Skerjafjörð sem gæti þó létt 
á þessum vanda. Göng undir Öskjuhlíð eru 
ekki heldur lengur inni í myndinni, þar sem 
í Kópavogi er búið að reisa blokkabyggð 
þar sem göngin áttu að koma upp. 

Það sem eftir stendur í öllu þessu er, 
að verið er að búa til stærsta skipulags-
klúður Íslandssögunnar. Að byggja nýjan 
100 til 200 milljarða króna spítala fyrir alla 
landsmenn mitt í þessu klúðri, með engan 
möguleika á neyðarþjónustu um flugvöll í 
næsta nágrenni, er stóralvarlegt mál. 

Sættir fólk sig virkilega við að ekki verði 
hægt að tryggja íbúum utan miðborgar 
Reykjavíkur greiðan aðgang að aðalsjúkra-
húsi landsins? 

Kannski er þó til lausn á málinu. Hætt 
verði við að reisa risaspítala í Reykjavík 
og starfsemin þar verði skorin niður um 
að minnsta kosti tvo þriðju. Fullkomin 
minni sjúkrahús, sem fær eru um að sinna 
allri neyðarþjónustu, verði svo byggð upp 
í Garðabæ, Keflavík, á Selfossi, Ísafirði, 
Akureyri og á Egilsstöðum. Þá yrði líklega 
minni þörf fyrir það sjúkraflug sem borg-
aryfirvöldum er svo umhugað um að losna 
við.  /HKr. 

Landspítali, til hvers?

Ísland er land þitt

-

blasir Hvannadalshnjúkur við. Hann er hæsti tindur landsins (2.109 metrar) og hæsti hluti eldkeilunnar í Öræfajökli.  Mynd /HKr.

Veruleg umræða hefur farið fram í sam-
félaginu um búvörusamningana sem enn 
eru til umfjöllunar á Alþingi, þó vonandi 
sjái brátt fyrir endann á því. Margir hafa 
fjallað um málið með misjafnlega ítarlegum 
hætti og túlkað það út og suður. 

Atvinnuveganefnd þingsins hefur unnið 
heilmikið með málið og sett mark sitt á það. 
Bændur hafa rætt við nefndina ásamt mörg-
um öðrum. Afstaða bænda hefur mótast út frá 
því sjónarmiði að breytingar raski ekki þeim 
samningstexta sem undirritaður var í febrúar 
síðastliðnum. Breytingar sem færu yfir það 
strik þýddu í raun að ríkið væri hlaupið frá 
eigin samningi og byrja þyrfti að nýju. Þegar 
þetta skrifað er endanleg afgreiðsla nefndarinn-
ar ekki ljós, en þær tillögur sem kynntar hafa 
verið bændum virðast uppfylla það skilyrði.

Samið var um endurskoðanir

Það er vissulega umdeilanlegt sjónarmið, 
einkum þegar sumir eru farnir að túlka sem 
svo að samningarnir hafi verið styttir úr tíu 
árum í þrjú. 

Alltaf lá fyrir að samið var um endurskoð-
anir, ekki eina heldur tvær, það er á árunum 
2019 og 2023, en samningstíminn er í heild 
tíu ár.  Atvinnuveganefnd er nú að leggja fyrir 
framkvæmdavaldið að endurskoðunin 2019 
verði unnin með ákveðnum hætti. 

Talin eru einstök atriði sem fara eigi yfir 
og draga saman gögn til að geta betur metið 
hvernig landbúnaðurinn er að þróast og hvern-
ig markmið samninganna eru að nást. Slíkt 
er hægt að taka heils hugar undir. Jafnframt 
er líka ljóst að þróun í samfélaginu öllu er 
hraðari en áður og aðstæður kunna að þróast 
á einhvern þann hátt sem við sjáum ekki fyrir.  
Það er skynsamlegt að hafa möguleika á að 
bregðast við því.  

Hugmyndir um að verulega aukið samráð

Allmikið hefur líka verið kvartað yfir 

ónógu samráði við gerð samninganna.  
Atvinnuveganefnd leggur fram hugmyndir um 
að verulega aukið samráð verði í aðdraganda 
endurskoðunarinnar 2019. Það er eðlilegt að 
vinna þetta þannig, en um leið verður að gera 
þá kröfu að þeir sem gera kröfu um að koma að 
borðinu hafi það að markmiði að efla íslenskan 
landbúnað, en ekki vinna gegn honum. 

Samtök innflutningsfyrirtækja, sem kalla 
sig Félag atvinnurekenda, hafa fengið ótrúlega 
mikið pláss í umræðu um landbúnað. Það er 
skrítið því að þeirra hagsmunir felast ekki öðru 
en að búvöruframleiðsla og önnur framleiðsla 
sé sem minnst svo að þessi fyrirtæki hafi meira 
að gera við að flytja inn. Þeim er auðvitað 
frjálst að tjá sig eins og öðrum en menn verða 
að muna að þeir eru ekki óháðir álitsgjafar, 
heldur eru þeir að berjast fyrir ákveðnum hags-
munum. Nú síðast kallaði framkvæmdastjóri 
samtakanna kröfuna um heilbrigð og heilnæm 
matvæli viðskiptahindrun. Ætli allir neytendur 
séu sammála því? Það held ég ekki því að 
velvilji neytenda er sannarlega mikill gagn-
vart íslenskum landbúnaði og þeirri einstöku 
sérstöðu sem hann býr yfir í formi hreinleika, 
banni við notkun vaxtarhvetjandi efna, óveru-
legri notkun sýklalyfja og eiturefna. Þetta eru 
hlutir sem skipta sífellt meira máli.

Betra ef ríkið hefði mætt betur undirbúið

Vissulega hefði mátt kalla fleiri að borðinu við 
undirbúning samninganna. Landbúnaðurinn er 
ekki einkamál bænda, enda framleiðir hann 
mat sem allir þurfa á að halda. Spurningin er 
bara hvað var gert og hver átti að sinna því. 

Bændur voru tilbúnir með sínar áherslur 
snemma árs 2015, en ekki tókst að koma samn-

ingaviðræðum í gang fyrr en síðla sama árs.  
Það hefði verið betra ef ríkið hefði mætt betur 
undirbúið. 

Það er alveg ljóst að það hleypti illu blóði í 
marga að þingmannanefnd um landbúnaðarmál 
sem skipuð var 2014 skyldi aldrei koma saman.  
Eins er gagnrýnivert að nefnd um eflingu mat-
vælaframleiðslu í samræmi við stjórnarsátt-
mála ríkisstjórnarinnar, skyldi ekki vera skipuð 
fyrr en seint og um síðir. Henni tókst síðan 
ekki að ljúka störfum fyrir samningsgerðina 
og hefur reyndar ekki lokið þeim enn. Þarna 
hefði ríkið getað staðið betur að málum og búið 
sér til veigameira veganesti fyrir viðræðurnar.  
En með tillögum atvinnuveganefndar er komið 
til móts við þessa gagnrýni og vonandi verður 
sú vinna sem nefndin kallar „Þjóðarsamtal um 
landbúnað“ til þess að skapa góða sátt í málinu.  
Það er sannarlega eftirsóknarvert.

Margs konar breytingar fyrirhugaðar

Eins og oft hefur komið fram í umræðum um 
þessi mál þá eru margs konar breytingar fyrir-
hugaðar með nýju samningunum. Þeir eru svo 
sannarlega ekki í samræmi við það sem oft er 
sagt um „landbúnaðarkerfið“ að þar vilji aldrei 
neinn breyta neinu. 

Mörg nýmæli er að finna í samningunum, 
m.a. aukna áherslu á jarðrækt, nýliðun, lífræna 
ræktun, geitfjárrækt og fleira. Þá er einnig nýtt 
og mikilvægt verkefni um mat á gróðurauð-
lindum. Það er því mikið undir og menn verða 
að muna þennan fjölbreytileika þegar að samn-
ingarnir eru ræddir. En um leið er landbúnaður-
inn sannarlega þannig að framleiðsluferlar eru 
langir og breytingar þurfa langan aðdraganda.  
Breytingar samninganna voru líka gagnrýndar 
af mörgum bændum enda voru samningsdrög-
in kynnt á opnum fundum í nóvember þegar 
viðræðum var ekki lokið.

Margir bændur hafa barist hart gegn samn-
ingunum alveg fram á þennan dag, þrátt fyrir 
að þeir hafi verið samþykktir með afgerandi 
meirihluta í atkvæðagreiðslu í mars sl. Það er 
auðvitað frjálst að gera það, en mikið hefði ég 
viljað sjá þann sama kraft í baráttu fyrir hærra 
afurðaverði. Það er barátta sem á og þarf að 
skipta meira máli en deilur um skiptingu rík-
isstuðnings.  /SSS

Sindri Sigurgeirsson
formaður Bændasamtaka Íslands
sindri@bondi.is

Eintal eða samtal
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Matarhátíð alþýðunnar var haldin 13. ágúst 
síðastliðinn, en margir þekkja þessa hátíð 
sem Reykjavík Bacon Festival. Þetta var í 
sjötta skiptið sem hátíðin er haldin en nafna-
breytingin kemur til vegna þess að fleiri 
greinar íslensks landbúnaðar komu að hátíð-
inni að þessu sinni. Árni Georgsson, einn 
stofnenda hátíðarinnar, segir að þrátt fyrir 
spár um rigningaveður á þessum laugardegi 
hafi um 35–40 þúsund manns komið. 

„Hátíðin tókst mjög vel og lagfærðum 
við þá hnökra sem voru á hátíðinni í fyrra. 
Biðraðir voru mun styttri en til dæmis í fyrra, 
þar sem við fjölguðum bæði miðasölubásum og 
afgreiðslufólki í tjöldunum sjálfum. Veður var 
stillt og lítið rigndi þrátt fyrir spá um annað. Við 
skipuleggjendurnir eru mjög sáttir við hátíð-
ina og teljum að gestir hátíðarinnar hafi notið 
verunnar á Skólavörðustígnum; kræsinganna, 
tónlistaratriðanna og mannlífsins. Styrktar- og 
samstarfsaðilar voru mjög sáttir og það gefur 
fyrirheit um  áframhaldandi samstarf, að matar-
hátíð sem þessi í höfuðstaðnum – með aðkomu 
stærstu greina landbúnaðarins – sé komin til að 
vera og muni vaxa og dafna.  

Svo má ekki gleyma því að ágóði af hátíðinni 
rennur til góðgerðarmála og munum við veita 
verðugu málefni styrk í haust. Eftir hátíðina 
núna var Æfingastöð Styrktarfélags lamaðra 
og fatlaðra veittur styrkurinn fyrir síðasta ár.

Svínabændur hafa verið helsti samstarfs-
aðili hátíðarinnar hingað til en nú í ár bættust 
sauðfjárbændur, kúabændur og kjúklinga-
bændur við. Þessar greinar styrktu hátíðina 
með hráefni til handa veitingastöðunum, 

styrkjum og ýmsum öðrum hætti. 
Við sjáum fyrir okkur að í framtíðinni 

geti hver grein verið með litla hátíð í formi 

veitingatjalds inni í Matarhátíð alþýðunnar,“ 
segir Árni.

       /smh

Um 35–40 þúsund manns á Matarhátíð alþýðunnar:

Stærstu greinar landbúnaðarins tóku þátt

Líf og starf MÆLT AF
MUNNI FRAM

Saðsamt ætlar að verða efnið frá hag-
yrðingakvöldi Karlakórs Eyjafjarðar 
frá síðastliðinni dymbilviku. Þó fer 

samt að hilla undir lok þessarar löngu 
messu. Síðastur og jafnframt óvægnastur 
í efnistökum er Pétur Yngvi Pétursson, 
læknir á Akureyri. Hann er líka jafnframt 
sá eini sem ekki fær allt sitt efni birt hér af 
tómri tillitssemi við lesendur. Birgir stjórn-
andi spyr Pétur, líkt og aðra við borðið, hvað 
honum finnist um val á hagyrðingum við 
borðið þetta kvöld? 

Sveinar þessir sýnast mér
sumir gleðjandi.
Blandan lítið áfeng er,
en einkar seðjandi.

Pétri er svo falið að yrkja um Norður- 
Þingeyinginn Jóhannes:

Sómabónda sanngjörnum
ég sýni vinsemd mesta.
Upp í kjaft á ísbjörnum
er að rækta hesta.

Hvað þykir svo lækninum athyglisverð-
ast sjái hann sig í spegli? Pétur kýs, 
öfugt við aðra við borðið, að bera við 
sjóndepurð.

Farin er mig elli að hrjá,
ásýnd ber þess vott.
Illu venjast alltaf má
þó ekki sé það gott.

Um þá hégilju ýmissa austurlenskra 
ferðamanna, að undir norðurljósum sé 
gott að geta börn, orti svo heimilislækn-
irinn:

Túristavesenið virðist með köflum
vera sem lífsháski fágætur.
Þótt hálfvitar eðli sig úti í sköflum
það allsekki reiknast sem kynbætur.

Þegar Pétur er svo spurður hvern hann 
telji vænlegastan sem næsta forseta, þá 
kveður hann jafnframt fráfarandi forseta 
með sínum hætti. Birgi Sveinbjörnsson 
vill hann til Bessastaða:

Ég allra manna best með Birgi stend
og bið því kjósendurna það að muna,
að hann er laus við meirimáttarkennd
og mesta bölið, djöfuls siðblinduna.

Birgir spyr Pétur svo hvort hann kysi 
sér frekar hlutskipti hóru eða róna? Ekki 
vafðist valið fyrir Pétri enda nokkuð 
úrugur að eðlisfari:

Við gleðikonudjobbið geng á svig
og get ei séð ég kúnna nokkrum þjóni,
því atvinnutækið alveg vantar mig
og ætla því að slá í gegn sem róni.

Úr gullkistu sinni grefur Pétur svo upp 
hæðnisblandið harmaljóð, ort í göngum 
með Gunnarsstaðamönnum, en þar varð 
doktorinn fyrir varanlegum sjónskaða:

Minning blóðug lengi lifir,
en létti ég í sál mér finn:
Á traustum fáki óð ég yfir
andskotans mýrardjöfulinn.

Í Þistilfirði ærið oft
umtal vont má heyra.
Í sumum er þar svaka loft
en síðan ekkert meira.

Vaka og syngja víst hér má
í vinaranda sönnum.
Glæsta lokka greiddum á
Gunnarsstaðamönnum.

Birgir spyr svo Pétur út í danslagni 
hans, en sjálfur er Birgir útmetinn 
dansari:

Við dansmennt skæðan ber ég brest
og belja harmastefið.
Mér er sagt að sé mér flest
sýnu betur gefið.

Hver sem getur séð um sitt
er síður burtu rekinn.
Í fótamenntafélag þitt
fráleitt yrði ég tekinn.

160

Umsjón:
Árni Geirhjörtur Jónsson

kotabyggð1@gmail.com

Breiðfylking íslensks landbúnaðar og veitingastaða í Reykjavík stóð að Matarhátíð alþýðunnar laugardaginn 13. ágúst sl.  Myndir / TB

Vertarnir á Snaps voru sáttir í lok dags.
bandarískra gesta og aðstandenda Matarhátíðar alþýðunnar.

Borgnesingarnir Guðbjörg Sigurðardóttir og Þorsteinn Þorsteinsson frá Brekku tóku Sindra 
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Íslandsmeistaramótið í hrútadóm-
um fór fram um síðustu helgi á 
Sauðfjársetrinu á Ströndum. 
Hadda Borg Björnsdóttir á 
Þorpum við Steingrímsfjörð 
sigraði mótið að þessu sinn fyrst 
kvenna. Alls tóku 75 keppendur 
þátt í mótinu að þessu sinni.

Keppt er í tveimur flokkum, vanir 
hrútadómarar sem kunna að stiga 
hrúta eftir öllum kúnstarinnar regl-
um keppa í öðrum flokknum og þar 
er keppt um Íslandsmeistaratitil. Í 
hinum flokknum keppa óvanir og 
hræddir hrútaþuklarar sem eiga að 
raða fjórum veturgömlum hrútum í 
gæðaröð og rökstyðja matið. Áður en 
keppnin hefst er dómnefnd búin að 
velja fjóra dálítið misjafna hrúta úr 

stærri hópi fyrir keppendur að leggja 
mat á, en í henni voru að  þessu sinni 
Jón Viðar Jónmundsson og Svanborg 
Einarsdóttir ráðunautur. 

Karlavígið í hrútaþukli fallið

Hadda Borg Björnsdóttir á 
Þorpum við Steingrímsfjörð, 
23ja ára Strandamær, var sigur-
vegari mótsins að þessu sinni og 
Íslandsmeistari. Hún er fyrsta konan 
sem vinnur Íslandsmeistaratitilinn í 
þessari keppni frá því hún var fyrst 
haldin fyrir þrettán árum og jafn-
framt langyngsti sigurvegarinn. Í 
öðru sæti í flokki vanra varð Jón 
Jóhannsson, bóndi á Þverfelli í 
Saurbæ í Dölum, og jafnir í þriðja 

sæti urðu Haraldur V.A. Jónsson 
á Hólmavík, Elfar Stefánsson í 
Bolungarvík og Kristján Albertsson 
á Melum í Árneshreppi, en sá síð-
astnefndi hefur sigrað 4 sinnum í 
þessari skemmtilegu og sérstæðu 
keppni. 

Í flokki óvanra hrútaþuklara sigr-

uðu mæðgurnar Íris Ingvarsdóttir, 
Þórdís og Lóa, sem búsettar eru í 
Reykjavík, en í öðru sæti var dreng-
ur sem heitir Halldór Már. Í þriðja 
sæti voru svo þrír Strandamenn og 
náttúrubarnaskólateymi sem vann 
saman, Marinó Helgi Sigurðsson á 
Hólmavík, Ólöf Katrín Reynisdóttir 

í Miðdalsgröf og Þórey Dögg 
Ragnarsdóttir á Heydalsá. 

Á hrútadómunum var einnig 
haldið líflambahappdrætti þar sem 
í vinninga voru frábær líflömb frá 
bændum á Ströndum, við Djúp og 
í Reykhólasveit. Góð þátttaka var í 
happdrættinu. 

Fréttir

Hadda Borg Björnsdóttir á Þorpum við Steingrímsfjörð varð Íslandsmeistari í hrútaþukli 2016, fyrst kvenna. Hér er Hadda 
að gera sig tilbúna að fara að þukla hrútinn Púmba frá Húsavík sem Matthías Lýðsson heldur í. Myndir / Dagrún Ósk Jónsdóttir.

Enn eitt vígi karlmanna féll í hrútaþukli á Ströndum:

Hadda Borg Íslandsmeistari í hrútadómum

Vanir þuklarar. Frá vinstri Kristján Albertsson, Melum, Elfar Stefánsson, Bol-
ungarvík, Haraldur V. A. Jónsson, Hólmavík, Björn Pálsson, Þorpum, sem 
tók við verðlaununum fyrir hönd dóttur sinnar, og Jón Jóhannsson, Þverfelli.

Skýrsla Matvælastofnunar um aðbúnað á svínabúum:

Breytingar hafa orðið mjög til batnaðar
Í apríl og maí á þessu ári stóð 
Matvælastofnun fyrir eftirlitsverk-
efni sem fólst í því að farið var inn 
á öll 14 svínabú landsins sem halda 
gyltur til að meta hvort farið væri 
að lögum og reglum um velferð 
dýra. Í niðurstöðum skýrslu sem 
gefin var út í kjölfarið segir að 
breytingar hafi orðið til batnaðar 
á flestum sviðum.

Fyrir um ári síðan komst sams 
konar skýrsla í hámæli í þjóðfé-
laginu, en þar var fremur dökk mynd 
dregin upp af ástandinu á svínabú-
um í dýravelferðarlegu tilliti. 

Í inngangi nýju skýrslunnar 
segir að með eftirlitsverkefninu sé 
ætlunin að gefa yfirsýn yfir stöðu 
mála á gyltubúum í dag hvað varðar 
geldingar, halaklippingar, básahald 
og almennan aðbúnað. Myndir sem 
fylgja skýrslunni sýna hvernig þróun 
mála hefur orðið og lýsa tilteknum 
aðstæðum en gefa ekki heildarmynd 
af viðkomandi búum. 

Fækkun geldinga

Í samantekt skýrslunnar segir að 
umskipti hafi átt sér stað milli áranna 
2014 og 2016 varðandi geldingar 
grísa. Séu grísir geltir þá er það gert 
í samræmi við ákvæði laga og reglna. 
„Fækkun geldinga er fagnaðarefni. 
Bændur hafa í auknum mæli lagt af 
geldingar eða tekið upp bólusetningu 
gegn galtarlykt.“ 

Halaklippingar á undanhaldi

Þá segir í samantektinni að hala-
klippingar séu á undanhaldi. Það 
muni þó taka tíma að geta lagt af 
halaklippingar á búum almennt því 
varnir gegn halabiti eru nátengdar 
breytingum á aðbúnaði grísanna. 

„Einu aðferðirnar til að fulldeyfa 
halasvæðið eru mænudeyfing eða 
svæfing, en báðar aðferðirnar eru 
óraunhæfar og illframkvæman-
legar í hefðbundnum búrekstri. 
Verkjastilling fyrir aðgerð er því 
valkosturinn að sinni.“

Stakkaskipti orðið á básahaldi

Í skýrslunni kemur einnig fram að 
stakkaskipti hafi orðið á básahaldi 
gyltna. Núna sé rúmur þriðjungur 
búa með allar gyltur í lausagöngu, 
rúmur þriðjungur búa sé með 
lausagöngu að hluta og unnið er 
að afnámi básahalds hjá öllum sem 
enn nota bása. „Bógsárum hefur 
fækkað og eru þau einnig vægari 
en áður. Litlar breytingar hafa 
orðið á gotstíum, gotbásum og gól-
fefnum á flestum búanna, en slíkar 
breytingar eru kostnaðarsamar og 
mun það taka tíma að breyta öllum 
búum þannig að þessi atriði standist 
kröfur. Aðilar hafa fengið frest til að 
uppfylla kröfur, sbr. bráðabrigðaá-
kvæði reglugerðar nr. 1276/2014, en 
samfara þeim úrbótum skapast betri 
möguleikar á að uppfylla kröfur um 
undirburð,“ segir í skýrslunni.

Nýjar reglugerðir til grundvallar

Í desember 2014 kom út ný reglu-
gerð um velferð svína. Þar kemur 
fram að Matvælastofnun getur veitt 
framleiðanda frest til aðlögunar að 
skilyrðum 7. gr. (um hreyfingu, hvíld 
og þarfir) og 15. gr. (um húsakost) 
reglugerðarinnar ef aðstæður eru 
þannig að kostnaðarsamt er fyrir 

viðkomandi framleiðanda að upp-
fylla kröfur reglugerðarinnar. Frestir 
eru háðir því að framleiðandi skili 
inn tímasettri úrbótaáætlun og kostn-
aðarmati ef hann hyggst sækja um 
frest til aðlögunar. Svínabúum var 
gert að skila inn slíkri úrbótaáætlun 
og kostnaðarmati síðastliðið haust, 
ef þau ætluðu að sækja um frest til 
aðlögunar. 

Öllum svínabúum nema einu 
var veittur frestur til aðlögunar. Hjá 
þessu eina búi skorti fullnægjandi 
áætlun til úrbóta. Ný útfærsla er þar 
í vinnslu. 

Matvælastofnun veitir ekki lengri 
fresti til úrbóta en til 1. janúar 2025.

Gleðilegt að fá þessa staðfestingu

Björgvin Jón Bjarnason, formaður 
Svínaræktarfélags Íslands, segir að 
það sé gleðilegt að fá opinberlega 
staðfestingu á því að svínabændur 
hafa unnið af kappi að því á undan-

förnum misserum að bæta aðbúnað 
á svínabúunum. „Eitt stærsta verk-
efni okkar hefur verið að auka rými 
fyrir gripina okkar, annaðhvort með 
því að breyta úr básahaldi yfir í 
lausagöngu eða með því að stækka 
básana. Það er gaman að segja frá 
því að útkoman fyrir okkur hefði 
væntanlega orðið enn hagstæðari 
ef tekið hefði verið mið af fjölda 
gripa í því sambandi, en ekki fjölda 
búa eins og gert er í skýrslunni. Því 
raunin er að stærri búin eru yfir-
leitt komin heldur lengra í þessari 
þróun. Þannig að hlutfall gyltna í 
lausagöngu er jafnvel enn hærra 
en lesa má út úr skýrslunni,“ segir 
Björgvin. 

Hann segir að búið sé að breyta 
á mörgum sviðum til batnaðar, líka 
til dæmis hvað varðar halaklippingar 
og geldingar, og svínabændur ætli að 
halda áfram á þessari braut. „Ég finn 
það bara á svínabændum að það er 
metnaður til að gera enn betur.“ /smh

Gólf í stíu sem stenst kröfur reglu-
gerðar.  Myndir / Matvælastofnun

Gylta í breiðum tilhleypingabási.

Sjúkrastía með mjúkt undirlag.

Lausagöngugotstía sem stenst kröfur reglugerðar.
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Fyrir fjórhjólin
Kassar, töskur, hjálmar og fleira

Farangurskassi aftan Kassi framan

Byssutaska fóðruð

Hlífðargleraugu

Brettistaska Einfaldar og tvöfaldar

áhaldafestingar

FarangursnetHjálmar

ÁlkassiKassi aftan m/hlera

Plastkassi aftan

Skyggni

Kr. 75.000,- Kr. 59.900,-

Kr. 38.083,-Kr. 9.869,- Frá kr. 14.269,-

Kr. 78.393,-Kr. 78.632,-

Kr. 27.015,-

Kr. 39.900,- Kr. 4.720,-Kr. 5.930,-Frá kr. 25.540,-

BÚKOLLA ER 
HÆTTULEGRI EN 
ÞÚ HELDUR
Mörg slys í landbúnaði tengjast 
meðhöndlun með stórgripi. 
Það er nauðsynlegt að þekkja  
viðbrögð skepna við ólíkar aðstæður  
og taka tilllit til þeirra. Gætum varúðar 
og förum rétt að dýrunum.

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

„Þetta var gaman, ég er stoltur af 
sigrinum, það er gaman að halda 
verðlaununum í heimabyggð og 
ná að vinna keppnina fjórða árið 
í röð,“ segir Grétar Grímsson frá 
Syðri-Reykjum í Bláskógabyggð 
en hann sigraði glæsilega keppn-
ina í gröfuleikum 2016 á sveita-
hátíðinni Tvær úr Tungunum 
laugardaginn 13. ágúst. 

Átta kepp-
endur tóku þátt 
en hver kepp-
andi fékk 1 mín-
útu til að leysa 
hverja þraut.  
Byrjað var á því 
að skera gúrku 
niður í sneiðar 
á gröfunni, það 
gekk yfirleitt 
mjög vel. Næst 
var það að taka upp rör með skófl-
unni og raða þeim upp í pýramída, 
það var erfið þraut sem keppendum 
gekk illa með. Loks var það að taka 
upp bolta með skóflunni og setja 
hann ofan í mjólkurbrúsa. Nokkrir 
náðu einum bolta í brúsann en Grétar 
innsiglaði sigur sinn með því að ná 
tveimur bolta ofan í brúsann. /MHH

Gröfumeistari 
fjórða árið í röð

Grétar Grímsson frá Syðri-Reykjum 
með verðlaunin sín.  Mynd / MHH

Byggðaráð Sveitarfélagsins 
Skagafjarðar tekur undir afstöðu 
menningar- og kynningarnefndar 
og skipulags- og byggingarnefndar 
varðandi umsóknir um styrki til 
að undirbúa tillögur að verndar-
svæði í byggð. 

Samþykkti byggðaráð að sækja 
um styrk til að undirbúa slíka tillögu. 
Fram kemur í fundargerð að ráðið 
meti það svo að nauðsynlegt sé að 
hlúa að menningarsögulegu gildi 
húsa og byggðaheilda í Skagafirði 
og því verði sótt um styrki til 
Minjastofnunar til að undirbúa til-
lögur að sérstökum verndarsvæðum í 
byggð. Lögð verður áhersla á gamla 
bæinn á Sauðárkróki og Kvosina á 
Hofsósi sem fyrstu byggð innan þétt-
býlis sem meta beri í þessu sambandi 
en hafa á samráð við íbúa um málið.  

Skagafjörður:

Verndarsvæði í 
byggð á dagskrá

Brúin yfir Blöndu 
lagfærð
Vegagerðin er byrjuð að lagfæra 
Blöndubrú á Blönduósi. Taka á 
burt steyptu stéttina sem liggur 
sunnan megin á brúnni og við 
það mun akreinin á brúargólfinu 
breikka um 60–70 sentimetra. 

Sett verður nýtt vegrið sunnan 
megin á brúna, brúargólfið brotið 
upp og nýtt steypt í staðinn. Vegurinn 
beggja megin brúarinnar verður svo 
breikkaður. Stéttin norðan megin á 
brúnni mun standa óbreytt.

Vegna framkvæmda á brúnni 
verður önnur akreinin lokuð og 
umferð stýrt með ljósum fram til 1. 
desember næstkomandi. Athygli er 
vakin á því að akbrautin er einungis 
3,0 metrar að breidd. 
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Fréttir

Grímsnes- og Grafningshreppur:

Riðið yfir Álftavatn í Soginu
„Þetta var mjög góð og skemmti-
leg ferð, það voru  um 70 manns 
í hnakk, flestir fóru út í vatnið og 
í eyjuna. 

Við í Miðengi höfum verið með 
þessa reið frá 1994, alltaf daginn fyrir 
17. júní,“ segir Sverrir Sigurjónsson, 
sem stýrði Álftavatnsreiðinni í ár eins 
og síðustu ár. Það er Miðengisfólkið 
og þeirra vinir sem fara í reiðina. 
Álftavatn er í Soginu á mörkum 
Grafningshrepps og Grímsness. Það 
er 2,2 km², dýpst 2 m og í 15 m hæð 
yfir sjó. Vað er á vatninu sem heitir 
Álftavað.  /MHH

„Breiðdælingar móta framtíð-
ina“ er yfirskrift byggðaþró-
unarverkefnis í Breiðdalshreppi, 
sem leitt er af Byggðastofnun í 
samstarfi við Breiðdalshrepp, 
Austurbrú, Samband sveitarfé-
laga á Austurlandi, Háskólann á 
Akureyri og íbúa Breiðdalshrepps.

 Verkefnið byggir á þeirri hug-
myndafræði að stofnanir, sveitarfé-
lag og íbúar leggi saman krafta sína  
til eflingar byggðar í stað þess að 
stofnanir eða stjórnvöld komi með 
lausnir sem ekki eru sprottnar innan 
frá.

Verkefnisstjórn verkefnisins 
úthlutaði fyrir nokkru styrkjum til 
9 verkefna, alls að upphæð 5 millj-
ónir króna.

Alls bárust 14 umsóknir. Hið 
Austfirzka bruggfjelag ehf. og 
Breiðdalsbiti fengu stærstu styrk-
ina, eina milljón hið fyrrnefnda 
og 950 þúsund það síðar-
nefnda, að því er fram kemur á 
vefmiðlinum Austurfrett. Þá 
fékk Upplýsingamiðstöðin á 
Breiðdalsvík 800 þúsund krónur, 
Breiðdalssetur 700 þúsund vegna 
göngukorts, Menningardagur í 
Breiðdal hálfa milljón og tónleik-
arnir „Rock the boat“ hlaut 450 
þúsund krónur í styrk. Verkefnið 
Minjagripir úr ull fékk 300 þús-
und krónur og tvö verkefni, 
Breiðdalsgáttin „pointless door“ og 
Vegamót fengu 150 þúsund krónur. 
 /MÞÞ

Breiðdælingar móta framtíðina:

Styrkir til 9 verkefna

Tré ársins 2016:

Alaskaösp í Grjótaþorpi
Tré ársins 2016 er alaskaösp við 
Hákot í Grjótaþorpi. Öspinni 
var bjargað á síðustu stundu 
fyrir þrjátíu árum en þá voru að 
hefjast byggingaframkvæmdir á 
nágrannalóð þar sem tréð varð 
að víkja.

Ragnheiður Þorláksdóttir, íbúi og 
eigandi Hákots, fékk því framgengt 
að tréð fékk að lifa og var það fært 
á núverandi stað árið 1986, þar sem 
það hefur vaxið og dafnað síðan. 
Tréð er að öllum líkindum upphaf-
lega gróðursett um 1960 og var orðið 
um fimm metra hátt þegar það var 
flutt með stórvirkum vinnuvélum. 
Tréð hefur ávallt vakið athygli og 
hefur verið gleðigjafi eigandans og 
umhverfisins frá upphafi. Útlitið er 
óvenjulegt af ösp að vera, en krónu-
mikill vöxtur og öflug greinasetning 
einkennir það. 

Alaskaösp er ein algengasta trjá-
tegundin í Reykjavík og hefur því 
mikið um það að segja hve skjól-
sælt er orðið víða í borginni. Þá er 
vel þekkt að ösp er öflugur fangari 
aðskotaagna sem stafa af umferð. 

Aspirnar í borginni þjóna því íbúum 
hennar með margvíslegum hætti auk 
þess sem þær auka á fjölbreytni og 
setja mark sitt á borgarmyndina með 
áberandi hætti svo sem litskrúði og 
tónum og angan sumar, vetur, vor 
og haust.

Myndir / MHH

Hrossin fengu að spretta úr spori 
á heimleiðinni, gleði knapanna 

Stóra-Ármót í Flóahreppi:

Fyrsta skóflustungan tekin að nýrri 
einangrunarstöð fyrir holdanautgripi
Sigurður Loftsson, for-
maður stjórnar Nautgripa-
ræktarmiðstöðvar Íslands, mætti 
nýlega vopnaður stunguskóflu á 
Stóra-Ármót í Flóahreppi. Þar 
tók hann fyrstu skóflustunguna 
að nýrri einangrunarstöð fyrir 
holdanautgripi. 

Stöðin verður í 500 fermetra 
húsnæði sem verður tilbúið um 
næstu áramót. Fósturvísarnir 

munu koma frá Noregi en tilgang-
ur stöðvarinnar er að koma upp 
arfhreinum gripum af Aberdeen 
Angus-kyni. Fósturvísarnir verða 
ekki kyngreindir þannig að það 
munu koma bæði naut og kvígur. 
Nautkálfarnir fara strax inn í ein-
angrunarferli á stöðinni, sem tekur 
níu mánuði. Eftir það verða þeir 
seldir til bænda en áður en það er 
gert verður tekið úr þeim sæði, 

sem fer svo í dreifingu. Kvígurnar 
verða hins vegar fyrsti vísirinn að 
þessari holdakúahjörð sem verða 
sæddar með innflutta sæðinu þegar 
þær verða kynþroska. Eigendur 
stöðvarinnar eru Landssamband 
kúabænda, Bændasamtök Íslands 
og Búnaðarsamband Suðurlands, 
sem á jörðina Stóra-Ármót og hefur 
umsjón með starfseminni þar. 
  /MHH

-

Mynd / Magnús Hlynur Hreiðarsson.

Góð gjöf frá Bústólpa til Hvanneyrarbúsins:

Broddmjólkurtæki með 
búnaði til gæðamats
Bústólpi gaf nú á dögunum 
Hvanneyrarbúinu Colo-Quick 
broddmjólkurtæki til eignar. 

Tilgangurinn með Colo-Quick 
broddmjólkurtækinu er að eiga 
alltaf tiltæka broddmjólk af háum 
gæðum til að gefa nýfæddum kálf-
um. Broddmjólk er með búnaðinum 
gæðametin eftir burð og aðeins besta 
mjólkin valin til frystingar og notk-
unar síðar fyrir nýfædda kálfa.

 „Að sögn Egils Gunnarssonar 
bústjóra hefur tækið mikla þýðingu 
fyrir Hvanneyrarbúið til að stunda 
rannsóknir með dýravelferð í huga. 
ColoQuick tækið auðveldar geymslu 
og stuðlar að hreinlæti við meðferð 
brodds ásamt því að gera mönnum 
kleift að velja einungis gæðabrodd 
fyrir kálfana. Hvanneyrarbúið 
hyggst safna ljósbrotsgildum brodds 
til að meta hver gildin séu fyrir 
íslenskar kýr. Ljósbrotsgildin verða 
síðan borin saman við raunmælingar 
á mótefnum í broddi. Á þann hátt 
verður hægt að segja til um gæði 
broddmjólkur úr íslenskum kúm út 
frá einföldum ljósbrotsmælingum.“

Colo-Quick broddmjólkurtæk-
ið samanstendur af búnaði til að 
pakka broddmjólkinni í sérstaka 
frystipoka, ljósbrotsmæli til að mæla 
gæði mjólkurinnar, gjafabúnaði og 
búnaði til afþíðingar á mjólkinni. 
Afþíðingarbúnaðurinn er einna mik-
ilvægasta tækið, en hér er um að 
ræða búnað sem tryggir varðveislu 

á innihaldsefnum (mótefnunum) 
broddmjólkurinnar við afþíðingu. 
Með notkun á ColoQuick er tryggt 
að allir kálfar fái góða broddmjólk 
sem inniheldur nægjanlegt magn 
mótefna. Notkun slíks búnaðar er vel 
þekkt víða erlendis og hefur gefið 
góða raun.

„Broddmjólk inniheldur mótefni 
(e. Antibodies) sem kálfar geta 
einungis tekið upp fyrstu klukku-
stundirnar eftir burð. Nýfæddur kálf-
ur nýtir þessi mótefni til að styrkja 
ónæmiskerfið og byggir þannig upp 
mótstöðu gegn sjúkdómum og sýk-
ingum. Þar skipta gæði broddsins 
miklu máli en því meira sem brodd-
urinn inniheldur af mótefnum því 
betri áhrif hefur hann á ónæmiskerf-
ið. Gott heilsufar kálfa er forsenda 
góðs vaxtar og þroska og þar af leið-
andi afurða hjá fullorðnum gripum,“ 
að sögn Jóhannesar Kristjánssonar 
hjá Landbúnaðarháskóla Íslands á 
Hvanneyri.

Frá afhendingu Colo-Quick brodd-
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LANDSHÚS
Landshús - Sími 553 1550 - landshus@landshus.is - www.landshus.is

 Forsniðin einingahús úr timbri    Íslensk hönnun fyrir íslenskar aðstæður

ÍSLENSK HÚS - SÉRHÖNNUÐ FYRIR FERÐAÞJÓNUSTU

EINSTAKT TILBOÐSVERÐ 
TIL 31. ÁGÚST 

1.990.000 kr. 
Takmarkað upplag

JÖKLAR
Upplifun á Íslandi

Myndband sem sýnir 

til enda má sjá á 
landshus.is

Grunnhús 24,3 fm - Verð 2.290.000 kr.

Hægt er að lengja húsin, bæta við gluggum, 
hurðum og færa til að vild.

Vatnagörðum 24 - 26 • Reykjavík • Sími 520 1100 • www.bernhard.iswww.honda.is

Erum með fullkomið þjónustu- 

verkstæði fyrir öll Honda fjórhjól

• Honda 5-speed DCT sjálfski
og ESP rafmagnsskipting

• Rafstýrt aflstýri „Powersteer
• Sjálfstæð afturfjöðrun 

með 216mm stillanlegri dem
• AP Suretrac™ mismunadrif 

léttari eiginleika og minni sn
• TraxLok® 2/4WD drif.
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ring“

mpun
sem tryggir 

núningsradíuss

TRX 500FA

KKKR. án vsk
kr. 2.190.000 með vskkr. 2.190.000 með vskkr. 2.190.000 með vsk

wd
2/4

®
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LO

Bændablaðið Smáauglýsingar 56-30-300 

Næsta blað kemur út 8. september

Verkefnisstjórar á Norðausturlandi:

Gagnrýna seinagang við 
lagningu Dettifossvegar 
Verkefnisstjórar tveggja verk-
efna á norðausturhluta lands-
ins, Raufarhöfn og framtíðin og 
Öxarfjörður í sókn, sem bæði 
eru hluti af stærra verkefni, 
Brothættum byggðum, hafa sent 
frá sér ályktun um samgöngu-
áætlun fyrir árin 2015 til 2018. 
Brothættar byggðir eru byggðaefl-
andi verkefni sem Byggðastofnun 
stendur að og hófst það árið 2012.

Í ályktun verkefnastjóranna 
segir að það sé mikið bakslag í 
þeirri viðleitni ríkis, Norðurþings, 
Byggðastofnunar, stoðkerfis og 
íbúa að styrkja sveitarfélögin 
á Raufarhöfn og við Öxarfjörð 
undir hatti verkefnisins Brothættar 
byggðir og veita svo ekki neinum 
fjármunum í það verkefni að ljúka 
við Dettifossveg á því tímabili sem 
samgönguáætlun nær til. 

Skýtur skökku við að taka 
framkvæmd af áætlun

Skora verkefnisstjórarnir á innan-
ríkisráðherra og Alþingi að bæta 
úr þessum ágalla þingsáætlunar-
tillögunnar og veita nægum fjár-
munum í verkið svo ljúka megi því 
eigi síðar en árið 2018.

„Á meðan að fregnir berast um 
hversu mikið álag sé á helstu ferða-
mannastaði á suðvesturhorninu og 
að dreifing ferðamanna um landið 
þurfi að vera betri, skýtur það skökku 
við að taka framkvæmd af áætlun 
sem vissulega myndi virka jákvætt 
á þá dreifingu,“ segir í ályktun verk-
efnastjóranna.

Fram kemur í rökstuðningi að 
í verkefninu Raufarhöfn og fram-
tíðin sé uppbygging ferðaþjón-
ustu lykilatriði í að snúa vörn í 
sókn og hafi skorað hæst af þeim 
málaflokkum sem ræddir voru á 
íbúaþingi. Samgöngur séu taldar 
afar mikilvægar í þessu samhengi 
og þá einkum Dettifossvegur, þ.e. 
vegtenging frá Dettifossi niður á 
þjóðveg 85 í Kelduhverfi.

Á íbúaþinginu sem haldið 
var í janúar í samfélaginu við 
Öxarfjörð kom fram að íbúar 
telja Dettifossveg vera afar brýnt 
hagsmunamál og algjöra nauðsyn í 
uppbyggingu ferðaþjónustu í hér-
aðinu.

Hróplegt ósamræmi

„Það að hætt skuli við fram-
kvæmdir á Dettifossvegi í miðju 
kafi og nær engir fjármunir ætlaðir 
til verksins á árunum 2016–2018 
í tillögu innanríkisráðherra til 
þingsályktunar um fjögurra ára 
samgönguáætlun fyrir árin 2015–
2018. Það  er í hróplegu ósamræmi 
við viðleitni ríkisins til að styðja 
þessi byggðarlög til sóknar í verk-
efninu Brothættar byggðir. Það er 
enn fremur í ósamræmi við þann 
grundvallarskilning á verkefninu 
að íbúar, stoðkerfi, sveitarfélag og 
ríki taki höndum saman í verkefn-
um til aukinnar viðspyrnu þessara 
byggðarlaga gegn hnignun. Þá er 
þessi áætlun einnig í ósamræmi við 
áherslur Eyþings í samgöngumál-
um,“ segir í ályktuninni.  /MÞÞ
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Fréttir

Ný heilsugæslustöð hefur verið 
opnuð í Reykjahlíð í Mývatnssveit. 
Þar verður allri grunnheilsugæslu 
í sveitarfélaginu sinnt, auk þess 
þjónustu við þá fjölmörgu ferða-
menn sem heimsækja svæðið árið 
um kring.

Kristján Þór Júlíusson heilbrigð-
isráðherra opnaði heilsugæslu-
stöðina formlega nýlega, en hann 
tók fyrstu skóflustunguna að nýja 
húsnæðinu fyrir um ári síðan. 
„Heilsugæslustöðin í Reykjahlíð 
flutti í bráðabirgðahúsnæði árið 
1984 og því eru hér langþráðar 
úrbætur í höfn sem munu nýtast 
afar vel þeim gríðarlega fjölda 
ferðamanna sem fer um svæðið á ári 
hverju. Þær munu ekki síður nýtast 
því ágæta fólki sem hefur kosið sér 
búsetu í Skútustaðahreppi,“ er eftir 
Kristjáni Þór haft á vefsíðu velferð-
arráðuneytisins.

Húsnæði nýju stöðvarinnar er, 
um 240 fermetrar og sniðið að þörf-
um starfseminnar. Þar er aðstaða 
fyrir hjúkrunarfræðing, ljósmóð-
ur, sálfræðing, iðjuþjálfa, lækni, 
sjúkraliða, ritara og sjúkraþjálfara. 
Lyfjaafgreiðsla eða apótek er einnig 
í húsnæðinu en heilsugæslustöð-
in er hluti af Heilbrigðisstofnun 
Norðurlands, HSN.

Dagbjört Bjarnadóttir, hjúkrunar-

fræðingur HSN, er afar ánægð með 
nýja húsnæðið sem hún segir íbúa á 
svæðinu hafa beðið eftir ansi lengi: 
„Þetta er ekki bara breyting heldur 
algjör umbylting. Að fara úr húsi 
sem var ekki hljóðeinangrað og ekki 
var hægt að fara inn með sjúkrakörf-
ur ef það var of mikill snjór,“ segir 
Dagbjört í frétt á vef ráðuneytisins, 
en hún hefur starfað á heilsugæslu-
stöðinni frá árinu 1988.

Dagbjört segir enn fremur að áður 

fyrr hafi ferðamenn verið margir á 
svæðinu yfir sumarmánuðina en nú 
komi þeir allt árið og því mikilvægt 
að geta sinnt þeim við betri aðstæð-
ur: „Það er líka gaman að því hversu 
mikinn þátt íbúar hérna á svæðinu 
hafa tekið í þessu, það er mikil 
ánægja með þessi miklu tímamót.“

Heildarkostnaður við nýju 
Heilsugæslustöðina í Mývatnssveit 
nemur 115,6 milljónum króna. 

    /MÞÞ

Rekstur Brjánslækjarhafnar 
hefur verið mjög erfiður undan-
farin ár og taprekstur mikill. 

Þetta kemur fram í minnisblaði 
Þóris Sveinssonar, skrifstofustjóra 
Vesturbyggðar, sem lagt var fram 
á fundi hafnarstjórnar nýverið og 
vefur Bæjarins besta segir frá. 
Þar segir að umtalsvert viðhald 
hafi verið vegna ferjuaðstöðu og 
fram undan séu dýrar dýpkunar-
framkvæmdir fyrir ferjuna Baldur. 
Hafnarstjórn leggur til við bæj-
arstjórn Vesturbyggðar að til að 

mæta taprekstri verði gjaldskrá 
Brjánslækjarhafnar endurskoðuð 
og reksturinn skoðaður betur. 

Tilboð í dýpkun Brjánslækjar-
hafnar voru opnuð um miðjan júní 
og er verktakakostnaður áætlað-
ur 18 milljónir króna. Tvö tilboð 
bárust í verkið. Björgun ehf. bauð 
15.959.000 króna sem er 88,7 % af 
kostnaðaráætlun og Hagtak hf. bauð 
28.480.000 króna sem er 158,2 % 
af kostnaðaráætlun. 

Hafnarstjórn samþykkti að ganga 
til samninga við Björgun ehf. /MÞÞ

Brjánslækjarhöfn:

Erfiður rekstur og tap

Álflekamót 40 lengdarmetrar af tvöföldu 
byrði auk fylgihluta. Uppl. í síma 893-9777.

Álflekamót til sölu

Höfnin á Brjánslæk. Breiðafjarðarferjan Baldur við bryggju.  Mynd / HKr. 

Ný salerni Umhverfisstofnunar 
við Hverfjall í Mývatnssveit voru 
tekin í notkun fyrir skömmu.

Salernin verða opin daglega frá 
8.30 til 22.00 og gjaldfrjáls eins og 
stendur en gjaldtöku verður komið 
á síðar á árinu. Frá þessu segir á 
Facebook-síðu Friðlýstra svæða í 
Mývatnssveit.

Salernisaðstaðan mun svara 
brýnni þörf á svæðinu fyrir þjónustu 
sem þessa. Salernin eru tengd öflugu 

skólphreinsivirki sem er ætlað að 
skila afrennsli eins hreinu og kostur 
er út í umhverfið. Að sögn Davíðs 
Örvars Hanssonar, sérfræðings hjá 
Umhverfisstofnun, mun kosta 200 
kr. að nota salernisaðstöðuna þegar 
þar að kemur.

Í nýju aðstöðunni eru fimm 
kvennasalerni og tvö karla auk 
hlandskála. Sérstakt salerni fyrir 
fatlaða er líka á staðnum sem verið 
er að klára þessa dagana.  /MÞÞ

Umhverfisstofnun:

Ný salerni við Hverfjall

Borgarfjarðarhreppur:

Gjaldfrjáls skóli næsta vetur
Hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps 
samþykkti á fundi í liðinni viku að 
fella niður öll gjöld á foreldra fyrir 
þjónustu skóla í sveitarfélaginu á 
næsta skólaári. 

Um er að ræða niðurfellingu 
leikskólagjalda, tónskólagjalda og 

gjalda fyrir skólamáltíðir. Skólarnir 
eru reknir undir sama þaki.

Borgarfjarðarhreppur er að lík-
indum fyrsta sveitarfélagið á Íslandi 
til að bjóða upp á alla skólaþjónustu 
gjaldfrjálsa fyrir foreldra. Gjöldin 
eru felld niður í eitt ár til reynslu.

Ný heilsugæslustöð í Reykjahlíð í Mývatnssveit:

Langþráðar úrbætur í höfn

Orkustofnun féllst á þann 16. 
ágúst að framlengja skamm-
tímaleyfi sem bændum og 
hagsmunaaðilum í Landbroti 
og Meðallandi var gefið, fyrr í 
sumar, til þess að veita vatni úr 
Skaftá út á Eldhraun. Í dag, 25. 
ágúst, verður fundur með heima-
mönnum og fulltrúum fjölda 
stofnana til að reyna að móta 
stefnu um framhaldið. 

Bændur og aðrir rekstraraðilar í 
Landbroti og Meðallandi hafa síðan 
í vor barist við að fá Orkustofnun 
og ráðherra til að gefa heimild til 
að opna fyrir höft á rennsli Skaftár 
niður í Eldhraun. Þá höfðu bæði 
þurrkar og lokun Orkustofnunar 
fyrir áveiturör gert það að verkum 
að vatnsfarvegir eins og Grenlækur 
þornuðu upp og grunnvatnsstaða í 
vatnsbólum bæja á svæðinu snar-
lækkaði. Eins tæmdust lækir sem 
nýttir hafa verið til raforkufram-
leiðslu. Þess má geta að Grenlækur 
þykir mikilvægur fyrir sjóbirting 
og er auk þess á náttúruminjaskrá.  

Orkustofnun veitti loks 
áveituleyfið  þann 14. júlí síðast-
liðinn og átti það að gilda fram til 
15. ágúst. Það hefur nú verið fram-
lengt til 15. september. Er það að 
sögn forstjóra gert til að vernda líf-
ríki á svæðinu. Ljóst er þó að þetta 
er þvert á vilja Landgræðslunnar. 

Hörður Davíðsson, fram-
kvæmdastjóri Hótels Laka í 
Landbroti, segir að þegar loks hafi 
verið byrjað að veita vatni inn á 
svæðið 14. júlí, þá hafi það strax 
haft áhrif á vatnsstöðuna. Vatn 
hafi farið að safnast í Grenlæk sem 
orðinn var þurr og grunnvatn að 
hækka. Þetta hafi gerst þrátt fyrir 
fullyrðingar ýmissa sérfræðinga 
um að engin  tenging væri milli 
vatnsrennslis úr Skaftá við stöðu 
vatnsmála í Landbroti. 

„Þetta gekk allt eftir sem við 
vorum búin að segja og opnun fyrir 
vatnsrennslið niður í Eldhraun hafði 

strax áhrif. Það er einhver meinloka 
í fólki að halda það að rigningarvatn 
dugi eitt og sér. Rigning gerir vart 
meira en að bleyta í mosanum, en 
vatnið síast þó niður og flætt getur 
af því nokkuð víða út í Eldhraunið. 
Það er hins vegar Skaftáin sem 
hefur afgerandi áhrif á stöðuna.“

Hörður telur að einhver mein-
loka og misskilningur sé varðandi 
afstöðu Landgræðslunnar. Þar hafi 
menn m.a. verið að tala um sandfok 
og skemmdir á reitum sem sáð hafi 
verið í. 

„Það bar nú svo við í sumar 
eftir að vatn var farið að streyma 
niður í Eldhraunið að þá hætti leir-
fokið. Eina mögulega tjónið sem 

landgræðslan hefur geta orðið fyrir  
vegna þessarar vatnsstýringar er ef 
þeir hafa sáð í vatnsfarvegina sjálfa 
sem voru orðnir þurrir. Nú er komið 
vatn í árfarvegi.

Sjóbirtingur er farinn að ganga í 
lækina að nýju. Hann er m.a. farinn 
að ganga upp Stórafoss sem þornaði 
alveg upp í sumar. Hann er því á 
leið á hrygningarsvæðum þar fyrir  
ofan. 

Þrátt fyrir að staðan hafi stór-
batnað, þá er grunnvatnsstaðan á 
svæði ekki enn komin í eðlilega 
hæð og vantar þar eitthvað upp á,“ 
segir Hörður.  

Hann segir margt hafa verið í 
hættu vegna vatnsskortsins þegar 
vatnsból og lækir þornuðu upp. 
Sem dæmi nefndi hann sandflák-
ana við Eldhraunsbrúnina suður í 
Meðallandi sem þornuðu upp með 
tilheyrandi hættu á sandfoki. Hann 
segir alveg ljóst að finna verði leið 
til að koma í veg fyrir að slíkt vatns-
leysi verði aftur. Einnig að tregða 
í opinbera kerfinu verði til þess að 
skapa alvarlegan vanda á svæðinu.

 /HKr. 

Vatnsleysið í Landbroti vonandi afstaðið:

Virkaði strax að opna fyrir 
vatnsrásir úr Skaftá
− Leyfi framlengt, fundað með heimamönnum í dag

-

Mynd / HKr. 
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Sala og ráðgjöf
Sími 540 1100

Hvernig gekk heyskapurinn? 
Starfsmenn Líflands taka heysýni hjá bændum

Heysýnin eru greind 
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Níunda ráðstefna Samtaka 
landbúnaðarins á norðurslóð-
um verður haldin á Hótel Sögu 
6. til 8. október næstkomandi. 
Samtökin eru óformleg og sam-
anstanda af áhugafólki um land-
búnað í löndunum í kringum 
Norðurpólinn. Megináherslan á 
ráðstefnunni er lífhagkerfi norð-
urslóða og hvernig það tengist 
landbúnaði.

Áslaug Helgadóttir, prófessor við 
Landbúnaðarháskóla Íslands, segir 
að ráðstefnan sé vettvangur fyrir 
alla sem hafi áhuga á landbúnaði á 
norðurslóðum og ekki síst bændur 
til að kynnast nýjum rannsóknum, 
stefnum og straumum og kynna sín 
sjónarmið. „Í mínum huga er þetta 
ekki eingöngu ráðstefna þar sem 
fræðimenn kynna sínar rannsóknir 
fyrir öðrum fræðimönnum, heldur 
samstarfsvettvangur fyrir alla sem 
hafa áhuga á landbúnaði á norður-
slóðum.

Burðarásar ráðstefnanna eru 
þekkingarstofnanir í landbún-
aði í þátttökulöndunum, einkum 
háskólar og rannsóknastofnanir. 
Matís er í forsvari fyrir ráðstefn-
una að þessu sinni auk þess sem 
Landbúnaðarháskólinn kemur einnig 
að henni. Ráðstefnurnar eru einnig 
skemmtilegur vettvangur fyrir þá 
sem eru í ráðgjöf tengdri landbúnaði, 
bændur og þá sem vinna að einhvers 
konar nýsköpun í landbúnaði.“

Í annað sinn á Íslandi

Samtökin voru formlega stofnuð í 
Tromsö í Noregi árið 1995 í kjölfar 
ráðstefnu um landbúnað á norður-
slóðum sem var haldin í Yokon í 
Kanada þremur árum áður. Verkefni 
félagsskaparins er að halda ráðstefn-
ur þar sem fjallað er um landbúnað 

á norðurslóðum með fjölbreytt-
um hætti, svo sem eins og nýjustu 
þekkingu, hvernig hann er stundaður 
og fjalla um stefnumörkun hans í 
löndunum sem eiga fulltrúa innan 
þeirra.

Samtökin standa fyrir ráðstefnum 
á þriggja ára fresti og er ráðstefnan 
í október sú níunda í röðinni og í 

annað sinn sem hún er haldin hér 
á landi.

Óformleg mörk

Áslaug segir að löndin sem eru virk-
ust í starfi samtakanna séu Ísland, 
Noregur, Kanada, Nýfundnaland, 
auk Alaska og Rússlands. „Mörkin 
sem miðað er við þegar er talað um 
norðurslóðir er heimskautabaugur-
inn en við og Nýfundnaland erum 
til dæmis fyrir sunnan hann þannig 
að mörkin eru ekki alveg skýr. 
Formlega séð eru hluti af Finnlandi 
og Svíþjóð á norðurslóðum en þau 
lönd hafa ekki verið virk innan sam-
takanna.“

Lífhagkerfi norðurslóða

Áherslan á ráðstefnunni að þessu 
sinni er lífhagkerfi norðurslóða og 
hvernig það tengist landbúnaði. „Við 
komum því til með að leggja áherslu 
á matvælaframleiðslu á norðurslóð-
um og nýsköpun á þeim vettvangi. 

Nánari upplýsingar um ráð-
stefnuna má nálgast á http://www.
caa2016.com/. /VH

Fréttir

Circumpolar Agricultural Association:

Ráðstefna um landbúnað 
á norðurslóðum

Fundur fólksins í byrjun september:

Fjölbreyttur og fræðandi
Fundur fólksins, sem verður 
haldinn 2. og 3. september víð 
Norræna húsið í Reykjavík, 
verður bæði fjölbreyttur og fræð-
andi, að sögn Ingibjargar Grétu 
Gísladóttur, sem hefur veg og 
vanda að skipulagningu hans. 

Á hátíðinni koma saman ýmis 
félagasamtök, stjórnmálaflokkar, 
stofnanir og fyrirtæki  ásamt því að  
þjóðþekktir einstaklingar stjórna 
sjóðheitum umræðum. Hátíðin er 
haldin með það að markmiði að auka 
samræður og aðgengi að upplýsing-
um fyrir fólkið í landinu. 

,,Við búum í lýðræðissamfélagi 
en okkur skortir vettvang þar sem 
við fáum að eyða tíma með ráða-
mönnum þjóðarinnar, spyrja spurn-
inga og skiptast á skoðunum í góðu 
og afslöppuðu umhverfi eins og 
yfir kaffibolla eða bjórglasi,“ segir 
Ingibjörg.  

,,Hátíðin er einnig kjörið tæki-
færi fyrir stjórnmálamenn til að hitta 
kjósendur og  vekja athygli á sínum 
baráttumálum.

Undirbúningur fyrir hátíðina er í 
fullum gangi, enda ekki langt þar til 
að slegið verður upp tjaldbúðum við 
Norræna húsið og svæðið fyllist af 
fólki, skemmtilegum umræðum og 
spennandi upplýsingum.  Í bland við 
líflegar umræður verða tónlistaratriði 
og uppákomur báða dagana sem er 
öllum að kostnaðarlausu.“

Forseti Íslands, Guðni Th. 

Jóhannesson, verður viðstaddur 
fundinn. Sömuleiðis hafa ráðherrar 
ríkisstjórnarinnar boðað komu sína 
og þingflokkarnir. ,,Gaman er að 
segja frá því að allir stjórnmálaflokk-
arnir sameinast um eitt stórt stjórn-
málatjald þar sem þeir munu skiptast 
á að halda uppi skemmtidagskrá og 
umræðum. Það verður gaman fyrir 
fólk að verja tíma með sínum kjörnu 
fulltrúum eða taka spjall við nýtt og 
upprennandi fólk í pólitíkinni.“ 

Aðstandendur hátíðarinnar eru 
félags- og húsnæðismálaráðuneytið,  
Reykjavíkurborg, Almannaheill og 
Norræna húsið.  /VH

Ingibjörg Gréta Gísladóttir hefur veg 
og vanda að skipulagningu Fundar 
fólksins.

Undirbúningur fyrir hátíðina er í fullum gangi enda ekki langt þar til að slegið 
verður upp tjaldbúðum við Norræna húsið.

Áslaug Helgadóttir, prófessor við 
Landbúnaðarháskóla Íslands.

Forval vegna borunar Dýrafjarðarganga:

Sjö aðilar sendu inn gögn
Alls sendu sjö aðilar inn gögn vegna 
forvalsútboðs Dýrafjarðarganga. 

Í hópnum eru fjórir aðilar sem 
áður hafa grafið göng á Íslandi 
eða vinna við slík verkefni um 
þessar mundir. Þá eru þrír aðil-
ar sem ekki hafa áður unnið við 
gangagerð hér á landi. Áhugi fyrir 
Dýrafjarðargöngum virðist því 
mikill. 

Samkvæmt hönnun er fyrirhug-
að að göngin verði 5,3 km löng 
eða álíka og Bolungarvíkur- og 
Hvalfjarðargöng. Þá er gert ráð fyrir 
tvíbreiðum vegi í 8 metra breiðum 
göngum. Telja má nokkuð ljóst að 
ef umferð eykst verulega um þessa 
leið til og frá Ísafirði, þá verður 
einbreiður Önundarfjarðarleggur 
núverandi Vestfjarðaganga fljótlega 
flöskuháls í vegakerfinu.

Fjórar verktakasamsteypur með 
erlenda samstarfsaðila

Þeir sem sendu inn gögn eru frá 
Danmörku, Tékklandi, Sviss, 
Noregi, Portúgal, Spáni og Ítalíu, 
auk Íslands. Þar af eru fjórir með 
innlenda samstarfsaðila líkt og þeir 
hafa gert hingað til. 

Næsta skref er að fara yfir þau 
gögn sem bárust og að því er fram 
kemur á vefsíðu Vegagerðarinnar 
ætti niðurstaða að liggja fyrir fljót-
lega.

Forval Dýrafjarðarganga var 
auglýst í byrjun maí og áttu verk-
takar sem áhuga hefðu á að taka 

þátt í útboði að skila inn gögnum 
í lok júní.

Fjórir áður í gangagerð á Íslandi

Þeir verktakar sem sendu inn gögn 
eru ÍSTAK hf. og Aarsleff  frá 
Danmörku, en Ístak gróf síðast göng 
á Íslandi við Búðarhálsvirkjun, 
Metrostav a.s. frá Tékklandi og 
Suðurverk hf., sem eru  að vinna 
við Norðfjarðargöng. ÍAV hf. og  
Marti Contractors Ltd. frá Sviss, 
sem eru í Vaðlaheiðargöngum 
og að hefja vinnu við stækkun  
Búrfellsvirkjunar og loks LNS 
SAGA og Leonhard Nilsen og sönn-
er frá Noregi, sem eru að grafa göng 
undir Húsavíkurhöfða.

Þeir þrír aðilar sem ekki hafa 
áður unnið við gangagerð hér á 
landi eru Mt Höjgaard, danskt fyr-
irtæki sem nýlega hefur sett upp 
útibú á Íslandi, ásamt EPOS S.A. 
frá Portúgal, C.M.C di Ravenna frá 
Ítalíu og Aldesa Construcciones frá 
Spáni. 

Mikið umfang

Gerð ganganna verður talsvert 
umfangsmikil. Má þar nefna að 
moka þarf frá munnastæðum um 
50.000 rúmmetrum (m3) af efni 
og grafa þarf um 310.000 m3 af 
sprengigrjóti. Þá þarf að sprautu-
steypa með 14.000 m3 af steypu og 
flytja til vegfyllingar sem nemur um 
500.000 rúmmetrum. /MÞÞ

Þorvaldur Pálmason berjavinur er bjartsýnn á vertíðina:

Miklu meira en nóg  
af berjum um allt land
Þorvaldur Pálmason er einn af 
stofnendum vefsins berjavinir.is, 
sem geymir mikinn fróðleik um 
villt ber á Íslandi og berjatínslu. 
Hann segir að afar gott útlit sé 
varðandi berjavertíðina sem nú 
er hafin.

„Það sem ég hef frétt er að það 
eru alls staðar ber á landinu og nóg 
af þeim. Þar sem lyng er, þar eru 
ber. Það setti reyndar svolítið strik 
í reikninginn að það var talsverður 
þurrkur snemma sumars sums stað-
ar á landinu og því var á tímabili 
hætta á að berin myndu hreinlega 
ofþorna, því þau þurfa nauðsynlega 
á vætunni að halda líka. Síðan hefur 
ræst úr þessu og að auki hefur tíðar-
far almennt verið gott – bæði hlýtt 
og sólríkt,“ segir Þorvaldur.

„Raunin er sú að aðalbláber-
in þroskast fyrst, en vegna þess 
hversu þurrt var fyrst í sumar hafa 
þau líklega á sumum stöðum verið 
smá og óþroskuð núna fyrri hluta 
ágústmánaðar. Eftir vætutíðina að 
undanförnu ættu þau að hafa tekið 
kipp í þroska og líka stækkað. Ætli 
megi ekki segja að krækiberin og 
bláberin þroskist á svipuðum tíma.

Það má svo líka alveg benda á 
aðrar berjategundir fyrir fólk að 
gefa gaum. Til dæmis hrútaberin 
sem vaxa oft í birkikjarri. Það hefur 
verið talað um Austurland sem land 

hrútaberjanna – og það má svo sem 
til sanns vegar færa – en ég held að 
þau finnist líka í nokkrum mæli í 
öðrum landshlutum þegar tíðarfar 
er gott. Það er gott að sulta úr þeim. 
Svo er hægt að finna villt íslensk 
jarðarber nokkuð víða og þau eru 
afskaplega bragðgóð ein og sér. Þau 
vaxa einnig í kjarrlendi – gjarnan í 
lynggróðri og á móti sól.“

Aðalberin eru í raun svört 
aðalbláber

Að sögn Þorvaldar er ljóst að nóg er 
af berjum handa öllum – og í raun 
miklu meira en nóg. Allar tegund-
irnar finnast í öllum landshlutum, en 
mismikið er af þeim á hverjum stað. 

„Aðalbláberin eru til að mynda afar 
algeng á Vestfjörðum, í Fljótum og 
Svarfaðardal, svo einhverjir staðir 
séu nefndir. Í Svarfaðardal monta 
menn sig af svokölluðum aðalberj-
um, en það eru í raun aðalbláber 
sem eru svört á lit. Maður sér að 
þetta eru sömu berin þegar maður 
kíkir inn í þau, enda er ekki til neitt 
sérstakt latneskt heiti yfir aðalber.

Þessi auðlind hefur ekki verið 
nýtt mjög vel í gegnum tíðina en þó 
eru æ fleiri farnir að vinna söluvörur 
úr villtu berjunum okkar – bæði með 
innlendu og erlendu vinnuafli. Það 
mætti þó gera meira og ég hef nú 
verið að horfa dálítið til þeirra á 
Nova Scotia, sem skapa sér gríðar-
legar tekjur af sölu villtra bláberja, 
og finnst að við gætum alveg lært 
eitthvað af þeim til að heimfæra upp 
á okkar berjalönd með einhverjum 
hætti. Þeir nefnilega brenna spildur 
sem þeir taka undir berjaræktun. 
Þeir vita að með þeim hætti örva 
þeir rótarskot og fjölga plöntunum 
með þeim hætti. Þetta er í raun akur-
ræktun sem auðveldar þá líka alla 
vinnu við það að uppskera berin. Ég 
gæti vel séð að þessi aðferð yrði próf-
uð hér á landi með okkar bláberja- 
eða aðalbláberjalyng, til dæmis á 
Barðaströndinni, þar sem tún eru 
sum ekki hirt,“ segir Þorvaldur.

. /smh

Aðalbláber tilbúin til sultugerðar.
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volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 

 án fylgihluta.

 með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

www.volundarhus.is

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,7m²
m/opnanlegum glugga

kr. 189.900,- án fylgihluta

kr. 219.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 359.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 169.900,- án fylgihluta

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

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 ATH! 34 mm bjálki / Tvöföld nótun

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.

Bændablaðið
á bbl.is og líka á Facebook

  Bonito ehf. | Faxafen 10 | 108 Reykjavík | Sími 568 2870

Dreymir þig um 
meiri tekjur?

góð á netinu? Ertu g
Þín eigin netverslun  

með Once og Friendtex.
ðaðu friendtex.isSko

bært tækifæri Frá
afla aukatekna. til að 

veldara en einmitt nú. Aldrei auðv
í síma 568 2870 eða 691 0808.Hafðu samband 

Ath. LOKAÐ 29. ágúst–2. september.

Áslaug Snorradóttir, ljósmyndari 
og matarlistamaður, sendi nýlega 
frá sér áhugaverða matreiðslubók 
sem ber heitið Íslensk ofurfæða. 

Við gerð bókarinnar ferðaðist 
Áslaug um landið og heimsótti 
ræktendur og matgæðinga og töfraði 
fram úrvalsrétti úr hollu og litríku 
íslensku hráefni. Bókin er í senn 
frumleg og hvetjandi til að prófa 
í matinn hráefni sem landið hefur 
upp á að bjóða. 

Neðanjarðar er hægt að finna 

rófur og 
m a r g s 
konar rætur. 
Kál og lauf-
blöð vaxa 
ofanjarðar. Í 
gróðurhúsum 
um allt land 
dafnar fjöl-
breitt úrval af 
grænmeti og 
utan þeirra 
vaxa villijurt-

ir og ber. Í vötnum 
og ár er silungur og 
lax og sjórinn færir 
okkur fisk og fjöru-
grös. 

Bókin er um 340 
blaðsíður að stærð 
með ljósmyndum 
á hverri síðu og 
uppfull af áhuga-
verðum uppskrift-
um með innlendu 
hráefni.  /VH
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Íslensk ofurfæða:

Lítum okkur nær 
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Á Íslandi naut reyniviðurinn 
lengi vel sérstakrar helgi, eins 
og sjá má í eftirfarandi frá-
sögnum.

Í  Íslenzk annálabrot og undur 
Íslands eftir Gísla Oddsson bisk-
up segir að hér hafði í fyrndinni 
verið tígulegt, einstakt tré, 
talsvert hátt, með beinum og 
auk þess ílöngum blöðum og 
glæsilegum ávöxtum. „Er það 
ætlun mín, að það hafi að vísu 
verið lárviður, sem þarna hafi 
verið gróðursettur af einhverj-
um dýrkanda forns átrúnaðar 
vegna þess hvað staðurinn var 
hentugur, eða þá að hann hafi 
vaxið upp fyrir einstaka velgjörð 
Guðs, því að löngu fyrir vora 
daga flykktist almenningur að 
tré þessu með gjöfum, ljósum 
og ýmiss konar þjónustu, sem 
var öldungis runnin af rótum 
páfatrúar og hjáguðadýrkunar, 
þar til óhjákvæmilegt var að 
eyðileggja það, til þess að taka 
fyrir hjátrúna. En nú hefur það 
aftur blóðgat með blöðum og 
ávöxtum og er orðið hið yndis-
legasta að nýju. Þess vegna er 
nágrönnunum það óhæfa að 
skemma það.“

Þótt Gísli tali hér um lárvið 
þá er auðséð á lýsingunni að um 
reynivið er að ræða. Tréð er hátt 
með beinum greinum, ílöngum 
blöðum og glæsilegum ávöxt-
um. Allt þetta á við reynivið og 
svo ber þess að gæta að á tímum 
Gísla Oddssonar voru einungis 
tvær trjátegundir á Íslandi sem 
náðu einhverri hæð. Annað var 
birki og hitt reynir, allir sem 
eitthvað þekkja til trjáa sjá strax 
að lýsingin á ekki við birki en 
kemur vel saman við útlit reyni-
viðar. 

Þess má til gamans geta að 
talsverð hjátrú loðir við reyninn 
og var það trú manna að hann 
hefði níu náttúrur vondar og níu 
góðar og var það talið ógæfu-
merki að fella hann. 

Í Þjóðsögum Jóns Árnasonar 
segir meðal annars um reynivið: 
„Af viðartegundum hafa einna 
mestar sögur farið að reyniviðn-
um enda hefur verið allmikil trú 
á honum bæði að fornu og nýju 
og jafnvel allt fram á okkar 
daga. Hann hefur haft einhvers 
konar helgi á sér og merkilegt 
er það að hann skyldi verða 
Ásaþór til lífs er hann óð yfir 
ána Vilmur til Geirröðargarða 
og er því reynir síðan kallaður 
sjálfsagt í heiðurs skyni björg 
Þórs sem Edda segir. Þó er það 
enn helgara og háleitnara sem 
stendur um hann í Sturlungu þar 
sem Geirmundur heljarskinn sá 
ávallt ljósið yfir reynilundi sem 
vaxinn var í hvammi einum er 
Skarðskirkja á Skarðsströnd var 
síðan byggð í. Af því að hann 
var heiðinn maður var honum 
ljós þetta ekki að skapi, en svo 
voldugur og ríkur höfðingi sem 
Geirmundur var dirfðist hann 
allt um það ekki að uppræta 
reynirunninn, en óskaði sér 
þess aðeins að hann væri horf-
inn burt úr landareign sinni og 
fékk ekki við gjört að heldur og 
hýddi smalamann sinn harð-
lega fyrir það að hann lamdi 
fé Geirmundar með reynivið-
arhríslu. Seinna á öldum hefur 
hann þótt einhver óbrigðulasti 
sakleysisvottur þegar hann hefur 
sprottið á leiðum þeirra manna 
sem sökum hafa verið bornir og 
af teknir án þess að hafa getað 
sannað sýknun sína í lifanda lífi 
og eru um það sögur.“

Í lokin má svo geta þess að 
nokkur bæjarnöfn eru kennd við 
reynivið, eins og Reynistaðir og 
Reynivellir og svo er auðvitað 
til mannsnafnið Reynir.   /VH

Hin helgi viður Á kvennadaginn 19. júní  var 
afhjúpaður minnisvarði við 
minjasafni Kört í Trékyllisvík 
um kvenskörunginn og alþýðu-
hetjuna Guðrúnu Bjarnadóttur, 
eða Gunnu fótalausu, eins og hún 
var jafnan kölluð. 

Í kynningu vegna afhjúpunar 
minnisvarðans segir að fötluðum 
ungum konum hafi ekki verið margir 
vegir færir á 18. öld en Guðrún ruddi 
sér sína eigin braut. Hún mætti mikl-
um mannraunum af einstökum styrk 
og varð bátasmiður, bóndi og jarð-
eigandi.

Kal á báðum fótum 

Rakel Valgeirsdóttir þjóðfræðing-
ur, sem unnið hefur að uppsetningu 
minnisvarðans, segir að Guðrún 
Bjarnadóttir (1770–1859) hafi fengið 
viðurnefnið Gunna fótalausa 15 ára 
gömul þegar hún kól svo illa að taka 
varð neðan af báðum fótum hennar. 

„Guðrún fæddist í Sunndal í 
Bjarnafirði en flutti ung með foreldr-
um sínum í Kollafjörð. Fljótlega eftir 
að móðuharðindin brutust út leyst-
ist heimili foreldra hennar, sem áttu 
þrjú börn, upp. Í mars 1785, þegar 
Guðrún er fimmtán ára, leggja hún 
og móðir hennar á Steinadalsheiði 
og líklega ætlað yfir í Breiðafjörð 
þar sem talið var að auðveldara væri 
að draga fram lífið og fleiri bjargir 
í boði. 

Að öllu jöfnu tekur um þrjá tíma 
að ganga yfir Steinadalsheiði en 
mæðgurnar lenda í aftaka byl og voru 
fastar þar í þrjá sólarhringa. Móðir 
Guðrúnar lést og skildi stúlkan lík 
hennar eftir. Sjálf kól Guðrún svo 
illa á fótunum að sagan segir að 
hún hafi komið skríðandi niður að 
bænum Brekku í Gilsfirði.

Kalið á fótum Guðrúnar var svo 
slæmt að talið var nauðsynlegt að 
taka neðan af þeim báðum við ökkla, 
eða ristalið eins og sagt er í sam-
tímaheimildum. 

Vel gefin og menntuð

„Fyrst eftir aðgerðina er eins og 

Guðrún hverfi af sjónarsviðinu 
um tíma þar til henni skýtur aftur 
upp kollinum á Finnbogastöðum í 
Trékyllisvík og þá búsett hjá bróður 
sínum. 

Alls staðar þar sem minnst er á 
Gunnu fótalausu, eins og hún var 
kölluð eftir aðgerðina, er sagt að 
hún sé vel gefin og líklegt er að hún 
hafi hlotið einhvers konar menntun 
þar sem henni var komið fyrir. Af 
heimildum að ráða er líka greinilegt 
að hún hefur ætlað sér eitthvað annað 
í lífinu en að verða niðursetningur, 
þrátt fyrir fótamissinn og fötlun sína. 

Gunna lærði bátasmíði og smíð-
aði allt upp í sexæringa og flest 
bendir til að hún hafi lært það eftir 
að hún kom að Finnbogastöðum. Í 
heimildum frá þeim tíma segir að 
hún hafi gengið á stúfunum.

Hún var hjá bróður sínum á 
Finnbogastöðum í nokkur ár en gift-
ist síðan manni frá Bæ í Trékyllisvík 
og saman kaupa þau Munaðarnes við 
Ingólfsfjörð. Eiginmaður Gunnu dó 
fimm árum eftir að þau giftu sig en 
þau virðast hafa efnast vel áður en 
maðurinn lést enda er sagt að hann 
hafi verið með eindæmum aðhalds-
samur. 

Eftir andlátið kemur að 
Munaðarnesi ungur vinnumaður 
frá Felli sem heitir Jón og reyndist 
Guðrúnu vel. Hann lærði af henni 
smíðar og er seinna sagður bestur 
smiða á Ströndum. Eftir að Jón 
kvongast býr Guðrún hjá honum og 

eiginkonu hans á bænum Reykjarnesi 
sem var við Reykjarneshyrnu. 

Gunna fótalausa lést á nítugasta 
aldursári árið 1859 eftir að hafa verið 
blind og heyrnarlaus í tæp þrjátíu 
ár,“ segir Rakel Valgeirsdóttir þjóð-
fræðingur.  /VH

Kört í Trékyllisvík:

Minnisvarði um Gunnu fótalausu
STEKKUR 

Rakel Valgeirsdóttir þjóðfræðingur. 
 Myndir /VH

Minnisvarðinn um Gunnu fótalausu við minjasafnið Kört í Trékyllisvík.

Jón Ólafsson sat fyrr í sumar 
utan við kaupfélagið á Hólmavík 
og tálgaði fugla úr birki sem 
hann seldi gestum og gangandi. 

Jón segist hafa tálgað fugla 
alla sína ævi og varla muna eftir 
sér öðruvísi en með tálgunarhníf í 
annarri hendinni og spýtu í hinni. 

„Ég byrjaði að tálga og selja 
fugla fyrir fimm eða sex árum 
og í dag er það aðalvinnan yfir 

vetrarmánuðina en helgarvinna á 
sumrin. Ég er oft hér við kaupfé-
lagið á föstudögum, laugardögum 
og sunnudögum þegar veðrið er 
gott og tálga og sel fuglana mína 
og salan er ágæt.“

Auk þess að selja fugl-
ana sjálfur eru þeir til sölu 
hjá Handverksmarkaðinum á 
Hólmavík og í minjagripaversl-
unum víðar um landið.

Jón, sem er fæddur á Drangsnesi, 
alinn upp í Sandnesi, býr í Noregi 
á veturna. Hann segist ekki vera 
neinn sérstakur áhugamaður um 
fugla nema hvað honum þyki gott 
að borða þá og tálga eftirmyndir af 
þeim. „Ég er aftur á móti áhuga-
maður um smíðar og tálgun. Mig 
minnir að ég hafi verið fimm ára 
þegar ég fékk fyrsta hnífinn og ég 
hef verið að tálga út síðan þá. Til 

að byrja með skar ég út alls konar 
munstur, örvar og boga eins og 
krakkar gera oft. Seinna skar ég 
út bíla og fleiri leikföng. Í dag eru 
það fuglar. 

Að sögn Jóns eru handtökin við 
tálgun á öllum fuglategundunum 
svipuð eftir að hann er búinn að 
átta sig á því hvernig þeir eiga að 
vera. „Þeir eru bara misstórir og 
mismunandi á litinn.“  /VH

Handverk:

Tálgar fugla við Kaupfélagið á Hólmavík

Jón Ólafsson og fuglarnir.  Mynd / VH
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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.

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

Vantar 

Hurðapumpur

Þessi frábæra kjötsög
með hakkavél frá
Dinamix er komin afturr

Ryðfrítt vinnsluborð og bandsagarblað
Vinnsluhæð 240 mm
Vinnslubreidd 250 mm
Færanlegt vinnsluborð 470x600 mm
Hakkavél: Já
Mótor: 550 wött
Hæð: 1470 mm
Þyngd: 58 kg

Verð aðeins kr. 79.000

Síðumúla 11 - 108 Reykjavík - Sími 568 6899 
Póstfang: vfs@vfs.is - Netsíða: www.vfs.is 
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Flúðasveppir:

D-vítamínríkir sveppir og móttaka ferðamanna
Eftirspurn eftir sveppum hefur 
aukist gríðarlega undanfarin 
ár og innlend framleiðsla sinnir 
ekki eftirspurn yfir háannatím-
ann. Flúðasveppir eru að prófa sig 
áfram með nýja gerð af sveppum 
sem kallast kastaníusveppir og eru 
fimm sinnum D-vítamínríkari en 
hefðbundnir sveppir. Fyrirtækið 
hyggst einnig hasla sér völl við 
móttöku á ferðamönnum.

Georg Ottósson, eigandi Flúða-
sveppa, segir að sala á sveppum 
gangi vel og að hún hafi aukist tals-
vert með auknum fjölda ferðamanna 
til landsins. „Nú er svo komið að yfir 
mesta ferðamannatímann er langt 
frá því að við náum að anna eftir-
spurn. Við finnum aukninguna meðal 
annars í aukinni sölu til veitingahúsa 
og svo kaupa túristarnir líka talsvert 
af sveppum í verslunum.

Það sem er helst nýtt í fram-
leiðsluferlinu hjá okkur er að við 
erum að bjóðum niðursneidda sveppi 
fyrir veitingahús og þá mest pitsu-
staði og í neytendaumbúðum fyrir 
fólk sem vill spara sér þá vinnu að 
skera sveppina niður.“

Samdráttur vegna nýrrar tækni

Að sögn Georgs hefur fyrirtækið 
verið að prófa sig áfram með nýja 
tækni sem tengist framleiðslunni á 
rotmassanum sem sveppirnir vaxa í.

„Við byggðum nýtt hús undir 
framleiðsluna fyrir tveimur árum en 
erum fyrst núna að ná almennileg-
um tökum á henni. Ræktunin dróst 
saman um tíma vegna þessa og það 
var mikill höfuðverkur hjá mér um 
tíma, en þar sem ég get verið fjári 
þrjóskur var ekki inni í myndinni að 
gefast upp. Málinu lyktaði þannig að 
ég leitaði mér ráðgjafar í Hollandi og 
eftir það náðum við tökum á fram-
leiðslunni.

Kosturinn við nýju framleiðsluað-
ferðina er að hún er mun umhverfis-
vænni en sú sem við notuðum áður. 
Allt vatn sem notað er í ferlinu er 
til dæmis betur nýtt vegna endur-
vinnslu.

Uppistaðan í rotmassanum er 
hálmur sem við vinnum úr sænsku 
afbrigði af tröllagrasi, eða strandreyr, 
sem verður tveggja metra hár og við 
ræktum sjálfir.“

Sveppir sem D-vítamíngjafi

Önnur nýjung hjá Flúðasveppum á 
sögn Georgs er ræktun á svoköll-
uðum kastaníusveppum sem inni-
halda fimm til sex sinnum meira af 
D-vítamíni en aðrir sveppir á mark-
aði. D-vítamínmagnið í sveppunum 
er aukið með því að lýsa þá með 
útfjólubláum geislum á ákveðnum 
tíma í ræktuninni. 

Aðferðin til að auka D-vítamín 
magnið í sveppunum uppgötvaðist 
fyrir nokkrum árum við rannsóknir 
á sveppum í Bandaríkjunum og eru 
Flúðasveppir einn fyrsti sveppafram-
leiðandinn í Skandinavíu til að setja 
slíka sveppi á markað.

„Framleiðsla er enn á frumstigi en 
ekki er annað að sjá en markaðurinn 
taki vel á móti þessum sveppum.“

Hefur hug á að taka á móti 
ferðamönnum

Georg segir að eitt af því sem hann 
hafi í huga að gera á næsta ári sé 
að opna Flúðasveppi fyrir túrista. 

„Hingað til hef ég neitað að taka 
á móti hópum af erlendum ferða-
mönnum í stöðina. 

Ég hef aftur á móti tekið á 
móti íslenskum hópum og kynnt 
þeim fyrirtækið og framleiðsluna. 
Fjölgun ferðamanna á landinu er 
svo gríðarleg að það er nánast óhjá-
kvæmilegt annað en að skoða þá 
möguleika sem slíkt býður.

Við erum ekki í nema 20 kíló-
metra fjarlægð frá Gullfossi og 
Geysi og það eru margir áhuga-
samir um að koma með hópa 
hingað. Hér er húsnæði sem hægt 

er að breyta í móttökusal þar sem 
hægt er að taka á móti hópum og 
bjóða þeim upp á bestu sveppasúpu 
í Evrópu og vonandi í heiminum,“ 
segir Georg og hlær. 

„Hugmyndin er samhliða því að 
vera með fræðslu um framleiðsl-
una og hvað sé hægt að matreiða 
úr sveppum, svo dæmi sé tekið. 

Mér dettur í hug að samhliða sé 
hægt að vera með nokkrar folalds-
merar í girðingu sem fólk getur 
fengið að skoða og klappa. 

Hugmyndin er reyndar enn 
á frumstigi og hún á því eftir 
að þroskast og þróast. Það er 
vöntun á afþreyingu hér og þetta 
er ekki galnari hugmynd en hver 
önnur segir Georg Ottósson hjá 
Flúðasveppum.  

      /VHGeorg Ottósson, eigandi Flúðasveppa.

Myndir / VH

Á vinnustofu sem haldin var í 
Árneshreppi á síðustu sólstöð-
um gafst þátttakendum kostur á 
að læra forna aðferð við að súta 
skinn í bland við menningarlegan 
og sagnfræðilegan fróðleik. 

Leiðbeinendur 
á námskeiðinu 
voru Stephen 
Jenkinson og 
Daniel Stermac-
Stein. Stephen 
er með meistara-
gráðu í guðfræði 
frá Harvard-
háskóla og 
meistaragráðu 
í félagsráðgjöf 
frá háskólan-
um í Toronto 
en Daniel er 
sútari, klæð-
skeri, bóndi og 
skógarmaður.

S t e p h e n 
sagði í samtali 

við Bændablaðið að á námskeiðinu 
hefðu hann og Daniel kennt þátt-
takendum að súta skinn og á sama 
tíma að bera virðingu fyrir lifandi 
hráefni og fornu 
handbragði.

Þátttakendur á námskeiðinu 
voru 28, bæði heimamenn og fólk 
sem kom frá Bandaríkjunum og 
Evrópu.  /VH

Sútun og fróðleikur í Árneshreppi
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kranar & talíur

Hafðu samband  
og kynntu þér  
vöruúrvalið og  
þjónustuna

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

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

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

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
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Steinagreip 200 

Verð 192.000 kr. 
án virðisaukaskatts 

með festingum

Flexibal rúllugreip 

Verð 195.000 kr. 
án virðisaukaskatts 
með festingum

Unigrip rúllugreip 

Verð 224.000 kr. 
án virðisaukaskatts 

með festingum

Aukahlutir frá Trima á tilboði

Dæmi um verð:

Gylfaflöt 32  112 Reykjavík  Sími 580 8200  www.velfang.is

Frostagata 2a  600 Akureyri  www.claas.is

VERKIN  TALA
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COOL - LITE  
SÓLVARNARGLER

ispan@ispan.is  •  ispan.is

M
ynd: Josefine Unterhauser
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Sífellt fleiri vísindamenn og stofn-
anir eru farin að vara við óhóflegri 
notkun jurta- og skordýraeiturs 
sem og fúkkalyfja í landbúnaði. 
Er það í takt við upplýsingar um 
afar neikvæð áhrif sem þessi efni 
eru farin að hafa á heilsu fólks 
víða um heim. 

Hluti af þessari umræðu er rækt-
un á erfðabreyttum nytjajurtum eins 
og korni og sojabaunum, sem Rússar 
hafa nú bannað notkun á innan sinna 
landamæra. Þar í landi hafði þegar 
stöðugt verið dregið úr áhrifum af 
erfðabreyttri framleiðslu síðastliðin 
10 ár, eða úr 12% í 0,01%. 

Erfðabreyttar tegundir eru bein-
línis hannaðar af vísindamönnum til 
að gefa mikla uppskeru og til að þola 
eiturefni sem úðað er yfir akra til að 
drepa „illgresi“ sem annars truflaði 
vöxt nytjaplantnanna. Gallinn við 
þetta er að stöðugt meira þarf að 
nota af illgresiseyði til að halda þeim 
plöntum í skefjum. Plöntur í náttúr-
unni hafa nefnilega þann eiginleika 
að þróa með sér þol fyrir eitrinu líkt 
og erfðabreyttu nytjajurtirnar. Þess 
vegna er stöðugt unnið að þróun á 
enn þolmeiri nytjajurtum gagnvart 
eiturefnum með það í huga að nota 
um leið sterkari eiturefni á akrana. 
Roundup dugar ekki lengur til að 
halda illgresinu í skefjum. Í því sam-
bandi hefur verið talað um leyfis-
veitingar fyrir„Agent Orange Ready 
Corn“. Agent Orange var framleitt 
af Monsanto fyrir Bandaríkjaher á 
árunum 1965 til 1969 (sjá heima-
síðu Monsanto). Var það m.a. notað 
í stríðinu í Víetnam til að eyða 
laufi trjánna í regnskógunum svo 
auðveldara yrði að finna felustaði 
skæruliða. Það efni olli í kjölfarið 
hrikalegum afleiðingum fyrir íbúa 
og fæddist mikill fjöldi alvarlega 
vanskapaðra barna þar í kjölfarið. 

Keyrt áfram af stórfyrirtækjum

Einn angi á þessu máli er að erfða-
breyttu afbrigðin eru einkaleyfisvar-
in og flest slíkra afbrigða eru í eigu 
efnafyrirtækja á borð við Monsanto 
og Syngenta sem hafa mjög verið að 
herða tökin á sáðkornsmarkaðnum. 
Þessi fyrirtæki og önnur hafa einnig 
verið að kaupa sig inn í nýtingar-
rétt á landi og hafa m.a. hart sóst 
eftir að tryggja sín áhrif í Úkraínu 
sem nú er ásteytingarsteinn ESB, 
Bandaríkjanna og NATO annars 
vegar og hins vegar Rússlands. Ekki 
er talið ólíklegt að stefna Rússa um 
að banna alla notkun erfðabreyttra 
afbrigða þar í landi sé m.a. svar við 
ásælni stórfyrirtækjanna í Úkraínu. 

Þar sem eiturefnaþolin kornaf-
brigði eru einkaleyfisvarin, þá þurfa 
bændur að greiða sérstaklega fyrir 
að fá að nota sáðkorn frá Monsanto 
og öðrum sem búa yfir slíkum 
einkaleyfum. Samkvæmt frétt 
Reuters frá því í febrúar, fer stöð-
ugt aukinn hluti af innkomu bænda 
í að greiða fyrir slíka notkun. Í þetta 
fari nú nærri 30% af nettóinnkomu 
og það hlutfall fari vaxandi. Bændur 
eru því að verða þrælar stóru líf-
tæknirisanna sem hafa jafnframt 
lögsótt bændur sem ekki eru þar í 
viðskiptum, ef þeir verða fyrir því 

að fræ af ökrum með erfðabreyttu 
korni fýkur yfir á þeirra akra. 

Rússar banna notkun 
erfðabreyttra nytjajurta 

Í Moscow Times var greint frá því 
þann 24. júní að rússneska þingið 
(Duman) hafi afgreitt frumvarp um 
að banna innflutning á erfðabreyttum 
lífverum. Á fréttavef Natural News 
29. júlí gat síðan að líta umfjöllun 
um að rússnesk yfirvöld hafi ákveðið 
að banna allan innflutning á erfða-
breyttu fóðurkorni fyrir dýr.

Greint var frá því að tilkynning 
þess efnis hafi verið send út 21. júlí 
af Rosselkhoznadzor, sem er fæðuör-
yggisstofnun Rússlands. Samkvæmt 
henni er nú bannað að flytja inn dýra-
fóður sem að fullu er af erfðabreytt-
um tegundum (GMO) eða inniheldur 
hátt hlutfall erfðabreyttra tegunda. 
Kemur þetta í kjölfar setningar 
laga í júní um algjört bann á rækt-
un erfðabreyttra tegunda og notkun 
erfðabreytts fóðurs við dýraeldi sem 
undirrituð voru af Vladimir Pútín, 
forseta Rússlands. Eiga lögin að 
taka gildi um mitt ár 2017. Er þetta 
í samræmi við stefnu sem mörkuð 
var 2015 og innleiðingar nýs reglu-
verks um matvælaframleiðslu. Var 
hún kynnt af Arkady Dvorkovich, 
aðstoðarforsætisráðherra, á alþjóð-

legri líftækniráðstefnu sem haldin 
var í borginni Kirov í september 
2015. Víða um heim er litið til 
þessara aðgerða sem mikilvægs 
fordæmis í baráttunni gegn notkun 
erfðabreyttra tegunda til manneldis. 
Nokkur fjöldi ríkja, eða 38, hafði þó 
áður lýst yfir banni á erfðabreyttum 
afurðum, en það er mis víðtækt og 
nær t.d. ekki alls staðar til notkunar 
á fóðri.  

Skapa fordæmi fyrir aðrar þjóðir

Þann 15. júlí setti Rosselkhoznadzor 
tímabundið bann á innflutning frá 
úkraínska fyrirtækinu Katerynopil 
Elevator. Ástæðan var að hátt hlut-
fall af erfðabreyttu korni hafði upp-
götvast í kjúklingafóðri frá fyrir-
tækinu. Frá 29. júlí var einnig sett 
bann á innflutning frá fjölda fyrir-
tækja í Brasilíu, Kína, Argentínu og 
Þýskalandi af sömu ástæðu.

Þótt pólitískt valdatafl, sem m.a. 
snýst um yfirráð yfir mikilvægu 
ræktarlandi í Úkraínu, sé hluti af 
þessu dæmi, þá þykir ljóst að Rússar 
séu að verða leiðandi á heimsvísu í 
baráttunni við stórsókn risafyrirtækj-
anna í innleiðingu á notkun erfða-
breyttra tegunda. 

Virðast Rússar samkvæmir sjálf-
um sér í þeim efnum og staðfastir 
í að verða land án erfðabreyttrar 

framleiðslu. Í febrúar á þessu ári 
bannaði Rosselkhoznadzor allan 
innflutning á sojabaunum og korni 
frá Bandaríkjunum vegna þess að 
þessar tegundir voru mengaðar af 
erfðabreyttum tegundum og örver-
um. Var þessi ákvörðun mikið högg 
fyrir bandaríska bændur, þrátt fyrir 
að útflutningur þeirra til Rússlands 
hafi oft verið meiri. Hann hafði þó 
verið að aukast stöðugt frá 2013 
þegar verðmæti hans nam  156 millj-
ónum dollara. 

Undir stjórn Vladimir Pútín 
hefur Rússland sett sér þá stefnu að 
sniðganga stöðugt vaxandi ásælni 
líftæknifyrirtækjanna. Í landbúnaði 
hefur einnig verið mörkuð sú stefna 
að efla lífræna ræktun í stað erfða-
breyttrar ræktunar.

Haft er eftir Pútín að með þessu 
séu Rússar ekki einungis að tryggja 
að þeim sé óhætt að borða það sem 
þeir rækta, heldur einnig að vernda 
land og vatn fyrir mengun. Rússar 
geti þannig orðið öflugustu fram-
leiðendur á heilbrigðum, umhverfis-
vænum og hágæða matvælum, sem 
mikið skorti á hjá vestrænum fram-
leiðendum. 

Kaldhæðni í spillingarumræðunni

Í umfjöllun Natural News er bent á 
að það sé vissulega kaldhæðnislegt 

að í allri umræðu um spillingu í 
Rússlandi, þá séu þeir að taka svo 
djarfar ákvarðanir í þágu heilbrigðrar 
og umhverfisvænnar framleiðslu á 
hágæða matvælum. Á sama tíma hafi 
Bandaríkin og fjölmörg önnur lönd 
gefið líftæknifyrirtækjunum lausan 
tauminn með tilheyrandi spillingu. 
Rússar hafi séð í gegnum lygavef 
líftæknirisanna og berjist gegn þeirra 
„lobbýisma“ og hafi þar með tekist 
að skapa fordæmi fyrir önnur lönd 
heimsins. Nú stefna Rússar á að geta 
mætt öllum sínum innanlandsþörfum 
fyrir heilbrigð og lífræn matvæli árið 
2020. Einnig að geta hafið útflutning 
á slíkum matvælum. 

Vandi Bandaríkjamanna

Vaxandi eftirspurn eftir lífræn-
um matvælum eru að valda 
Bandaríkjamönnum vandræðum. 
Þar í landi eru um 92% af kornfram-
leiðslunni og um 94% af sojabauna-
framleiðslunni ræktuð með erfða-
breyttum afbrigðum. Á sama tíma 
er fullyrt að meirihluti landsmanna 
vilji ekki erfðabreytt matvæli. 

Annað dæmi um vanda 
Bandaríkjamanna er gríðarleg 
jarðvegsmengun vegna óhóflegrar 
notkunar eiturefna í landbúnaði. 
Það hefur síðan leitt af sér alvarlega 
mengun á grunnvatni sem þegar er 
orðið af skornum skammti eins og í 
Kaliforníu. 

Natural News klykkir út með 
þeim orðum að rússnesk yfirvöld 
hafi valið að „eitra ekki fyrir íbúa 
sína“. Á sama tíma hafi Bandaríkin 
valið hið gagnstæða, þrátt fyrir skýr 
skilaboð þegnanna um að þeir vilji 
ekki erfðabreytt matvæli.

Batnandi mönnum er greinilega 
best að lifa og kannski tími til kom-
inn að Rússar taki til hendinni hvað 
varðar umhverfismengun. Oft hafa 
þeir verið harðlega gagnrýndir fyrir 
ýmiss konar efnamengun heima fyrir 
og þá ekki síst geislamengun vegna 
kjarnorkunotkunar.

Mikið högg fyrir ameríska 
bændur

Bændur í Bandaríkjunum hafa 
verið stórtækastir í innleiðingu 
á ræktun erfðabreyttra tegunda 
ásamt bændum í Brasilíu. Ljóst er 
að bann Rússa mun koma illa við 
þessar þjóðir. Áætluð kornfram-
leiðsla Bandaríkjamanna 2016 
er samkvæmt tölum World Corn 
Production.com um 385 milljónir 
tonna og Brasilíumanna um 80 millj-

Notkun eiturefna samfara ræktun á erfðabreyttum nytjajurtum veldur áhyggjum víða um heim:

Rússar banna alla notkun 
erfðabreyttra nytjajurta
− Mikið högg fyrir bandaríska bændur − Slíkt bann gæti líka verið vert umhugsunarefni fyrir ímynd íslensks landbúnaðar

Hörður Kristjánsson
hk@bondi.is

Fréttaskýring

Pútín er ómyrkur í máli um erfðabreyttar nytjajurtir. Fóðurblanda fyrir svín.

Þreskivélar að störfum á sojaakri í Brasilíu. 
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ónir tonna. Vel yfir 90% þessarar 
framleiðslu er með erfðabreyttum 
kornafbrigðum.Til samanburðar er 
áætluð kornframleiðsla Rússa um 
14 milljónir tonna og Úkraínu um 
26 milljónir tonna. Rússar hafa flutt 
inn mikið af korni, mest frá Úkraínu, 
Bandaríkjunum og Brasilíu, en óljóst 
er hvernig þeim tekst að mæta þeirri 
þörf. 

Kornframleiðsla Kínverja á þessu 
ári er áætluð um 218 milljónir tonna, 
Kanada um 12 milljónir tonna og 
ESB-landanna rúmlega 62 milljónir 
tonna. 

Heildar kornframleiðsla í heim-
inum 2015 var tæplega 960 milljón-
ir tonna, en áætlað er að hún verði 
rúmlega 1.028 milljónir tonna á árinu 
2017. 

Bandaríkjamenn eru líka stórtækir 
í framleiðslu á sojabaunum og þar 
eru yfir 90% erfðabreytt afbrigði. 
Er áætluð framleiðsla þeirra á soja-
baunum 2016 um þriðjungur heims-
framleiðslunnar, eða 110,5 milljónir 
tonna. Brasilía kemur næst á eftir 
með 103 milljónir tonna og Argentína 
með 57 milljónir tonna. Aðrar þjóð-
ir eru með mun minni framleiðslu, 
en af þeim er Kína stærst með 12,2 
milljónir tonna. 

Soja er, eins og korn, mikið notað 
til fóðurgerðar svo höggið af banni 
Rússa (og reyndar fleiri þjóða) verður 
líka mikið fyrir þá framleiðendur.   

Stóraukin framleiðsla og 
eiturefnanotkun

Ljóst er að með ræktun erfðabreyttra 
korntegunda, er hægt að stórauka 
framleiðsluna. Því fylgir þó líka 
óhófleg notkun gróðureyðingarefna. 
Þar eru gríðarlegir peningahagsmunir 
í húfi því skordýraeitur er selt fyrir 
milljarða dollara um allan heim á ári 
hverju. 

Um 1,6 milljarðar kílóa (1,6 millj-
ónir tonna) af virka efninu glýfósat 
hafa verið notuð í Bandaríkjunum 
einum síðan 1974, samkvæmt  skýrslu 
„Environmental Science Europe“. 
Það er um 19% af áætlaðri notkun 
á heimsvísu sem er um 8,6 milljarð-
ar kílóa. Efnið er m.a. virka eitrið í 
gróðureyðingarefninu Roundup. Á 
heimsvísu hefur notkun á glýfósati 
fimmtánfaldast frá 1974, einkum 
vegna notkunar á erfðabreyttum 
og svokölluðum „Roundup Ready“ 
nytjajurtum sem komu til sögunnar 
1996. Um tveir þriðju af heildarnotk-
un á glýfósati í Bandaríkjunum hefur 
komið til á síðustu tíu árum. Á árinu 
2014 úðuðu bandarískir bændur eit-
urefnum yfir akra sína sem samsvör-
uðu notkun á 1 kg af hreinu glýfósati 
á hektara. Á heimsvísu var notkunin 
um 0,53 kg á hvern hektara ræktar-
lands að meðaltali. Talið er að ræktun 
á erfðabreyttum nytjajurtum sem hafa 
þol fyrir eiturefnum standi fyrir um 
56% notkunar á glýfósati.

Samkvæmt frétt Reuters fréttastof-
unnar fyrr á þessu ári er Roundup, 
sem hannað var af Monsanto og 
inniheldur glyfósat,  langmest not-
aða gróðureyðingarefnið í landbún-
aði á heimsvísu. Vitnað er í skýrslu 
Environmental Sciences Europe. 
Sem dæmi um notkun á glýfósati 
á heimsvísu segir að hún samsvari 
vatnsmagni sem kæmist fyrir í 2.300 
ólympíusundlaugum. Bent er á að 
glýfósat hafi að mati vísindamanna 
truflandi áhrif á hormónastarfsemi 
í mönnum. Þar er einnig haft eftir 
fulltrúa Monsanto að mönnum stafi 
engin hætta af glýfósati.

Slakað á hættumatskröfum vegna 
þrýstings

Í Reutersfréttinni er bent á að glýfósat 
hafi fyrst í stað aðeins verið notað í 
tiltölulega litlu magni í gróðureyðing-
arefni. Á árinu 1987 hafi t.d. einung-
is verið notuð 5,5 milljónir kílóa af 
glýfósati á bandarískum bújörðum. 
Nú noti sömu býli nærri 150 millj-
ónir kílóa á hverju ári af glýfósati. 
Á sama tíma hafa umhverfisyfirvöld 
(EPA) í Bandaríkjunum stöðugt verið 
að slaka á kröfum um hver leyfileg 

mörk eigi að vera þannig að notkunin 
teljist örugg heilsu manna. Greinilegt 
er að erfitt er að standast þrýsting 
stórfyrirtækjanna sem ganga hart 
fram með sinn lögfræðingaher í öllu 
stjórnkerfinu. Þannig sé nú heimilt 
að nota 50 sinnum meira af glýfósati 
til úðunar á korn og aðrar matjurtir 
en leyft var 1995. Einnig eru hættu-
mörk fyrir ungbörn mun rýmri. Nú sé 
sagt óhætt að börn verði fyrir áhrifum 
glýfósatmagns sem var talið hættu-
legt 1983. 

Í fréttinni var rætt við David 
Mortensen, prófessor í plöntulíf-
ræði við Tenn State-háskólann í 
Bandaríkjunum. Hann segir ein-
faldlega að menn séu komnir í öng-
stræti með að reiða sig á glýfósat til 
að koma í veg fyrir illgresi. Margar 
aðrar leiðir séu til sem ekki útheimti 
slíka eiturefnanotkun. 

Skordýraeitrið er síst betra

Notkun skordýraeiturs er af svipuð-
um toga og mikið notað, ekki síst í 
ávaxtarækt. Þar er virka efnið neon-
icotinoid, sem efnafræðilega er líkt 
nikótíni. Það hindrar m.a. taugaboð 
og upp úr slíkum efnum var m.a. 
framleitt taugagas sem notað hefur 
verið í hernaði. Fyrir utan neikvæð 
áhrif á heilsu fólks, þá er notkun 
skordýraeiturs farin að ógna æxlun 
jurta. Stór þáttur er sú staðreynd að 
skordýraeitrið drepur býflugur sem 
eru nauðsynlegar við frjóvgun ýmissa 
nytjajurta. Til neonicotinoid-efnafjöl-
skyldunnar teljast m.a. efnin aceta-
miprid, clothianidin, imidacloprid, 
nitenpyram, nithiazine, thiacloprid og 
thiamethoxam sem mikið eru notuð 
í skordýraeitur.

Samkvæmt rannsókn sem birt var 
í vísindatímaritinu Royal Society 
þann 27. júlí síðastliðinn, þá veldur 
notkun á thiamethoxam og clothiani-
din, sem eru tvö afbrigði eiturefnis-
ins neonicotinoid, ekki bara dauða 
á umtalsverðum hluta býflugna þar 
sem efnið er notað, heldur orsakar 
það líka ófrjósemi meðal flugna sem 
eftir lifa. Þá dregur efnið úr sæðis-
framleiðslu karlflugna um 39%, sam-
kvæmt rannsóknunum.

Neonicotinoid hefur verið notað 
í miklum mæli í Bandaríkjunum og 
einnig í Evrópu. Hins vegar var sett 
reglugerð um bann á notkun thia-
methoxam og clothianidin  í ríkjum 
Evrópusambandsins frá árinu 2013, 
en tekist hefur verið á um stað-
festingu bannsins. Efnafyrirtækin 
Bayer CropScience í Þýskalandi 
og Syngenta í Sviss hafa boðist til 
að kosta nýjar rannsóknir. Fullyrða 
talsmenn fyrirtækjanna að fyrirliggj-
andi gögn réttlæti alls ekki bann við 
notkun á skordýraeitrinu sem þau 
framleiða. 

Glýfósat áfram leyft í ESB-
löndum

Svipuð umræða hefur verið um efni 
sem hafa verið notuð til að drepa svo-
kallað illgresi í ræktarlöndum bænda. 
Þar sem þau efni drápu líka oft nytja-
jurtirnar sem þau áttu að vernda, þá 
var farið í að þróa erfðabreytt afbrigði 
af t.d. korni sem þoldi eiturefnin. 

Þessi gróðureyðingarefni innihalda 
m.a. glýfósat sem reynt hefur verið að 
banna notkun á í Evrópu. Slíkt bann 
átti að ganga í gildi 30. júní síðast-
liðinn, en Evrópuráðið heyktist á að 
halda því til streitu. Þess í stað var 
samþykkt að heimila áframhaldandi 
notkun á glýfósati til bráðabirgða í 18 
mánuði, eða til ársloka 2017. 

EFSA telur glýfósat ekki skaðlegt, 
en samt …

Þrátt fyrir niðurstöður fjölda vís-
indamanna um skaðsemi glýfósats, 
þá hefur EFSA, matvælaeftirlits-
stofnun Evrópusambandsins, þver-
skallast við þeim niðurstöðum. Þar 
nægir að nefna viðbrögð við niður-
stöðum Alþjóða krabbameinsrann-
sóknastofnunarinnar IARC, sem 
sagði glýfósat vera líklegt til að valda 
krabbameini. Gaf EFSA þá út sitt mat 
á hættunni á glýfósati í matvælum. 
Þar sagði: „Glýfósat er ólíklegt til að 
valda krabbameini í mönnum.“ Þrátt 
fyrir staðfestu EFSA um skaðleysi 
glýfósats, þá setti stofnunin samt 
fram áætlanir um að herða eftirlit 
og draga úr hættunni á að glýfósat 
berist í matvæli. Einnig var sett fram 
skilgreining á hámarksinnihaldi 
glýfósats í mönnum, eða 0,5 milli-
grömm í hverju kílói líkamsþyngdar. 
Mjög er þó deilt um hvað skilgreina 
eigi sem þolanlegt magn eiturefna í 
mannslíkamanum án þess að heilsu 
manna sé stefnt í hættu. 

Glýfósat skilgreint í leiðbeiningum 
WHO um drykkjarvatn

Eiturefni sem innihalda glýfósat 
hafa verið notuð í ESB-ríkjunum 
til fjölda ára og í skjóli lagaheim-
ilda síðan 2002. Alþjóða heil-

brigðismálastofnunin WHO hefur 
ályktað um hættuna af glýfósati 
sem berist í grunnvatn og þar með 
í drykkjarvatni. 

Fyrsta skýrsla WHO um gæði 
drykkjarvatns kom út 1958 og 
þar var settur alþjóðlegur staðall 
fyrir gæði drykkjarvatns. Á árun-
um 1984 til 1985 gaf WHO svo út 
leiðbeinandi reglur í þrem bind-
um undir heitinu; „Guidelines for 
Drinking-water Quality“. Þetta 
var síðan margendurútgefið með 
viðbótum, en 2002 var líförveru-
þætti bætt þar inn. 

Að undirlægi kanadíska vís-
indamannsins dr. P. Toft var svo 
ákveðið 2003 að setja inn skil-
greiningu á áhrifum af glýfósati 
og AMPA (amino-3-hydroxy-
-5-methyl-4-isoxazolepropionic 
acid) í endurútgáfu „Guidelines 
for Drinking-water Quality“. 
Það má því segja að fullyrðingar 
ýmissa hagsmunafyrirtækja og 
vísindamanna um skaðleysi 
glýfósats,  eigi síður en svo upp á 
pallborðið hjá alþjóðastofnunum 
og vísindamönnum sem vilja láta 
taka sig alvarlega.

Hitablásarar og rafstöðvar 

Hitablásari 
HDK 30T - 30Kw
brennir steinolíu og dísil

Hitablásari 
HDK 15T - 15Kw
brennir steinolíu og dísil
 

Rafstöð 1,36 kw - STE3000 

Rafstöð 7,5 kw - STE8000 

Rafstöð 1,3 kw - STE2000
Eigum einnig fyrirliggjandi  
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HAFÐU SAMBAND OG VIÐ FINNUM LAUSNINA SAMAN 

Skordýraeitri úðað á akur með stórvirkum tækjum. 



22 Bændablaðið | Fimmtudagur 25. ágúst 2016

Magnús Pálsson, bóndi á 
Hvassafelli, er eins og bændur eru 
flestir, hann slær grasið og pakkar 
því inn í rúllubagga. Heyið sem 
hann ætlar sauðfé sínu þurrkar 
hann og bindur í bagga eins og gert 
var fyrr á árum. 

Í blíðviðrinu í sumar virðist tals-
vert hafa verið um að bændur full-
þurrki heyið á túnum og dragi fram 
gömlu baggavélarnar. 

 „Ég leit við hjá Magnúsi þegar 
hann var að klára að binda heyið 
og koma því í hlöðu við fjárhús-
ið. Ilmurinn var eins og best ger-
ist af nýslegnu grasinu. Ég verð að 
viðurkenna að ég yngdist um 50 ár 
þegar ég kom í heyskapinn,“ segir 
Óskar P. Friðriksson, sem sendi 
Bændablaðinu nokkrar myndir af 
heyskapnum. 

Afturhvarf til fortíðar

„Þetta var allt eins og það var þegar 
ég var sjálfur í sveit að Steinum á 7. 
áratug síðustu aldar, nema núna var 
baggatínsluvél sem sá um að tína 
upp baggana. 

Sama tækni er notuð og þegar 
ég var í sveitinni í gamla daga og 
því eðlilegt að fleiri hendur þurfi til 
verksins en nútímaaðferðir kalla á. 
Þegar búið er að tína upp baggana 
af túninu í kerruna er ekið með það 
í hlöðuna þar sem handtína þarf 
baggana af kerrunni og raða þeim í 
hlöðunni, eftir kúnstarinnar reglum.“

Ódýrt og þægilegt

Magnús Pálsson bóndi segir að hey-
skapur með þessum tækjum sé mun 
ódýrari en að pakka öllu inn í plast, 
þótt handtökin séu ef til vill fleiri. 
Bæði eru vélarnar einfaldari og ódýr-
ari og í stað þess að pakka rúllum inn 
í plast, þá þarf ekki annað en snæri 
utan um baggana. 

„Menn eru ekki mikið að hverfa 
aftur í böggun, en þetta er auð-
vitað ódýr heyskapur. Böggunin 
datt að mestu niður fljótlega eftir 
rúllubyltinguna í sveitum landsins. 
Ef tækin eru til staðar, þurrkur og 
húsakostur þá er þetta flottur hey-

skapur. Tíðarfarið hefur líka verið 
með ólíkindum. Það er líka mjög 
þægilegt að vera með baggana fyrir 
sauðféð.“

Magnús segir að slík tæki séu 
víða til ennþá, m.a. á tveim til þrem 
bæjum undir Eyjafjöllum.

Menn eru því enn að hirða hey í 
einhverjum mæli á þennan hátt. Ég 
tek svona 1.200 til 1.500 bagga sem 
dugar mér fyrir þær 50 kindur sem ég 
er með. Þetta er mjög þægilegt við 
að eiga og baggarnir meðfærilegir.“ 

 /HKr. 

Rykið dustað af heybaggavélunum 
í veðurblíðunni í sumar 

Á endanum var böggunum svo raðað í hlöðuna. Fremst á myndinni frá vinstri eru Sigrún Agata Árnadóttir og Bárður 
Kristjánsson. Fyrir aftan eru feðgarnir Leif Magnús Grétarsson og Grétar Már Óskarsson.

Baggatínan er ómissandi og léttir 

Páll Magnús Pálsson, bóndi á 
Hvassafelli.

Sigrún Agata Árnadóttir við stýrið á dráttarvélinni og tínir 
upp  baggana af túninu, en Grétar Már Óskarsson og Bárður 
Kristjánsson hlaða á vagninn. 

Leif Magnús Grétarsson dregur gömlu góðu International Harvester-bindivélina á túninu á Hvassafelli í ágústblíðunni undir Eyjafjöllum. 
Myndir / Óskar P. Friðriksson.

Bindivélin góða svínvirkaði hjá Leif.
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Styrkir til rannsókna 
og þróunarverkefna 

í sauðfjárrækt 
Framleiðnisjóður landbúnaðarins auglýsir hér með eftir umsóknum 
um styrki til rannsókna og þróunaverkefna í sauðfjárrækt samkvæmt 
verklagsreglum Bændasamtaka Íslands um ráðstöfun fjár til stuðn-
ings við kennslu, rannsóknir, leiðbeiningar og þróun í sauðfjárrækt, 
sbr. auglýsingu nr. 703/2014. 

Umsókn skulu fylgja eftirfarandi upplýsingar: 
      - Yfirlit um tilgang og markmið verkefnisins 
      - Listi yfir alla sem eiga aðild að verkefninu 
      - Tímaáætlun verkefnisins 
      - Fjárhagsáætlun verkefnisins. 
      - Hvernig  verkefnið nýtist sauðfjárræktinni 
      - Hvar og hvernig niðurstöður verða kynntar 

Umsóknarfrestur til 1. október n.k.

Reglur um styrkina og umsóknareyðublöð er að finna á www. fl.is/
þróunarfé

Aðeins er tekið við umsóknum á eyðublöðunum sem þar er að finna 

Umsóknum skal skilað til Framleiðnisjóðs landbúnaðarins, 
Hvanneyri 311 Borgarnes, merktum: umsókn um þróunarfé. 
Nánari upplýsingar veitir Þórhildur Þorsteinsdóttir, framkvæmdastjóri 
Framleiðnisjóðs landbúnaðarins; thorhildur@fl.is

Framleiðnisjóður landbúnaðarins

Hvanneyri – 311 Borgarnes

Sími 430-4300

 Tilvalið með í sumarfríið.

 Traust og fagleg þjónusta.

með í sumarfríið.

LITHIUM  POWER  STARTTÆKI
Byltingarkennd nýjung!

Snjalltæki til að bjarga þér ef bíllinn verður rafmagnslaus á bílastæðinu  
eða úti á vegum. Bjargvættur sem er fyrirferðalítill (420 gr.) og einfaldur í notkun. 
Startar flestum bensínvélum og diesel vélum upp að 2,0 llítra.  Hleður alla síma,
ipadinn, fartölvuna og öll tæki með USB tengi. Innbyggt öflugt led ljós.
Straumur út:  5v 2A fyrir síma og ipad, 19v 3,5A fyrir fartölvur, startkraftur
allt að 400 Amper.  Lithium rafhlaðan er 12.000 mAh.  

Icetrack ehf. Sími 773 4334
netfang: mtdekk@mtdekk.is / www.mtdekk.is

MICKEY THOMPSON 
jeppadekkin hafa sannað sig á Íslandi

M/T merkið er þekkt um allan heim sem hágæða jeppadekk og felgur.
Stærðir 32” - 54”

J E P PA D E K K

BAJA CLAW MTZDEEGAN

Varahlutir fyrir ámokstursVVaraV tir ffyrir ámoksfyrir moksturstæki
Varahlutir í Trima og Alö Quicke ámoksturstæki.  Einnig stjórnbarkar, suðufestingar ofl.Varahlutir í Trima og Alö Quicke ámoksturstæki.  Einnig stjórnbarkar, suðufestingar o

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

Mikil umferð yfir Víkurskarð
Umferð um Víkurskarð í 
liðnum júlímánuði varð 
17,4% meiri en í sama 
mánuði í fyrrasumar. Þar 
með féll gamla metið frá 
því í júlí árið 2011, en þann 
mánuð höfðu aldrei áður 
jafn margir bílar farið yfir 
Víkurskarð frá upphafi í 
einum mánuði.

Heildarfjöldi ökutækja 
sem fór um Víkurskarð í júlí 
síðastliðnum varð rétt tæp 
100 þús., eða 99.710 ökutæki. 
Uppsafnaður fjöldi ökutækja 
frá áramótum er orðinn tæp-
lega 340 þúsund ökutæki. Nú 

stefnir í að nýtt met, fyrir 
heildarfjölda ökutækja um 
Víkurskarð líti dagsins ljós 
í lok október og 500 þús-
und bíla markið verði rofið 
skömmu síðar, haldi áfram 
sem horfir.

Metið yfir umferðarmesta 
dag í Víkurskarðinu frá upp-
hafi, sem er 4.750 ökutæki 
frá árinu 2010, stendur enn 
þó að sunnudagurinn 24. júlí 
síðastliðinn hafi farið nálægt 
því með 4.526 ökutæki en sá 
dagur reyndist næst umferð-
armesti dagur frá upphafi 
mælinga.  /MÞÞ
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Helga Thoroddsen hefur sett saman fallega bók um íslenska hestinn og þjálfun hans:

Óður til íslenska hestsins

 HROSS&HESTAMENNSKA Guðrún Hulda Pálsdóttir

gudrun.hulda.palsdottir@gmail.com

Horseplay – Training and Riding 
the Young Icelandic Horse er ný 
bók eftir Helgu Thoroddsen reið-
kennara. Bókin fjallar um íslenska 
hestinn og þjálfun hans. 

Í bókinni eru sjö kaflar og fjalla 
fimm þeirra almennt um íslenska 
hestinn, sögu hans, eiginleika, 
gangtegundir og þjálfun. Tveir síð-
ustu kaflarnir fjalla síðan ítarlega 
um margvíslegar aðferðir sem hægt 
er að nýta sér við fortamningar og 
frumtamningar á íslenskum hestum. 

„Ég hef unnið með og átt hesta 
síðan ég var unglingur og það má 
segja að í bókinni hafi verið safn-
að saman reynslu og aðferðafræði 
sem ég hef tileinkað mér í gegnum 
tíðina í starfi og leik með hestum. 
Bókinni er ætlað að skírskota til 
mjög breiðs hóps, allt frá algjörum 
byrjendum til þeirra sem hafa tölu-
verða reynslu og langar að vinna 
með unga hesta þó svo að aðferða-
fræðin sem kynnt er geti vel gagn-
ast þeim sem eru að temja og þjálfa 
eldri hross. Þetta er gamalt og nýtt 
í bland en aðaláherslan er að benda 
á leiðir til að temja og þjálfa hesta 
sem mest við náttúrulegar aðstæður,“ 
segir Helga en hún er m.a. höfundur 
Knapamerkja, sem er stigskipt nám 
í hestamennsku sem nýtur mikilla 
vinsælda meðal hestamanna.

Eftir að hafa haft lífsviðurværi 
af því að stunda reiðkennslu, rækta, 
temja og selja hesta í um tuttugu 
ár segist Helga hafa haft mikla 
þörf fyrir að koma reynslu sinni og 
áherslum í hestamennsku á fram-
færi. „Ég fann líka að það stefndi í 
að ákveðnu tímabili í lífi mínu væri 
að ljúka og langaði til að skrásetja 
þá aðferðafræði sem var leiðarljós 
mitt í tamningum og þjálfun hrossa 
um árabil. Í gegnum kennslu mína 
á Hólum hafði ég einnig uppgötvað 
að ég sameina að nokkru leyti gamla 
og nýja tíma sem hestamanneskja og 
fannst þar af leiðandi gott að draga 
reynsluna saman á einn stað öðrum 
til upplýsinga en þó ekki síður fyrir 

mig sjálfa. Markmiðið var að gefa út 
fallega bók sem væri óður til íslenska 
hestsins, aðgengileg mörgum, hagnýt 
og nokkuð tímalaus og ég held að 
það hafi tekist býsna vel.”

Fagmenn fram í fingurgóma

Í nokkur ár hafði Helgu dreymt um 
að mynda feril í tamningum og draga 
upp heildarmynd frá upphafi til enda. 
„Þetta hafði ég oft rætt við tamn-
ingastelpurnar mínar en aldrei fundið 
réttu aðstæðurnar, yfirleitt of mikið 
að gera í brauðstritinu til að fara 
í svona gæluverkefni! Svo er líka 
dýrt að vera með fagmenn í vinnu 
en svona verk gengur ekki upp nema 
með hæfileikaríku og vel menntuðu 
fólki. Mestu áskoranirnar voru að 
finna tíma þar sem allir gætu verið 
með – ljósmyndarar, tamningafólk, 
góðir hestar í tamningu og síðast en 
ekki síst að veðrið væri í lagi.“ 

 Með þrautseigju og 
útsjónarsemi tókst á endanum að búa 
til aðstæður og tíma til að vinna verk-
ið. „Allt gekk upp, þökk sé jákvæðu 
viðhorfi og ódrepandi dugnaði þeirra 
sem tóku þátt og eiga svo sannarlega 
heiður skilinn. Textann skrifaði ég 
svo á hlaupum á milli annarra verka 
svo segja má með réttu að þetta hafi 
verið hjáverk,“ segir Helga. Að bók-
inni kemur hópur af fólki sem hún 
segist einstaklega heppin að hafa 
fengið að vinna með. „Ég er svo 
heppinn að hafa haft í kringum mig 
frábært fólk til að vinna með. Gígja 
Dögg, einn fremsti hestaljósmyndari 
landsins og þótt víðar væri leitað, 
er sambýliskona sonar míns, Helga, 
og var svo elskuleg að ljá þessu 
verki alla sína krafta og snilld og 
án hennar hefði bókin ekki orðið 
svipur hjá sjón. Helgi sonur minn 
er líka býsna snjall með myndavél-
ina og á nokkrar ótrúlega fallegar 
og sérstakar myndir í bókinni auk 
þess að hafa eytt ómældum tíma í 
alls kyns reddingar til að hlutirnir 
gætu gengið upp. Maðurinn minn 

Mynd / Gígja Dögg

Mynd / Gígja Dögg

Mynd / Andri Gunnarsson
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Gunnar var svo kletturinn á bak 
við tjöldin sem sá um járningar, 
hesthús, girðingar og bara allt sem 
upp á vantaði í dagsins önn. Síðast 
en ekki síst er svo tamningakonan 
okkar til margra ára, Christína Mai, 
knapi og þjálfari í bókinni og það má 
líka segja að án hennar hefði bókin 
heldur ekki orðið að því sem varð 
enda er hún einstaklega metnaðarfull 
og fagleg í sinni vinnu auk þess að 
fara einstaklega vel á hesti. Frá vinnu 
minni við Knapamerkin var ég svo 
í góðu sambandi við Susan Harris 
listakonu, en hún teiknar hesta af 
einstakri snilld og hefur myndskreytt 
margar þekktar hestabækur. Ég setti 
markið hátt og lofaði henni að ráða 
ferðinni við teiknivinnuna og sé ekki 
eftir því enda teikningarnar í bókinni 
afar fallegar og vel gerðar. Ég hafði 
líka góð tengsl við Tómas Tómasson, 
grafískan hönnuð, og hann setti upp 
bókina af miklum metnaði og tókst 
að uppfylla markmið mitt um að 
hún væri ekki bara hagnýt heldur 
líka falleg. Þannig að það má segja 
að ég hafi verið einstaklega heppin 
með mannskap en kannski líka dug-
leg og útsjónarsöm að ná öllu þessu 
liði saman og virkja það til góðra 
verka. Það var ekki alltaf auðvelt en 
tókst á endanum. Til að klára svona 
hugsjónaverk þarf oft að vera býsna 
ýtinn en ég held að allir hafi fyrirgef-
ið mér eftirgangsmunina þegar bókin 
rann úr prentsmiðjunni,“ segir Helga.

Aðkallandi þörf á efni um 
íslenska hestinn á erlendum 

tungumálum

Bókin er aðeins á ensku, en Helga 
segist þar vera að svara köllun eftir 
efni um íslenska hestinn á erlendum 

tungumálum. „Í gegnum vinnu mína 
við Knapamerkin hafði ég oft fengið 
þá beiðni hvort ekki stæði til að setja 
efnið yfir á önnur tungumál þannig 
að ég var mjög meðvituð um þörf-
ina fyrir efni um íslenska hestinn á 
öðrum tungumálum en íslensku. Ég 
ákvað því að hafa bókina á ensku til 
að svara þessari þörf. Ég er í mikl-
um tengslum við erlenda hestamenn 

og fannst þetta rökrétt, sérstaklega 
vegna þess að mér veitist mjög létt 
að skrifa á ensku og á marga vini sem 
voru tilbúnir að lesa yfir og gefa góð 
ráð. Ég setti mér það markmið að 
þegar bókin í núverandi mynd hefur 
selst þannig að komið sé nokkurn 
veginn upp í kostnað þá fer maður 
kannski að huga að þýðingum yfir á 
önnur tungumál. Það er býsna dýrt 

að gefa út bækur og það er kannski 
með þetta eins og hestamennskuna, 
þetta gerir enginn fyrir peninga held-
ur af ástríðu. Það er allavega þannig 
í mínu tilfelli. Sumir kaupa sér dýra 

hluti, eða hesta, ég gaf út bók!“ segir 
Helga en hægt er að nálgast bókina í 
bókabúðum og hestabúðum eða beint 
í gegnum höfundinn. Heimasíða 
bókarinnar er horseplay.is.

 HROSS&HESTAMENNSKA

Að vera með marga til reiðar þótti mannalegt hér áður fyrr. Frábær leið til að stilla saman knapa og hesta.  Mynd / Helgi G Thoroddsen

Bókina prýða margar teikningar eftir listakonuna Susan Harris. Þessi teikn-

gegnum hest og knapa. 
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fyrirtækjafánar hátíðarfánar
þjóðfána borðfána bannerar

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300 

Næsta blað kemur út 8. september
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Gott útlit fyrir sveppavertíðina:

Kantarella og kóngssveppur  
í útbreiðslu á Íslandi
–  segir Bjarni Diðrik Sigurðsson, skógvistfræðingur og prófessor við Landbúnaðarháskóla Íslands
Hagstætt tíðarfar í sumar hefur 
leitt til þess að nokkuð vel lítur út 
með sveppavertíðina í haust, að 
sögn Bjarna Diðriks Sigurðssonar 
skógvistfræðings. 

„Rigningartíðin núna er mjög 
góð og ætti að gefa von um góða 
sveppauppskeru á næstu dögum og 
vikum. Það má segja að þetta fari 
ágætlega af stað, það sem af er byrj-
uninni. Fyrstu kóngssveppir komu 
til dæmis upp að venju um 20. júlí 
á Vesturlandi og fyrsta stóra skotið 
af lerkisvepp á Suðvesturlandi kom 
upp um mánaðamótin júlí-ágúst,“ 
segir Bjarni.

„Sveppavertíðin er þó ennþá bara 
að byrja og sumar sveppategundir 
virðast vera aðeins seinni en í bestu 
árum. Það er væntanlega hinn mikli 
þurrkur sem var í maí og júní sem 
hefur hægt eitthvað á þeim, en ég 
er bjartsýnn með að þær skjóti upp 
höttunum síðar í þessum mánuði 
eftir rigningarnar undanfarið,“ bætir 
Bjarni við.

Sveppatínslufólk tínir mest  
3–4 tegundir

Flestir þeir sem tína sveppi einbeita 
sér að þeim fáum tegundum sem 
þeir þekkja og eru öryggir um að 
séu góðir til átu. „Fólk tínir mest 3–4 
tegundir pípusveppa, sem þekkjast 
vegna svampdýnulegs undirlags 
undir hattinum, en eru ekki með 
fanir eða blöð. Þetta eru lerkisvepp-
ur, furusveppur og kúalubbi – auk 
sortulubba, sem flestir greina ekki 
frá kúalubba. Þetta eru allt fremur 
auðgreindar tegundir og sem koma 
oftast 3–5 sinnum upp yfir haustið og 
því má oft finna þær. Þær endast hins 
vegar stutt eftir að þær koma upp og 
eru bara nýtanlegar í fáeina daga eftir 
það. Það gildir því að fara aftur og 
aftur á sama svæði og grípa sveppina 
þegar þeir birtast – oftast 1–2 dögum 
eftir góða rigningu. Lerki- og furu-
sveppir eru algengastir í tiltölulega 
ungum lerki- og furuskógum – gott 
er að finna skógræktarsvæði með 1–4 
metra háum trjám á rýru landi. Þar 
verður uppskeran að jafnaði best. 
Kúa- og sortulubbi vaxa svo með 
birki og fjalldrapa,“ segir Bjarni.

Talsvert úrval af tegundum 
sem fáir tína

Að sögn Bjarna ætti fólk að gefa 
fleiri tegundum gaum í leit sinni – 
víkka aðeins sjóndeildarhringinn. 
„Það vex hér talsvert af ágætum 
algengum matsveppum sem eru til-
tölulega auðgreindir, en fáir tína. Ég 
vil þá sérstaklega nefna fansveppinn 
grænhneflu sem vex bæði með birki 
og er orðin mjög algeng í eldri barr-
skógum og einnig má nefna slím-
gomp, annan augreindan fansvepp, 
með gulan stafenda sem er að stór-
auka útbreiðslu sína og vex nú nánast 
alls staðar þar sem eldri sitkagrenitré 
vaxa. Báðar þessar tegundir eru mjög 
góðar í blöndur með öðrum tegund-
um – og grænheflan er líka mjög góð 
eintóm. Einnig mætti nefna tegund-
ina vallhnúfu sem vex í graslendi og 
grasbrekkum, en kemur oftast ekki 
upp fyrr en í september og má oft 
tína hana langt fram í október. Hún er 
sælkerafæða og lengir sveppatímann 
fyrir þá sem hana þekkja.“

Kantarella og kóngssveppur 
gamlar tegundir hér

Kantarella og kóngssveppur teljast 
meðal eftirsóttustu sveppategunda 
landsins. Bjarni segir að báðar séu 
þær gamlar hér á landi. „Þær geta 
báðar myndað svepprætur með 

birki, en báðar tegundirnar eiga 
einnig í eldheitu ástarsambandi við 
greni – sérstaklega sitkagreni. Báðar 
tegundirnar kjósa fremur eldri tré 
til að tengjast. Þær er því einkum 
að finna á þeim svæðum á Íslandi 
þar sem birkiskógar eyddust aldrei. 
Með öðrum orðum þá þýðir þetta að 
þær eru til dæmis mjög sjaldgæfar á 
Suðurlandi, sem var nær gjörsamlega 
skóglaust fyrir 100 árum síðan. 

Báðar þessar tegundir eru aðeins 
farnar að breiðast út og finnast í 
ræktuðum skógum þar sem ekki voru 
gamlir birkiskógar fyrir í umhverf-
inu; þetta á sérstaklega við kóngs-
svepp en einnig þekki ég nokkur slík 
tilfelli með kantarellur. Þetta er þó til-
tölulega sjaldgæft enn, en mun vænt-
anlega verða algengara á næstu árum 
og áratugum eftir því sem ræktaðir 
skógar eldast. Önnur eftirsótt tegund, 
ein vinsælasta matsveppategundin á 
meginlandi Evrópu, er keilumorkill. 
Hann kemur upp á vorin og í byrj-
un sumars og er enn fremur fátíður 
á Íslandi, en er greinilega að verða 
algengari. Af honum er milt og gott 
sveppabragð sem verður enn betra ef 
sveppurinn er þurrkaður.“

Vinsæl sveppanámskeið

Bjarni hefur haldið vinsæl sveppa-
námskeið undanfarin ár. Núna seinni 
part ágústmánaðar ætlar hann að halda 
tvö námskeið; annað 21. ágúst á 
Hvanneyri á vegum Endurmenntunar 
Landbúnaðarháskóla Íslands og hitt á 
Keldnaholti í Reykjavík 27. ágúst. Oft 
komast færri að en vilja á þessi nám-
skeið og útlit er fyrir að svipað verði 
upp á teningnum að þessu sinni. Bjarni 
segir að það sé að fyllast á báðum 
námskeiðunum, en hann muni bæta 
við námskeiðsdögum ef eftirspurn sé 
eftir slíku.

Bjarni gaf út Sveppahandbókina í 
fyrra og segir hann viðtökur hafa verið 
góðar. „Hálft upplagið sem prentað 
var, seldist strax á fyrsta ári. Áhugi á 
sveppatínslu og annarri náttúrunýtingu 
hefur verið sérstaklega mikill, allt frá 
hruni. Ég veit ekki alveg hvernig það 
tengdist, en þetta var mjög áberandi 
bylgja. Ég held að áhuginn sé enn 
frekar að aukast en hitt. Sveppatínsla 
er að verða þó nokkuð algeng meðal 
almennings og það er gaman að mjög 
mikið af ungu fólki er komið í þetta. 
Áhugi á sveppatínslu hefur gengið 
í gegnum nokkra toppa og lægðir á 
síðustu 30–40 árum, en ég held að 
með mun breiðara kynslóðabili sem 
núna er að tína sveppi þá muni þetta 
bara aukast. 

Það er talsvert um að fólk hafi sam-
band við mig og sendi mér myndir 
af spennandi sveppum. Áður voru 
þetta einkum þeir sem höfðu verið á 
sveppanámskeiðum hjá mér, en eftir 
að Sveppahandbókin kom út þá er 
þetta auðvitað orðinn mun breiðari 
hópur. Það er bara skemmtilegt.“

Almenningur hefur ekki 
óskoraðan rétt

Bjarni segir að varðandi rétt almenn-
ings til tínslu í skógum og á jörðum 
gildi í raun það sama um sveppatínslu 
og berjatínslu. „Með öðrum orðum 
þá hefur almenningur ekki óskorðaðan 
rétt til að tína meira en til nýtingar 
á staðnum í ógirtum einkalöndum 
samkvæmt lagabókstafnum. Varðandi 
berjatínsluna hafa skapast ákveðnar 
hefðir, sem eru meðal annars dálítið 
mismunandi milli landshluta hversu 
miklar skorður landeigendur setja á 
berjatínslu almennings á ógirtri útjörð. 
Það ber því miður talsvert á því að þeir 
sem stunda sveppatínslu þekki ekki 

þær reglur sem gilda um almannarétt 
og nýtingu á einkalöndum – og þetta 
getur valdið árekstrum. Í þessu sam-
bandi er um að gera að benda fólki á 
þjóðskógana, en það eru skóglendi á 
ríkislandi í umsjón Skógræktarinnar. 
Þeir eru opnir almenningi til útivistar, 
berja- og sveppatínslu og þeir finnast 
um allt land.

Varðandi hversu mikið má tína 
þá er það svo að hattar sveppanna 
eru eins og ber berjalyngsins. Þeir 
eru einungis fjölgunarlíffæri og 
sveppnum er því ekki hætta búin 
þó að þeir séu tíndir. 

Sjálfur lifir sveppurinn neðan-
jaðar og flestar tegundir geta orðið 
mjög gamlar í landinu. Þegar um er 

að ræða sjaldgæfar sveppategund-
ir, eins og til dæmis kantarellu, þá 
ætti fólk samt ekki að tína alla hatta 
sem það sér, svo að líkurnar séu 
sem bestar að tegundin dreifi sér á 
ný svæði og nái að endurnýja sig 
þegar sveppþræðirnir deyja úr elli 
eða þegar tréð sem þeir eru tengdir 
fellur.“  /smh

Bjarni Diðrik Sigurðsson 
skógvistfræðingur.  Mynd / VH

Edda Björnsdóttir í Miðhúsum á Fljótsdalshéraði er skógarbóndi og nytjar hér gjöfulan lerkiskóginn sinn.  Mynd / smh

Kóngssveppur.  Mynd / smh
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Calcivit-B
Hentar vel fyrir kýr um 
burð, einkum kúm sem er 
hætt við doða.

Inniheldur 20 grömm af 
kalki pr. hverja 200 
millilítra, B-vítamín og 
própýlenglýkol sem 
orkugjafa.

Reviva
Orkudrykkur fyrir
nýbornar kýr

Blanda orkuefna, 
næringar

er strax eftir 
burð, áður en kýrin kemst í 
vatn.

Sala og ráðgjöf
Sími 540 1100
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KÆRU JÓRUNN OG SIGURGEIR  
TIL HAMINGJU MEÐ NÝJA HÁTÆKNIFJÓSIÐ OG TAKK FYRIR 

SAMSTAFRIÐ Í ÞESSU FRÁBÆRA VERKEFNI 

 
 

Nýja sambyggða hátíðni suðuvélin frá HELVI 
sameinar kosti pinnasuðuvéla, MIG-suðuvéla 
og TIG-suðuvéla í einni handhægri en öflugri 
suðuvél: FOX185.

Allar nAllar nánari upplýsingar er að finna á na á www.thor.is

Auðvelt að sjóða áða ál, stál eða ryðfrítt.
Hægt er að sjað sjóða með gasi og án gas.
170 Am0 Amp vél sem auðvelt er að stilla.
TTekur rúlluvír í stærðunum 0,8 - 1,0
Vírfærsla er með 2ja rúllu stálmótortor
Tekur pinnavír í stærðum 1,6 - 36 - 3,25
Euro tengi barki.
Þolir að vera tengd viðgd við rafstöð
Létt og meðfærðfærileg - aðeins 25 kg

ÞÓR F
H

REYKJAVÍK:

Krókháls 16

Sími 568-150500

AKAKUREYRI:

Lónsbakka

Sími 568-1555

Vefsíða:

www.thor.is

Auðkúlurétt við Svínavatn, A.-Hún. laugardaginn 24. sept. kl. 11.00

Árhólarétt í Unadal, Skag. Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Deildardalsrétt í Deildardal, Skag. föstudaginn 23. sept.

Flókadalsrétt, Fljótum, Skag. laugardaginn 1. okt.

Hlíðarrétt við Bólstaðarhlíð, A.-Hún. sunnudaginn 18. sept. kl. 16.00

Laufskálarétt í Hjaltadal, Skag. laugardaginn 24. sept. kl. 13.00

Melgerðismelarétt í Eyjafjarðarsveit Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Miðfjarðarrétt í Miðfirði, V. - Hún. laugardaginn 3. sept. kl. 9.00

Selnesrétt á Skaga, Skag. Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Silfrastaðarétt í Blönduhlíð, Skag. Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Skarðarétt í Gönguskörðum, Skag. laugardaginn 17. sept.

Skrapatungurétt í A.-Hún. sunnudaginn 18. sept. kl. 11.00

Staðarrétt í Skagafirði. laugardaginn 17. sept.

Tungurétt í Svarfaðardal, Eyf. laugardaginn 1. okt. kl. 13.00

Unadalsrétt í Unadal við Hofsós, Skag. föstudaginn 23. sept.

Undirfellsrétt í Vatnsdal, A.-Hún. laugardaginn 24. sept. kl. 9.00

Víðidalstungurétt í Víðidal, V.-Hún. laugardaginn 1. okt. kl. 10.00

Þverárrétt í Vesturhópi, V.-Hún. laugardaginn 24. sept.

Þverárrétt ytri, Eyjafjarðarsveit Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Stóðréttir haustið 2016
Fyrstu stóðréttir á þessu hausti 
verða í Miðfjarðarrétt í Miðfirði 
laugardaginn 3. september. 

Mikill áhugi er fyrir stóðréttum 
ekki síður en fjárréttum, ekki síst á 
meðal ferðamanna. 

Bændablaðinu hefur borist fjöldi 
fyrirspurna um réttirnar í haust. 
Hér er listi yfir stóðréttirnar sem 

að þessu sinni eru 19 talsins. Ekki 
voru þó fyrirliggjandi upplýsingar 
um þær allar þegar blaðið fór í 
prentun. Samkvæmt þeim upplýs-
ingum sem blaðið hefur fengið eru 
síðustu stóðréttir haustsins þann 3. 
október í Flókadalsrétt, Tungurétt, 
Víðidalstungurétt og í Þverárrétt. 

Listi yfir fjárréttir er á blaðsíðum 

28 og 29 ásamt korti sem sýnir stað-
setningu réttanna. 

Fyrirvari er gerður á að einhverj-
ar villur kunni að hafa slæðst inn 
og verður þá reynt að bæta úr því 
í næsta blaði eftir því sem kostur 
er. Sömuleiðis eru ábendingar vel 
þegnar ef einhverjar réttir hafa orðið 
útundan í  upptalningu blaðsins. 
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Bændablaðið birtir nú sem 
endranær yfirlit um fjár- og stóð-
réttir. 

Listinn er unninn með þeim 
hætti að leitað er til sveitarfélaga 
um upplýsingar. Ferðamálafulltrúar 
komu til aðstoðar á sumum stöðum 
og víða hafa bændur og ráðunautar 
lagt hönd á plóginn. Á nokkrum stöð-
um eru gloppur í listanum þar sem 
umbeðnar upplýsingar hafa ekki borist 
frá heimamönnum.

Á listanum er að finna upplýsingar 
um réttardaga og sumum tilvikum 
tímasetningar. Víða eru fyrri og seinni 
réttir og eru dagsetningar tilteknar í 
listanum þar sem við á.

Upplýsingar um dagsetningar rétta 
birtast hér á opnunni, skipt eftir lands-
hlutum en í stafrófsröð innan hvers 

landshluta. Listi yfir helstu stóðréttir 
á landinu er birtur á blaðsíðu 27.

Leitið til heimamanna

Rétt er að minna á að villur geta slæðst 
inn í lista af þessu tagi og eins geta 
náttúruöflin orðið til þess að breyta 
þarf tímasetningum á smalamennsku 
og þar með réttarhaldi. Eru lesendur 
því hvattir til að hafa samband við 
heimamenn á hverjum stað til að 
fullvissa sig um réttar dag- og tíma-
setningar.

Upplýsingar um viðbætur og leið-
réttingar sendist á netfangið tb@
bondi.is. Uppfærslur á listanum eru 
gerðar jafnóðum og eru aðgengi-
legar á vef Bændablaðsins, bbl.is. 
 /TB

Fjárréttir haustið 2016

Suðvesturland
Fossvallarétt við Lækjarbotna (Rvk/Kóp) sunnudaginn 18. sept. kl. 11.00

Hraðastaðarétt  í Mosfellsdal sunnudaginn 18. sept. kl. 13.00

Kjósarrétt í Kjós
sunnudaginn 18. sept. kl. 15.00. 
Seinni réttir sun. 9. okt. kl. 15.00

Krýsuvíkurrétt v. Suðurstrandarveg, 
Gullbr.

laugardaginn 24. sept. kl. 13.00

Þórkötlustaðarétt í Grindavík laugardaginn 17. sept. kl. 14.00

Vesturland

Arnarhólsrétt í Helgafellssveit
sunnudaginn 18. sept. kl. 11.00,
seinni réttir laugardaginn 1.okt

Bláfeldarrétt í Staðarsveit, Snæf. laugardaginn 24. sept. 

Brekkurétt í Norðurárdal, Mýr.
sunnudaginn 18. sept. kl. 10.00, 

seinni réttir sun. 2. okt.

Brekkurétt í Saurbæ, Dal.
sunnudaginn 11. sept. kl. 11.00, 
seinni réttir sun. 2. okt. kl. 13.00

Fellsendarétt í Miðdölum, Dal.
sunnudaginn 18. sept. kl. 14.00, seinni 

réttir sun. 2. okt. kl. 14.00

Flekkudalsrétt á Fellsströnd, Dal.
laugardaginn 17. sept., 
seinni réttir lau. 1. okt.

Fljótstungurétt á Hvítársíðu, Mýr.
laugardaginn 10. sept. og sun. 11. sept. 

Seinni réttir lau. 24. sept.

Fróðárrétt í Fróðárhreppi laugardaginn 17. sept. 

Gillastaðarétt í Laxárdal, Dal.
sunnudaginn 18. sept. kl. 12.00, 
seinni réttir sun. 2. okt. kl. 16.00

Grafarrétt í Breiðuvík, Snæf. laugardaginn 24. sept. 

Grímsstaðarétt á Mýrum, Mýr.
þriðjudaginn 20. sept., seinni réttir mán. 

3. okt.

Hamrar í Grundarfirði Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Hellnarétt í Breiðuvík, Snæf. laugardaginn 17. sept. 

Hítardalsrétt í Hítardal, Mýr.
mánudaginn 19. sept., seinni réttir sun. 

2. okt.

Hornsrétt í Skorradal, Borg. þriðjudaginn 13. sept.

Hólmarétt í Hörðudal, Dalabyggð
sunnudaginn 25. sept. kl. 10.00, 
seinni réttir sun. 2. okt. kl. 10.00

Kaldárbakkarétt í Kolb., Hnappadalssýslu sunnudaginn 11. sept.

Kirkjufellsrétt í Haukadal, Dal. Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Klofningsrétt í Beruvík, Snæf. laugardaginn 24. sept. 

Ljárskógarétt í Laxárdal, Dal. Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Mýrar í Grundarfirði Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Mýrdalsrétt í Hnappadal
þriðjudaginn 20. sept., seinni réttir sun. 

9. okt.

Nesmelsrétt í Hvítársíðu, Mýr. laugardaginn 10. sept.

Núparétt í Melasveit, Borg.
sunnudaginn 11. sept. kl. 13.00, 

seinni réttir lau. 25. sept..

Oddsstaðarétt í Lundarreykjadal, Borg.
miðvikudaginn 14. sept., 

seinni réttir sun. 2. okt.

Ólafsvíkurrétt í Ólafsvík, Snæf. laugardaginn 17. sept. 

Ósrétt á Skógarströnd, Dal. Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Rauðsgilsrétt í Hálsasveit, Borg.
sunnudaginn 18. sept., 
seinni réttir sun. 2. okt.

Reynisrétt undir Akrafjalli, Borg.
laugardaginn 17. sept., 

seinni réttir 24. sept.

Skarðsrétt á Skarðsströnd, Dal.
sunnudaginn 18. sept. kl. 11.00, 
seinni réttir sun. 2. okt. kl. 14.00

Skerðingsstaðarétt í Hvammssveit, Dal. 
sunnudaginn 18. sept. kl. 11.00, 
seinni réttir sun. 2. okt. kl. 13.00

Svarthamarsrétt á Hvalfj.str., Borg. 
sunnudaginn 18. sept. kl. 10, 

seinni réttir sun. 2. okt.

Svignaskarðsrétt, Svignaskarði, Mýr.
mánudaginn 19. sept., 

seinni réttir mán. 3. okt.

Tungurétt á  Fellsströnd, Dal.
laugardaginn 10. sept., 

seinni réttir föstudaginn 16. sept.

Vörðufellsrétt á Skógarströnd, Dal. laugardaginn 17. sept.

Þverárrétt Eyja- og Miklaholtshr., Snæf. Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Þverárrétt í Þverárhlíð, Mýr.
mánudaginn 19. sept. kl. 7.00 

og mán. 26. sept. kl. 10.00

Þæfusteinsrétt á Hellissandi/Rifi, Snæf. laugardaginn 17. sept. 

Ölkeldurétt í Staðarsveit, Snæf. laugardaginn 24. sept.

Vestfirðir
Arnardalsrétt í Arnardal í Skutulsfirði Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Broddanes, Strand. sunnudaginn 18. sept. kl. 16.00

Eyrarrétt á Eyri í Kollafirði, 
Reykhólahrepp, A-Barð.

laugardaginn 10. sept.

Grundarrétt í Reykhólahreppi, A-Barð. Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Hjarðardalsrétt í Hjarðardal í Dýrafirði Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Hraunsrétt við Hraun í Hnífsdal í 
Skutulsfirði

Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Innri-Múlarétt á Barðaströnd, V.-Barð. sunnudaginn 25. sept.

Kinnarstaðarrétt í Reykhólahr., A-Barð. sunnudaginn 18. sept.

Kirkjubólsrétt í Steingrímsfirði, Strand. sunnudaginn 18. sept. kl. 14.00

Kirkjubólsrétt við Kirkjuból í Engidal í 
Skutulsfirði

Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Kjósarrétt í Árneshreppi, Strand. laugardaginn 24. sept.

Króksfjarðarnesrétt í Reykhólasv., 
A-Barð.

laugardaginn 17. sept.

Melarétt í Árneshreppi, Strand. laugardaginn 17. sept.

Skarðsrétt í Bjarnarfirði, Strand. laugardaginn 17. sept. um kl. 14.00

Skeljavíkurrétt í Steingrímsfirði, Strand. föstudaginn 9. sept. kl. 16.00

Staðarrétt í Steingrímsfirði, Strand. sunnudaginn 11. sept. kl. 14.00

Syðridalsrétt í Bolungarvík laugardaginn 17. sept.

Traðarrétt við Tröð í Bjarnardal í 
Önundarfirði

Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Norðvesturland

Auðkúlurétt við Svínavatn, A.-Hún. laugardaginn 10. sept. kl. 8.00

Beinakeldurétt, A-Hún. þriðjudaginn 13. sept. kl. 9.00

Fossárrétt í A-Hún. Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Hamarsrétt á Vatnsnesi, V.-Hún. laugardaginn 10. sept.

Hlíðarrétt við Bólstaðarhlíð, A.-Hún. laugardaginn 10. sept. kl. 16.00

Hrútatungurétt í Hrútafirði, V.-Hún. laugardaginn 3. sept. kl. 9.00

Hvalsárrétt í Hrútafirði, Strand. laugardaginn 17. sept.

Miðfjarðarrétt í Miðfirði, V.-Hún. laugardaginn 3. sept.

Rugludalsrétt í Blöndudal, A-Hún. laugardaginn 3. sept. kl. 16.00

Skrapatungurétt í Laxárdal, A.-Hún. sunnudaginn 11. sept. kl. 10.00

Stafnsrétt í Svartárdal, A.-Hún. laugardaginn 10. sept. kl. 16.00

Sveinsstaðarétt, A-Hún. sunnudaginn 11. sept. kl. 10.00

Undirfellsrétt í Vatnsdal, A.-Hún. laugardaginn 10. sept. Kl. 12.00

Valdarásrétt í Fitjárdal, V.-Hún. föstudaginn 9. sept. kl. 9.00

Víðidalstungurétt í Víðidal, V.-Hún. laugardaginn 10. sept. kl. 10.00

Þverárrétt í Vesturhópi, V.-Hún. laugardaginn 10. sept.

Mið-Norðurland
Akureyrarrétt við Hrappstaði, Eyf. laugardaginn 10. sept.

Árskógsrétt á Árskógsströnd, Eyf.
laugardaginn 10. sept.

 Hefst á bilinu kl. 12.00-13.00

Deildardalsrétt í Deildardal, Skag. laugardaginn 10. sept.

Flókadalsrétt í Fljótum, Skag. laugardaginn 10. sept.

Héðinsfjarðarrétt í Héðinsfirði föstudaginn 16. sept. kl. 14.00

Hlíðarrétt í Skagafirði sunnudaginn 18. sept.

Hofsrétt í Skagafirði laugardaginn 17. sept.

Holtsrétt í Fljótum, Skag. laugardaginn 10. sept.

Hólsrétt við Dalvík Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Hraunarétt í Fljótum, Skag. fimmtudaginn 8. sept.

Hraungerðisrétt í Eyjafjarðarsveit laugardaginn 3. sept.

Kleifnarétt í Fljótum, Skag. sunnudaginn 18. sept.

Laufskálarétt í Hjaltadal, Skagafirði sunnudaginn 11. sept. kl. 10.00

Mælifellsrétt í Skagafirði sunnudaginn 11. sept.

Möðruvallarétt í Eyjafjarðarsveit sunnudaginn 4. sept. 

Ósbrekkurétt í Ólafsfirði
föstudaginn 16. sept. kl. 13.00 og fim. 22. 

sept. kl. 14.00

Reistarárrétt í Hörgársveit, Eyf. Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Reykjarétt í Ólafsfirði
mið. 21. sept. kl. 14.00 

og fim. 22. sept. kl. 14.00

Sauðárkróksrétt, Skagafirði laugardaginn 10. sept.

Selnesrétt á Skaga, Skag. laugardaginn 10. sept.

Siglufjarðarrétt í Siglufirði laugardaginn 17. sept. kl. 14.00

Silfrastaðarétt í Blönduhlíð, Skag. mánudaginn 12. sept 

Skarðarétt í Gönguskörðum, Skag. laugardaginn 10. sept.

Skálárrrétt í Hrollleifsdal, Skag. laugardaginn 10. sept.

Staðarbakkarétt í Hörgárdal, Eyf. Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Staðarrétt í Skagafirði sunnudaginn 11. sept.

Stíflurétt í Fljótum, Skag. föstudaginn 9. sept.

Tungurétt í Svarfaðardal sunnudaginn 11. sept. kl. 13.00

Unadalsrétt í Unadal við Hofsós, Skag. laugardaginn 10. sept.

Þorvaldsdalsrétt í Hörgársveit, Eyf. Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Þórustaðarétt á Moldhaugnahálsi, Eyf. Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Þverárrétt í Öxnadal, Eyf. sunnudaginn 4. sept. kl. 10.00

Þverárrétt ytri, Eyjafjarðarsveit, Eyf. Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Helstu réttir í Landnámi Ingólfs Arnarsonarg
Brúsastaðarétt í Þingvallasveit sunnudaginn 18. sept. kl. 17.00

Fossvallarétt við Lækjarbotna sunnudaginn 18. sept. kl. 11.00

Heiðarbæjarrétt  
í Þingvallasveit

laugardaginn 17. sept. kl. 15.00

Hraðastaðarétt  í Mosfellsdal sunnudaginn 18. sept. kl. 13.00

Húsmúlarétt við Kolviðarhól laugardaginn 17. sept. kl. 14.00

Kjósarrétt í Kjós
sunnudaginn 18. sept. kl. 15.00. 
Seinni réttir sun. 9. okt. kl. 15.00

Krýsuvíkurrétt v. Suður strandarveg, 
Gullbr.

laugardaginn 24. sept. kl. 13.00

Selflatarrétt í Grafningi mánudaginn 19. sept. kl. 10.00

Selvogsrétt í Selvogi, Árn. sunnudaginn 18. sept. kl. 9.00

Þórkötlustaðarétt í Grindavík laugardaginn 17. sept. kl. 14.00

Ölfusrétt í Reykjadal, Ölfusi sunnudaginn 18. sept. kl. 16.00

Samkvæmt fjallskilasamþykkt fyrir Landnám Ingólfs Arnarsonar nr. 733/2012 eru seinni leitir 

tveim vikum síðar og er því réttað aftur í flestum framangreindum réttum dagana 1.–3. október. 

Hafa skal í huga að tímasetningar leita og rétta geta breyst, einkum vegna veðurs.
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Norðausturland
Álandstungurétt í Svalbarðshreppi 
í Þistilfirði

Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Baldursheimsrétt í Mývatnssveit, 
S.-Þing.

sunnudaginn 4. sept.

Dalsrétt í Svalbarðshreppi í Þistilfirði Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Dálkstaðarétt á Svalbarðsströnd, 
S.-Þing

laugardaginn 10. sept.

Fjallalækjarselsrétt Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Garðsrétt í Þistilfirði Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Gljúfurárrétt í Grýtubakkahr., S.-Þing.
sunnudaginn 11. sept. 

kl. 9.00

Gunnarsstaðarétt í Svalbarðshreppi 
í Þistilfirði

Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Hallgilsstaðarétt á Langanesi Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Hlíðarrétt í Mývatnssveit, S.-Þing.
sunnudaginn 4. sept. 

 kl. 10.00

Hraunsrétt í Aðaldal, S.-Þing.
sunnudaginn 11. sept. 

kl. 10.00

Hvammsrétt í Svalbarðshreppi í 
Þistilfirði

Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Húsavíkurrétt
laugardaginn 10. sep.  

kl. 14.00

Illugastaðarétt í Fnjóskadal S.-Þing. sunnudaginn 4. sept. kl. 9.00

Katastaðarétt í Núpasveit, N-þing. 
sunnudaginn 11. sept. 

kl. 8.30

Leirhafnarrétt í Núpasveit, N-Þing
sunnudaginn 18. sept. 

kl. 9.00

Lokastaðarétt í Fnjóskadal, S.-Þing.
sunnudaginn 11. sept. 

kl. 9.00

Mánárrétt á Tjörnesi sunnudaginn 11. sept. 

Miðfjarðarnesrétt á Langan esi Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Miðfjarðarrétt Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Mýrarrétt í Bárðardal, S.-Þing. Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Ósrétt á Langanesi Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Sandfellshagarétt í Öxarfirði, N.-Þing. mánudaginn 12. sept.

Skógarrétt í Reykjahverfi, S-Þing. 
laugardaginn 10. sept.  

kl. 14.00

Svalbarðsrétt Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Tjarnarleitisrétt í Kelduhverfi, S-Þing.
sunnudaginn 18. sept. 

kl. 9.00

Tungugerðisrétt á Tjörnesi laugardaginn 10. sept.

Tungurétt í Öxarfirði, N.-Þing. sunnudaginn 11. sept.

Tunguselsrétt á Langanesi Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Víðikersrétt í Bárðardal, S-Þing. Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Víkingavatnsrétt í Kelduhverfi, S-Þing.
laugardaginn 17. sept. 

kl.1700

Þorvaldsstaðarétt, Langanesbyggð Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Austurland
Melarétt í Fljótsdal, N-Múl. laugardaginn 24. sept. 

Ormarsstaðarétt í Fellum, 

Fljótsdalshéraði

sunnudaginn 25. sept. 

kl. 13.00

Teigsrétt, Vopnafirði Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Suðausturland
Borgarhafnarrétt, Suðursveit, A-Skaft. Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Fossrétt á Síðu, V-Skaft.
laugardaginn 10. sept.  

kl. 13.00

Grafarrétt í Skaftártungu, V-Skaft.
laugardaginn 10. sept. 

 kl. 10.00

Lögrétt Álftveringa í landi Holts og 

Herjólfsstaða 
Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Skaftárrétt, V-Skaft.
laugardaginn 10. sept. 

kl. 9.00

Suðurland
Austur-Landeyjaréttir við Miðey, 

Rang. 
sunnudaginn 18. sept. 

Brúsastaðarétt í Þingvallasveit, Árn. 
sunnudaginn 18. sept.  

kl. 17.00

Fjallrétt við Þórólfsfell, Rang. mánudaginn 12. sept.

Fljótshlíðarrétt í Fljótshlíð, Rang. sunnudaginn 18. sept.

Fossvallarétt við Lækjarbotna
sunnudaginn 18. sept. 

 kl. 11.00

Haldréttir í Holtamannaafrétti, Rang.
sunnudaginn 11. sept. 

Kl. 9.00

Heiðarbæjarrétt í Þingvallasveit, Árn.
laugardaginn 17. sept.  

kl. 15.00

Hraðastaðarétt  í Mosfellsdal
sunnudaginn 18. sept.  

kl. 13.00

Hrunaréttir í Hrunamannahr., Árn.
föstudaginn 16. sept.  

kl. 10.00

Húsmúlarétt við Kolviðarhól, Árn.
laugardaginn 17. sept.  

kl. 14.00

Kjósarrétt í Kjós

sunnudaginn 25. sept. 

 kl. 15.00. Seinni réttir sun. 

16. okt. kl. 15.00

Krýsuvíkurrétt v. Suðurstrandarveg, 

Gullbr.

laugardaginn 24. sept. 

kl. 13.00

Landréttir við Áfangagil, Rang.
fimmtudaginn 22. sept. 

kl. 12.00

Laugarvatnsrétt, Árn.
sunnudaginn 11. sept.  

kl. 16.00

Reyðarvatnsréttir á Rangárvöllum
laugardaginn 17. sept. 

 kl. 11.00

Reykjaréttir á Skeiðum, Árn.
laugardaginn 17. sept. 

Kl. 9.00

Selflatarrétt í Grafningi
mánudaginn 19. sept.  

kl. 10.00

Seljalandsréttir undir Eyjafjöllum, 

Rang.

laugardaginn 17. sept. og 

sunnudaginn 18. sept.

Selvogsrétt í Selvogi, Árn.
sunnudaginn 18. sept. 

kl. 9.00

Skaftholtsréttir í Gnúpverjahreppi, 
Árn.

föstudaginn 16. sept.  

kl. 10.00

Tungnaréttir í Biskupstungum
laugardaginn 10. sept. 

kl. 9.00

Vestur-Landeyjaréttir við Forsæti, 

Rang.
sunnudaginn 18. sept.

Þóristunguréttir, Holtamannaafr., 

Rang

sunnudaginn 18. sept.  

kl. 10.00

Þórkötlustaðarétt í Grindavík
laugardaginn 17. sept. 

kl. 14.00

Ölfusrétt í Reykjadal, Ölfusi
sunnudaginn 18. sept. 

kl. 16.00
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Kirsuber til margra hluta nytsamleg
Það hefur viðrað sérstaklega vel 
til berjasprettu ýmiss konar á 
Norðurlöndunum í ár líkt og á 
Íslandi. Í Noregi sem dæmi er úr 
mörgum berjategundum að ráða 
sem vaxa villt og eða í görðum hjá 
fólki. Þannig hafa kirsuberjatré 
þar í landi, sérstaklega á vestur-
ströndinni, gefið af sér gríðargóða 
uppskeru þetta síðsumarið.  

Kirsuber eru ávextir með stein-
um í og í ætt við plómur, þau er 
hægt að skilgreina í tvo aðalflokka, 
sætkirsuber og súrkirsuber. Þau 
hafa dökkrauðan lit á hýðinu og 
ávaxtakjötinu og eru súr á bragðið. 
Því er ávöxturinn mikið notaður til 
saftgerðar ásamt í vín- og líkjöra-
framleiðslu og er kjörin vara til þess 
en einnig er hægt að nota berin til 
sultugerðar. Einnig er hægt að setja 
berin í sykurlög og úr verða kokteil-
ber eftir ákveðinn tíma. 

Vaxa villt um allan heim 

Kirsuber koma upprunalega frá 
svæðinu í kringum Adríahafið en 
vaxa einnig villt á fleiri stöðum í 
Evrópu og í heiminum. Nafnið 
kemur úr kúrdísku, keras, sem 
breyttist með tímanum í latneska 
orðið cerasus og síðan í hið germ-
anska kirsa. Víða hefur fólk ávöxt-
inn á trjám í görðum hjá sér. Berin 
verða ekki nema um 1–1,5 cm að 
þvermáli og þegar þau verða þrosk-
uð geta þau verið gul, rauð, blóð-
rauð eða alveg svört á lit. Í miðju 
berjanna er kjarninn sem er mjög 
harður og geymir fræ ávaxtarins. 
Kirsuberjasteinninn er næstum því 
kúlulaga og um 0,5–0,8 cm að þver-
máli og inniheldur efnið amygdalin 
sem breytist í sykur og blásýru ef 
kjarninn skemmist. 

Notuð í náttúrumeðöl

Kirsuber eru mjög trefjarík og inni-
halda litarefnið betakaroten. Einnig 
innihalda þau efni sem eru bólgu-
eyðandi fyrir líkamann. Vegna þess 
hversu súr ávöxturinn er passar hann 
einna best til geymslu en þó er hægt 
að borða hann eins og hann kemur 
af trjánum til dæmis með jógúrti eða 
í ávaxtasalat. 

Kirsuber eru ekki eingöngu falleg 
á að líta heldur eru þau einnig holl. 
Þannig gefur hálfur lítri af kirsu-
berjasafti sem nemur dagsneyslu 
C-vítamína, sé 250 g af kirsuberjum 
neytt daglega getur neyslan læknað 
blöðrubólgu og gigt. Ávöxturinn 

er notaður í náttúrumeðöl gegn 
tannlosun. Kirsuberjaræktun er 
útbreidd um allan heim en um 80% 
af heimsframleiðslunni kemur enn 
frá Evrópu. 

Kirsuberjauppskriftir

Kirsuberjalíkjör

1 kg kirsuber
500 g sykur
1 flaska vín, 60%

Aðferð:
Hreinsið stilkana af berjunum. 
Hreinsið steina úr helmingi 
berjanna. Setjið ber og sykur til 
skiptis í stórt ílát/flösku. Hellið 
víninu í ílátið og látið standa við 
stofuhita þangað til sykurinn 
hefur bráðnað. Veltið ílátinu við 
öðru hverju. Líkjörinn á að standa 
í að minnsta kosti 10 vikur áður 
en hans er neytt. Ef vantar meiri 
sætu er bara að bæta við örlítið 
meiri sykri. Ekki er nauðsynlegt 
að sigta berin frá ef nota á líkjör-
inn innan hálfs árs. 

Heimatilbúin kirsuberjasósa

500 g kirsuber, fersk eða frosin
150 g sykur
1 vanillustöng
3 dl vatn
2 msk. Maizena-mjöl
2 dl kirsuberjavín/líkjör

Aðferð:
Setjið ber, sykur, vatn og vanillu-
stöng í pott og látið sjóða. Lækkið 
hitann og látið malla í 15 mín-

útur. Hrærið maizena út í örlítið 
vatn og hellið rólega út í heita 
kirsuberjasósuna, hrærið stöð-
ugt í þangað til byrjar að sjóða 

rólega og þykkna. Passar vel 
með ýmsum eftirréttum eins og 
ís, ávaxtasalati og jógúrti svo fátt 
eitt sé nefnt.  /ehg

 Það er um að gera að fá ungviðið með sér við uppskeruna sem hafa jafn gaman af eins og fullorðna fólkið. Hér má 
sjá Kára Kiljan Pálsson í Noregi iðinn við að tína kirsuber.  Myndir /ehg

Kirsuberjatré sem svignar bókstaf-
lega undan berjunum.

 Það er eitthvað svo fallegt og gott við kirsuber sem eru fullþroskuð og 
tilbúin til átu eða til saft-, sultu- eða líkjörsgerðar.
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Kletthálsi 3 |110 Reykjavík | sími 540 4900 

www.yamaha.is

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

TRAKTOR 
SEM LÉTTIR ÞÉR STÖRFIN

GRZZLY 700 EPS FJÓRHJÓL MEÐ TRAKTORSSKRÁNINGU
Ný útgáfa með dráttarspili, LED ljósum og 26“ dekkjum. 
Aukin burðargeta og lækkaður þyngdarpunktur gerir gott  
hjól enn betra.  Verð frá kr. 1.990.000,- m/vsk.

Bjóðum einnig vandaðar fjórhjólakerrur í öllum stærðum. 
Verð frá kr. 149.900,- m/vsk.

BJÓÐUM ALLA ALMENNA
VERKSTÆÐISÞJÓNUSTU!

Tímapantanir í síma 540 4900

Grundfos borholudælur fyrir 

íslenskar aðstæður - til á lager

Sparneytnar og öruggar í rekstri

Vandað og varanlegt í áratugi

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

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

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300 

Endurheimt Brimnesskóga
Ungmenni frá Blöndustöð 
Landsvirkjunar gróðursettu 
nýlega tvö þúsund birki-
plöntur til endurheimtun-
ar Brimnesskóga í grennd 
við ána Kolku í Skagafirði. 
Landsvirkjun hefur lagt verk-
efninu lið um árabil undir yfir-
skriftinni „Margar hendur vinna 
létt verk“.

Einungis er gróðursett birki 
og reyniviður sem upprunninn er 
í Skagafirði, segir í tilkynningu. 
Krakkarnir gróðursettu að þessu 
sinni aðallega birki sem  upprunnið 
er í Gljúfurárgili í Blönduhlíð en 

einnig kynbætt birki sem á rætur 
að rekja í Geirmundarhólaskóg í 
Hrolleifsdal.

Gljúfurárgilsbirki, sem ræktað 
er við kjöraðstæður á höfuðborgar-
svæðinu, er kröftugt, blaðstórt og 
beinvaxið. 

Birkið sem notað er í verkefn-
inu hefur verið rannsakað af sér-
fræðingum við Háskóla Íslands og 
er þess að vænta að niðurstöður úr 
þeim rannsóknum verði kynntar á 
þessu ári.

Steinn Kárason, garðyrkju-
meistari og frumkvöðull að endur-
heimt Brimnesskóga, hófst handa 

við verkefnið árið 1995. Eingöngu 
eru notaðar trjátegundir, einkum 
birki sem vaxið hefur í Skagafirði 
frá ómunatíð. 

Birki ættað úr Geirmundar-
hólaskógi í Hrolleifsdal hefur verið 
kynbætt og fræ af því er notað til 
ræktunar. 

Landið sem Brimnesskógar, 
hefur til afnota er um 23 ha 
og er í eigu Sveitarfélagsins 
Skagafjarðar. Skógræktarsvæðið 
er við ána Kolku skammt frá 
Kolkuósi í Skagafirði. Endurheimt 
Brimnesskóga er sjálfboðaliða-
starf, segir á vefsíðu Steins.  /MÞÞ
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Það hefur væntanlega ekki farið 
fram hjá neinum, sem fylgjast með 
landbúnaðarmálum að mikil krísa 
hefur verið í evrópskum mjólkur-
iðnaði síðustu misserin. Ástæðan 
er mjög lágt verð til bænda, sem 
hefur hrakið fjölda framleiðenda 
um alla álfuna í gjaldþrot eða 
greiðsluvandkvæði. 

Ástæður þessa lága verðs eru 
að  mikilvægir markaðir í Kína og 
Rússlandi hafa dregist saman eða 
lokast á sama tíma og framleiðsla 
innan ESB hefur aukist vegna afnáms 
mjólkurkvóta. 

Vegna þessarar stöðu hafa mörg 
lönd kallað eftir opinberum aðgerð-
um, til að draga úr framleiðslu eða 
liðka fyrir fjárhaglegri stöðu bænda. 
Þar sem svipuð staða gæti hæglega 
komið upp á Íslandi, verði núverandi 
framleiðslustýring í mjólkurfram-
leiðslu afnumin, er gagnlegt að rýna 
í þær tillögur sem fram hafa verið 
settar.

Viðbrögð ESB

Fyrstu viðbrögð ESB voru að endur-
vekja gamalt tæki úr fyrri styrkja-
pökkum, sem er uppkaup á mjólk-
urdufti. Þetta gengur þannig fyrir sig 
að ESB býðst til að kaupa tiltekið 
magn af dufti á tilteknu verði með 
það fyrir augum að taka út af mark-
aðnum þangað til jafnvægi er náð. 

Þegar mest var, hafði sambandið 
keypt upp um það bil 2% af árs-
framleiðslu og notað til þess stórar 
upphæðir. Til að setja það í íslenskt 
samhengi þá myndi það kosta um 
200–300 milljónir kr. að kaupa 2% af 
íslenskri framleiðslu á því opinbera 
verði sem verðlagsnefnd hefur sett. 
Kosturinn við þessa aðferð er að ekki 
eru sett höft á framleiðendur og þótt 
um stórar upphæðir sé að ræða, mun 
stór hluti kostnaðarins koma til baka 
aftur þegar duftið er selt. Gallinn er 
hins vegar að ef verðið er ásættanlegt 
fyrir bændur munu sumir þeirra ein-
faldlega nýta sér það rými sem þarna 
skapast til að auka framleiðsluna. Og 
ef verðið er ekki ásættanlegt – ja, þá 
er ávinningurinn ekki mikill.

Nú í sumar var stigið annað skref, 
sem var að reyna að draga úr fram-
leiðslunni með beinum hætti. Um er 
að ræða valfrjálst kerfi en svo litlum 
fjármunum verður varið til þess að 
ljóst er að það mun engin áhrif hafa. 
Um er að ræða 150 m.eur,  sem sam-
svarar því að 20–30 milljónir kr. væru 
notaðar á Íslandi. Og kannski er það 
eins gott því það er fyrirsjáanlegt að 
jafnvel þótt margfalt hærri upphæð 
yrði notuð og verðið myndi raunveru-
lega tosast upp, myndi afleiðingin 
verða sú að bændur í löndum eins 
og Írlandi, Hollandi og Danmörku 
myndu auka sína framleiðslu og 
keyra þannig verðið niður aftur.

Frakkar og fleiri þjóðir hafa lagt 
til að gengið verði enn lengra og að í 
staðinn fyrir frjálst kerfi verði öllum 
löndum gert að hefta eða draga úr 

framleiðslu. Engar líkur eru á að 
þær tillögur nái fram að ganga enda 
myndu þær í raun þýða afturhvarf 
til kvóta – bara tímabundins kvóta. 
Þannig fyrirkomulag, þar sem bændur 
geta átt á hættu að lenda inni í fram-
leiðslutakmörkunum annað slagið 
dregur óhjákvæmilega úr lánstrausti 
og kemur sér illa fyrir bændur sem 
eru að hefja búskap eða stækka við 
sig. 

Raunhæfustu tillögurnar um 
hvernig megi auðvelda bændum að 
takast á við sveiflur á mjólkurverði 
tengjast útfærslum á framvirkum 
samningum, afkomutryggingum eða 
lánum þar sem afborganir eru tengdar 
mjólkurverði. Þannig er ekki verið 
að skipta einni tegund kvótakerfis út 
fyrir aðra, heldur auka fyrirsjáanleika 
og stöðugleika markaðarins ásamt því 
að aðstoða bændur í gegnum tímabil 
með lágu verði. 

Hvernig má hefta framleiðslu?

Það finnast dæmi frá bæði Írlandi og 
Sviss, þar sem tekist hefur að draga 
tímabundið úr framleiðslu með því 
að borgar bændum fyrir að framleiða 
minna (eða ekki meira). Á Írlandi 
var um að ræða afurðastöð sem 
gat ekki unnið úr allri þeirri mjólk 
sem hún var búin að gera samninga 

um. Þar var ákveðið að greiða 5% 
álag til þeirra bænda sem héldu 
sinni framleiðslu undir meðaltali 
viðmiðunarmánuða (sem voru þrír 
undangengnir mánuðir). Um var að 
ræða tímabundna ráðstöfun en hún 
gaf góða niðurstöðu. Í Sviss snerist 
dæmið um að draga úr framleiðslu 
til að hækka verð á innanlandsmark-
aði. Þar var bændum borgað fyrir 
hvern lítra sem framleiðsla þeirra var 
minni en sömu mánaða árið á undan. 
Í báðum tilvikum voru ákvæði sem 
áttu að koma í veg fyrir að bændur 
sem hvort eð er voru að hætta, gætu 
fengið álagsgreiðslur. 

Hvort fyrirkomulag af þessu tagi 
gæti komið að gagni á Íslandi, ef svo 
fer að framleiðsla eykst of hratt með 
tilheyrandi samdrætti í verði, skal 
ósagt látið. Án kvóta munu fram-
leiðendur sem þola lágt verð (oftast 
þeir stærri) alltaf hafa tilhneigingu 
til að auka framleiðslu sína og þar 
með halda verðinu niðri. Eina leiðin 
til að milda þá þróun í frjálsu kerfi 
er væntanlega að búa svo um hnúta 
að ríkisstuðningur ráðist að verulegu 
leyti af öðrum þáttum en framleiðslu-
magni, þannig að þeir sem auka fram-
leiðsluna hratt fái ekki sjálfkrafa rík-
isstuðning til þess. 

 Torfi Jóhannesson

Mjólkurkrísa ESB

Tamningastöðin Hjarðartúni

Getum bætt við okkur 
hrossum í tamningu 
og þjálfun í vetur.
Frábær aðstaða.

Jón Páll Sveinsson 
S: 895 7461
Auðunn Kristjánsson 
S: 863 4609

Utan úr heimi

Grískir bændur mótmæla lágu mjólkurverði með því að hella niður mjólk 
nærri borginni Larisa. 

Fyrstu viðbrögð ESB við offramleiðslu á mjólk voru að endurvekja gamalt 
tæki úr fyrri styrkjapökkum, sem er uppkaup á mjólkurdufti. 

Það færist sífellt í vöxt í Noregi að 
almenningur gerist hlutaðeigandi 
beint við matvælaframleiðslu með 
því að kaupa sig inn í beina ræktun 
á bóndabæ og tekur um leið fullan 
þátt í henni. 

Tíu ár eru síðan þessu fyrirkomu-
lagi var komið á í Noregi en í fyrra 
þrefaldaðist fjöldi svokallaðra hlut-
aðeigandi búa þar sem farið er eftir 
hugmyndafræði lífrænnar ræktunar.

Í dag eru 63 hlutaðeigandi bú 
starfandi í Noregi en á þessu ári 
hafa 17 slík verið stofnuð. Þetta telja 
forsvarsmenn lífrænnar ræktunar í 
Noregi stafa af auknum áhuga neyt-
enda á að taka þátt í öðrum lausnum 
sem tengjast matvælaframleiðslu. 
Fólk vill geta nálgast lífrænt ræktað 
grænmeti í heimabyggð og hafa 
meira úrval en er til í verslunum. 
Með þessu fyrirkomulagi hefur 
bóndinn einnig möguleika á betra 
samtali og samvinnu við neytendur 
sem þeir myndu annars ekki ná. 

Meira en frístundabændur

Flest búanna hafa orðið til í aust-
urhluta Noregs en nú eru íbúar í 
norðurhluta landsins einnig farn-
ir að taka við sér þegar kemur að 
hugmyndinni. Þannig er norðlægasta 
hlutaðeigandi búið í Bodø sem var 
stofnað árið 2013 af 60 félagsmönn-
um. Í dag eru 127 aðilar sem koma 

að félaginu þar sem fólk er upptekið 
af því hvaðan matur þess kemur og 
hefur mikla ánægju af því að rækta 
sjálft. Tvisvar í viku kemur fólk í 
sjálfboðavinnu til að sinna rækt-
uninni sem er mjög félagslegt fyrir 
meðlimi og þeir læra alltaf meira 
um hvernig er að rækta sinn eigin 
mat. Flestir þeirra sem taka þátt 
eru konur en þær eru á öllum aldri 
og úr öllum stéttum samfélagsins. 
Í flestum tilfellum er ekki um stór 
landsvæði að ræða en fólkið sem 
tekur þátt lítur á sig sem meira en 
eingöngu frístundabændur. 

Að taka þátt í hlutaðeigandi búi 
snýst um að fólk fær sameiginlega 
uppskeru, það hefur sameiginlega 
áhættu við ræktunina, það verður 
ákveðið samtal milli framleiðenda 
og neytenda og hagkerfið er opið 
og gegnsætt. Það sem er einstakt við 
þetta fyrirkomulag er að neytendur 
kaupa hluta af framleiðslu sveita-
bæjarins, til dæmis til eins árs í senn, 
og deila áhættu sem tengist upp-
skerunni. Flest þessara búa í Noregi 
rækta grænmeti en lögð er stund á 
lífræna ræktun og eru mjög fá dæmi 
um að húsdýr séu með í þessu fyrir-
komulagi. Þannig getur í raun hver 
sem er farið út í slíkt verkefni með 
því að finna aðra áhugasama með sér, 
verða sér úti um landsvæði og eða 
bóndabæ í heimabyggð og ákveða 
hvað rækta eigi. /ehg-Bondebladet 

Norðmenn vilja viðhalda  
matvæla framleiðslu í heimabyggð
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Fjármálakreppan 
sem herjaði á 
Vesturlandabúa á 
fjórða áratug síðustu 
aldar hafði gríðar-
leg áhrif í miðríkj-
um Bandaríkjanna. 
Þrátt fyrir að bænd-
ur þar hefðu flestir 
til hnífs og skeiðar 
var fjárhagsstaða 
þeirra í bullandi 
mínus og margir misstu jarð-
næði sitt í skuldafen banka og 
fjármálastofnana. 

Framleiðendur landbúnað-
artækja fundu einnig fyrir sam-
drættinum og mörg fyrirtæki 
sem staðið höfðu ágætlega fóru 
hratt og örugglega á hliðina. 
Undir lok kreppunnar settu 
eigendur Graham-Paige Motors 
Corporation í Detroit í  Michigan-
ríki í Bandaríkjunum á markað 
sína fyrstu dráttarvél. Traktorinn 
sem kallaðist Graham-Bradley 
503 var hugvitssamlega hannaður 
og von framleiðendana að hann 
mundi reisa fjárhag fyrirtækisins 
við þegar fjármálakerfið rétti úr 
kútnum. 

Framleiðsla á bílum

Aðkoma fyrirtækisins, sem hét 
upphaflega Graham Brothers, að 
vélaframleiðslu hófst árið 1927 
þegar það yfirtók bifreiðafram-
leiðandann Paige-Detroit Motor 
Car Company. Með kaupunum 
ætlaði fyrirtækið sér stóran sess í 
sívaxandi bifreiðaframleiðslu en 
fyrir þann tíma hafði það hagnast 
vel á framleiðslu á gleri og gler-
flöskum. 

Framleiðsla á bílum gekk vel 
fyrstu árin en eftir að kreppan 
skall á fór að halla verulega undan 
fæti. 

Fyrsti traktorinn

Hönnun á Graham-Bradley trakt-
orum hófst 1937 og fyrsta vélin 
var sett á markað ári síðar. 1939 sá 
uppfærð týpa af Graham-Bradley 
503, Model 104, dagsins ljós. 
Kramið í vélunum var svipað en 
nýja týpan náði meiri hraða og allt 
að 30 kílómetrum á klukkustund 
á góðum vegi og þótti mikil spítt-
kerra á þeim tíma. 

Hönnun Graham-Bradley 
var straumlínulaga og einkenn-
islitur þeirra hárauður. Húddið 
var óvenjulegt og framan á því 
áberandi bogalagað grill sem gaf 
traktornum fútúrískt útlit. 

Graham-Bradley dráttarvélarn-

ar voru frá upphafi á gúmmíhjól-
um og hjólabreidd þeirra auðstill-
anleg. Mótorinn var af gerðinni 
Continenta, 217 kúbik og rétt 
rúmlega 25 hestöfl. 

Ágæt sala

Sala á dráttarvélunum var ágæt 
þrátt fyrir að fyrirtækið væri 
með fáa sölu- og þjónustuað-
ila á sínum snærum og auglýsti 
þær aðallega til sölu í Sears- og 
Roebuck innkaupalistum sem 
sendir voru á bændabýli í mið-
ríkjum Bandaríkjanna.

Um tíma voru framleiddir 
Graham-Bradley leikfangatrakt-
orar úr harðplasti sem fyrirtækið 
sendi bændasonum í jólagjöf og 
voru seldir í gegnum póstversl-
anir. 

Árið 1938 sendi fyrirtækið frá 
sér yfirlýsingu þess eðlis að stór-
auka ætti dráttarvélaframleiðslu 
þess og að tíu þúsund slíkir yrðu 
settir á markað næstu fimm árin. 
Ekkert varð af þeim áformum. 

Framleiðslu Graham-Bradley 
dráttarvéla var hætt 1940 og fyr-
irtækið sneri sér að framleiðslu 
stríðstóla fyrir bandaríska sjó- og 
loftherinn. 

Draumurinn um Frazer

Sex árum síðar, 1946, stóð til að 
fyrirtækið reyndi aftur fyrir sér á 
dráttarvélamarkaði með traktor 
sem kallaðist Frazer. 

Hugmyndin að baki Frazer 
dráttarvélunum var stór og til stóð 
að framleiða fjölda fylgihluta eins 
og jarð- og heyvinnslutæki sér-
staklega fyrir þær vélar. Frazerinn 
reyndist pípudraumur og hætt var 
við áformin áður en framleiðslan 
hófst. 

Fyrirtækið hætti öllum afskipt-
um af vélaframleiðslu á miðjum 
fimmta áratug síðustu aldar og 
sneri sér að fasteignaviðskipt-
um með góðum árangri. Það átti 
meðal annarra eigna íþrótta- og 
tónleikahöllina Madison Square 
Garden í New York um tíma. /VH

Graham Bradley – 
framúrstefnuhönnun

Í síðasta tölublaði Bændablaðsins, 
ferð þú, hinn virðulegi fyrr-
verandi bjúrókrati Sveinn 
Runólfsson, hæstvirtur fyrrver-
andi sandgræðslustjóri - eða var 
það fyrrverandi landgræðslu-
stjóri? - mikinn og vænir m.a. 
annan undirritaðan um að fara 
rangt með staðreyndir varðandi 
vatnasvæði Skaftár. Óhætt er að 
segja að þeir varnargarðar sem 
þú, meðal annarra, hefur hlutast 
til við að reisa í skjóli embættis, 
hafi fram til þessa haldið vatni 
betur en gegndræpar röksemda-
færslur þínar.

Hér ætlum við þó ekki að fara 
út í það hversu erfitt þú virðist eiga 
með að færa rök fyrir máli þínu og 
hvernig þú vitnar helst ekki í neitt 
nema greinargerðir eftir sjálfan þig, 
því það kemur þessu máli ekki við. 

Við ætlum heldur ekki að ræða 
það hvernig þú erfðir þitt þaulsetna 
embætti í beinan karllegg, því það 
kemur þessu máli ekki við.  

Við ætlum ekki að minnast neitt á 
þá hræsni, að undir þinni stjórn veitti 
Landgræðslan fólki landgræðslu-
verðlaun fyrir að dreifa lúpínu í 
gamburmosann í Eldhrauninu, því 
það kemur þessu máli ekki við.

Þar að auki ætlum við ekki að fara 
út í framgöngu Landgræðslunnar, í 
þínu forsvari hvað varðar ríkisjarðir 
t.a.m. í Meðallandi, því það kemur 
þessu máli ekki við.

Við ætlum alls ekki að velta fyrir 
okkur mögulegum ástæðum þess 
að þú, Sveinn, nýtir hvert tækifæri 
til þess að hagræða sannleikanum 
eftir þinni hentisemi og duttlung-
um – þegar kemur að vatnamálum 
Skaftár, því það kemur þessu máli 
ekki við. 

Eða hvað? Er það kannski 
einmitt það sem þetta mál snýst 
um? Hvað liggur raunverulega að 
baki því að þú, fyrrverandi emb-
ættismaður, finnur þig knúinn til að 
skrifa grein eftir grein stútfulla af 
staðreyndavillum? Liggur eitthvað 
meira að baki en yfirlýstur áhugi 
þinn á gamburmosa? Er eitthvað 
sem þú ert ekki að segja okkur, 
Sveinn? 

Skelkaður fyrrverandi 
embættismaður?

Þökk sé Herði Davíðssyni og öðrum 
baráttumönnum fyrir náttúrulegu 
rennsli Skaftár út á Eldhraunið feng-
um við bræðurnir loksins tækifæri 

til að leggja höfuðið í bleyti, í þeim 
tilgangi að reyna að átta okkur á því 
hvað veldur?

Þú ert hugrakkur maður, Sveinn, 
og ræðst ekki á garðinn þar sem 
hann er lægstur (og þó, kannski 
ekki yfir höfuð). Sjálfskipaður 
riddari almúgans og „komandi kyn-
slóða“, beislandi jökulvötn þar sem 
tilganginum virðist vera meira en 
velkomið að helga meðalið. Það eru 
ekki margir sem geta fetað í þín spor. 

Ómerkileg skrif þín um ólöglegar 
vatnaveitingar bænda í kapp við tvær 
fjársterkar ríkisstofnanir og pólitíska 
yfirburði „örfárra hagsmunaaðila“ 
gagnvart þér og öðrum fyrrverandi 
embættismönnum, er í besta falli 
vandræðaleg.

Eftir að hafa hlustað á veður-
fræðinga, rætt við gamla bændur 
og aflað okkur heimilda, höfum við 
áttað okkur á einu. Við virðumst hafa 
aðeins mismunandi hugmyndir um 
staðreyndir. Staðreyndir geta verið 
svo flóknar. Eða hvað?

Getur verið að það sé hræðsla sem 
er kveikjan að skrifum þínum? Þú ert 
án efa greindur maður, Sveinn, og 
eflaust hinn ágætasti. En í ljósi þeirra 
gríðarlega alvarlegu og óafturkræfu 
afleiðinga sem staðhæfingar þínar, 
skrif og vinnubrögð sem opinber 
embættismaður og ráðgjafi síðast-
liðna áratugi hafa valdið, þarf ekki að 
koma á óvart að þú sjáir hag þínum 
best borgið með þessum veikburða 
tilraunum til að endurskrifa söguna.

Hjákátleg tilraun til sögufölsunar

Við ætlum svo sem ekki að elta ólar 
við þig eða reka sérstaklega ofan 
í þig allar þær staðreyndavillur og 
augljóst skeytingarleysi á staðhátt-
um, rennslisgögnum og -líkönum því 
það „yrði of langt að telja upp“. Hins 
vegar viljum við, þar sem þér finnst 
sniðugt að fara 60 ár aftur í tímann 
máli þínu til stuðnings, benda þér á 
eftirfarandi. 

Brandur Stefánsson vegavinnu-
verkstjóri greinir frá því í héraðs-
ritinu Dynskógum að Árkvíslar 
hefðu verið stíflaðar árið 1949. Varð 
það valdur að minnkandi rennsli í 
Grenlæk og Tungulæk. Fór það ekki 
framhjá bændum og leituðu þeir til 
Alþingis til lausna á þeim vanda. 
Sigurjón Rist og Jón Jónsson voru 
síðar fengnir til að ráða fram úr vand-
anum. Hluti af þeirra faglegu ráðgjöf 
var að veita skyldi hluta Skaftár út 
á Eldhraunið gegnt Skál árið 1956. 

Þetta veistu.
Bróðurpartur af pistli þínum fer 

í að fjalla um ástand lindalækjanna 
frá 1949–1956 og hvað lítið vatn var 
í Tungulæk á þessum árum. Það var 
s.s. vegna stíflugerðar vegagerðar-
innar árið 1949.  Að þú talir einung-
is um vatnsleysi í lindalækjunum á 
þessum árum og sleppir forsögunni 
er einstaklega hjákátleg tilraun til 
sögufölsunar.

Skoðanir þínar 

Í grein þinni segir þú orðrétt að það 
sé „... verið að leysa einn umhverfis-
vanda fyrir örfáa einstaklinga með 
því að skapa annan vanda og nátt-
úruspjöll er varða íbúa héraðsins og 
komandi kynslóðir“. Það er svo ótal 
margt rangt við þessa fullyrðingu. 
Hvar eigum við að byrja? Það sem þú 
talar um sem náttúruspjöll er ekkert 
annað en eðlilegt flæði jökulár út á 
hraun sem rann fyrir um 230 árum. 
Stíflugerð ykkar félaganna spornar 
við þessu náttúrulega flæði. Í ljósi 
skrifa þinna undanfarið virðist þú 
loks hafa áttað þig á því að þessi 
stíflugerð opinberra aðila eru hin 
raunverulegu náttúruspjöll.

Framganga þín virkar sem ein-
hvers konar sorgleg blanda af Hróa 
hetti og Don Kíkóta. Reisandi stíflur 
til að beisla ótemjandi jökulvötn í 
skjóli embætta ríkisvaldsins, undir 
þeim formerkjum að þú, háttvirtur 
fyrrverandi landgræðslustjóri, sért 
einhvers konar útvalinn talsmaður 
náttúrunnar og almennings? Svo ekki 
sé talað um „komandi kynslóðir“, 
en hag þeirra þykist þú bera fyrir 
brjósti. Við erum komandi kynslóðir, 
Sveinn. Þú ert holdgervingur gam-
alla tíma og ættir að láta af sleggju-
dómum. Tíma þínum er eflaust betur 
varið í að hripa niður „aðdraganda 
og ótrúlega atbuðarás áveitufram-
kvæmda í Eldhrauni í sumar“. En 
hvað sem þú gerir, gerðu sjálfum þér 
þann greiða að láta af þessum aumk-
unarverðu tilraunum til sögufalsana 
og rógburðar. Í þessu máli liggja fyrir 
staðreyndir og gögn máli okkar til 
stuðnings, og því koma skoðanir 
þínar þessu máli ekki við.

Auk þess leggjum við til, að 
„embætti“ fyrrverandi landgræðslu-
stjóra verði lagt í eyði.

Steinn Orri Erlendsson
verkfræðinemi. 
Leifur Bjarki Erlendsson
verkfræðingur.

Gegndræpar röksemdafærslur Sveins

Ekkert vatnsrennsli í Grenlæk. Myndin var tekin við Stórafoss í júní síðastliðnum.  Mynd / SOE, LBE

Lesendur 
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Það hefur lengi viljað loða við 
stjórnsýslu hér á landi, að þing-
menn og ráðherrar hafa þrýst 
ótæpilega á stofnanir í þágu örfárra 
kjósenda og knúið fram aðgerðir 
sem gjarnan ganga þvert á hags-
muni almennings og komandi kyn-
slóða. 

Náttúruspjöll í Eldhrauni í júlí sl. 
eru sorglegt dæmi um misbeitingu 
valds.

Hentaði ekki landeigendum að 
fara rétta leið

Eftir langvarandi úrkomuleysi og 
þurrka sl. vor og fram á sumarið voru 
lækir í Landbroti orðnir þurrir á efri 
vatnasviðum sínum. Það átti ekki að 
koma landeigendum við Grenlæk á 
óvart og þeim var í lófa lagið að sækja 
um leyfi til áveituframkvæmda til þess 
bærra stjórnvalda, þ.e. Orkustofnunar 
og sveitarstjórnar Skaftárhrepps. Það 
virtist þó ekki henta þeim og þess í 
stað lögðu þeir stíft að ráðherrum og 
þingmönnum að grípa til einhverra 
úrræða, væntanlega til að komast 
hjá því að fara í mat á umhverfis-
áhrifum slíkra framkvæmda eins og 
Skipulagsstofnun hafði boðað að 
gera yrði ef til áveituframkvæmda 
kæmi. Enn fremur þurfti sveitar-
stjórn ráðrúm til að leita umsagnar 
Umhverfisstofnunar o.fl. aðila til 
að gefa út framkvæmdaleyfi. Fyrir 
liggur að Grenlækjarmenn héldu 
uppi markvissum fjölmiðlaáróðri og 
hvöttu ráðamenn óspart til að koma 
vatni í Grenlæk.

Ólögmætar áveituframkvæmdir að 
mati Orkustofnunar

Á liðnum áratugum hefur það 
síst verið háttur forsvarsmanna 
Veiðifélags Grenlækjar og fyrri 
landeigenda Tungulækjar að sækja 
um leyfi stjórnvalda til áveitna þegar 
lækirnir hafa þornað eins og þeir hafa 
gert margoft. Frekar hafa þeir gripið 
til fjölmargra áveituframkvæmda sem 
Orkustofnun telur allar ólögmætar, 
samanber bréf stofnunarinnar til 
sveitarstjórnar.

Sótti ekki um framkvæmdaleyfi

Hótelbóndinn í Efri Vík í Landbroti, 
Hörður Davíðsson, lét síðan verða 
af hótun sinni sem hann birti í 
Bændablaðinu og opnaði þann 8. júlí 
sl. áveiturör sem Orkustofnun hafði 
nýlega lokað, skv. ákvörðun sinni 
frá 20. nóvember 2014. Ennfremur 
gróf hann tvær vatnsrásir úr Skaftá 
að varnargarðinum með fyrrnefnd-
um rörum. Hann hafði ekki sótt um 
framkvæmdaleyfi hjá sveitarstjórn 
eins og honum bar að gera samkvæmt 
ákvæðum skipulagslaga nr. 123/2010. 
Ennfremur voru þessar aðgerðir ský-
laust brot á a.m.k. vatnalögunum nr. 
15/1923 og náttúruverndarlögum 
nr. 60/2013 en á leið sinni norður 
Eldhraunið, að áveitugarðinum, gerði 
hann slóða í Eldhraunið frá 1783. Þess 
ber að geta að allt hraunið norðan 
Hringvegar er á náttúruminjaskrá en 
ekkert hefur heyrst frá þeim aðilum 
sem eiga að fara með náttúruvernd og 
sjá til þess að lögum sé fylgt.  

Væntanlega hafa pólitísk öfl þrýst 

mjög á Orkustofnun að grípa til 
aðgerða og viðbrögð Orkustofnunar 
við þessum gjörningi og brotum á 
m.a. Vatnalögunum, sem eru á for-
ræði þeirrar stofnunar, voru þau að 
heimsækja hótelbóndann þann 12. 
júlí. Orkustofnun móttók daginn eftir 
beiðni hans um leyfi til áveitufram-
kvæmda. Daginn þar á eftir, þann 14. 
júlí, veitir stofnunin Herði tímabund-
ið leyfi til áveituframkvæmda með 
ýmsum skilyrðum. Í leyfinu fólst 
m.a. heimild til að rjúfa stórt skarð í 
fyrrnefndan varnargarð, sem væntan-
lega er eign umhverfisráðuneytisins 
sem kostaði uppsetningu hans árið 
2000. Orkustofnun heimilaði einnig, 
þann sama dag, Lindarfiski ehf. o.fl. 
aðilum tímabundið að stjórna opnun 
og lokun áveituröranna, en sveitar-
stjórn hafði veitt því fyrirtæki fram-
kvæmdaleyfi 14. maí sl.

RÚV hampar lögbrotum

Þann 15. júlí rauf  Hörður skarð 
í garðinn og opnaði annan áður 
grafinn skurð úr Skaftá að skarðinu 
í varnargarðinum. Síðan vann hann 
eitthvað við veituframkvæmdir 
við Brest og við Litla Brest við 
Hringveginn og fór síðan að Skálarál 
í landi Skálar. Þar vann hann einnig 
að ólögmætum áveituframkvæmd-
um og er það mat undirritaðs að það 
séu einu aðgerðirnar sem hjálpuðu 
vatnafari í Grenlæk og Tungulæk nú 
í sumar. RÚV hampaði Herði með 
hressilegu viðtali við Hörð að kvöldi 
þess 15. júlí þar sem hann vann við 
þessar ólögmætu framkvæmdir. 
Nokkrum dögum seinna, þann 23. 
júlí, gróf hann skurð í Litla Brest, 
talsvert fyrir sunnan Hringveginn í 
landi Botna.

Sem betur fer er nú komið talsvert 
rennsli í umrædda læki og aðra læki 
í Skaftárhreppi sem einnig þornuðu 
í þessari minnstu úrkomu sem mælst 
hefur á Kirkjubæjarklaustri, en þó 
ekki meir en svo að 8. ágúst sækir 
Hörður enn um leyfi til að skarðið 
í varnargarðinum yrði opið til 15. 
september nk., en honum bar skv. 
tímabundna leyfinu að loka því þann 
15. ágúst. Enginn veit hvaðan það 
vatn kemur sem nú rennur í Grenlæk 
en að mati undirritaðs er það fyrst og 
fremst rigningarvatn og væntanlega 
vatn sem síast hefur í hrauninu frá 
Skálarál.

Aukin hætta á sandfoki og 
svifryksmengun

Jökulleir og sandur úr Skaftá flæmist 
nú um mörg hundruð hektara og bætir 
enn frekar við hættuna á sandfoki af 
svæðinu á komandi misserum með 
tilheyrandi svifryksmengun fyrir 
sveitunga Grenlækjarmanna, sem er 
sú mesta á landinu. Auk alls þessa 
kaffærir og eyðileggur áveitujökul-
vatnið sáningar Landgræðslu ríkisins 
frá sl. vori, en ríkisstjórnin hafði veitt 
sérstaka fjárveitingu til þess að freista 
þess að minnka sandfokshættuna í 
kjölfar stærsta Skaftárhlaups sem 
mælst hefur og lék Eldhraunið afar 
grátt.

Sveinn Runólfsson,
fyrrverandi landgræðslustjóri.

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

Vatnsdælur,
háþrýstidælur 
og rafstöðvar 

þ ýý

Hjá Dynjanda færðu öflugar rafstöðvar, vatns- 
og háþrýstidælur í mismunandi stærðum og gerðum.

Við veitum þér faglega aðstoð.
Hafðu samband. 

Skeifunni 3h ll Sími: 588 5

Lesendur 

Náttúruspjöll í skjóli
pólitísks valds

-

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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INTERNORDEN 2016:

Fundað á Grænlandi um sauðfjár-
og geitfjárrækt á Norðurlöndum
Dagana 9.–11. ágúst var fundað 
í 33. skipti á vettvangi INER-
NORDEN sem hefur staðið fyrir 
faglegu samstarfi um sauðfjár- og 
geitfjárrækt á Norðurlöndum um 
margra áratuga skeið. 

Það hófst með fundum sauð-
fjárræktarráðunauta Danmerkur, 
Finnlands, Íslands, Noregs og 
Svíþjóðar á 6. áratug liðinnar aldar 
en síðar urðu bæði Færeyingar og 
Grænlendingar virkir þátttakendur.

Fagleg og félagsleg tengsl

Fundir INTERNORDEN hafa að 
jafnaði verið haldnir á tveggja ára 
fresti í hinum ýmsu aðildarlönd-
um og auk ráðunauta hafa sótt þá 
kennarar, rannsóknafólk, dýralækn-
ar og bændur. Samstarfið er í senn 
faglegt og félagslegt og stuðlar að 
samskiptum og upplýsingamiðlun 
um málefni sauðfjár- og geitfjár-
ræktar á Norðurlöndum. Drög hafa 
verið lögð að undirbúningi þátttöku 
Eystrasaltsþjóðanna, Eistlands, 
Lettlands og Litháen, í þessu sam-
starfi.

INTERNORDEN á Grænlandi

Að þessu sinni var komið saman 
í Narsarsuak á Grænlandi dagana 
9.–11. ágúst og voru þátttakendur frá 
öllum löndunum nema Danmörku 
og Finnlandi, samtals 13, sem var 
með færra móti. Fundaraðstaða í 
hótelinu skammt frá flugvellinum 
reyndist prýðileg, líkt og á fyrsta 
INTERNORDEN-fundinum á 
Grænlandi 1998, en ég reyndist vera 
eini þátttakandinn sem hafði setið 
þann fund. Aqqalooraq Frederiksen, 
forstöðumaður Leiðbeiningaþjónustu 
landbúnaðarins á Grænlandi, undir-
bjó og stýrði fundinum með aðstoð 
Hendrik Frederiksen ráðunautar og 
Agnethe Egede Mathiessen, fram-
kvæmdastjóra Félags sauðfjárbænda 
á Grænlandi, en þau hafa öll starfs-
stöðvar í bænum Qaqortoq  sem fyrr-
um hét Julianehåb.

Flutt voru yfirlitserindi um stöðu 
sauðfjárræktar á Norðurlöndum og 
í sumum þeirra var einnig vikið 
nokkuð að geitfjárrækt. Auk þess 
var fjallað um einstök efni svo sem 
skýrslu hald, kynbótastarf, riðuveiki 
og fleiri sjúkdóma, vanhöld af völd-
um rándýra, fengieldi áa, rúning 
lamba og íslenskt forystufé. 

Breytilegar aðstæður fjárbænda

Þótt margt sé sameiginlegt með sauð-
fjárrækt í þeim löndum sem áttu full-
trúa á fundinum í Narsarsuak, svo 
sem beitarnýting úthaga og vetrar-
fóðrun á húsi, nema helst í Færeyjum, 
voru ýmis sérstök mál ofarlega á 
baugi. Þar bar hæst mikil vanhöld af 
völdum rándýra í Noregi og Svíþjóð. 
Aðstæður bænda eru því mjög breyti-
legar svo og viðhorf almennings, og 
þar með stjórnmálaflokka til þessara 
búgreina. Þá komu upp gagnlegar 
umræður um áhrif loftslagsbreytinga 
á búskaparskilyrði á norðurslóðum, 
einkum á Grænlandi. Afkoma bænda 
og viðhald blómlegrar sveitabyggðar, 
sérstaklega í strjálbýli þar sem búum 
hefur farið fækkandi, bar einnig tölu-
vert á góma.

Kynnisferðir á fjárbú

Á öðrum degi var farið í blíð skapar-
veðri í mjög fróðlegar kynnisferðir 
á þrjú fjárbú. Fjárhús og tún voru 
skoðuð og rætt við fjárbændur en á 
Grænlandi eru engar geitur. Einnig 
gafst gott tækifæri til að skoða 

úthagabeit og fé í högum. Þannig 
var farið á tvö bú í Qussiarsuk, að 
fornu Brattahlíð við Eiríksfjörð, þar 
sem Dalamaðurinn Eiríkur rauði nam 
land og reisti bú árið 985. Sá staður er 
handan við fjögurra kílómetra  breið-
an fjörðinn, á móts við Narsarsuaq. 
Þá var farið á fjárbú 7 kílómetrum 
vestar, í Tasiusaq við samnefndan vog 
sem gengur inn úr þeim firði sem 
nefndur var Ísafjörður til forna. Þar 
var meira um ísjaka en á Eiríksfirði 
enda nær Grænlandsjökli. Á hverju 
þessara búa eru um 600 vetrarfóðrað-
ar kindur, dæmigerð fjölskyldubú, vel 
uppbyggð og með ágætan vélakost.  
Alls staðar var okkur sýnd mikil gest-
risni eins og Grænlendinga er háttur.

Fækkun fjár og fjárbúa á 
Grænlandi

Allar bújarðir á Grænlandi eru í rík-
iseign og hafa bændur þær á leigu. 
Veittur er styrkur til jarðabóta, þar 
með til byggingar fjárhúsa, 75% 
af kostnaði. Fé fór nokkuð fjölg-
andi fram til 2008, þá orðið um 
28.000 vetrarfóðrað á 47 býlum, 
en hefur fækkað í tæp 17.000, 
nú á 37 býlum. Árið 1990 var fé 
á 51 býli þannig að breytingarnar 
eru verulegar. Sauðfjárbúin eru 
dreifð, öll á Suðaustur-Grænlandi, 
vegalengdir eru miklar, mest á sjó, 
flutningskostnaður er hár og beiti-
lönd eru víðáttumikil. Helstu kjarn-
ar fjárbúskapar eru í Brattahlíð við 
Eiríksfjörð og í Vatnahéraði sem er 
við Einarsfjörð. Á öllum þessum 
stöðum er landslag stórbrotið og 
náttúrufegurð mikil. Þótt sauðfjár-
rækt sé aðalbúgreinin á Grænlandi 
er þar nokkur grænmetisrækt, all 
fjölbreytt, dálítið er um holda-
nautgripi (smávaxna Dexter og 
Galloway) og íslenskir hestar eru 
mikils metnir við smalamennskur. 
Þá eru töluverðar nytjar af hreindýr-
um og sauðnautum á beitilöndum 
sem sauðfé gengur ekki á. Á meðal 
nýbúgreina er býflugnarækt.

Féð af íslenskum uppruna

Skemmtilegt var að virða fyrir sér 
fé í sumarhögum en það er íslenskt 
að uppruna eftir innflutning 1915, 
1921 og 1934 (sjá grein eftir mig í 

Ólafur R. Dýrmundsson
oldyrm@gmail.com

fjallshlíð. Mynd / Eyjólfur Ingvi Bjarnason

 Mynd / Ólafur R. Dýrmundsson

Mynd / Eyjólfur Ingvi Bjarnason
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Bændablaðinu, 457. blaði, desember 
2015). Áhrif frá minni háttar inn-
flutningi kinda af öðrum erlendum 
kynjum fyrr á árum eru að mestu 
horfin samkvæmt nýlegum rann-
sóknarniðurstöðum  og  hið íslenska 
útlit leynir sér ekki, mest hyrnt, hvítt 
fé, sumt töluvert gult, og einnig er 
nokkuð um mislitt í því. Þar er  þó 
hvorki til ferhyrnt fé né forystufé.

Kindakjötsframleiðslan nam 
250 tonnum á liðnu hausti. 
Meðalfallþungi  sveiflast töluvert 
til eftir árferði, var 15,05 kg haustið 
2007, 16,54 kg haustið 2010 en 
féll niður í 13,35 kg  haustið 2015 
vegna afleits árferðis. Öllu er slátrað 
í bænum Narsaq, samtals 22.000 
lömbum haustið 2015, 800 á dag. 
Þangað er sláturféð dregið á stór-
um tveggja hæða prömmum, um 
600 í ferð, á 2–10 tíma siglingu. Að 
jafnaði  er sláturfé tekið tvisvar frá 
hverju býli á haustin, frá miðjum 
september og fram í seinni hluta 
október. Allt kjötið fer á innan-
landsmarkað en nú einnig er flutt 
inn dilkakjöt frá Íslandi og Nýja-
Sjálandi. Töluverð vinnsla slátur-
afurða er allt árið í Narsaq en nýting 
á ull og gærum er mun lélegri en 
hér á landi. Auk dilkakjöts fengum 
við að smakka kæfu, rúllupylsu og 
reykta sauðapylsu sem allt bragð-
aðist vel. Á Hótel Narsarsuaq var 
einnig boðið upp á sauðnautakjöt, 
harðfisk, þurrkaða loðnu og selspik, 
allt hollur og góður matur.

Erfið ræktunarskilyrði

Fóðuröflun og fóðrun á grænlensk-
um fjárbúum er nú með allt öðrum 
hætti en fyrr á tímum þegar fé féll 
oft í stórum stíl í hörðum vetrum 
og vorum. Þetta hefur m.a. komið 
fram í stórbættum fénaðarhöldum 
og aukinni frjósemi áa sem þó er enn 
nokkuð minni en hér á landi. Lítið 
er um gott ræktunarland, jarðvegur 
víðast hvar þunnur og grýttur og 
spildur fremur litlar. Því er athygl-
isvert að frá 1981 til 2012 stækk-
uðu túnin úr 235 ha í 1027 ha sem 
sýnir að grænlenskir bændur hafa 
bætt búskaparaðstöðuna verulega á 
undanförnum 30 árum. Við túnrækt 
o.fl. hafa þeir notið verulegrar ráð-
gjafar frá Íslandi. Sérstaklega hafa 
bændur sem ég hef rætt við, bæði 
1998 og nú í sumar, getið um Þór 
Þorbergsson sem um árabil leið-
beindi grænlenskum bændum um 
túnrækt og hvatti þá til dáða. Er ég 
ekki í nokkrum vafa um að mikill 
árangur varð af störfum hans. 

Um árabil hefur dr. Guðni 
Þorvaldsson hjá LbhÍ unnið við 
jarðræktartilraunir á Grænlandi. Þá 
hafa margir grænlendingar verið við 
verknám á íslenskum fjárbúum víða 
um land, á ýmsum tímum, og þar 
hafa þeir kynnst ræktunarbúskap hér 
af ýmsu tagi.  

Túnin eru slegin einu sinni og 
nær allur heyfengur er verkaður í 
plöstuðum rúllum. Auk túnræktar-
innar eru sumir bændur með nokkra 
grænfóðurrækt, einkum bygg og 
hafra, sem er slegið og rúllað eftir 
að túnaslætti er lokið. Þegar við 
heimsóttum framangreind fjárbú var 

heyskap að mestu lokið og byrjað 
var að slá grænfóðrið þrátt fyrir  
skerta sprettu vegna mikilla þurrka 
í sumar.  Heimaflað gróffóður nægir 
ekki í öllum árum og er því flutt inn 

nokkuð af heyi og töluvert af kjarn-
fóðri og graskögglum, aðallega frá 
Danmörku. Fyrr á árum var keypt 
mikið af fiskimjöli og graskögglum 
frá Íslandi.

Loftslagsbreytingar á seinni árum

Langvarandi þurrkar hafa háð 
sprettu á Grænlandi mikið undan-
farin sumur, bæði á ræktuðu landi 
og í úthaga, mjög svo á þessu sumri. 
Þess eru dæmi að tún séu vökvuð. 
Alþekkt er hve jöklar á norður-
hveli eru að hopa mikið vegna 
hlýnunar og lýstu Grænlendingar 
sem við ræddum við yfir áhyggjum 
sínum yfir loftslagsbreytingum er 
gætu skaðað landbúnað, þar með 
langvarandi þurrkar og miklar veð-
urfarssveiflur. Enn er þó alls ekki 
ljóst hver áhrifin gætu orðið.

Áhugi á Fjárvís

Á seinni árum hafa grænlenskir 
fjárbændur verið að efla skýr-
sluhald og hefur niðurstaðan 
orðið sú að nota skýrsluhalds- 
og gagnavörslukerfið Fjárvís 
sem Bændasamtök Íslands hafa 
þróað. Merete Rabölle á Hrauni 
á Skaga fór fyrir nokkrum árum 
á vegum BÍ til Grænlands til að 
koma skýrsluhaldinu af stað og nú 
hefur Eyjólfur Ingvi Bjarnason, 
sauðfjárræktarráðunautur RML,  
umsjónina með höndum. Nú þegar 
eru níu bændur komnir með allt 

sitt fé í kerfið og lofar nýting 
þess góðu. Eyjólfur Ingvi sat 
INTERNORDEN 2016 auk mín 
og tók hann þar við af mér sem 
fulltrúi Íslands í stjórnarnefndinni. 
Báðir fluttum við erindi en auk 
þess efndi Eyjólfur Ingvi til sér-
staks fundar í Narsarsuak 12. ágúst 
með ráðunautum og bændum, bæði 
þeim sem nú þegar nota Fjárvís, 
og nýliðum sem  vilja nota kerfið.

Efling kynbótastarfsins

Mér fannst sérlega ánægjulegt að 
verða vitni að því hve þátttakan 
var góð á bændafundinum hjá 
Eyjólfi Ingva. Þarna voru mættir 
tíu áhugasamir  fjárbændur, flest-
ir ungir, sumir búnir að sigla allt 
að þrjá tíma snemma morguns úr 
fjarlægum byggðum á hraðbát-
um sínum. Auk þess að kynna 
Fjárvís með skýrum hætti var 
svarað fjölda fyrirspurna og náði 
Eyjólfur Ingvi góðu sambandi 
við ráðunautana og bændurna. 
Þá urðu ágætar umræður um nýt-
ingu gagnanna við val líflamba 
og kynbætur almennt. Sýndar 
voru niðurstöður héðan til nánari 
skýringar, þar með úr kjötmatinu. 
Miðað við þann ágæta árangur 
sem íslenskir sauðfjárbændur eru 
að ná í kynbótastarfinu er ástæða 
til að ætla að grænlenskir starfs-
bræður þeirra geti nýtt sér betur 
þá þekkingu sem tiltæk er hér á 
landi til að bæta eigin fjárstofn og 
afkomu búa sinna. Í lok fundarins 
voru möguleikar á slíku samstarfi 
kynntir og ræddir, þar með aðstoð 
við gerð kynbótaáætlunar fyrir 
grænlenska fjárstofninn. 

Fundað á Íslandi 2018

Komin var röðin að Íslandi að 
halda INTERNORDEN-fund. 
Síðast var slíkur fundur haldinn 
hér sumarið 2002 og var ákveðið 
að sá næsti yrði haldinn á Íslandi 
upp úr miðjum ágúst 2018.

Höfundurinn,
dr. Ólafur R. Dýrmundsson,
er fyrrveandi landsráðu-
nautur hjá Bændasamtökum 
Íslands,
nú sjálfstætt starfandi
búvísindamaður

Mynd / Eyjólfur Ingvi Bjarnason

 Mynd / Ólafur R. Dýrmundsson
 Mynd / Eyjólfur Ingvi Bjarnason

 Mynd / Ólafur R. Dýrmundsson

Mynd / Ólafur R. Dýrmundsson
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Lesendur 

Nú er svo komið að sláturleyfis-
hafar hafa enn ekki gefið út verð 
til bænda um haustslátrun 2016. 
Því skyldi það vera?

Það kemur fram í tilkynningu 
LS að algengt verð til framleið-
enda sé 25–41% af endanlegu 
útsöluverði. Merkilegt nokk! 
Þarna er skiptingin af mismunin-
um 59–65%.

Sláturleyfishafi-Kjötvinnsla í 
flestum tilvikum sá sami.

Tökum dæmi af fyrirtæki sem 
framleiðir glugga í hús. Þar væri 
endanlegt söluverð til kaupenda 
100.000 kr. Framleiðandi fengi 
25–59% og milliliðir hirtu rest. 
Hvað er sanngjarnt við þetta?

Það hefur ekki verið nein 
samkeppni á milli sláturleyfishafa, 
sláturleyfishafar hafa borgað sama 
verð. Er verð til bænda samráð á 
milli sláturleyfishafa?

Í drögum að nýjum búvöru-
samningi er gert ráð fyrir 900 
milljónum til markaðsstarfa. 
Engin trygging er fyrir því að ef 
árangur næst úr því starfi að hann 
skili sér til bænda. Þar eru slátur-
leyfishafar einráðir í því hvað þeir 
borga fyrir lambakjöt og er allt í 
þeirra hendi.

Ég vitna í grein í Bændablaðinu, 
15.tbl. 2016, þar sem Þórarinn Ingi 

Pétursson, formaður LS, segir  
„samningsstaða bænda er engin 
í þessu máli“.

Ég tel ekki svo vera og hvet 
bændur til að setja ekki sláturlömb 
á sláturbíl fyrr en samið hefur 
verið við bændur um viðunandi 
verð. 

Þetta virkar ekki nema sauð-
fjárbændur standi saman sem einn 
maður! 

Steinþór Auðunn Ólafsson, 
Fremri- Hjarðardal, Dýrafirði.

Verð á lambakjöti til fram-
leiðenda umhugsunarefni!

Garður er granna sættir
Um þessar mundir tekur 
Fjarða byggð þátt í hvatningar-
átaki Náttúru verndar samtaka 
Austurlands, NAUST, til fjar-
lægingar ónýtra girðinga, ásamt 
fleiri sveitarfélögum á Austurlandi. 
Tilgangur átaksins er fyrst og 
fremst að auka vitund fólks um 
þau lýti og hættur sem geta stafað 
af ónýtum girðingum í náttúrunni. 
En hver er ástæða þess að hér á 
landi eru svo víða gamlar ónýtar 
girðingar? 

Til er gamalt spakmæli sem segir 
að garður sé granna sættir. Um aldir 
hefur það verið fært í lög að hver 
bóndi/landeigandi skyldi afmarka 
land sitt með skýrum hætti og t.d. má 
finna í Jónsbók (frá því 1281) kröfur 
þess efnis að bændur settu upp garða 
utan um ræktarland sitt. Einhver mis-
brestur var á þessu hjá bændum þess 
tíma og nokkrum öldum síðar, eða 
um 1776, var aftur kveðið á um það 
með Þúfnatilskipuninni að bændur 
ættu að girða af tún sín, hlaða um 
þau garða. 

Talið er að um aldamótin 1900 
hafi um helmingur íslenskra túna 
verið afmörkuð með hlöðnum görð-
um. Á þessum tíma voru vírgirðingar 
ekki komnar til sögunnar enda slíkur 
munaður nánast óþekktur hér á landi. 

Breytt búskaparform

Á 20. öld átti sér stað mikil þróun 
búskapar og byggða hér á landi sem 
og annars staðar í heiminum. Með 
tilkomu vélvæðingarinnar breyttist 
búskaparformið úr sjálfsþurftar-
búskap yfir í framleiðslueiningar. 
Litlir túngarðar höfðu frá upphafi 
haft lítið vörslugildi fyrir búfénað 
heldur meira verið fyrir þær sakir 
að afmarka tún bóndans. Smalar 
höfðu því starfa af yfirsetu búfjár 
sem var til nytja á bæjum, ýmist í og 
við mjaltarkvíar, eða í úthögum allt 
árið um kring. 

Fyrr á öldum tíðkaðist að beita 
skepnum úti að vetrum og var slíkt 
kallað vetrarbeit. Starf smala var að 
fara árla dags með búfénað á gjöful 
beitarsvæði og sitja yfir þeim (gæta 
þeirra) daglangt, eins og segir í söng-
texta eftir Freystein Gunnarsson: 

„Hann Tumi fer á fætur við fyrsta 
hanagal að sitja yfir ánum lengst inni 
í Fagradal“.  

Með tilkomu girðinga varð þörf 
fyrir yfirsetu minni og á fyrri hluta 
20. aldar lagðist af sá siður að smalar 
gættu búfjár.

Tilkoma gaddavírsins

Í 2. tbl. Búnaðarritsins árið 1900, 
fer Vilhjálmur Briem yfir kosti þess 
að nota gaddavírsgirðingar. Ári síðar 
ályktar stjórn Landbúnaðarfélagsins 
á aðalfundi sínum að mikilvægt væri 
að styrkja bændur til jarðræktar og 
samþykkti fundurinn að styrkja 
bændur til þess að nýta sér þá nýju 
tækni að girða af ræktarland með 
gaddavírsgirðingum. En eins og 
títt er með nýjungar var gaddavírs-
girðingin af mörgum talin óæskileg, 
skaðræði sem slasað gæti búfénað. 
Þessi andstaða varði ekki lengi þegar 
í ljós kom notagildi girðinganna hvað 
varðar vörslugildi og að halda búfé 
utan ræktarlands. Það tók íslenska 
bændur einungis fimm ár að girða um 
153 km lands með gaddavírsgirðing-
um. Árið 1903 voru Gaddavírslögin 
samþykkt á Alþingi. 

Skylt að viðhalda girðingum

Í nýjustu lögum um girðingar nr. 
135/2001, ásamt síðari breyting-
um og þar að lútandi reglugerðum, 
kemur fram hver beri að standa að 
viðhaldi og/eða fjarlægingu girðinga 
þegar jarðir falla úr ábúð eða þegar 
þær hafa ekki vörslugildi lengur. Í 
11. gr. laganna segir:

„Skylt er að halda öllum girðing-
um svo vel við að búfé eða öðrum 

stafi ekki hætta af þeim“.
 Jafnframt er bent á í 12. gr. sömu 

laga „að öllum umráðamönnum 
lands er skylt að hreinsa burtu af 
landi sínu ónothæfar girðingar og 
girðingarflækjur“. 

Hreinsað á kostnað 
umráðamanns

Ef viðhald á girðingum og/eða 
hreinsun ónothæfra girðinga er van-
rækt af umráðamanni lands kemur 
það í hlut sveitarstjórnar að fram-
kvæma viðhaldið/hreinsunina á 
kostnað umráðamanns landsins. Það 
sama gildir um eyðijarðir. 

Á síðustu árum hefur farið 
fram hreinsun gamalla girðinga í 
Fjarðabyggð, mest landamerkja-
girðinga, sem hafa ekkert gildi leng-
ur. Einnig er mikið af girðingum á 
eyðijörðum um allt sveitarfélagið. 
Girðingarnar eru að mestu lítil hólf 
girt af með gaddavír og/eða möskva-
girðingu. Ýmist eru þetta girðingar 
á einkalandi eða á vegum hins opin-
bera. 

Að sögn Ara Sigursteinssonar, 
bæjarverkstjóra Fjarðabyggðar á 
Eskifirði og Reyðarfirði, hefur borið 
á því að eigendur jarða leyfi ekki 
niðurtöku ónýtra girðinga og er það 
miður þar sem slíkar girðingar geta 
verið hættulegar búfé. Lögð hefur 
verið áhersla á að fjarlægja ónýtar 
girðingar í nærumhverfi þéttbýl-
iskjarnanna fimm. Það eru bæjar-
verkstjórar Fjarðabyggðar sem hafa 
haft yfirumsjón með þessari vinnu. 

Flestar ábendingar um ónýtar 
girðingar sem vert væri að fjarlægja, 
koma í gegnum stjórnsýsluna og oft-
ast eftir ábendingum íbúa. Í búfjár-
byggðinni utan við Eskifjörð á eyði-
jörðunum Símonartúni og Svínaskála 
var mikið magn lítilla beitarhólfa að 
mestu girt með gaddavír. Flestar af 
þessum girðingum hafa verið fjar-
lægðar enda voru þær ekki lengur 
gripheldar og því orðnar hættulegar 
skepnum. 

Enn langt í land

Landsvæði Fjarðabyggðar er 
umfangsmikið og enn er langt í land 
að fjarlægja allar ónýtar girðingar. 

Mestur fjöldi þeirra girðinga sem vert 
væri að fjarlægja er úr alfaraleið og 
því erfitt að átta sig á umfangi þeirra, 
kortleggja hættur og komast að þeim. 
Allar þær girðingar sem eru í og við 
byggð og teljast hættulegar skepnum, 
hefur verið kappkostað að fjarlægja, 
en eins og máltakið segir „betur má 
ef duga skal“. 

Vandaverk að hreinsa

Nálgun við að fjarlægja gamlar 
girðingar sem eru að hluta sokknar 
í sinu krefst handafls á viðkvæm-
um náttúrusvæðum okkar. Gamlar 
girðingar geta verið vandmeðfarnar 
þar sem þær eru oft bæði ryðgaðar og 
sundurslitnar. Okkur hefur reynst best 
að losa staura upp úr jörðinni þar sem 
því er við komið, leggja girðinguna á 
hliðina og rúlla henni upp. Á öðrum 
stöðum þarf að losa allt frá hvert 
öðru, t.d. leysa af girðingarlykkjur, 
losa staurana frá og klippa girðinguna 
niður í búta svo hægt sé að rífa þær 
upp úr þéttri sinunni. Höfum við 
m.a. notið liðsinnis sjálfboðaliða 
á vegum samtakanna Veraldavinir 
(World wide friends). Það er mark-
mið okkar í Fjarðabyggð að þegar 
girðingarnar eru fjarlægðar verði sem 
minnst rask og því koma vinnuvélar 
né annar slíkur vélabúnaður sjaldnast 
að verkinu.

Óttinn við girðingarnar var
ekki ástæðulaus

Ótti efasemdarmanna fyrir rúmri 
öld síðan, þegar girðingar voru fyrst 
teknar í notkun hér á landi, er orðin 
að staðreynd. Ónýtar og gamlar 
gaddavírsgirðingar, sem og aðrar 
síðari gerðir af girðingum, eru hættu-
legar skepnum. 

Fjarðabyggð fagnar átaki Náttúru-
verndarsamtaka Austurlands og 
hyggst taka virkan þátt í því. Í vor 
var lögð áhersla á að fjarlægja allar 
þær girðingar sem eyðilögðust í 
óveðrinu mikla 28. desember 2015. 
Í haust verður litið til þess að fjar-
lægja girðingar á afskekktari stöðum 
í Fjarðabyggð. 

 
Anna Berg Samúelsdóttir,
umhverfisstjóri Fjarðabyggðar. 

Í Bændablaðinu 11. ágúst ritar 
Sveinn Runólfsson, fyrrver-
andi landgræðslustjóri, grein 
um vatnsþurrð í Landbroti. 
Þar er tvennt sem ég staldra 
við og vekur hjá mér spurn-
ingar. 

1) Þar segir: „Nokkrum 
dögum seinna fékk hann 
(Hörður Davíðsson, innsk. JÁÞ) 
heimild til að rjúfa varnargarð 
sem umhverfisráðuneytið hafði 
látið byggja árið 2000. Nú flæðir 
þar miklu meira vatn en nokkru 
sinni áður.“ 

Þessi fullyrðing Sveins segir 
mér með öðrum orðum að mann-
gerður garður hafi hindrað veru-

lega náttúrulegt flæði vatns og 
um það snýst málið.

2) Síðar í grein sinni segir 
Sveinn: „Það er enn verið að leysa 
einn umhverfisvanda fyrir örfáa 
einstaklinga með því að skapa 
annan vanda og náttúruspjöll ...“   
Mér sýnist þetta nokkuð góð lýs-
ing á gjörningnum árið 2000 þegar 
umræddur garður var byggður. 
Væntanlega var honum ætlað að 
leysa einhver vandamál en ljóst 
má vera að það var gert með því 
að skapa annan vanda og náttúru-
spjöll.

Jón Árni Þórisson,
sumarhússeigandi í Landbroti.

Um vatnsþurrð í Landbroti

Mynd / HKr. 
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Utan úr heimi

Gamlar hefðir í hávegum hafðar hjá norskum tómstundaútvegsbændum:

Glæsilegir trébátar af öllum 
stærðum og gerðum
Bátaeign í Noregi er gríðarlega 
mikil og bátamenning samofin 
norsku þjóðinni. Um 750 þús-
und skemmtibáta eða báta í eigu 
einstaklinga er að finna í landinu 
og er verðmæti þeirra metið á 
um 75 milljarða norskra króna. 

Árlega nota Norðmenn um 
6 milljarða norskra króna til 
bátakaupa og er því ljóst að um 
dágóðan skerf í hagkerfinu er um 
að ræða. 

Áætlað er að fjórða hvert heim-
ili í landinu eigi bát, eða ríflega 
500 þúsund heimili, og er mesta 
eignin á suður- og vesturlandinu 
þar sem þriðja hvert heimili á bát. 
Átta af tíu bátum eru úr plasti eða 
glertrefjum en aðeins 10 prósent 
þeirra er úr tré. 

Víða í landinu eru haldnar tré-
bátasýningar og var blaðamað-
ur Bændablaðsins á ferð á einni 
slíkri á dögunum, Hardanger 
Trebåtsfestival. Sú sýning, eða 

hátíð, var að þessu sinni haldin 
í 18. sinn í Norheimsund í 
Harðangursfirði þar sem hver 

glæsibáturinn á fætur öðrum var 
til sýnis gestum og gangandi til 
yndis og ánægju.  /ehg

Áætlanir eru um að leggja um 
350 milljónir evra í sjóð sem 
verður útdeilt til kúabænda í 
löndum Evrópusambandsins. 
Þetta eru rúmlega 47 milljarðar 
íslenskra króna. Aðildarlöndin 
hafa leyfi til að tvöfalda þá 
upphæð. 

Danir fá 70 milljónir danskra 
króna í „hjálparpakka“, eða 
tæplega 1,3 milljarða íslenskra 
króna, fyrir þarlenda mjólk-
urbændur. Að auki verður 
haldið eftir um 150 milljónum 
evra (20 milljörðum íslenskra 
króna) í sjóði sem bændur innan 

Evrópusambandsins geta sótt í. 
Upphæðin sem fer til Dana verð-
ur notuð til að minnka framleiðsl-
una. Peningarnir eiga að nýtast 
öllum búgerðum, hvort heldur 
sem um lítil eða stór bú er að 
ræða. 

Niels Lindberg Madsen, 
Evrópusambandssérfræðingur 
hjá dönsku bændasamtökun-
um Landbrug & fødevarer, er 
áhyggjufullur yfir því að löndin 
megi tvöfalda upphæðina því 
erfitt sé fyrir Dani að keppa við 
það. Þeir verði því óhjákvæmi-
lega undir í samkeppninni. /ehg

350 milljóna evra styrkur

Norskir bátaeigendur leggja mikið upp úr snyrtimennskunni.  Myndir /ehg

Að sjálfsögðu var hljómsveit að spila á bryggjunni á Hardanger Trebäts-
festival.

Styrkir til rannsókna 
og þróunarverkefna 

í garðyrkju
Framleiðnisjóður landbúnaðarins auglýsir eftir umsóknum um 
framlög til rannsókna- eða tilraunaverkefna samkvæmt 5. gr. í 
samningi um starfsskilyrði framleiðenda garðyrkjuafurða, 
frá 12. mars 2002, með síðari breytingum.
Framleiðnisjóður annast vörslu umrædda fjármuna, auglýsir 
eftir umsóknum og sér um greiðslu framlaga. Styrkir vegna 
rannsókna/tilrauna geta numið allt af 50% heildarkostnaði við 
rannsóknina/tilraunina. Einungis er veitt framlög til rannsókna 
eða tilrauna sem nýtast íslenskri grænmetisframleiðslu.
Umsóknafrestur er til 1. október n.k

Reglur um styrkina og umsóknareyðublöð er að finna á  
www. fl.is/þróunarfé
Aðeins er tekið við umsóknum á eyðublöðunum sem þar er 
að finna 
Umsóknum skal skilað til Framleiðnisjóðs landbúnað-

arins, Hvanneyri 311 Borgarnes, merktum: umsókn um 

þróunarfé. 

Nánari upplýsingar veitir Þórhildur Þorsteinsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Framleiðnisjóðs landbúnaðarins; thorhildur@fl.is

Framleiðnisjóður landbúnaðarins

Hvanneyri – 311 Borgarnes

Sími 430-4300
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New Holland, Fiat, Ford, Case, Steyr, Zetor og Fendt
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Eigum einnig mikið úrval varahluta í gömlu dráttarvélélarnar

Þýsk stjórnvöld hvetja íbúa 
landsins nú til að tryggja að þeir 
eigi alltaf 10 daga birgðir af mat 
og öðrum nauðsynjum á heim-
ilum sínum. Þetta kemur m.a. 
fram í sunnudagsútgáfu þýska 
blaðsins Frankfurter Allemeine.

Er í fyrsta sinn síðan á dögum 
kalda stríðsins sem viðbún-
aður sem þessi er viðhafður. 
Markmiðið er sagt vera að búa 
þjóðina undir árás eða aðrar 
hörmungar.

Vitnað er í talsmann innan-
ríkisráðuneytisins sem segir að 
samkvæmt áætlun, sem búið er 
að setja saman, verði öllum borg-
urum skylt að eiga matarbirgðir 
til 10 daga og drykkjarvatn sem 
nemi tveim lítrum á mann á dag. 
Er þetta  tekið upp úr varnaráætl-

un upp á 69 síður sem byrjað var 
að vinna að 2012. 

Fleiri miðlar hafa fjallað um 
málið og á vefsíðu All News 
Pipeline segir að eitthvað mikið sé 
í uppsiglingu. Ríkisstjórnir víða 
um heim séu farnar að undirbúa 
íbúa sína undir árás eða aðrar 
hörmungar. 

Fréttastofa Reuters vitnar til 
orða þýska varnamálaráðherrans í 
síðasta mánuði. Þá sagði hann að 
landið lægi á krossgötum hryðju-
verka. Þrýsti hann á áætlun um 
að herða þjálfun hersins og auka 
samvinnu við lögreglu landsins.

Þá hefur einnig verið vísað 
í varnaðarorð Baracks Obama 
Bandaríkjafoseta til almennings; 
„Be prepared for disaster.“

   /Hkr.

Þjóðverjar búa sig undir árás 
eða aðrar hörmungar
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Sum atvik úr bernskunni muna 
menn betur en önnur. Ein af 
mínum sterkustu bernskuminn-
ingum er afskaplega illa lykt-
andi feiti sem borin var á útstæð 
barnseyru mín þegar þau höfðu 
sólbrunnið illa á einu af þessum 
sólríku sumrum Inndjúpsins um 
miðja síðustu öld.

Smyrslið kom úr ljósri, 
glerjaðri leirkrús sem staðið hafði 
á hlýjum stað við eldavélina um 
nokkra hríð. Með dúkpjötlu yfir. 
Fyllt af vallhumli og líklega ósölt-
uðu smjöri frekar en hrossafeiti 
eða sellýsi. 

Lyktin var súr og þrá, næsta 
viðbjóðsleg. Kannski var þessi 
beiting á mig örþrifaráð og skyndi-
lausn, því nokkru síðar kom snyrti-
leg glerkrús sem innihélt græn-
leitara og þéttara vallhumalsmyrsl 
með viðkunnanlegri lykt frá henni 
Björgu í Heydal. Hún var ljósmóð-
ir sveitarinnar og kunni margt fyrir 
sér. Það smyrsl var síðan brúkað 
á brenndu barnseyrun og aðrar 
skeinur, en þráa feitin fór í fjósið 
og notuð á sára spena og sviðin 
júgur. En hvor gerðin sem var 
gerði sitt. Þær tóku af sviðann og 
undan þeim greri hratt og vel.

Heimsborgarinn vallhumall

Vallhumallinn er ein af þeim jurt-
um sem hvað lengst hafa fylgt 
íbúum norðurslóða sem lækninga-
jurtir. Tegundin er útbreidd svo að 
segja um allt Norðurhvel. Aðeins 
í Mongólíu og svæðunum norðan 
við Okotskhaf er hún ekki skráð í 
fyrstu flórugreiningum. En á svæð-
inu frá Aljútaeyjum og mótsælis 
austur um Norður-Ameríku, yfir 
Atlantshaf og þvera Evrasíu allt til 
Japanseyja er hana að finna jafnt 
á láglendi sem hálendi. Frá nyrstu 
ströndum niður til snjóleysismarka 
vetranna þegar sunnar dregur. Eftir 
að fólk frá Norðurhveli fór að 
flytjast til landa á suðurhveli hefur 
vallhumallinn fylgt með og fest 
sig á velli þar sem skilyrði hafa 
verið nægilega svöl fyrir hann og 
skarpur munur er á sumri og vetri. 

Á Íslandi finnst vallhumall 
í öllum landshlutum. Fyrst og 
fremst næst byggð en líka uppi á 
hálendinu. Í sumum landshlutum 
er útbreiðsla hans fremur strjál. 
En vallhumallinn er ein af þeim 
jurtum sem virðast njóta góðs af 
flutningum og framtakssemi fólks. 
Allt rask á jarðvegi og umferð 
manna er honum til hagnaðar. 
Víða má sjá hann spretta upp á 
vegöxlum nýlagðra vega eða í jaðri 
malarnáma. Og hann hefur sest 
að í sumarbústaðalöndum þar sem 
hann áður var hvergi nærri. 

Fræin eru örsmá og létt. Þau 
dreifast mest með vindi að vetri 
til eftir að frost hefur sprengt upp 
fræhirslur blómsveipanna og not-
færa sér hjarn og skafrenning til 
að greiða sér leið um heiminn. 
Oft lenda þau þá á hjólbörðum 
farartækja eða festa sig við hvaða 
yfirborð sem er í frostinu. Hoppa 
svo af hvar sem verið getur. Oftar 
en ekki á heppilegum stað þar sem 
þau geta komist á legg, byrjað 
búskap og komið sér vel fyrir sem 
ný vallhumalsbreiða. 

Tækifærissinninn

Vallhumallinn er mikill tækifæris-
sinni. Á mögrum mel eða malar-
grunni getur hann haldið sér við í 
áratugi, vaxið hægt en örugglega 
en teygir ekki mikið úr sér á hæð-
ina þegar hann blómgast, kannski 
bara tíu til fimmtán sentímetra. 
Lendi hann í feitri mold sparar 

hann ekkert við sig. Ein lítil fræ-
planta að vori getur þar náð yfir 
fjórðung úr fermetra upp úr miðju 
sumri og blómgast á 50 til 70 
sentímetra háum stilkum. Í þurru 
valllendi er hann einhvers staðar 
þar á milli. Vallhumallinn skríður út 
með jarðrenglum og þar sem hann 
lendir í tíðum slætti setur hann allan 
kraft í jarðrenglurnar og þenst út til 
allra hliða með undraskjótum hætti. 
Það vita þeir sem hafa fengið hann 
í grasflötina í garðinum sínum. En 
hann er sólelskur og gefst fljótt upp 
þar sem hávaxnari og blaðstærri 
gróður vex yfir hann.

Fjölskylda, frændur 
og frækinn kappi

Vallhumallinn er af körfublómaætt 
líkt og fífill og baldursbrá. Hann 
er einn af 170 tegundum sem 
viðurkenndar eru í fjölskyldu hans 
og dreifðar um allt Norðurhvel. 
Fræðiheiti hans er Achillea mille-
folium. Ættkvíslarheitið er dregið 
af nafni hetjunnar Akkilesar sem 
Hómer skrifar um í Illionskviðu. 
Akkiles þessi var ódrepandi hvar 
sem í hann var stungið, að undan-
skildum hælnum sem Þetis móðir 
hans hafði haldið um þegar hún 
dýfði honum á bólakaf í fljótið 
Styx til að gera hann ódauðlegan. 

Þá var hún nú líka búin að 
stinga stráknum í eld til að herða 
hann en var trufluð við þá iðju af 
Pelevsi föður hans. En þótt Akkiles 
hafi verið mikil hetja og kunnað 
ýmislegt fyrir sér um lækningar, 
hann hafði grætt sár hermanna 
sinna með vallhumli þegar þeir 
komu særðir úr bardögum, þá urðu 
endalok hans þau í Trójustríðinu 
að París bogamaður Hektors hæfði 
hann í viðkvæma hælinn með ör 
sinni. Meira þarf ekki um það 
að segja. En viðurnefnið „mill-
efolium“ vísar til fjaðurskiptra 
blaðanna sem hverju og einu má 
skipta upp í „þúsund“ flipa. Og 
af viðurnefninu er komið nafnið 
„meLLifólía“ – með hörðum ellum 
– sem grasalæknar notuðu helst 
um vallhumalinn þegar hann var 
tekinn fram til lækninga. Annars 
er nafnið vallhumall gamalt í 
íslensku og líklega er jarðhumall 
enn eldra því það á sér hliðstæðu 
bæði í norsku og sænsku. Annars 
á vallhumallinn alþýðunöfn, ýmist 
eitt eða ótalmörg, á þjóðtungum 
alls fólks sem til hans þekkir og oft 
vísa þau til lækningamáttar hans. 
Önnur tegund úr sömu ættkvísl 
og vallhumallinn finnst líka hér 
á landi. Það er silfurhnappurinn, 
Achillea ptarmica. Hann hefur 
mjóslegin, heilrennd blöð og færri 

en stærri hvítar blómkörfur. Hefur 
líklega slæðst hingað með grasfræi 
og náð að sá sér út og haldast við 
á nokkrum stöðum í röku og frjóu 
landi. Af lækningamætti hans fara 
engar sögur.

Þjóðtrú, gagn og átrúnaður

Langt mál væri að telja upp 
allar þær dyggðir og þjóðsög-
ur sem tengjast vallhumlinum. 
Óneitanlega er margt til af því 
tagi. Í Frakklandi kallast vall-
humallinn Jósefsurt af mörgum. 
Það tengist því að Jesús Kristur 
hafi strokið sár Jósefs föður síns 
með vallhumalsblöðum einhverju 
sinni þegar hann hafði skaðað sig 
á smíðatólunum. 

Af sömu sögu hefur nafnið 
„smiðajurt“ komið fram í nokkrum 
málum. Og á meðan gangur himin-
tungla, áhrif stjörnumerkja og 
elimentin fjögur þóttu sannferð-
ug undirstöðuvísindi fyrir læknis-
kúnst og grasaþekkingu var sagt 
að vallhumallinn væri í annan 
endann tengdur nautsmerkinu og 
fengi þaðan jarðsamband og festu, 
en í hinn endann vogarmerkinu 
sem gæfi honum eiginleika lofts-
ins með leiðandi orku vindsins og 
feykti þannig burtu öllum vanda. 

Þegar sumir sögðu að vall-
humallinn væri rakur og hlýr 
fyrir andlega velsæld manna, þá 
héldu aðrir því fram að hann væri 
þurr og svalandi. Austur í Kína 
sameinuðust elimentin tré og 
málmur í vallhumlinum. Og þar 
skiptu miklu máli þeir spádómar 
sem lesnir voru eftir því hvernig 
vallhumalsstönglar féllu þegar 
þeim var kastað á ákveðinn hátt. 
Indversku ajúrvedafræðin bjuggu 
svo yfir mögnuðum útleggingum 
á eðli og áhrifum vallhumals. Í 
nokkrum Evrópulöndum þótti það, 
og þykir víst enn, góð ávísun á 
gott samlyndi, langlífi og mikið 
barnalán ef brúðhjón báru á sér 
vallhumalsblóm þegar þau voru 
pússuð saman.

En ekkert af þessu hefur verið 
sannað tölfræðilega. Aftur á móti 
fer víst enginn í grafgötur um 
lækningamátt vallhumalsins. Hann 
hefur mikið verið rannsakaður í 
nútímanum og með jákvæðum 
niðurstöðum. Þannig að það sem 
hefur verið almenn vitneskja og 
reynsla í nokkur þúsund ár hefur 
átt við rök að styðjast. Enn eru 
gerð græðismyrsl og smáskammta-
preparöt úr vallhumli. Nokkuð 
úrval af slíkum afurðum fást í 
apótekum. 

Vallhumall er ein af þeim urtum 
sem óhætt, einfalt og aðgengi-
legt er að nota til heimabrúks. 
Vallhumalsolíu geta allir búið til 
með því að troða vallhumli, blóm-
um og blöðum, eins og kemst í 
víða glerkrús. Fylla svo á með 
góðri ólífuolíu eins og rúmast í 
ílátinu og láta standa við stofuhita, 
gjarna í sól, í nokkra daga. Síðan 
geymt á köldum stað til að grípa 
í og bera á skrámur, þurra, sviðna 
eða sára húð hvenær sem þurfa 
þykir. Þurrkaðan vallhumal, blöð 
og blóm, er öllum óhætt og flestum 
hollt að nota sem jurtate.

Í gömlum sem nýjum, íslenskum 
grasnytjabókum kemur vallhumall 
ætíð við sögu. Gott dæmi er hér 
tekið úr Grasnytjum séra Björns 
Halldórssonar í Sauðlauksdal. 
Hann hefur bersýnilega þekkt vall-
humal og notað hann, þótt hann 
geri ekki alveg glögg skil á honum 
og reinfangi. Ég leyfði mér að gera 
athugasemdir þar sem mér fannst 
viðeigandi að benda á þetta inni í 
texta hans. Annað segir sig sjálft.

Fróðleiksbásinn
Hafsteinn Hafliðason garðyrkjufræðingur

Vallhumall – vænn og grænn

gur

Vallhumall í vegkanti.

Úr Grasnytjum Björns Halldórssonar, 
prests í Sauðlauksdal, 1783
Vallhumall
Millefolium, Tonacetum, Achillea, Supercilium Veneris,

 Syngenesia, Polygamia superflua.

Norska: Jordhumle.

Danska: Röllike, garbe.

Þýska: Tausendblad, Schaf-Garbe.

Þessi jurt er ein besta læknisjurt til að græða sár og að stilla allt blóðlát innvortis 

og útvortis, einkum seyðið af henni. Hún hreinsar blóð brúkuð sem te, læknar 

innantökur, uppsölu og hlandstemmu.

Útvortis við lögð, græn og marin, bætir hún höfuðverk, item haul og fleiri 

eymstur. Þurkuð og steytt í duft hreinsar hún og læknar öll sár. Í munni tuggin 

læknar hún sárt tannhold og kverkar.

Ný rótin, þá henni er í nasir stungið, segja menn gjöri nasablóð eða að minnsta 

kosti veki dreyra.

Seyði af vallhumli drekka konur, sem kenna sér léttasóttar í Svíaríki. Þar er og 

svo vallhumall brúkaður til að troða utan með líkum manna í kistum að þau 

rotni seinna og nálykt verði minni af þeim. [Hér ruglar Björn saman reinfangi 

og vallhumli. Það er reinfangið sem þetta á við – sem hann skrifar reyndar í 

upphafsfyrirsögn „Tonacetum“ / HH].

Þessi jurt, soðin í smjöri, læknar vel sár, útbrot og geitur barna. Nokkrir á meðal 

Svía brúka hana í humals stað til ölgerðar og segja menn það verði áfengt.

Kláðfellt (= kláðasýkt/HH) fé er gott að þvo í seyði þessarar jurtar. Þó er betra 

að leggja vöndul af henni, soðinn í vatni og heitan, við þann kláðfellda lim. [Hér 

ruglar hann enn saman reinfanginu – það drepur kláðamítlana, ekki vallhum-

allinn /HH].

Flest innanmein kúa og ásauðar læknar hún sé hennar seyði hellt ofan í 

fénaðinn.

Sá sem hefur ofetið eða ofdrukkið að kvöldi drekki vel sterkt seyði þessarar jurt-

ar sem te að morgni og hefur hann gott af því, líka hinn sem hafði uppþembing 

af óhollri eða megnri fæðu, þá sem maginn kunni ekki melta.

Fellt að nútíma rithætti - HH

Vallhumall blómin í nærmynd.
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Eina landið sem við Íslendingar 
getum að einhverju leyti borið 
fjárrækt okkar saman við er 
Noregur. Umfang sauðfjárræktar-
innar í Noregi er 2–3 sinnum fleira 
fé en hér á landi. Fjárbúin eru að 
vísu margfalt fleiri vegna þess hve 
norsku búin eru að jafnaði miklu 
minni en gerist hérlendis. 

Öfugt við hér á landi eru 
Norðmenn með allmörg fjárkyn. 
Fyrir fáum áratugum voru mörg 
stærstu kynin þar í landi sameinuð í 
eitt kyn sem kallast norskt hvítt fé og 
telur það kyn í dag yfir 80% af öllu 
fé í landinu. Eina kynið sem hægt er 
að tala um sérstaklega til viðbótar 
er gamla landkynið, sem þeir nefna 
„spælsau“ og er að verulegum hluta 
ræktað upp með kynbótahrútum, 
sem hafa verið sóttir, eða sæði og 
fósturvísar, héðan frá Íslandi, er það 
kyn því áhugavert fyrir okkur. Síðan 
eru allnokkur smákyn sem hér koma 
ekki við sögu og eru að hliðstæðu 
umfangi eða féfærri en forystuféð 
okkar.

Framleiðsluaðstæður eru um 
sumt líkar því sem þekkist hér á 
landi. Sauðburður að vísu líklega um 
mánuði fyrr en hér. Slátrun dreifist á 
mun lengri tíma en hér er almennt. 
Byrjar af fullum þunga heldur fyrr og 
slátrun fram á vetur miklu meiri en 
hér þekkist. Norsku lömbin verða því 
til jafnaðar talsvert eldri við slátrun 
en algengast er hér á landi. 

Athuga verður að kjarnfóðurnotk-
un í norskri dilkakjötsframleiðslu er 
margföld á við það sem þekkist hér 
á landi. Þannig mun einhver bötun 
lambanna á haustin fyrir slátrun á 
kjarnfóðri alls ekki vera ótíð.

Meginstoðir ræktunarstarfsins 
eru þær sömu og hér á landi nema 
Norðmenn hafa í um fimm áratugi 
verið með fremur þunglamalegt kerfi 
fyrir afkvæmarannsóknir á hrútum 
sem þeir kalla hrútahringi og byggir 
á samvetrar notkun hrútanna í prófun 
á fleiri búum. Kerfi þetta komst í 
talsverðar þrengingar fyrir tveim til 
þrem áratugum þegar barátta þeirra 
við sauðfjársjúkdóma stóð sem hæst. 
Annars eru burðarþættirnir í rækt-
unarstarfinu skýrsluhald, sæðingar 
og skipulegt lambhrútaval líkt og 
hér á landi.

Félagskerfi þeirra í kringum 
þetta allt er samt miklu formlegra 
og flóknara en hér á landi. Aðeins er 
vottur að píramídaskipulagi í rækt-
unarstarfinu sem aldrei hefur verið 
hér á landi öfugt við nánast öll önnur 
lönd. Þannig er toppur hrútafram-
leiðslunnar á búum í hrútahringjun-
um. Önnur bú í skýrsluhaldi sækja 
síðan sína kynbótahrúta þangað. 
Aðrir sauðfjárframleiðendur sem 
halda yfir 50% af fjárfjöldanum í 
Noregi fá sína kynbótahrúta síðan af 
almennum skýrsluhaldsbúum.

Félagsleg uppbygging

Regnhlífarsamtök sauðfjárbænda í 
Noregi heita Sau og geit (NSG, geita-
ræktendur eru einnig í samtökunum 
sem starfa deildarskipt). Þeir sjá um 
sæðingastarfsemina og hrútavalið og 
á þeirra höndum er líka uppbygging 
kynbótamatsútreikninga í sauðfjár-
rækt. Framkvæmd skýrsluhaldsins er 
hins vegar á höndum landssamtaka 
sláturhúsanna þar í landi.

Innan samtakanna ( NSG) er svo-
nefnt ræktunarráð í sauðfjárræktinni 
sem eðlilegast er að líkja við fagráð 
í sauðfjárrækt hér á landi. Það fjall-
ar um þau verkefni sem falla undir 
ræktunarstarfið og eru á hendi sam-

takanna og verkefni þeirra því tals-
vert takmarkaðra en fagráðsins hér á 
landi. Ræktunarráð þetta er með einn 
aðalfund á ári þar sem ákvarðanir 
fyrir næsta starfsár eru teknar. Það 
birtir ákaflega ítarlega fundargerð og 
sú síðasta frá fundi þeirra um miðjan 
júní er nýkomin á netið. Hún er um 
50 síður og gefur tilefni til frásagnar 
frá og samanburði við ýmsa hluti hér 
á landi og ætla ég að víkja að örfáum 
atriðum hér á eftir sem ég tel að geti 
verið forvitnileg fyrir íslenska sauð-
fjárrækt sem góðu heilli á sér marga 
áhugamenn.

Ég vil taka það fram strax að 
ég held eitt og annað megi af 
Norðmönnum læra. Jafn fyrirferðar-
mikið og reglubundið kerfi og þeir 
hafa held ég hafi samt vissa galla 
í framkvæmd. Þar er ég sannfærð-
ur um að okkar lítt reglubundna en 
sveigjanlega starfsemi skilar enn 
virkara og sterkara ræktunarstarfi. 
Ég tel mig þar geta metið af áratuga 
reynslu.

Meðferð á þungaupplýsingum 
fyrir lömbin

Mjög mikil umfjöllun er hjá þeim 
um meðferð þungaupplýsinga fyrir 
lömbin að haustinu. Samkvæmt 
umfjölluninni virðist það hjá hluta 
sauðfjáreigenda hafa verið ákveðið 
tómstundagaman að margvigta sín 
fáu lömb á fæti að haustinu og skrá 
alla dommuna síðan í skráningakerf-
ið. Efasemdir eru hjá þeim um að 
stundum hafi þeir síðan ekki verið að 
nota réttu þungatölurnar í úrvinnsl-
um. Einhver ástæða þessara marg-
vigtanna þeirra á haustin kann að 
tengjast því að aldursleiðréttingar á 
haustþunga og þar með afurðatölum 
hjá þeim í skýrsluhaldinu hafa þeir 
verið að tengja vaxtarhraða lamb-
anna vikurnar fyrir slátrun. Virðast 
hafa lent í einhverjum vítahring eigin 
ákvarðana. 

Þá eru þeir einnig að breyta 
þungaleiðréttingu á kjötmatsniður-
stöður. Lengi eftir að þeir tóku upp 
EUROP-kjötmatið voru þeir að leið-
rétta tölurnar þaðan fyrir áhrifum af 
aldri lambanna við slátrun í stað fall-
þunga. Man ég að framkvæmdastjóra 
þeirra þóttu það tíðindi, þegar hann 
kom hér til að uppfræða okkur ráðu-
nauta hér á landi fyrir nokkrum árum, 
að frétta að við hefðum frá byrjun 
gert okkur grein fyrir að þannig ætti 
að leiðrétta þ.e. út frá fallþunga. Mér 
sýnist samt að enn séu þeir á vissum 
villigötum með þessar leiðréttingar. 

Þeir eru að nota sameiginlega leið-
réttingu á öllum búum vegna þessara 
áhrifa. Þannig eru tölurnar leiðrétt-
ar hjá þeim að sameiginlegum fall-
þunga fyrir hvert sauðfjárkyn yfir allt 
landið. Þarna er ég sannfærður um að 
enn eru þeir á ákveðnum villigötum 
í samanburði við okkar útreikninga 
sem við byggjum á stuðlum sem við 
metum fyrir hvert bú. Þarna skilur að 
vísu á milli þeirra og okkar vegna 
miklu smærri lambahópa á hverju 
búi en hér á landi. Sömuleiðis kann 
enn strangara val þeirra á lömbum til 
slátrunar með tilliti til sláturþroska, 
en almennt tíðkast hér á landi, að 
skipta einhverju máli.

Valdar upplýsingar í 
útreikningum

Nú loksins virðist vera að renna 
upp fyrir þeim ljós um það sem 
við Sveinn Hallgrímsson og fleiri 
lágum yfir árum saman á áttunda 
áratugnum. Það að val á lömbun-
um til slátrunar og þau miklu áhrif 
sem þetta val getur haft á samanburð 
lambanna jafnvel á sama búi og trufli 
því verulega samanburðarútreikn-
inga. Samt virðist mér að mögulega 
búum við í þessum efnum að sam-
anburðarhæfari upplýsingum en 
margir aðrir. Vegna þess að jafnvel 
í hrútahringjunum þeirra mun það 
ekki fátítt að fleiri eða færri lömb séu 
tekin til bötunar frameftir hausti áður 
en þeim er slátrað. Þegar aðstæður 
eru orðnar þannig þá er staða sú að 
fyllilega samanburðarhæfar tölur 
um þunga lambanna verða aldrei 
fyrir hendi. Þess vegna verður að 
leita þeirra leiða sem þó gefa best 
samanburðarhæfa hópa. Þetta fund-
um við Sveinn að yrði líklega best 
gert með því að skipta lömbunum 
að hausti í hópa með tilliti til slátur-
dagsetningar. Þetta hefur síðan verið 
notað í öllu uppgjöri þungaupplýs-
inga í sauðfjárræktinni hér á landi. 
Nú virðast Norðmenn vera að sjá 
að einhverja slíka nálgun þurfi þeir 
að taka upp. 

Rannsóknir frá öðrum löndum 
hafa líka verið að birtast á allra síð-
ustu árum sem styðja þessar gömlu 
niðurstöður okkar hér á landi. Einnig 
fundum að bestu leiðréttingarnar fást 
með að meta aðra leiðréttingastuðla 
líka innan hvers bús. Norðmenn 
halda sig enn í þeim efnum við sam-
tímaleiðréttingar gagna þvert á bú. 
Ég held að mögulega megi leita hluta 
af skýringum þess að Norðmenn 
meta arfgengi á þungaupplýsingum 

að hausti yfirleitt heldur lægra en við 
höfum verið að gera hér á landi að 
einhverju leyti í þessu.

Talverðar vangaveltur eru ávallt 
hjá Norðmönnum vegna líflamba í 
hrútahringjunum. Þeir vita jafnvel og 
við að þetta er valinn hópur lamba 
og fallþunginn og kjötmatsupplýs-
ingar koma aldrei fyrir þessi lömb. 
Þeir telja sig geta áætlað fallþunga af 
viðundandi nákvæmni út frá þunga 
á fæti, sem allir vita að er rétt. Þegar 
kemur að mati á kjötmatseiginleikum 
þá syrtir hins vegar í álinn hjá þeim. 
Þær verða trauðla áætlaðar af nokkru 
viti út frá þunga á fæti. 

Hér stöndum við þeim mörgum 
fetum framar með okkar ómmæl-
ingar og stigun á verulegum hluta 
ásetningslambanna. Slíkri vinnu 
sinna þeir nánast ekki. Nú liggja 
fyrir allar rannsóknir eftir verkefni 
Jóns Hjalta til að fella þessar upp-
lýsingar inn í BLUP matið fyrir kjöt-
flokkunina hjá okkur og ná þannig 
enn nákvæmara mati á skrokkeigin-
leikana en áður hefur verið í BLUP 
matinu. Breytingarnar sem við 
munum þá sjá verða að líkindum 
þær að bestu hrútarnir munu verða 
metnir enn betri en áður.

   
Hvað á að nota gamlar 

upplýsingar við útreikninga?

Eitt atriði sem Norðmennirnir ræddu 
á áðurnefndum fundi var hve mikið 
af upplýsingum ætti að nýta við 
útreikning á BLUP kynbótamati. Á 
þessu máli geta verið fleiri hliðar. 
Hafi orðið slíkar grunnbreytingar á 
löngu tímabili þannig að ekki sé leng-
ur verið að meta eiginleika á sama 
grunni og við byrjun tímabilsins þá 
kann notkun gömlu upplýsinganna 
að vera vafasöm. Þeir meta að engar 
slíkar grunnbreytingar hafi orðið í 
þeirra fjárbúskap að þetta þurfi að 
varast. Þess vegna þá ákváðu þeir 
að við þessa útreikninga skuli frá 
haustinu í haust og eftirleiðis nota 18 
síðustu árganga, sem grunn útreikn-
inganna. Þessu hafa menn líklega til 
þessa lítið velt fyrir sér hérlendis. 
Ég vil fullyrða að við þurfum ekki 
í okkar gögnum í sauðfjárræktinni 
að takast á við neinar slíkar grund-
vallabreytingar. Hins vegar er gildi 
eldri og yngri gagna geróllíkt eftir 
því hvort við erum að fjalla um 
skrokkeiginleika eða eiginleika ánna 
í BLUP matinu.

Fyrir skrokkeiginleikana er hæpið 
að nokkrar viðbótaupplýsingar sé 
að fá úr gögnum eldri en frá síðustu 

8-10 árunum. Þetta er vegna þess hve 
mikið af upplýsingum þar koma frá 
stórum afkvæmahópum hrútanna og 
flestir þeirra kemba ekki hærurnar.

Fyrir eiginleika ánna snýst 
dæmið alveg við. Þar koma tak-
markaðar mælingar frá afkvæma-
dómi fyrir marga af hrútunum 
vegna þess hve þeir eiga fáar dætur. 
Upplýsingavægið er þar miklu meira 
frá móðurleggnum og þar er ættliða-
bilið miklu lengra en á föðurhliðina. 
Þess vegna er áreiðanlega eitthvað 
aukið öryggi í matið að sækja í notk-
un upplýsinga talsvert lengra aftur 
í tímann en fyrir skrokkeiginleika.

Þetta vandamál er samt miklu 
nærtækara í nautgriparæktinni en 
sauðfjárræktinni hér á landi. Í naut-
griparæktinni, sérstaklega í mikil-
vægustu eiginleikum eins og afurða-
eiginleikunum, hafa áreiðanlega á 
síðustu árum orðið breytingar sem 
falla undir grunnbreytingar sem gefa 
ástæðu til endurskoðunar í notkun 
eldri mælinga. Spurning hvort slík-
um skekkjum sjái ekki þegar stað í 
BLUP matinu þar.

Nýir eiginleikar skráðir

Aðeins hafa Norðmenn verið að 
þreifa sig áfram með skráningar á 
nýjum eiginleikum. Fæðingarþunga 
lamba byrjuðu þeir að skrá fyrir 
tveim eða þrem árum. Þeir virðast 
spenntir yfir því að fá úr þessum 
gögnum vísbendingar um jafnhátt 
eða íðvið hærra arfgengi en fyrir 
þunga lambanna á öðrum aldri. Þeir 
meira að segja ákveða að fara að 
reikna kynbótamat fyrir eiginleik-
ann. Hins vegar er víst nokkuð ljóst 
að þetta er eiginleiki með kjörgildi og 
það gildi er áreiðanlega mjög nálægt 
meðaltalinu. Þess vegna er líklegt 
að einhver höfuðverkur verður við 
að ákvarða vægi þessa eiginleika í 
ræktunarstarfinu. 

Ég held að fyrir okkur sé skyn-
samlegast að fylgjast með hvað ger-
ist hjá þeim í þessum efnum áður en 
við færum að apa nokkuð eftir þeim. 
Að mínu viti væri það  áhugaverð-
ast í sambandi við fæðingarþunga 
hvort mögulegt væri að draga úr 
breytileika hans. Mér vitanlega hefur 
það hvergi enn verið skoðað en er 
áreiðanlega eins og flestir slíkir eig-
inleikar að einhverju leyti bundinn 
erfðum. Möguleikar til að spila á 
breytileika í þessum efnum mundi 
ég fyrirfram telja nokkra.

Rök mín í þeim efnum eru ein-
faldlega þau að þessi eiginleiki er 
samsettur úr bæði beinum erfðaáhrif-
um eiginleikans og erfðabundnum 
móðuráhrifum. Með að spila á sam-
spil þessara þátta er líklegt að megi 
hafa áhrif á breytileika eiginleikans. 

Aðrir eiginleikar, sem þeir tóku 
upp skráningu á síðastliðið vor, eru 
burðarhjálp og spenastærð hjá ánum. 
Þeir fengu strax verulega þátttöku 
í þeirri skráningu og verður þess 
vegna ákaflega fróðlegt að fylgjast 
með hvaða niðurstöður þar fást þegar 
farið verður að vinna úr gögnum. 
Atriði sem ætíð kemur til umræðu 
við þannig nýja valfrjálsa skráningu 
er áhættan með skekkta skráningu. 
Þá er um það að ræða að eigin-
leikinn sé ef til vill aðeins skráður 
fyrir valinn hóp í hjörðinni í tilfelli 
þessara eiginleika fyrir ærnar sem 
bera fyrst á sauðburði og lömbin sem 
þá fæðast. Þeir virðast sérstaklega í 
sambandi við skráningu á fæðingar-
þunga hafa rökstuddan grun um slíkt. 
Þar hafi lömbin verið veginn á fyrri 
hluta sauðurðar en mögulega aðeins 
slumpað á þungann á síðari hlutan-
um. Tíðkist slík vinnubrögð við 
skráningu slíkra gagna er mögulega 
betur heima setið en setja slíkt í gang.

Jón Viðar Jónmundsson
jvj111@outlook.com

Samanburður á einu og öðru í ræktunarstarfi sauðfjár á Íslandi og í Noregi – Fyrri hluti:

Sauðfjárrækt í Noregi

Fagleg málefni

Öfugt við hér á landi eru Norðmenn með allmörg fjárkyn. Fyrir fáum áratugum voru mörg stærstu kynin þar í landi 
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Heimaframleiðsla á ostum 
er hvergi meiri

Utan úr heimi

Breskir mjólkurbændur 
ósáttir við skilaverð
Breskir mjólkurbændur lokuðu 
aðgengi að Müller-mjólkurstöðinni 
í bænum Market Drayton í byrjun 
mánaðarins. Ástæðan var óánægja 
með mjólkurverð til bænda. 

Um 75 bændur mótmæltu við 
stöðina, samkvæmt frétt Farmers 
Weekly, og komu í veg fyrir að 
flutningabílar kæmust að stöðinni 
fram undir miðnætti þann 8. ágúst.  
Höfðu bændurnir safnast saman í 
miðbæ Market Drayton (mitt á milli 
Liverpool og Birmingham) áður en 
haldið var að mjólkurstöðinni síð-
degis þennan sunnudag.

Eru bændur óánægðir með að 
Müller-mjólkurstöðin ætli áfram 
að bjóða upp á lágt grunnverð, um 
18 pens á lítra, út septembermánuð 
þrátt fyrir hækkun á vísitöluverði um 
nærri 0,5%. David Handley, formað-

ur bændasamtakanna (FFA), sagði 
að mótmælin hafi verið skipulögð 
eftir að bændur kölluðu eftir hjálp 
samtakanna. Hann sagði það algjöra 
hneisu að bændur væru neyddir til 
slíkra aðgerða nú árið 2016. 

„Við sættum okkur ekki við að 
Müller hyggist ekki ætla að greiða 
okkur meira í september,“ sagði 
Müller, en um 1.900 bændur sjá 
stöðinni fyrir mjólk. 

Talsmaður fyrirtækisins segir að 
gripið verði til allra nauðsynlegra 
ráða til að verja reksturinn. 

Müller er fjölþjóðlegt matvæla-
fyrirtæki með starfsemi víða um 
lönd, m.a. í Bretlandi og á Írlandi. Í 
heild er það með um 10.000 starfs-
menn í tveim einingum, Müller Milk 
& Ingredients and Müller Yogurt & 
Desserts.    /HKr. 

Slæmar horfur eru nú í 
dönskum landbúnaði
Rekstrarniðurstaða fyrir bú í 
fullum rekstri var rúmar tvær 
milljónir króna árið 2015 sem 
var helmingi lægri tala en árið 
áður. Það eru tæplega 11 þúsund 
bú í fullum rekstri í landbúnaði 
í Danmörku þar sem plöntu- og 
húsdýraframleiðsla krefst að 
minnsta kosti eins starfsgildis 
allt árið um kring. 

Verulegt verðfall varð á mjólk 
milli áranna 2014 og 2015 þar sem 
hefðbundin mjólk féll í verði um 
tæpar tíu krónur á meðan lífrænt 
ræktuð mjólk féll í verði um tæpar 
fimm krónur. Þessi þróun kom sér 
afar illa fyrir danska mjólkurbænd-
ur en þó komu sveiflurnar ekki jafn 
mikið niður á bændum í lífrænni 
mjólkurframleiðslu eins og þeim 
í hinni hefðbundnu. Þannig komu 
bændur í lífrænni mjólkurfram-

leiðslu jákvætt út úr rekstrinum og 
átti það sérstaklega lægri rekstrar-
kostnaði að þakka í framleiðslunni. 
Á þessu ári hefur verð á mjólkurlítra 
í Danmörku haldið áfram að lækka 
og eru bændur þar í landi því mjög 
uggandi yfir stöðunni. 

Síðasta ár var einnig svína-
bændum þar í landi erfitt á meðan 
loðdýra- og garðyrkjubændur réttu 
aðeins úr kútnum frá fyrra ári. Um 
fjórðungur búa í fullum rekstri, 
um 2.700 talsins náðu rekstrar-
niðurstöðu upp á tæpar 20 millj-
ónir á meðan jafn mörg bú, sem 
gáfu lélegasta útkomu, komu út 
með rúmar 15 milljónir í mínus. 
Í lélegustu útkomunni, um 2.700 
búanna, er á flestum þeirra stunduð 
hefðbundin mjólkurframleiðsla og 
svínarækt. 

 /ehg-Danmarks Statistik

Norsk könnun um matarvenjur:

Meira salat minna af ávöxtum
Norðmenn borða nú meira af sal-
ati en minna af ávöxtum.

Það er niðurstaða nýlegrar 
könnunar í Noregi undir formerkj-
unum norskar matarvenjur. Gefur 
könnunin matvælaframleiðendum 
ákveðnar vísbendingar um hvaða 
þróun er í neysluvenjum lands-
manna. Þær sýna að af þeim fjögur 
þúsund svarendum á um 550 spurn-
inga borðar mikill meirihluti þeirra 
nú mun meira af niðurskornu salati 
og berjum en fyrir nokkrum árum, 
en á kostnað annarra ávaxta. 

Í könnuninni kemur einnig fram 
að fólki er annt um umhverfið og 
það vill gjarnan kaupa lífrænt rækt-
uð matvæli og grænmeti og ávexti 
sem ferðast hefur um stuttan veg. 

Ævintýraleg aukning er í sölu á 
niðurskornu salati í Noregi en að 
sama skapi hefur sala á ávöxtum 
farið örlítið niður á við. Könnunin 
sýnir einnig að úti á landsbyggðinni 
er matur úr heimabyggð fólki mik-
ilvægur á meðan fólk í borgunum 
er meira upptekið af því að kaupa 
lífrænt ræktuð matvæli. Fólk sækir 
upplýsingar um mat í langflestum 
tilfellum í gegnum bloggsíður og 
heimasíður á netinu og hefur það 
tekið algjörlega yfir hlutverk viku-
blaða en gömlu góðu uppskrifta-
bækurnar halda enn velli. Þannig 
er helmingur kvenna á þrítugsaldri 
fylgjendur ákveðinna bloggara og 
fá upplýsingar frá þeim um mat og 
uppskriftir.  /ehg

Í sumar fóru útskriftarnem-
endur frá búfræðibraut Land-
búnaðarháskólans í útskriftarferð 
til Lúxemborgar, Belgíu og 
Frakklands. Ferðin lá um höfuð-
borgir landanna þriggja auk Calais 
í Frakklandi en þema ferðarinnar 
var, auk þess að heimsækja höfuð-
borgirnar þrjár, að kynna sér land-
búnað á hinum heimsóttu svæðum 
og var m.a. farið á Libramont-
landbúnaðarsýninguna, en frá 
henni var einmitt greint í síðasta 
blaði.

Auk þess var farið í heimsóknir til 
bænda bæði í Belgíu og Frakklandi 
og verður hér gerð sérstök grein 
fyrir þremur bændaheimsóknum í 
Frakklandi en á þessum þremur búum 
var lögð áhersla á heimavinnslu 
mjólkur með ostagerð.

Mikil reynsla  
af heimaframleiðslu osta

Frakkar eru í sérflokki þegar kemur 
að heimavinnslu mjólkurafurða og 
er ostagerð sérstaklega vinsæl á 
kúabúum landsins. Ostategundirnar 
skipta hundruðum og á mörgum 
búum er framleitt fjölbreytt úrval 
osta. Líklega er einna algengast að 
framleiða ostana úr kúamjólk en 
notkun á mjólk frá bæði geitum og 
ám er einnig algengt. Geitabóndinn 
Valérie Magniez er enmitt ein af 
þeim sem er í framleiðslu á ostum 
frá 30 lífrænt vottuðum geitum sem 
hún er með en auk þess að vera í osta-
framleiðslu er Valérie einnig í ferða-
þjónustu. Bú hennar er í Hesmond í 
Norður-Frakklandi og þar vinnur hún 
osta sína og selur bæði heima og á 
bændamörkuðum.

Handmjólkar geiturnar

Hún handmjólkar geiturnar sínar og 
notar 36 lítra af geitamjólk á dag í 

ostana en önnur mjólk fer í kiðin. 
Hver ostur er frekar lítill en í hvern 
þeirra fara einungis þrír lítrar mjólk-
ur og leiðir það til 300 gramma ost-
stykkja. Dagleg framleiðsla er því 
ekki nema 12 stykki en það sagði 
Valérie að væri fínt og magnið hent-
aði fyrir hennar bú. Ostarnir eru eigin 
þróun Valérie og býr hún til nokkrar 
mismunandi tegundir af geitaostum. 
Fékk hópurinn að bragða á nokkrum 
ostategundum og mæltust þeir mis-
vel fyrir eins og oft er með sérosta. 
Frakkar eru mikið gefnir fyrir bragð-
sterka osta og stóðu nokkrir ostanna 
svo sannarlega undir því.

150 kýr  
– öll mjólkin notuð heima!

Næsta ostavinnslubú sem var heim-
sótt var í Saint Aubin í norðaustur-
hluta Frakklands en þar reka tvær 
fjölskyldur afar myndarlegt bú. Bú 
þetta er allt hið glæsilegasta og hefur 
að sögn heimamanna breyst mikið 
á undanförnum áratug en þá hófst 
ostavinnsla á búinu. Ábúendurnir, 
tveir bræður og eiginkonur þeirra, 
ákváðu að taka af skarið þar sem þeim 
þótti afurðastöðvaverðið allt of lágt og 
hófu heimavinnslu á ostum og stofn-
uðu fyrirtækið „La Ferme du Pont des 
Loups“. Þetta landsvæði í Frakklandi 
er þekkt fyrir sérostagerð og því var 
einboðið að fara í ostavinnslu og 
það hefur svo sannarlega gengið 
vonum framar. Í dag er kúabúið með 
150 Holstein-mjólkurkýr og nemur 
árleg mjólkurframleiðsla þeirra um 
1,3 milljónum lítra. Öll mjólkin fer í 
heimavinnslu á ostum og framleiðir 
búið nú árlega um 120 tonn af ostum!

Úr litlu fjölskyldufyrirtæki í 
stórfyrirtæki

Eins og áður segir hefur þessu búi 
gengið einstaklega vel að markaðs-
setja ostana sína og má segja að búið 
hafi breyst úr því að vera lítið fjöl-
skyldubú í stórfyrirtæki en hjá því 
starfa í dag 22 starfsmenn og er það 
enn að stækka. Í dag eru framleiddar 
15 mismunandi tegundir af ostum og 
er þorri þeirra seldur heima í glæsi-
legri sérverslun sem búið er að koma 
upp. Eiginlega er um bændamarkað 
að ræða en eftir að sérversluninni 
var komið upp hafa aðrir bændur í 
nágrenninu við kúabúið sóst eftir því 
að selja sínar vörur í búðinni.

Byggir mest á beit

Þriðja og síðasta búið sem var í 
heimaframleiðslu á ostum var stað-
sett í Haution í norðausturhluta 
Frakklands en þar býr Didier Halleux 
með 150 mjólkurkýr og ostavinnslu. 
Þetta bú var allverulega frábrugðið 
búinu í Saint Aubin en Didier fram-
leiðir um 20 tonn af ostum á ári og 
hefur sérhæft sig í framleiðslu á 
ákveðinni gerð af hörðum goudaosti. 
Í þessa framleiðslu notar hann um 
200 þúsund lítra af mjólk en árleg 
framleiðsla búsins er um 1,1 millj-
ónir lítra og leggur hann „umfram-
mjólkina“ inn í litla afurðastöð sem 

Geiturnar eru leiddar upp í einfaldan mjaltabás þar sem þær fá smá kjarnfóður 
þegar þær eru mjólkaðar.

ekki gerilsneydd.
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Evran er ógn við 
framtíð Evrópu
Í nýrri bók Stiglitz, „The Euro 
and Its Threat to the Future of 
Europe,“ veltir hann því upp að 
ef evrudæmið verði ekki hugsað 
upp á nýtt, þá kunni Evrópa að 
vera fordæmd um áratugi fyrir 
að vekja vonir sem brugðust. 

Evrópusambandið hefur frá 
efnahagshruninu 2008 búið við nær 
algjöra stöðnun í efnahagslífinu, 
verðhjöðnun og gríðarlegt atvinnu-
leysi sem enn er að meðaltali um 
10,2% í evruríkjunum. Verg þjóðar-
framleiðsla (GDP) hefur að mestu 
staðið í stað síðan 2006 að meðaltali 
í ríkjunum 28 og í sumum tilvikum 
jafnvel dregist saman samkvæmt 
tölum Eurostat. Samt eru enn til 
öfl á Íslandi sem vilja kaupa sér far 
með þessari skútu og innleiða allt 
ESB-kerfið og taka upp evruna að 
auki. Í umræðunni um aðild Íslands 
að ESB hefur evran einmitt verið 
ein helsta forsendan í röksemda-
færslunni fyrir ágæti ESB.   

Stiglitz hefur margoft bent á kol-
ranga aðferðafræði við að innleiða 
einn sameiginlegan gjaldmiðil í 
fjölmörgum efnahagslega og menn-
ingarlega ólíkum ríkjum Evrópu. 
Framkvæmdin hafi verið byggð á 
röngum forsendum og afleiðingin 
sé nú flestum ljós.  

Stenst ekki samanburð

Í umfjöllun um bók Stiglitz í 
breska blaðinu The Guardian 
þann 10. ágúst síðastliðinn er bent 
á æpandi mismun í efnahagsþró-
un Bandaríkjanna og ESB. Þegar 
atvinnuleysið náði 10% markinu 
í Bandaríkjunum 2009 fannst 
landsmönnum ástandið vera orðið 
óbærilegt. Síðan hefur atvinnuleys-
ið dvínað verulega og er nú um 
5% og staðfesta tölur Eurostat þá 
umfjöllun. Innan ESB-ríkjanna fór 
atvinnuleysið að meðaltali yfir 10% 
á svipuðum tíma, en hefur staðið í 
tveggja stafa tölu nær allar götur 
síðan.

Samkvæmt nýjustu tölum 
Eurostat, frá því í júní, voru nær 
21 milljón atvinnulausir í ESB-
ríkjunum 28. Það er nær fjórföld 
íbúatala Danmerkur. Þá gengu 
nær 4,2 milljónir ungmenna 
(16–25 ára) um atvinnulaus í 
Evrópusambandsríkjunum nú í 
júní. Það þýðir að meira en fimmta 
hvert ungmenni í ESB-löndunum er 
án vinnu. Þetta eru álíka margir og 
allir íbúar Írlands.

Brostnir draumar

Í umfjöllun Guardian er sagt að 
á bak við þurrar hagtölur um 

atvinnuleysi séu brostnir draumar 
ungs fólks um atvinnu sem margt 
hvert hefur lagt hart að sér til að 
afla sér menntunar í því augnamiði 

að fá vinnu við hæfi. Þá felist líka í 
þessum tölum sögur um fjölskyldur 
sem hafa brotnað upp, flóttamenn 
í leit að vinnu og verri lífskjör. 
Þetta sé hugsanlega sá veruleiki 
sem Evrópubúar framtíðarinnar 
þurfi að sætta sig við á komandi 
áratugum.  

Allt hafi þetta líka sínar nei-
kvæðu pólitísku afleiðingar. 
Öfgahópum til hægri og vinstri 
vaxi nú ásmegin. Einnig hópum 
sem hvetji til uppskipta í ríkjum 
eins og sjálfstæðishreyfingar hér-
aða á Spáni og jafnvel á Ítalíu. Þá 
hafi Bretar ákveðið í kosningum í 
júní að yfirgefa Evrópusambandið. 
Miklar efasemdir séu nú uppi um 
tilraunina til myndunar fjölþjóða-
ríkis í formi ESB. Allt sé þetta 
ferli varðað mistökum, ekki síst 
við sköpun evrunnar. Evran hafi 
aldrei getað gengið upp án þess 
að hafa að baki sér sameiginlega 
peningastjórn í evruríkjunum. Með 
öðrum orðum, fyrst hefði þurft að 
búa til bandaríki Evrópu með eina 
efnahagsstjórn. 

Vaxandi tortryggni og reiði

Í stað friðar og samvinnu sem 
ætlunin hafi verið að ná með 
myndun ESB, þá búi þjóðirnar nú 
við vaxandi tortryggni og reiði. 
Dustað hafi verið rykið af göml-
um staðalímyndum um þjóðir í 
álfunni. Þannig sé því nú gjarn-
an kastað á loft í norðanverðri 
Evrópu að Suður-Evrópubúar séu 
bæði latir og óáreiðanlegir. Á móti 
er minnt á hrottaskap Þjóðverja í 
tveim heimsstyrjöldum. Ofurtrúin 
á markaðslögmálin sem hafi verið 
undirrót að stofnun evrunnar hafi 
ekki staðist.  /HKr.

Ný bók eftir hagfræðinginn og Nóbelsverðlaunahafanna Joseph E. Stiglitz, 
vekur athygli

Joseph E. Stiglitz.

er rekin í samvinnu kúabændanna á 
svæðinu. Meðalnyt kúnna á búinu er 
rétt um 7.500 lítrar á ári og er nán-
ast öll sú mjólk fengin af gróffóðri 
einu og svo til engu aðkeyptu fóðri. 
Kýrnar á búinu eru af blönduðu kyni 
Holstein og rauða franska mjólkur-
kúakyninu Rouge sem þýðir einfald-
lega „Rauður“. Rouge-kynið er ekki 
sérlega mjólkurlagið en einstaklega 
harðgerðar kýr og henta geysilega vel 
á svæðum þar sem mjólkurframleiðsla 
byggir mikið til á beit.

Nýtt beitarstykki á hverjum degi

Didier sýndi hópnum beitarstykkin 
sem kýrnar hafa aðgengi að en frá 
fjósinu lá tólf hundruð metra lang-
ur vegur með bundnu slitlagi fyrir 
kýrnar. Til hvorrar handar voru svo 
afmörkuð beitarstykki sem hann beitti 
kúnum á í einn dag í senn og hvíldi 
svo stykkið í 40 daga og svo fengu 
kýrnar aðgengi að sama stykkinu á 
ný. Beitarstjórnun Didier var eftirtekt-
arverð en hann notar sk. beitargróð-
urmæli og setur kýrnar ekki á beit-
arstykki sé útlit fyrir að dagsmagnið 
á stykkinu henti ekki fóðurþörfinni. 
Sé hins vegar útlit fyrir of mikla beit 
fyrir dagsþörfina slær hann úthringinn 
niður svo magnið passi nákvæmlega 
fyrir kýrnar. Virkilega áhugavert að 
sjá og heyra um. Hvert beitarstykki 
er um það bil hektari að stærð en þó 

getur það verið svolítið breytilegt en 
út frá áðurnefndum vegi lágu breið 
skjólbelti sem afmörkuðu 7–8 hektara 
stykki sem svo var skipt í u.þ.b. 8 hluta 
eftir grasmagni. Þarna ganga kýrnar 
svo að lágmarki 6 mánuði og allt að 
9 mánuði á ári sé veðrið til þess og 
er því þörf búsins fyrir vetrarfóður 
takmörkuð.

Með átta starfsmenn

Á búinu starfa átta manns, fjórir 
heimamenn og fjórir ráðnir starfs-
menn. Sumir eru einungis við osta-

gerðina en aðrir sjá svo um kýrnar 
en þær eru mjólkaðar tvisvar á dag í 
hringekjumjaltabás sem tekur 24 kýr 
og sjá tveir starfsmenn um að mjólka 
um 90 kýr á klukkutíma í hringekj-
unni. Þar sem ostagerðin byggir á 
framleiðslu úr ógerilsneyddri mjólk 
er lögð mikil áhersla á mjólkurgæðin 
og gott júgurheilbrigði. Til þess að 
tryggja að heimavinnslan sé alltaf 
byggð á „góðri“ mjólk er hringekjan 
búin tveimur mjólkurlögnum. Önnur 
fyrir ostavinnsluna og hin fyrir mjólk-
ina sem Didier leggur inn í afurðastöð. 
Mjólkin sem hann notar heima er 
oftast úr kúm sem eru á fyrri hluta 
mjaltaskeiðsins.

Þrefalt afurðastöðvaverð

Aðspurður um ostaframleiðsluna 
sagði hann að afkoman væri miklum 
mun betri með því að framleiða osta 
og gæti hann selt mun meira ef hann 
hefði aðstöðu til. Í dag er afurða-
stöðvaverðið um 28 evrusent, eða um 
37 íslenskar krónur. Miðað við það 
verð fær hann um þrefalda veltu af 
hverjum lítra sé hann nýttur heima til 
ostaframleiðslu miðað við að leggja 
hann inn í afurðastöðina. Þetta þýðir 
með öðrum orðum að þrátt fyrir að 
einungis 17% mjólkurframleiðsl-
unnar sé nýtt til ostagerðar heima, 
þá standa þeir lítrar undir 38% af 
heildarveltu búsins. Hann var einnig 

spurður um stuðning franska ríkisins 
við mjólkurframleiðsluna en Didier 
sagði að það skipti franska ríkið engu 
máli hvort hann framleiddi mjólk eða 
ekki og þess síður hvort hann nýtti 
hana heima eða ekki. Hann fengi 
einungis stuðning fyrir landnot sín 
og fengi að jafnaði um 300 evrur 
á hvern hektara af ræktuðu landi. 
Alls fær búið um 50 þúsund evrur á 
ári í opinberan stuðning, eða um 6,6 
milljónir íslenskra króna.

Snorri Sigurðsson
Ráðgjafi hjá SEGES P/S
Danmörku

og hefur unnið til ótal verðlauna fyrir ostana sína, m.a. þennan sem hér sést.
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Kynbótamat fyrir frjósemi hjá 
sauðfé var uppfært nú í byrj-
un ágúst. Gögn frá vorinu 2016 
sem búið var að skrá í gagna-
grunninn náðu inn í útreikn-
inginn. Voru það um 70% af 
gögnum frá síðasta vori. Inni í 
Fjárvísi má nú finna uppfært 
mat og eins mun ætternismat í 
haustbókum taka tillit til þessa 
nýja mats.

Meðfylgjandi er tafla yfir kyn-
bótamat þeirra hrúta sem voru í 
notkun á sæðingastöðvunum síð-
asta vetur. Á heimasíðu RML má 
finna ítarlegri upplýsingar um þá 
sæðingastöðvahrúta sem eiga 100 
dætur eða fleiri fæddar á árunum 
2012–2015 og meðalfrjósemi 
hvers árgangs.

Kynbótamatið staðfestir að 
framfarir eiga sér stað í öllum þeim 
eiginleikum sem það er reiknað 
fyrir, mismiklar eftir eiginleikum. 
Myndin sem fylgir með þessari 
grein sýnir meðalkynbótamat 
sæðingastöðvahrúta eftir fæðing-
arári þeirra fyrir samsetta heildar-
einkunn þeirra. Á myndinni eru 
upplýsingar um hrúta fædda árin 
1994–2013. Yngstu hrútunum 
var sleppt vegna óöryggis kyn-
bótamats og eins var sleppt for-
ystuhrútum, ferhyrndum, hrútum 
sem bera þokugen og hrútum sem 
notaðir hafa verið vegna sérstakra 
ullareiginleika.

Á síðustu árum hefur meðal-
kynbótamat sæðingastöðvahrút-
anna hækkað um 0,62 stig að jafn-
aði á ári. Mestar eru framfarir fyrir 
skrokkgæði, 0,8 stig, fyrir mjólk-
urlagni, 0,6 stig og fyrir frjósemi, 
0,4 stig. Framfarir fyrir frjósemi 
og mjólkurlagni verða alltaf minni 
þar sem um eiginleika með lágt 
arfgengi er að ræða og taka þeir því 
lengri tíma í framræktun, í saman-
burði við skrokkgæði. 

Sæðingastöðvahrútar – helstu 
breytingar

Sá hópur hrúta sem kynbótamatið 
breytist mest hjá við nýjan útreikn-
ing eru sæðingastöðvahrútar þegar 
við bætast umfangsmiklar upp-
lýsingar um afkomendur um allt 
land. Hér á eftir verður gerð grein 
fyrir þeim hrútum sem voru á stöð 
síðasta vetur og kynbótamat hefur 
breyst nokkuð hjá (+/- 4 stig), frá 
útgáfu hrútaskrár í nóvember síð-

astliðnum.
Af hyrndum hrútum skal fyrstan 

nefna Bósa 08-901, hann lækkar 
umtalsvert í mati fyrir frjósemi en 
stendur þó áfram hátt, með 117 í 
einkunn. Hængur 10-903 fellur í 
mati fyrir mjólkurlagni og stend-
ur nú í 106. Kölski 10-920 hefur 
heldur hækkað í mati fyrir frjósemi 
(123) og stendur nú hæst þeirra 
stöðvahrúta sem ekki bera frjó-
semiserfðavísi. Drífandi 11-895 
fékk allmikla notkun síðasta vetur 
en lækkar eilítið í mati fyrir frjó-
semi, stendur í 109 sem eftir sem 
áður er há einkunn. Garri 11-908 
hefur styrkt stöðu sína hvað varðar 
frjósemi umtalsvert (106) en fall-
ið í mati fyrir mjólkurlagni (94). 
Jóker 12-924 hefur styrkt stöðu 
sína fyrir frjósemi dætra. Tjaldur 
11-922 lækkar fyrir frjósemi niður 
í 118 og mat fyrir mjólkurlagni 
lækkar í 94. Bekri 12-911 hækkar 
nokkuð í mati fyrir mjólkurlagni 
og stendur í 115  og jafnframt 
hækkar hann örlítið fyrir frjósemi. 
Saumur 12-915 á nú orðið stóran 
dætrahóp og hópurinn í heild er 
undir meðaltali fyrir bæði frjósemi 
(94) og mjólkurlagni (97). Kjarni 
13-927 hefur lækkað fyrir bæði 
frjósemi (99) og mjólkurlagni 
(100). Dreki 13-953 hefur hækkað 
í mati fyrir frjósemi (109).

Af kollóttum hrútum hefur 
Baugur 10-889 fallið talsvert fyrir 
frjósemi (90) en í vor kom inn stór 
hópur dætra á öðrum vetri um allt 
land. Roði 10-897 fellur einnig 
umtalsvert fyrir frjósemi (94) og 
þá hefur Hnallur 12-934 lækkað 
nokkuð í frjósemi (91) en stend-
ur í stað í einkunn fyrir mjólk-
urlagni. Serkur 13-941 hækkar 
heldur fyrir frjósemi frá síðasta ári 
líkt og Spotti 13-942 gerir. Spotti 
hækkar fyrir frjósemi (110) en 
afkvæmi hans í ár verða þau einu 
úr sæðingum þar sem hann drapst 
nú í sumar. Voði 13-943 lækkar 
talsvert fyrir frjósemi (92) líkt og 
faðir hans Roði. Að öðru leyti eru 
breytingar á kynbótamati annarra 
hrúta litlar, þ.e. einkunnir þeirra 
sveiflast kannski til um 1–3 stig 
og má sjá nánar í töflunni hvernig 
hver og einn hrútur stendur.

Endurnýjun hrúta

Eftir sæðistöku í desember voru 
eftirtaldir hrútar felldir vegna 

aldurs/heilsufars: Bósi 08-901, 
Heydalur 09-929, Hreinn 09-930, 
Ami 10-917, Faldur 11-933 og 
Vörður 12-925. Til viðbótar hafa 
þessir hrútar fallið frá: Tjaldur 
11-922, Hvati 13-926, Spotti 
13-942 og Svimi 14-956.

Nokkrir nýir hrútar voru sóttir 
í júní síðastliðnum og eins verður 
einhverjum hrútum bætt við að 
loknum afkvæmarannsóknum í 
haust. Þar á meðal er nýr forystu-
hrútur, nýr ferhyrndur hrútur, nýr 
mórauður hrútur, svo eitthvað sé 
talið, en nánari kynning á þessum 
bekrum bíður hrútaskrár þessa árs.

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins
Eyjólfur Ingi Bjarnason
Ráðunautur í
sauðfjárrækt
eyjolfur@rml.is

Hrútur Gerð Fita Skrokkgæði Frjósemi Mjólkurlagni Heildareinkunn
08-901 Bósi 100 104 102 117 125 115
09-929 Heydalur 104 107 106 99 107 104
09-930 Hreinn 103 115 109 116 102 109
10-889 Baugur 109 115 112 90 107 103
10-897 Roði 107 116 112 94 110 105
10-903 Hængur 116 108 112 101 106 106
10-906 Salamon 114 110 112 104 109 108
10-919 Höfðingi 103 99 101 105 107 104
10-920 Kölski 111 114 113 123 107 114
10-945 Kornelíus 121 105 113 112 111 112
11-895 Drífandi 117 104 111 109 102 107
11-908 Garri 120 113 117 106 94 106
11-922 Tjaldur 123 103 113 118 94 108
11-933 Faldur 113 96 105 90 97 97
11-946 Borkó 112 110 111 103 110 108
11-947 Kraftur 119 107 113 103 106 107
12-911 Bekri 115 105 110 109 115 111
12-913 Skratti 111 107 109 104 104 106
12-914 Vetur 115 107 111 100 100 104
12-915 Saumur 123 111 117 94 97 103
12-924 Jóker 107 119 113 106 111 110
12-925 Vörður 102 117 110 109 101 107
12-934 Hnallur 116 102 109 91 101 100
12-948 Hrauni 117 97 107 101 105 104
12-949 Jónas 115 90 103 120 106 110
12-950 Kaldi 115 112 114 102 106 107
13-926 Hvati 119 107 113 108 98 106
13-927 Kjarni 118 96 107 99 100 102
13-928 Lækur 112 108 110 99 108 106
13-937 Þoku-Hreinn 96 113 105 132 107 115
13-940 Krapi 125 122 124 108 100 111
13-941 Serkur 112 108 110 98 107 105
13-942 Spotti 120 95 108 110 108 109
13-943 Voði 123 95 109 92 106 102
13-944 Magni 124 103 114 90 101 102
13-951 Burkni 123 112 118 103 107 109
13-952 Börkur 122 111 117 104 107 109
13-953 Dreki 122 117 120 109 112 114
13-954 Tangi 116 107 112 97 102 104
14-955 Grímur 128 104 116 100 106 107
14-956 Svimi 122 99 111 104 103 106

Kynbótamat sæðingastöðvahrúta 2016

Fóðurþarfir sauðfjár
Fóðurþarfir sauðfjár breytast 
mjög mikið eftir árstíðum og því 
mikilvægt fyrir sauðfjárbóndann 
að vera sífellt á tánum og með 
réttar upplýsingar um heyforða 
sinn í höndunum eigi vel til að tak-
ast. Framlegð sauðfjárbúa eykst 
hratt eftir því hversu mörg lömb 
nást til nytja eftir hverja vetrar-
fóðraða á og er því gott utanum-
hald fóðrunarinnar  allt árið um 
kring lykilþáttur til að afkoman 
verði sem best. 

Þær tölur úr heysýnaniðurstöð-
um sem rétt er að skoða fyrst er 
hráprótein sem skiptist svo í AAT 
og PBV og orkan sem stundum er 
sett upp sem fóðureiningar. Út frá 
þessum tölum er svo gróflega hægt 
að áætla hvort þörf er fyrir og hvaða 
kjarnfóðurtegund hentar með heyj-
unum eftir því hvar í framleiðslu-
ferlinum ærin er stödd. 

Til að lífvænleg lömb verði sem 
flest þurfa ærnar að vera í bötun  á 
fengitíðinni og best er að þær séu í 
holdastigi 3,0-3,5. Eggin sem losna í 
desember þroskast 6 mánuðum fyrr 
og hefur því ástand kindarinnar um 
vorið mikið um það að segja hversu 
„sterk“ eggin eru fengitíðina á eftir. 
Fóðrun og ástand á vorin og snemm-
sumars hafa því áhrif á frjósemi 

næsta vetrar, t.d. eru kindur sem fara 
út á rýran úthaga og mjólka mjög 
hratt af sér, því líklegri til að  fram-
leiða „verri“ egg fyrir næsta afurða-
ár en hinar sem hafa það betra. 

Offóðrun getur haft verulega 
slæmar afleiðingar á fyrsta mánuði 
meðgöngunnar og skiptir þá litlu 
hvort um er að ræða offóðrun á 
orku eða próteini. Offóðrun á þessu 
tímabili veldur því að hormónið sem 
viðheldur þunguninni minnkar og 
líkur aukast á að ærnar missi sum 
eða öll fóstrin. Það á svo almennt 
við um fyrri hluta meðgöngunnar 
að offóðrun er líklegri til að valda 
fósturskaða en vanfóðrun. Það ætti 
þó að stefna að hóflegri fitusöfnun 
á þessum tíma til að búa ærnar sem 
best undir seinni hluta meðgöngunn-
ar og mjólkurframleiðsluna. 

Á síðari hluta meðgöngu aukast 
svo þarfir ærinnar hratt og sem dæmi 
um það er próteinþörf tvílembu við 
burð rúmlega tvöföld viðhaldsþörf 
hennar. 

Á allra síðustu vikunum eru svo 
fóðurþarfirnar orðnar það miklar að 
mjög erfitt er fyrir ærnar að ná að 
éta nóg og verða þær því að treysta 
á fituforða sinn og oft á tíðum við-
bótarkjarnfóður. Mjög mikilvægt 
er að uppfylla próteinþarfirnar því 

annars munu kindurnar mjólka 
próteinrýrari mjólk en ella. Þær eiga 
hins vegar auðveldara með að brjóta 
niður fitu til að mæta orkuþörfum 
og færa þannig til birgðirnar sínar 
og   nýta þær. Ær í kringum burð 
og á fyrstu vikum mjaltaskeiðsins 
þurfa þó úrvalsfóður eigi lömbin  að 
þroskast eins mikið og þau geta frá 
fæðingu. Miða ætti við að gefa ám 
jafn gott hey og mjólkurkúm sem 
eiga að vera í hámarksframleiðslu.   

Skilgreininguna „kindahey“ og 
„kúahey“ sem heyrist víða mætti því 
gjarnan fara að leggja til hliðar og 
tala frekar um úrvalshey, miðlungs-
hey og slakari hey (A, B og C hey). 
Til þess að geta markvisst flokkað 
heyin í þessa flokka þurfum við að 
vita efnainnihald þeirra og er það 
ómögulegt án fóðurefnagreininga. 
Það er nefnilega alls ekkert víst að 
besta heyið geti flokkast sem A og 
ef til vill er það slakasta líka ekki 
einu sinni C. Verið getur að það sem 
við gerum ráð fyrir að sé C raun-

verulega B, en eins og fram hefur 
komið hefur bæði van- og offóðrun 
neikvæð áhrif á framlegð. Hér að 
ofan má sjá töflu sem gefur okkur 
gleggri mynd af þessu flokkunar-
kerfi: 

Stein- og snefilefnagreining 
heysýna er ekki síður mikilvæg en 
þeir þættir sem ræddir hafa verið 
hér að framan. Óregla á stein- og 
snefilefnabúskap getur haft mjög 
kostnaðarsamar afleiðingar, sem 
lýsa sér oftast nær í afurðatapi af 
einhverju tagi. Það ætti þó ekki að 
þurfa að vera raunin því mjög þægi-
legt er að leiðrétta þess konar óreglu 
með réttar upplýsingar í höndunum. 
Ofgnótt þessara efna getur líka haft 
slæm áhrif og eins er mjög dýrt að 
gefa steinefni að óþörfu sem ekkert 
gera annað en skolast beint út úr 
skepnunum. 

Almennt má segja að allir grip-
ir eigi að hafa aðgang að saltsteini 
en önnur efni geta verið á reiki í 
fóðrinu. 

Við leggjum því mikið kapp á 
að taka heysýni en greining á einu 
sýni kostar svipað og meðal stein-
efnastampur fyrir sauðfé. Hvernig 
sem á það er litið þá er gott að fá 
það staðfest hvernig heyin eru til 
að geta gefið viðbótarfóður þegar 
við á eða sleppt því þegar ekki er 
þörf, eða beinlínis slæmt að gefa 
það. Áburðaráætlanir verða einnig 
mun markvissari með heysýni við 
hendina. 

Að lokum má nefna að ráðgjafar 
RML eru boðnir og búnir að aðstoða 
þá sem það vilja, við að lesa út úr 
heysýnum og leiðbeina um fram-
haldið eftir því sem við á. 

Við erum byrjuð að taka heysýni 
núna og höldum áfram eins lengi 
og eftirspurn verður. Við hvetjum 
ykkur til að hafa samband við okkur 
í gegnum síma 516-5000 eða í gegn-
um pöntunarflipann á heimasíðunni, 
rml.is.

Guðfinna Lára Hávarðardóttir

Gæðaflokkun heyja
Orkuinnihald, Fem, /kg þe.

Lýsing heyflokka Meðaltal
A-Úrvalshey. 
B-Gott hey.
C-Sæmileg hey. 
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Vinafélag gamla bæjarins í 
Múlakoti boðar nú til Ljósakvölds í 
ágústhúminu í Múlakotsgarðinum 
föstudagskvöldið 26. ágúst. 

Samkoman er haldin til að endur-
lifa gömul hughrif, sem bóndinn og 
fræðimaðurinn Oddgeir Guðjónsson 
í Tungu lýsti svo fjálglega:

„Þú getur nú rétt ímyndað þér hve 
það hafði góð áhrif á ástarlífið að 
koma ríðandi inn Fljótshlíðina með 
sinni heittelskuðu og sjá ljósadýrðina 
i Múlakotsgarðinum tilsýndar og 
þiggja síðan veitingar úti í garði 
undir mislitum rafurljósum.“ 

Samkoman verður sett kl. 20 
af Birni Bjarnasyni, varaformanni 
vinafélagsins, Guðríður Helgadóttir, 
forstöðumaður Garðyrkjuskólans á 
Reykjum, ræðir um garðinn og Pétur 
Ármannsson arkitekt og sviðsstjóri 
hjá Minjastofnun Íslands ræðir um 
húsið. Á milli atriða verður að öllum 
líkindum hljóðfæraleikur.

Tilgangurinn með samkom-
unni er tvíþættur, þetta er vissu-
lega vinasamkoma en líka til 
FJÁRÖFLUNAR. Aðgangur er kr. 
1.000 fyrir fullorðna, ókeypis fyrir 
börn. Kaffi og ástarpungar innifalið í 
aðgangseyri. Að auki er fegins hendi 
tekið við frjálsum framlögum. Fólki 
er bent á að klæða sig í samræmi 
við veðurspá. Enginn posi verður 
á staðnum.

Mýlakot − áningastaður 
ferðalanga fyrr á árum

Sú var tíðin að flestir Íslendingar 
þurftu aðeins að heyra Múlakot í 
Fljótshlíð nefnt á nafn til að tengja 
nafnið við greiðasölu og gistingu 
og einn fegursta garð landsins að 
ógleymdum öndvegismálurum 
Íslendinga, en tímarnir breytast og 
veitingasala í Múlakoti lagðist af 
upp úr 1980.

Þáttaröðin um eyðibýli og yfirgef-
in hús sem sýnd var í ríkissjónvarp-
inu á vordögum vakti verðskuldaða 
athygli landsmanna. Einn þátturinn 
í röðinni fjallaði um Múlakot, þar 
sem sögu staðarins og gamla húsinu 
voru gerð nokkur skil. Hvað snerti 
Múlakot var titill þáttanna þó mis-
vísandi þar sem búseta er í Múlakoti 
allt árið og gamla húsið ekki yfirgef-
ið, heldur ónotað í þeim skilningi að 
ekki er búið í því.

Þrjú ár eru liðin síðan þættirnir 
voru gerðir og síðan hefur margt gerst 
i Múlakoti. Sjálfseignarstofnunin 
Gamli bærinn í Múlakoti var stofnuð 
í nóvember 2014 af sveitarfélaginu 
í Rangárþingi eystra, Skógasafni 
og hjónunum í Múlakoti, sem 
gáfu gömlu bæjartorfuna; húsa-
kynni og garðinn til stofnunarinnar. 

Hugmyndin að baki sjálfseignar-
stofnuninni er að vinna að endurreisn 
húss og garðs og að opna gestastofu 
þar sem haldnar verði sýningar, sem 
tengjast því sem hæst ber á staðn-
um, merkri byggingarsögu hússins, 
hótelrekstri á fyrri hluta 20. aldar, 
samgöngusögu Suðurlands, fjölda 
listamanna sem dvöldu í Múlakoti 
og máluðu þar og garði Guðbjargar 
Þorleifsdóttur, sem er líklega elsti og 
stærsti skrúðgarður í sveit á Íslandi, 
sem varðveist hefur í lítt breyttri 
mynd. Enn er nokkuð í land með 
að unnt verði að opna hús eða garð 
fyrir gestum og gangandi nema á 
sérstaklega auglýstum degi.

Húsin endurbyggð

Endurbygging hússins hófst 
haustið 2014. Byrjað var á elsta 
byggingarhlutanum frá 1897, hlað-
inn sökkull endurbyggður, suður- 
og austurhliðar þess endurviðaðar 
eftir þörfum og klæðning og gluggar 
endurnýjaðir. Allir þeir sem að verki 
koma eru fagmenn úr héraði.

Sjálfseignarstofnunin hefur 
þegar hlotið nokkra styrki til 
framkvæmda, svo sem frá for-
sætisráðuneyti, Minjastofnun 
Íslands, Héraðsnefnd Rangæinga, 
Uppbyggingarsjóði Suðurlands 
og Náttúruverndarsjóði Pálma 

Jónssonar, stofnanda Hagkaups, 
auk framlaga Vinafélagsins, en mikið 
vantar á að verkið sé að fullu fjár-
magnað, enda um langtímaverkefni 
að ræða.

Endurreisn garðsins hefur verið 
nemendaverkefni Landbúnaðar-
háskóla Íslands, deildarinnar á 
Reykjum í Ölfusi. Það er mikil-
vægt fyrir kennslu garðyrkjunema, 
þar sem mjög fáir gamlir garðar í 
upprunalegu formi eru til í landinu. 
Þegar hafa verið farnar tvær vinnu-
ferðir, síðastliðið haust og í apríl 
2016. Þriðja ferðin er á döfinni um 
mánaðamótin ágúst – september í ár.

Í sumar hefur verið lögð höfuð-
áhersla á endurreisn garðsins, sum-
arstörfum þar hefur verið sinnt af 
kappi og nú er risin vegleg girðing 
umhverfis nýjasta hluta hans í anda 
gömlu girðingarinnar, en garðurinn 
og umgjörð hans er órjúfanlegur 
hluti uppbyggingar gamla bæjarins 
í Múlakoti.

Vinafélag gamla bæjarins í 
Múlakoti var stofnað í febrúar 2015. 
Tilgangur félagsins er að styðja við 
sjálfseignarstofnunina með ráðum og 
dáð og vekja athygli á því sem vel er 
gert. Liðlega 70 manns eru í félaginu 
og árgjaldið aðeins kr. 4.000.

Sigríður Hjartar,
Múlakoti i Fljótshlíð

Lesendur 

Hátíð í Múlakoti í Fljótshlíð 26. ágúst:

Ljósakvöld í ágústhúmi

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins

Suðurhlið hússins í Múlakoti í endurbyggingu.

Fyrsta ferðin, nemendur Garðyrkjuskólans í önnum.

Gróður og girðing endurnýjuð sumarið 2016.

Afkvæmarannsóknir í 
sauðfjárrækt 2016
Fagráð í sauðfjárrækt ákvað í 
vetur að gera þær breytingar á 
reglum um styrkhæfar afkvæma-
rannsóknir frá því sem var í gildi 
sl. haust, að lágmarksfjöldi vet-
urgamalla hrúta í samanburði 
skyldu vera 4 í stað 5 og að styrk-
urinn á hvern veturgamlan hrút 
skyldi hækka úr 2.000 kr. í 3.500 
kr.  

Jafnframt að ef sú heildarupphæð 
sem áætluð er af fagfé til þessa verk-
efnis gengur ekki út mun styrkurinn 
hækka þannig að hann deilist jafnt 
út á alla veturgömlu hrútana. Reglur 
fyrir styrkhæfum afkvæmarannsókn-
um þetta haustið eru eftirfarandi:

• Í samanburði þurfa að vera 5 
hrútar og að lágmarki séu 4 af 
þeim veturgamlir (fæddir 2015). 

• Undan hverjum hrúti þarf að 
ómmæla og stiga 8 lömb af 
sama kyni og hrúturinn þarf að 
eiga 15 afkvæmi með kjötmats-
upplýsingar. 

• Hrútarnir skulu hafa verið not-
aðir á sem jafnasta ærhópa þar 
sem aldur er blandaður. Ekki er 
tekinn gildur afkvæmadómur 

hrúta sem notaðir er á vetur-
gamlar ær, nema allir hrútarnir 
í samanburðinum séu notaðir 
á veturgamlar ær (gemlinga). 

• Ganga þarf frá afkvæma-
rannsókninni í Fjárvís.is (vista 
uppgjörið).  Þeir sem ekki eru 
í netskilum leiti aðstoðar hjá 
ráðunautum RML. 

• Tilkynna þarf að uppgjöri sé 
lokið með því að senda tölvu-
póst á ee@bondi.is

Tekið skal fram að ekki eru takmörk 
fyrir því hve margir hrútar geta verið 
með í  rannsókninni umfram lág-
markskröfur og greiddur er styrkur 
á alla veturgamla hrúta sem eru með 
í samanburðinum.

Skilyrðin sem sett hafa verið 
varðandi veturgömlu hrútana hafa 
þann tilgang að hvetja til aukinnar 
notkunar á lambhrútum og mark-
vissrar prófunar á þeim með það fyrir 
sjónum að hraða erfðaframförum í 
stofninum. Líkt og bændur þekkja 
eru vel útfærðar afkvæmaprófanir 
ákaflega skilvirk leið til þess að meta 
gildi hrútanna sem ræktunargripa 
m.t.t. skrokkgæða. 

Styrkir til rannsókna 
og þróunarverkefna 

í nautgriparækt 
Framleiðnisjóður landbúnaðarins auglýsir hér með eftir umsóknum 
um styrki til rannsókna og þróunarverkefna í nautgriparækt sam-
kvæmt verklagsreglum Bændasamtaka Íslands um ráðstöfun fjár 
til rannsókna og þróunarverkefna í nautgriparækt, sbr. auglýsingu 
nr. 702/2014.

Umsókn skulu fylgja eftirfarandi upplýsingar: 
      - Yfirlit um tilgang og markmið verkefnisins 
      - Listi yfir alla sem eiga aðild að verkefninu 
      - Tímaáætlun verkefnisins 
      - Fjárhagsáætlun verkefnisins. 
      - Hvernig verkefnið nýtist nautgriparæktinni. 
      - Hvar og hvernig niðurstöður verða kynntar 

Umsóknafrestur er til 1. október n.k

Reglur um styrkina og umsóknareyðublöð er að finna á www. fl.is/
þróunarfé

Aðeins er tekið við umsóknum á eyðublöðunum sem þar er að finna

Umsóknum skal skilað til Framleiðnisjóðs landbúnaðarins, 

Hvanneyri 311 Borgarnes, merktum: umsókn um þróunarfé. 

Nánari upplýsingar veitir Þórhildur Þorsteinsdóttir, framkvæmdastjóri 
Framleiðnisjóðs landbúnaðarins; thorhildur@fl.is

Framleiðnisjóður landbúnaðarins

Hvanneyri – 311 Borgarnes

Sími 430-4300



46 Bændablaðið | Fimmtudagur 25. ágúst 2016

Laugardaginn 13. ágúst síðast-
liðinn frumsýndi Hekla nýjan 
VW Tiguan. 

Nokkrum dögum áður gafst 
mér kostur á að prófa þennan 
nýja tæknivædda bíl sem er mikið 
breyttur frá fyrri árgerðum.

Eflaust hafa þeir sem lesa þessa 
pistla mína rekið augun í að ég er 
lítið hrifinn af því að stækka felg-
ur undir nýjum bílum, ég vil hafa 
felgurnar eins litlar og hægt er. 
Tiguan er hægt að fá á 17 tommu 
felgum, en bíllinn sem ég prófaði 
var á 19 tommu felgum sem gefur 
skemmtilegt grip á góðu malbiki, 
en virkar eins og að bíllinn sé 
grjótharður á malarvegum og við 
hverja grjótnibbu eru hliðar dekkj-
anna í hættu. 

Fjórhjóladrifinn fólksbíll eða 
jepplingur?

Að undanförnu þá hef ég flokk-
að jeppa, jepplinga og fólksbíla 
samkvæmt „prófíl“ dekkja (fjöðr-
unarhæð hjólbarða). Vegakerfi 
Íslands er engan veginn tilbúið 
fyrir þá dekkjaþróun sem flestir 
bílaframleiðendur eru komnir í, þá 
er það bara kostnaðarauki fyrir bif-
reiðaeigendur sem höggva hliðarn-
ar úr þessum lágu dekkjum (sam-
anber undanfarin tvö vor í holum 
Reykjavíkur og slakt viðhald 
malarvega á landsbyggðinni þar 
sem stórgrýti stendur víða upp úr 
vegum til þess eins að skemma bíla 
og dekk). Af dekkjastærðinni einni 
er Tiguan fjórhjóladrifinn sportbíll 
sem hefur útlit jepplings.

Skemmtilegur kraftur í vélinni 
og miklar tækninýjungar

Í boði eru átta mismunandi Tiguan 
á verðbilinu frá 5.890.000 upp í 
lúxusútgáfu sem kostar 7.990.000, 
en bíllinn sem ég prófaði var næst-
dýrasti: 

Sjálfskiptur Tiguan Highline 
með 2,0 TDI dísilvél sem skil-
ar 150 hestöflum og kostar 
7.490.000. Snerpan í vélinni skilar 
bílnum fljótt upp í umferðarhraða 

(hættulega snöggur, það þarf að 
passa sig sé manni annt um öku-
skírteinið). 

Að keyra bílinn á bundnu 
slitlagi er hreinn unaður, nánast 
ekkert veghljóð og mjög lítið hljóð 
inni í bílnum þegar ekið var eftir 
malarvegi. Bíllinn sem ég próf-

aði var útbúinn akreinarlesara og 
á að vera hægt að sleppa stýrinu 
um stund og bíllinn beygir sjálf-
ur þar sem hann á að lesa hvítar 
veglínurnar beggja vegna við bíl-
inn, en það vantar mikið upp á að 
veglínur séu með öllum vegum 
og þær sem eru til staðar eru oft 
ólæsilegar fyrir bílinn, þá bremsar 
bíllinn lítillega til að láta vita að 
vegmerkingarnar eru illlæsilegar. 

Mikið af þæginda tæknibúnaði 

Hraðastillirinn (cruse control) 
er útbúinn fjarlægðarskynjara í 
næsta bíl og sem dæmi hafði ég 
hraðastillinn stilltan á 90 km hraða 
og keyrði uppi bíl sem var á 70. 
Hraðastillirinn hægði sjálfkrafa á 
bílnum og svo vel vildi til að bíllinn 
á undan var að fara að beygja 90 
gráðu beygju á sama stað og ég. 

Hraðastillirinn hélt jöfnu bili á 
milli bílanna í gegnum beygjuna án 
þess að ég þyrfti að snerta bremsur. 
Góður búnaður sem virðist hægt að 
treysta fullkomlega. Átta tommu 
snertiskjárinn gefur góða mynd 
aftur fyrir bílinn og þegar stillt 
er á leiðsögukerfið sýnir skjárinn 
alltaf hver hámarkshraðinn er á 
hverjum stað. Sá reyndar vitleysu í 
tvígang þar sem bæði var uppgefið 
að hámarkshraðinn væri hærri og 
lægri en það sem hann er á hvor-
um stað. Upphitað stýri er eitthvað 
sem mætti vera í fleiri bílum, þetta 
er svo notalegt á köldum vetrar-
morgnum.

17 tommu felgur betri á vondum 
vegum, en stærri felgurnar 

Hliðarspeglarnir mættu vera stærri, 
en baksýnisspegillinn inni í bílnum 
er mjög vel staðsettur og góður. 
Alls ók ég bílnum rúma 250 km. 
og samkvæmt aksturstölvunni var 
ég að eyða 5,6 lítrum á hundraðið 
(uppgefin eyðsla í blönduðum 
akstri er 5,7 lítrar). 

Á heildina litið er Volkswagen 
Tiguan góður valkostur sem fjór-
hjóladrifinn fólksbíll, en ef á að 
nota bílinn mikið á möl er ekki 
sniðugt að vera á 18, 19 og 20 
tommu felgunum sem í boði eru 
undir bílinn þar sem fjöðrunin er 
svo góð að maður finnur ekkert 
fyrir steinum og holum fyrr en 
maður er búinn að höggva í sund-
ur hlið á dekki og jafnvel beygja 
felgu.

Ég er aldrei sáttur við ljósa-
búnað í bílum þar sem hægt er að 
fara af stað bara með kveikt ljós 

að framan og engin að aftan. Lögin 
segja að það eiga að vera ljós allan 
hringinn alltaf í akstri og það hlýt-

ur að vera hægt að panta bílana 
löglega fyrir íslenska umferð til 
landsins.Farangursrýmið er gott.

Ljós kvikna að framan, en ekki að aftan nema ljósarofanum sé snúið.

Með hraðastillinn stilltan á 90, en bíllinn fyrir framan er á 70 og hraðastillirinn 
sér um að halda réttu bili á milli bíla.

Þyngd 1.673 kg  

Hæð 1.673 mm

Breidd 1.839 mm

Lengd 4.486 mm

Helstu mál og upplýsingar

Vélabásinn

liklegur@internet.is

Hjörtur L. Jónsson

Laugardaginn 13 ágúst síðast

liklegur@internliklegur@internnet.isnet.is
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 Tiguan er óneitanlega fallegur og vel hannaður bíll. Myndir / HLJ

Baksýnisspegillinn er góður og sýnir vel aftur fyrir bílinn.

Varadekkið er það sem ég kalla aumingja, en má nota í neyð.

Nítján tommu felgur og lágir hjól-
barðar henta ekki vel íslensku vega-
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Í síðasta pistli skrifaði ég um 
áhyggjur mínar af umferðar-
þunga á hringveginum og þá sér-
staklega kaflanum frá Reykjavík 
að Höfn í Hornafirði. Um síðustu 
helgi var ég staddur á bílaplan-
inu við Gullfoss og hitti þar tvo 
fyrrum sveitunga mína sem eru 
rútubílstjórar. 

Ég spurði þá af hverju væru 
svona margar rútur á svæðinu og 
tjáðu þeir mér að í Reykjavíkurhöfn 
væru tvö skemmtiferðaskip og að 
það væru 60 rútur að keyra farþega 
úr skipunum (sé miðað við 50 far-
þega í hverri rútu er þetta 3.000 
manns). 

Það voru ekki bara rútur þarna, 
en ég taldi a.m.k. yfir 10 leigubíla 
og annað eins af sérútbúnum fjalla-
jeppum og ofan á þetta voru tugir 
bílaleigubíla og íslenskt fjölskyldu-
fólk. Bæði bílastæðin við Gullfoss 
á þessum tímapunkti voru fullnýtt 
og rúmlega það.

Hjartaáfall á versta mögulega 
stað og stund

Þegar ég var að búa mig til brott-
farar voru skammt frá mér erlend-
ir ferðamenn í átta til níu manna 
bíl sem lögðu af stað rétt á undan 
mér. Þegar ég og ferðafélagar mínir 
vorum rétt komnir af stað ókum 
við fram á þennan bíl stopp úti í 

vegkanti og greinilegt að eitthvað 
mikið var að og virtist sem farþegi 
í bílnum hefði fengið hjartaáfall. 

Rútubílstjóri sem þarna var 
hringdi eftir sjúkrabíl, en aðra hjálp 
var ekki hægt að veita að svo komnu 
máli. Um tuttugu og fimm mínútum 
seinna stóð ég við Geysi og sá tvo 
sjúkrabíla og einn lögreglubíl koma 
með forgangsljósum og sírenuhá-
vaða. Sökum umferðarþunga gekk 
för þeirra afar hægt (tók óralangan 
tíma að komast 500 metra kaflann 
í gegn hjá Geysi) og var mér hugs-

að til sjúklingsins hvort þessi hjálp 
væri ekki orðin of sein. 

Óásættanlegt ástand við íbúa og 
ferðamenn vegna margmennis 

og umferðarþunga

 Eftir að hafa orðið vitni af tím-
anum sem tók sjúkrabíl að koma 
upp á Gullfoss varð mér hugsað 
til íbúanna á svæðinu í kringum 
Gullfoss og Geysi og þá þjónustu 
sem það má búast við ef alvarlegt 
slys verður á svæðinu. Í framhaldi 

af þessu varð mér hugsað til þess 
að þegar gefin eru leyfi til að halda 
aksturskeppnir eins og torfæru- og 
motocrosskeppnir þar sem á milli 
20 og 60 keppendur eru að keppa í 
kappakstri, er mótshöldurum skylt 
að hafa sjúkrabíl á svæðinu sam-
kvæmt leyfisbréfinu. Er ekki kom-
inn tími á að koma fyrir sjúkrabíl í 
uppsveitum Árnessýslu á þessum 
þyngstu álagsdögum eða að ferða-
skrifstofurnar sem skipuleggja 
ferðirnar á þessa vinsælustu ferða-
mannastaði taki sig saman og kaupi 
þjónustu frá Rauða krossinum með 
staðsetningu sjúkrabíls í námunda 
við Gullfoss og Geysi? Allavega 
finnst mér það sjálfsagður hlutur 
og tel að ferðaskrifstofurnar hljóti 
að ráða við það fjárhagslega þegar 
akstursíþróttafélögin geta það.

Aftur af miklum umferðarþunga á vegum:

Íbúar á Suðurlandi búa við hættuástand

liklegur@internet.isnet.is

ÖRYGGI – HEILSA – UMHVERFI Hjörtur L. Jónsson

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300
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LEGGJA AF STÖKUM FAÐMLAG LOGA RÍKI 
Í AFRÍKU YNDIS RÖÐ
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Mikill fjöldi ferðamanna við Geysi og Gullfoss kallar á aukna þjónustu sjúkraliðs og öruggt aðgengi sjúkrabíla. 

Glæsilegur og rómantískur
veitingastaður í sögufrægu  
húsi í hjarta borgarinnar  

við Ingólfstorg
j

Borðapantanir í síma 
511 5090

www.einarben.is

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300 

Næsta blað kemur út
8. september
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Hafsteinn er fæddur í Kópavogi 
og Ann-Charlotte í Ludvika í 
Svíaríki. Lífsleiðir fléttuðust 
saman í Öxarfirði fyrir 12 árum 
síðan. Við keyptum jörðina 2012 
eftir að hafa leitað að jörð í þó 
nokkurn tíma. 

Við höfum smám saman verið að 
fjölga fé og bæta stofninn með aðstoð 
góðra granna og vina.

Býli:  Gilsbakki.

Staðsett í sveit:  Öxarfirði.

Ábúendur: Hafsteinn Hjálmarsson 
og Ann-Charlotte Fernholm.

Fjölskyldustærð (og gæludýra): 
Brynjar Freyr, 18 ára, Bergþór Logi, 
13 ára, Carl Mikael, 7 ára, Isabella 
Ásrún, 5 ára, smalatíkin Ronja og 
kötturinn Brandur.

Stærð jarðar?  Um 600 ha með landi 
Gilhaga, óskipt heiðarland milli jarð-
anna. Ræktað land beggja jarða 55ha 
sem við nýtum.

Gerð bús? Sauðfjárbú.

Fjöldi búfjár og tegundir? Um 
500 vetrarfóðraðar kindur, 7 hross, 
9 endur og 8 hænur.

Hvernig gengur hefðbundinn 
vinnudagur fyrir sig á bænum? 
Árstíðabundið eins og gengur og 
gerist á sauðfjárbúum. Bóndinn 
heimavinnandi og húsfrúin kennari 
í grunnskólanum.

Skemmti legustu/ le iðinleg-
ustu bústörfin? Öll bústörf eru 
skemmtileg þegar vel gengur. 
Nema kannski skítasköfun.

Hvernig sjáið þið búskapinn 

fyrir ykkur á jörðinni eftir fimm 
ár? Með svipuðu sniði en vonandi 
getur frúin unnið meira heima.

Hvaða skoðun hafið þið á félags-
málum bænda? Þau eru í góðum 
höndum þeirra sem hafa vit á því!

Hvernig mun íslenskum landbún-
aði vegna í framtíðinni? Vonandi 
vel, en það byggist á að framleiðslu-
vörurnar seljist og viðunandi verð 
fáist fyrir þær.

Hvar teljið þið að helstu tækifærin 
séu í útflutningi íslenskra búvara? 
Halda á lofti gæðum og hreinleika 
vörunnar.

Hvað er alltaf til í ísskápnum? 
Pepsi, ostur, smjörvi og egg.

Hver er vinsælasti maturinn á 
heimilinu? Ærfille, grjónagrautur, 
lambahryggur.

Eftirminnilegasta atvikið við 
bústörfin? Fyrsti sauðburðurinn 
eftir að við keyptum jörðina.

Líf og lyst
BÆRINN OKKAR

Krásir úr berjum og sveppum
Sumarið hefur verið einkar 
hagstætt fyrir berjauppskeruna 
núna í haust. Ber má nota á ýmsa 
vegu; ber ofan á  jógúrt er sæl-
gæti, líka í ávaxtasalat eða jafnvel 
í gamaldags böku. 

Þótt bláber og súkkulaði sé 
kannski ekki algeng samsetning þá 
fer dökkt súkkulaði mjög vel með 
ljúffengum bláberjum. Það má líka 
nota sólber með dökku súkkulaði 
og þá er gott að steikja þau með 
smá smjöri, ásamt ögn af sykri og 
ögn af vínslettu – og þar er tequila 
í uppáhaldi hjá mér.

Bláberjabaka

– sem ekki þarf að baka

Fyrir botn:

 › 1 1/2 bolli súkkulaðikex eða 30  
 stykki Oreo-smákökur

 › 6 matskeiðar ósaltað smjör

 › 50 g dökkt eða hálfsætt súkkulaði,  
 hakkað

Fyrir fyllingu:

 › 350 g dökkt eða hálfsætt súkkulaði,  
 saxað

 › 250 ml rjómi eða blanda af rjóma og  
 jógúrt

 › 1/2 teskeið vanilluþykkni eða dropar

 › 200 g fersk bláber sem búið er að  
 skola og þurrka

Aðferð
Til að undirbúa botninn. Setjið 
smákökurnar í matvinnsluvél og 
myljið þær smátt. Magnið af mylsnu 
ætti að vera um einn og hálfur bolli.
Hitið smjör og súkkulaði saman 
í örbylgjuofni í um eina mínútu. 
Hrærið í 15 til 20 sekúndur eða 
þar til súkkulaðið hefur bráðnað 
og er slétt. Bætið kexmylsnunni 
við blönduna.
Pressið niður í tartalettur eða 
grunna eftirréttadiska. Gott er að 
nota glas og plastfilmu til að pressa 
mylsnuna niður. Setjið í  kælinn í 
að minnsta kosti 30 mínútur til að 
leyfa botninum að harðna.
Því næst er fyllingin undirbú-
in. Hrærið súkkulaðið og rjóma 
í litlum potti yfir lágum hita þar 
til súkkulaðið hefur bráðnað og 
er slétt. Gæta skal þess að hita 
blönduna varlega til að forðast 
að hún brenni ekki. Ef nota skal 
jógúrt er rjómi soðinn fyrst, síðan 
er bráðnuðu súkkulaðinu hellt yfir. 
Þetta er tekið af hitanum, svo er 
vanillu hrært saman við og jógúrtið 
einnig. 
Skiptið fyllingunni því næst jafnt 
í formin. Kælið í 10 til 15 mín-
útur til að leyfa fyllingunni að 
stífna örlítið upp. Þá eru bláber 
sett ofan á. Kælið þar til fyll-
ingin er alveg stíf, í að minnsta 
kosti í eina klukkustund. Þetta 
má geyma í  kæli í allt að 5 daga. 

Hvít súkkulaði-ostakaka með 
hindberjum

Hér er svo uppskrift að fallegri 
súkkulaði-ostaköku, sem fólk vill 
alltaf meira og meira af.

 › 300 g rjómaostur

 › 250 g mascarpone-ostur

 › 300 ml rjómi

 › 500 g hvítt súkkulaði (hægt er að  
 nota  hvaða tegund af súkkulaði sem  
 er og  jafnvel minna magn)

 › 500 g kex (t.d. digestives eða  
 Haustkex sem margir þekkja, eða  
 bara það sem til er í skápnum)

 › 50–100 g  af smjöri (fer eftir  
 kextegund)

 › Hindber eða önnur ber

Myljið kexið þar til það er orðið 
að mylsnu. Bætið bræddu smjöri 
við (annaðhvort í matvinnsluvél eða 
hitið varlega á helluborði. Magn fer 
eftir kexinu en þetta á að vera með 
sandáferð).
Setjið kexblönduna í botn á köku-
formi – eða stráið yfir ostakökuna 
eins og hér er gert.
Bræðið súkkulaðið í glerskál yfir 
skál af heitu vatni. Hrærið öðru 

hverju í til að koma í veg fyrir að 
kekkir myndist.
Blandið saman rjóma- og mascar-
pone-osti með þeytara. Gott er að 
nota rafmagnsþeytara eða hrærivel. 
Bætið rjóma við og þeytið. Bætið 
loks bræddu súkkulaði við blönduna 
og hrærið. Ef blandan virðist örlítið 
„hleypt“ þarf að halda áfram að 
hræra.
Setjið  blönduna í fallega skál 
og stingið berjunum í kökuna. 
Skreytið með kexmylsnunni eða 
setjið mylsnuna neðst í tertuform 
og rjómaostblönduna ofan á. 
Setjið í ísskáp og 
kælið eins lengi 
og svigrúm er 
til – helst yfir 
nótt.
Framreiðið með 
þeyttum rjóma.
 
Makkarónur og ostur með 
sveppum og beikoni

 › 1 pakki makkarónupasta (um það  
 bil 4 bollar)

 › 4 msk. smjör

 › 200 g ferskir sveppir, saxaðir    (ekki  
 verra að tína villisveppi)

 › 1 lítill laukur, fínt hakkaður

 › 1 msk. hveiti

 › 3/4 tsk. sinnepsduft

 › 1/2 tsk. salt

 › 1/4 tsk. malaður svartur pipar

 › 1 1/2 bollar nýmjólk

 › 3 bollar rifinn ostur (gott að nota  
 blandaðan ost, sem er búið að geyma  
 í frysti)

 › 1 egg

 › 4 msk. ferskar kryddurtir að eigin vali

 › 8 sneiðar beikon, stökksteikt á pönnu

Aðferð
Bræðið tvær matskeiðar af smjöri 
í stórum potti yfir miðlungs háum 
hita. Setjið sveppi og lauk á sér 
pönnu. Gott er að steikja beikonið 
og nota svo fituna af beikoninu til 
að steikja sveppina og laukinn í. Það 
ætti að taka um 5 mínútur. 
Hrærið hveiti, sinnepi, salti og pipar 
saman við smjörið. Eldið í um eina 
mínútu. Hrærið mjólkina saman við 
blönduna og eldið þar til sósan er 

slétt og hefur þykknað. Hrærið 
stöðugt í blöndunni í 

um þrjár mínútur. 
Fjarlægja af hit-
anum. Bætið þá 
við rifnum osti og 

einu eggi og hrærið 
þar til osturinn hefur 

bráðnað. Blandið saman 
við soðið pastað.
Stráið stökku beikoni yfir hvern 
skammt og skreytið með sveppum 
og ferskum kryddjurtum. 

MATARKRÓKURINN – BJARNI GUNNAR KRISTINSSON MATREIÐSLUMEISTARI
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Endurskinshúfa

HANNYRÐAHORNIÐ  garn@garn.is

Nú þegar sumri fer að halla erum 
við mæðgur byrjaðar að hugsa 
til haustsins. Eitt af því sem er 
frábært fyrir alla er húfa, vett-
lingar, legghlífar og fleira prjónað 
úr hinu frábæra endurskinsgarni 
okkar.  

Garnið er mikið öryggisatriði 
þegar dimma fer og ættu öll börn 
að hafa húfu á höfði með innbyggðu 
endurskini. Við gefum ykkur hér 
uppskrift að húfu sem hentar bæði 
strákum og stelpum en fleiri stærð-
ir fylgja með kaupum á garni hjá 
okkur og endursöluaðilum garnsins. 

Stærð: 

10-12 ára (bláa húfan á myndinni).

Garn : 

Glühwürmchen endurskinsgarn fæst hjá 
Handverkskúnst - 1 dokka – skoðaðu litaúrvalið á 
www.garn.is.

Prjónar: 

Hringprjónn 40 sm, nr 5,5 og 6. Sokkaprjónar 
nr 6.

Prjónafesta: 

15 lykkjur = 10 sm á prjóna nr 6.

Skammstafanir:

PM: prjónamerki

Aðferð: Húfan er prjónuð í hring og skipt yfir 
á sokkaprjóna þegar lykkjum fækkar í úrtöku. 

Húfan: Fitjið upp á hringprjón nr 5,5; 70 lykkjur, 
setjið PM og tengið í hring og prjónið:

Umferð 1: prjónið slétt

Umferð 2: prjónið *1 lykkju slétt, 1 lykkja brugð-
ið* Endurtakið frá *-* út umferðina. 

Endurtakið umferðir 1 og 2, einu sinni enn. 
Skiptið yfir á hringprjón nr 6 og prjónið áfram 
umferðir 1 og 2 þar til húfan mælist 13 sm eða 
sú hæð sem þið viljið hafa á húfunni. 

Úrtaka: 

Umferð 1: Prjónið *2 lykkjur slétt saman, 
prjónið12 lykkjur slétt* endurtakið frá *-* út 
umferðina . Prjónið eina umferð; 1 slétt, 1 brugð-
in og passið að munstrið haldi áfram eins og 
áður.  ATH: úrtökulykkjan er alltaf prjónuð slétt.

Umferð 2: Prjónið *2 lykkjur slétt saman, prjónið 
11 lykkjur slétt* endurtakið frá *-* út umferðina 
. Prjónið eina umferð; 1 slétt, 1 brugðin.

Umferð 3: Prjónið *2 lykkjur slétt saman, prjónið 
10 lykkjur slétt* endurtakið frá *-* út umferðina 
. Prjónið eina umferð; 1 slétt, 1 brugðin.

Haldið áfram að taka úr á þennan hátt en fækkið 
um 1 lykkju á milli úrtaka, þar til 5 lykkjur eru 
eftir á prjónunum. Slítið bandið frá og dragið 
bandið í gegnum lykkjurnar sem eftir eru. Gangið 
frá endum og þvoið húfuna í höndunum eða 
á ullarprógrammi í þvottavél. Leggið til þerris.

Prjónakveðja,
mæðgurnar í 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

2 1 4 6 3

3 8

1 3 5 2 7

7 5 9 2 8 6

4 9 6 3 5

6 2 3 4 7 1

1 8 5 9 7

2 7

5 6 9 1 8

Þyngst

4 3 1 2

8 2 5 9

7 8 4 3

5 9 2 6 1

3 7

5 1 6 2 8

6 4 1 9

2 9 8 3

4 5 7 6

1 8

8 2 5 6

5 4 1 9

3 5 9 6 4

1 2 3 7 8

4 7 8 1

2 9 4 8

3 6

1 5

4 8 1

6 7 4 2 8

8 1 6

2 6

2 3 7

4 5 3 1 9

9 8 2

8 3

FÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐ

Fótbolti og plokkfiskur
Viktor Smári er tíu ára en alveg 
að verða ellefu. Hann á heima í 
Grafarholti í Reykjavík og finnst 
plokkfiskur besti maturinn sem 
hann fær. Viktor hefur gaman af 
fótbolta og fór á EM í Frakklandi 
í sumar og hann langar til að vera 
bóndi þegar hann verður stór. 

Nafn: Viktor Smári Unnarsson.

Aldur: 10 ára.

Stjörnumerki: Vog.

Búseta: Grafarholt.

Skóli: Sæmundarskóli.

Hvað finnst þér skemmtilegast í skól-
anum? List og verkgreinar.

Hvert er uppáhaldsdýrið þitt? 
Hundur.

Uppáhaldsmatur: Plokkfiskur.

Uppáhaldshljómsveit: 21 Pilots.

Uppáhaldskvikmynd: Star Wars.

Fyrsta minning þín? Þegar ég byrjaði 
að spila fótbolta.

Æfir þú íþróttir eða spilarðu á hljóð-
færi? Fótbolta og handbolta með Fram.

Hvað ætlar þú að verða þegar þú 
verður stór? Mig langar að verða 
bóndi.

Hvað er það klikkaðasta sem þú 
hefur gert? Fara í klifurgarð og í 
rússíbana.

Hvað er það leiðinlegasta sem þú 
hefur gert? Taka til í herberginu.

Gerðir þú eitthvað skemmtilegt í 
sumar? Ég fór á EM til Frakklands.

Vantar þig íslenskan lopa?
Álafosslopi - Plötulopi - Léttlopi - Einband - Bulkylopi - Kambgarn

Heimasíðan gefjun.is
býður upp á lopa frá

Ístex á lægsta
fáanlega verði !

Sendum um allt land!

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300 

Næsta blað kemur út 
8. september
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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

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

www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is

Bjóðum uppá fjölbreytt 
úrval aukahluta frá Ålö, 

baggagreipar, skóflur, gafflar 
og margt fleira.

Mótorar og varahlutir á lager
Hröð og góð þjónusta

Dreifingaraðili BRIGGS & STRATTON
á ÍSLANDI

MHG VERSLUN EHF 544-4656 - MHG.IS

FJÓRHJÓLIN 
FÆRÐU HJÁ OKKUR

 

CFORCE 800
Götuskráð 4X4 tveggja manna með 

innspýtingu, spili og dráttarkúlu, 
rafmagnsstýri og sætisbaki 

Verð 1.766.129,- án Vsk.
Verð 2.190.000,- með Vsk.

CFORCE 450
Götuskráð 4X4 eins manna með 

rafmagnsstýri, spili og dráttarkúlu 
Verð 966.935,- án Vsk.
Verð 1.199.000,- með Vsk.

Bruteforce 750
Torfæruskráð 4X4 með rafmagnsstýri 

Verð 1.766.129,- án Vsk.
Verð 2.190.000,- með Vsk.

Tímarit

Dagblöð

Bækur

Rafbækur

Auglýsingar

Bæklingar

895 1133 • ingvi@prentsnid.is

VR Sumarhúsasmíði

Pípulagnir
Efnissala

Sumarhús
Gestahús ● Garðhús

Geymslur ● Flutningur

Sími 898 1598

Facebook: VR Sumarhúsaþjónustan
Netfang: vrsumarhus@gmail.com

Til sölu ca 70 fm sumarhús í Gríms-

Allar frekari uppl. veitir Heimir í síma 
892-3742.

Málningarsprautur til leigu. Henta 

panelloft og grindverk svo eitthvað sé 
talið. 3ja daga leiga aðeins 35.490 kr. 
Frekari uppl. á www.sprautur.is eða í 
síma: 821-8519.

Uppl. í síma 893-3344.

-

3.350 þús. Uppl. í síma 860-2802.

kr 55.000 kr. Uppl. í síma 663-2400.

-

4210.

hjá Bílasölu Selfoss í síma 480-4000.

Uppl. í síma 854-3601.

án vsk). Tilboð í ágúst = mínus 10% 
afsláttur. H. Hauksson ehf. Uppl. í 
síma 588-1130.

Hitaveituskeljar. Trefjaskeljar. Sterkar 

á potta. Margar stærðir. Lok sem þola 

sími 777-2000 og 777-2001. Sendum 
hvert á land sem er.

590.000 með vsk. (kr. 468.000 án 

1130.

-
er nýjar skæralyftur frá Skyjack og 

Til sölu 4 rúmmetra steyputunna 

steypuvíbrari 7 metra hámarksbreidd. 

-

með vsk (kr. 170.000 án vsk). H. 

af kerrum. Sérpöntum ýmsa hluti. 
Sendum um land allt. Brimco ehf. 

frá kl.13.00-16.30.

Cemtec sænskar skeifur og fjaðrir. 

að betri verði. Afsláttur ef keypt er í 
magni. Sendum um land allt. Brimco 

brimco.is.

-

þús.+vsk - hægt að fá málaðar -. Með 

Uppl.í símum 898-4500 og 894-6000.
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S: 5272600 - www.velavit.is
Varahlutir - Viðgerðir

Vélavit

Hydrema M1400 Hjólagrafa
Smurkerfi, Rótortilt  
og ein skófla
Notuð 2.900 vst.
Verð kr.12.500.000 + Vsk.
Vélavit sími: 527-2600

JCB 3CX árg 2004  
notuð 8000 vst.
Vökvahraðtengi framan og aftan 
2 skóflur ný afturdekk , servo, 
olíumiðstöð
Verð kr. 4.800.000+vsk.
Vélavit sími: 5272600

Hydrema WL830 Hjólaskófla
9 Tonna vél, hraðtengi , Ryðfrí 
skófla, vél sandblásin og máluð.
Verð kr. 3.900.000 + vsk.
Vélavit sími: 5272600

Terex SKL834 árg. 2004  
notaður 5.300 vst.
Fjaðrandi gálgi, keyrir á 40km, 
hraðtengi, Snjóplógur, skófla og 
smurkerfi, ný dekk eru til.
Verð kr. 4.500.000 + vsk.
Vélavit sími: 5272600

JCB 3CX árg. 2006
Er með heil servo,  
handverkfæralögn, stimpildælu,
Hamarlögn og 2 stk. tvívirkar 
lagnir á bakkó.
Notuð ca.7500 vst.
Vélavit sími: 5272600

Næsta Bændablað 
kemur út 

8. september

Smáauglýsinga- 
síminn er:

563 0300

Traktorsdrifnar rafstöðvar (Agro-
-Watt), www.sogaenergyteam.com - 
stærðir : 10,8 kw – 72 kw. Stöðvarnar 
eru með eða án AVR (spennujafnara). 
AVR tryggir örugga keyrslu á við-
kvæmum rafbúnaði t.d mjólkurþjón-
um, tölvubúnaði, nýlegum rafsuðum 

-
slum og stærðum á lager. Sjálfsog-

-

frábæru verði, 2” – 3” – 4”. Allur bún-
aður fyrir vökvun á ræktunarsvæðum. 

-

Vökvunarbúnaður fyrir ræktunar-

kúplingum. Sjálfsogandi traktorsdrifn-

-

verði frá Comet, www.comet-spa.com 

-

og styrkleikum. Fyrir rör frá 30 mm 

-
bremsum eða á stálgrind. Búnað-

búnaður fyrir sveitafélög og verktaka. 

-

lengdum. Allar lokur og lamir fylgja. 

Opið kl. 13.00-16.30.

fyrir 12 v. og 230 v. 5 km. drægni. 
Frábært verð, aðeins kr. 29.900,- Mik-
ið úrval af öðrum rafgirðingarvörum, 

16.30.

7,5 kw, 9,2 kw, 11 kw glussadrifnar : 

75 Alu gerð. Lengd 20,0 m x br. 7,5 

s. 861-3840.

Frábær við tamninguna. Engin verk-

Flugumýri 8, 270 Mosf., opið 13-

-
um. Eigum til nokkrar stærðir á lager. 

-
ar stöðvar fyrir ferðavagna. Við bjóð-
um upp á allar gerðir af rafstöðvum. 

-

893-3444.

cm. Verð fyrir 1 stk. 24.900 auk vsk. 
Verð 2-4 stk 22.900 auk vsk. 5 stk 

Weckman sturtuvagnar. 11 tonna, 
verð kr. 1.560.000 með vsk. 
(1.259.000,- án vsk). 13 tonna. Verð 
kr. 1.860.000,- með vsk (1.500.000,- 

-

3 m, 0,9 x 3 m, 0,75 x 3 m, 0,65 x 3 

821-8182.

Tveir gamlir til sölu: rússajeppi, árg. 
1966 L-57. Ekinn 59 þ. km. orginal. 

impreza 1600, árg. 1997 óryðgaður, 

árg. 2004, ekinn 103 þús. Sjálfskiptur 
á góðum dekkjum og talsvert mikið 

520 þúsund. Aðeins farið að örla á 

standi. Fæst á tilboði á 300 þúsund. 

Case 4230
Árgerð: 1997 - 84 hö. - Notkun: 7.700 vinnust.

Kr. 1.290.000,- án vsk.
Tilboð: 1.290.000,- án vsk.

Claas Areas
Árgerð: 2007 - 149 hö. 
Notkun: 5.000 vinnust.

Kr. 6.990.000,- án vsk.

Deutz Fahr K110
Árgerð: 2008 - 110 hö. 
Notkun: 4.190 vinnust.

Kr. 6.890.000,- án vsk.

McCormick MC135
Árgerð: 2006

Notkun: 7.000 vinnust.

Kr. 5.490.000,- án vsk.

New Holland TL100 A
Árgerð: 2006 - 100 hö.
Notkun: 4.800 vinnust.

Kr. 3.900.000,- án vsk.

Valtra A95
Árgerð: 2006 - 98 hö.

Notkun: - vinnust.

Kr. 3.900.000,- án vsk.

Valtra A95
Árgerð: 2005 - 120 hö.

Notkun: 14.000 vinnust.

Kr. 3.500.000,- án vsk.

Massey Ferguson 7480
Árgerð: 2011 - 155 hö.
Notkun: 2.100 vinnust.

Kr. 10.600.000,- án vsk.

Fendt 312
Árgerð: 2016 - 125 hö.
Notkun: 450 vinnust.

Vel búin vél með nýjum tækjum.

Kr. 13.400.000,- án vsk.

Tilboð!

Selfoss / Akureyri / Egilsstaðir
480 0400 / jotunn@jotunn.is

www.jotunn.is



52 Bændablaðið | Fimmtudagur 25. ágúst 2016

SOLIS 90 3,990,000+vsk
Með tækjum og skóflu 5.180.000+vsk

Solis.is, sími 841 1200 & 841 7300.

SOLIS 60 3,660,000+vsk
Með tækjum og skóflu 4.760.000+vsk

Solis.is, sími 841 1200 & 841 7300.

SOLIS 50 2,750,000+vsk
Með tækjum og skóflu 3.850.000+vsk

Solis.is, sími 841 1200 & 841 7300.

SOLIS 50 2,350,000+vsk
Með tækjum og skóflu 3.450.000+vsk

Solis.is, sími 841 1200 & 841 7300.

SOLIS 26 1.630.000+vsk
Með tækjum og skóflu 2.340.000+vsk

Solis.is, sími 841 1200 & 841 7300.

Haugsugur & keðjudreifarar
í mörgum stærðum

Vallarnaut.is, sími 841 1200 & 841 
7300.

www.solis.is
www.vallarnaut.is

vallarnaut@vallarnaut.is
solis@solis.is

Solis.is, sími 841 1200 & 841 7300.

Drifsköft og hlífar. Drifsköft, öryggis-
hlífar, hjöruliðskrossar, jókar, 
drifskaftsefni ofl.

Zetor. Mikið af varahlutum og síum í 
Zetor dráttavélar til á lager. Frábært 
verð.

Olíur og síur. Olíur og glussi á góðu 
verði. Eigum síur í flestar dráttavél-
ar. Einnig AdBlue í 20 ltr og 200 ltr 
umbúðum. Frábært verð.

Gamlar dráttavélar. Ertu að gera 
upp lúinn traktor? Eigum til á lager 
og útvegum varahluti í gömlu drátta-
vélarnar, einnig málningu, viðgerða-
bækur ofl.

Til sölu blástursvél fyrir ryðhreinsun 
og fl., ekki sandblástur. Uppl. í síma 
869-0175.

Til sölu vélavagn. 13 tonna öxlar, 
loftfjöðrun, dekk 295/80/22,5. Uppl. 
í síma 869-0175.

Polaris Sportsman 6x6, árg. '09. Gott 
hjól. Nýlega yfirfarið, olíur og ný reim. 
Sími 892-1675.

Sherco klifurhjól. Tilvalið í smala-
mennsku. Kemst upp bröttustu fjöll. 
Mjög lítið notað og gott hjól. Sími 

892-1675.Krabbagröfur og bakkó 
á flestar gerðir traktora. Gott verð 
og góð gæði. Svansson ehf, sala@
svansson.is, s: 697-4900.

Ruddasláttuvélar á allar stærðir af 
dráttarvélum og allt niður í rudda-
garðsláttuvélar. Svansson ehf, sala@
svansson.is, s: 697-4900.

Stauraborar fyrir þrítengi, fjórhjól og 
fl. Borastærðir frá 80 mm til 350 mm. 
Svansson ehf, sala@svansson.is, s: 
697-4900.

Iðnaðarhurð til sölu. Opnast upp. 
Stærð 5,2(h)x4,0(b) m, í góðu ástandi. 
Uppl. gefur Þórarinn Guðmundsson, 
thorarinn@benni.is, í síma 825-2214.

Solifer 450 hjólhýsi til sölu. Árgerð '86, 
mjög vel með farið, svefnpláss fyrir 
3-4. Vatnsmiðstöð, gas eldavél, WC. 
12 & 220 Volta rafkerfi. 2 fortjöld (vetr-
ar og sumar). Verð kr.700.000. Nánari 
uppl. í símum 561-8040 og 865-4011.

Buick Special 1940, árg. til sölu. 
Verðhugmynd 4 milljónir eða tilboð. 
Uppl. í síma 897-5341 eða 568-1981.

Til sölu Lincoln Capri, árg. 1957. Lítið 
ekinn, aðeins tveir eigendur frá upp-
hafi í USA og einn hér heima. Gott 
ástand, verð 3,4 m. kr. Uppl. í síma 
892-0084.

Skrifstofuhúsgögn úr ljósu beyki 
til sölu. Skrifborð, verð 15 þús. 
Rafmagns-skrifborð, verð 45 þús. 
Skúffukálfar með lykli, verð 4.500 kr. 
Skjalageymslur með lykli, verð 17.900 
kr. Getum útvegað skrifstofustóla og 
bókahillur. Betri myndir inn á heima-
síðu bbl.is, get séð um heimsendingu 
um land allt. Uppl. í síma 822-0311.

15 feta hraðbátur með 90 hestafla 
Johnsson utanborðsmótor. Kerra 
fylgir. 1.600.000/tilboð. Uppl síma 
897-4800, Siggi.

Hefilbekkur. Stærð: Hæð: 90 cm. 
Lengd: 203 cm + 10 cm skrúfan. 
Breidd: Mjórri endinn 54 cm. Breiðari 
endinn 81 cm. + 17 cm skrúfan. Mjög 
meðfæranlegur þrátt fyrir stærð. 
Viðmiðunarverð er kr. 160 þús. en 
allt skoðað.

Til sölu er þessi trjákurlari, mjög 
lítið notaður. Verðhugmynd 45.000. 
Upplýsingar gefur Bergþóra 696-8809 
eða Héðinn 661-1476.

Polaris Sportman Tour 2012. Ekið 
14.000 km. Allt yfirfarið og nýskoðað. 
Gott hjól í góðu ástandi. Verð 2,2 m. 
Uppl. í síma 861-1466.

Til sölu FIAT ALLIS LC 18 beltagrafa, 
árg. ´89. Malarskófla og fláaskófla. 
Ásett verð 1.500.000 + vsk. Uppl. í 
síma 861-3878.

Samkomu- og veislutjald 40 ferm. til 
sölu. Lítur vel út. Verð 250 þús. Uppl. 
í síma 618-4804.

Vicon 1601
Rúllusamstæða 

Árgerð: 2007

Kr. 2.200.000,- án vsk.

Welger Dbl Action 220 profi
Árgerð: 2005 

Notkun: 20.000 rúllur

Kr. 3.500.000,- án vsk.

Taarup Bio
Árgerð: 2009 

Notkun: 11.000 rúllur

Kr. 3.990.000,- án vsk.

Krone 1500 Combi pack
Árgerð: 2003

Kr. 2.590.000,- án vsk.

Deutz Fahr MP 130
Árgerð: 2003

Notkun: 12.000 rúllur

Kr. 2.490.000,- án vsk.

Vicon RF 135
Árgerð: 2001

Notkun: 22.000 rúllur

Kr. 2.490.000,- án vsk.

Claas Variant 280 Roto Cut
Notkun: 13.000 rúllur

Kr. 390.000,- án vsk.

Krone Vario Pack 1500
Árgerð: 2002

Notkun: 16.500 rúllur

Kr. 1.090.000,- án vsk.

Welger RP 200
Árgerð: 1996

Notkun: 17.000 rúllur

Kr. 790.000,- án vsk.

Lækkað
verð!

Selfoss / Akureyri / Egilsstaðir
480 0400 / jotunn@jotunn.is

www.jotunn.is
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Markaðstorg fyrir notaðar búvélar og tæki

DEUTZ-FAHR5110C -  árg. 2015
kr. 8.950.000- án vsk

DEUTZ-FAHR  RB 4.90 fastkjarnavél
árg. 2005 - kr. 1.490.000- án vsk

McCormick CX105 Xtra-Shift - árg. '05
kr. 3.950.000- án vsk

McCormick MX100C - árg. 2001
kr. 3.190.000- án vsk

KUBOTA M125X -  árg. 2012
kr. 7.190.000- án vsk

BOBCAT 316 smágrafa - árg. 2005
kr. 750.000- án vsk

MARSHALL QMD12 malarvagn  
 árg. 2012 - kr. 1.950.000- án vsk

JCB 3CX super - árg. 1998
kr. 3.000.000- án vsk

JCB 4CX - árg. 2006
kr. 5.500.000- án vsk

Sími 892-0016.

Sími 892-0016.

Sími 892-0016.

Sími 892-0016.

Sími 892-0016.

M.Benz E200 NGT árg. 2012 ek. 93 
þ. Gylltur að lit. Á ofurtilboði 3.995 þ. 
stgr. Ásett 5.590 þ. Góður og fallegur 
bíll. Uppl í s. 844-1640.

2ja öxla kerra. Til sölu 2ja öxla 
kerra smíðuð af Brimco ehf. Lengd 
palls er 4,20 mtr. og breidd 2,07 
mtr. Heildarburðargeta 3.500 kg. 
Eigin þyngd 740 kg. Kerran er 
nýskráð 02.2011. Nýskoðuð. Verð 
kr.1.100.000:- m. vsk. Kostar ný 
kr.1.425.000:- Skipti á minni kerru 
möguleg.

Bens Sprinter 313, árg. 2002, ssk. 
með Tec húsi. Ekinn 120.000 þús. 
Verð 4,9 millj. Uppl. í síma 894-2881.

Til sölu Kornsnigill Westfield, 9,5 m. 
Árg. 2006. Verð 490.000 + vsk. Uppl. 
í síma 849-2583.

Til sölu Williams kerra, tveggja 
hásinga 6 m. að lengd. Uppl. í síma 
821-1125 eða 824-0100.

Til sölu kerra, tveggja hásinga 4 m að 
lengd. Kerran er með rafdrifinni sturtu. 
Uppl. í síma 821-1125 eða 824-0100.

Toyota Land Cruiser 150 VX, Dísil. 
Árg. 2010, ekinn 146 þús., 35" 
breyttur af Artic trucks, með öllum 
aukabúnaði. Ný dekk, nýjar pólýhúð-
aðar felgur. Verð: 7,5 m. Uppl. í síma 
865-1027,elvarmagg06@gmail.com.

Til sölu fjárflutningakassi á þrítengi. 
Allt járn galvinserað, klæddur með áli. 
Stærð 2.30x1.40. Uppl. í síma 898-
7949, Gunnar.

Stiga ESTATE tornado HST sláttur 
traktor til sölu, sem nýr. Árgerð 2013. 
Frábært umboð (Vetrarsól). Verð 265 
þús. Uppl. í síma 840-4482.

Gámabíll með krana. Scania p92m, 
árgerð 1986, ekinn 340.000. Bíll og 
krani með 17 miða. Tilboð. Uppl. í 
síma 857-0001.

Gullfallegur breskur antík eikarskápur 
frá Viktoríutímanum (ca 1840 -1860) 
Stærðin á skápnum er eftirfarandi: 
Hæð 187 cm, dýpt 61 cm og breidd 
151 cm. Einstök mubla. Verð 280 
þús. Nánari uppl. í síma 664-8225 
eða 663-1820.

Til sölu
Nokkrar blendingskýr til sölu af 
Angus-stofni, með kálfum. Uppl. í 
síma 478-1830.

Sláttutraktor, 14 h Alpina, árg. 2012. 
Notaður 3 sumur. Sláttubr. 98 cm. Í 
góðu standi. Uppl. í símum 891-9316 
og 847-6435. Verð 295.000 kr.

Erum með marga andarunga til sölu 
á Norðurlandi vestra. Verð kr. 1.000 
pr. stk. Uppl. í síma 452-2757, Inga.

Til sölu ca 200 rúllur af há og 
fyrraslætti. Verð 7000 kr fyrir utan vsk. 
Uppl. í síma 894-1595 eða olikro@
simnet.is

Til sölu: Sprintmaster múgavél - 
50.000.- Bøgballe áburðardreifari - 
30.000.- Rúllugreip - Flexibal Quicke 
- 80.000.- Er í Flóhreppi, 801 Selfoss. 
Uppl. í síma 693-3010.

40 feta gámur, hærri gerðin, með 10 
sérútbúnum lofttúðum, 5 m löngu 
milligólfi, 1,3 m frá neðra í efra gólf og 
1,3 m frá efra gólfi og upp í þak. Ásett 
verð 650 þús. Uppl. í síma 820-5698.

Hef til sölu 2 354 Nalla, árg. 1974, fínir 
til að gera upp eða í varahluti. Uppl. í 
síma 893-0379, Ingvar

Til sölu rimlahlið í góðu standi, 4 m 
breitt og 2,40 langt. Verð kr. 180 þús-
und. Uppl. hjá Karli í síma 897-2334.

Til sölu rúllubindivél Claas Rolland 
46. Netbindibúnaður. Er á Suðurlandi. 
Uppl. í síma 893-8310.

Til sölu prófíll fyrir dráttartaug. 
Markísa, 2,9 m á breidd og stein-
olíuofn fyrir sumarhús ásamt um 100 
lítrum af steinolíu. Fæst á sanngjörnu 
verði gegn því að vera tekið niður. 
Uppl. í síma 866-5338.

Gamlir mjólkurbrúsar, skilvinda, gam-
all sími, rafmagnsofnar og hitadúnk-
ur. Uppl. veitum við eftir kl. 20:00 á 
kvöldin í síma 453-8193.

Malbiksög, hellustraujari, flísasög, 
bílskúrshurð, ný dekk og felgur 
235,70,17, 2 stk. og dráttarkrókar. 
Uppl. í síma 898-1114.

Sannar vestfirskar lygasögur. Allar 
þrjár í pakka: Vestfirskir sjómenn í 
blíðu og stríðu. Vestfirskir stjórnmála-
menn í blíðu og stríðu. Vestfirðingar í 
dagsins önn. Verð 1980 kr. Frítt með 
íslandspósti. Ekkert vesen! Vestfirska 
forlagið jons@snerpa.is 456-8181.

Vandað girðingaefni frá Bretlandi. 
5 strengja túnnet, verð kr. 9.900 rl. 
Iowa gaddavír, verð kr. 6.300 rl. Motto 
gaddavír, verð kr. 3.800 rl. Þanvír, 
verð kr. 7.700 rl. Ath! öll verð með vsk. 
Tilboð - Frír flutningur. H. Hauksson 
ehf., sími 588-1130.

Tæki til sölu. Gamall stálþvottapottur, 
lítur vel út. Muller mjólkurtankur, 1020 
lítra, árg. 1995. Uppl. í síma 865-8104.

Loftpressa Atlas Copco. Glussaspil. 
Glussadælustöð. Einnig til sölu 20 
feta gámur. Uppl. í síma 695-2519, 
Lúðvík.

Iðnaðarhúsn. í Hafnarfirði. Nánari lýs-
ing: Aðal gólfflötur l. 18 m. x b. 6,73 
m, þar af l. 11 m með 3,90 m. lofthæð, 
en l. 7 m með 2,10 m lofthæð, þar 
fyrir ofan milliloft með snyrtingu l. 7 
m x 6,73 m lofthæð 2,30 m. Að auki 
48 fm. (penthouseíbúð) með hús-
gögnum. svefnherb.,stofa með opnu 
eldhúsi, bað með sturtu, þvottavél og 
þurrkara. Útiverönd. Geymsla og for-
stofa niðri. Uppl. í síma 820-5698.

Bása- og drenmottur, nótuð plast-
borð, girðingastaurar og plastprófilar, 
margar stærðir. Útileiktæki, girðingar, 
gervigras og heildarlausn á leiksvæð-
um. Uppl. á vefsíðu Johannhelgi.is, 
eða í sími 820-8096.

Fjárhúsamottur. Verð kr. 9.350,- með 
vsk (kr. 7.540 án vsk). Tilboð - Frír 
flutningur. H. Hauksson ehf., sími 
588-1130.

Rotþrær-heildarlausnir, vatnsgeymar, 
lindarbrunnar, heitir pottar, lífrænar 
skolphreinsistöðvar, jarðgerðarílát, 
einangrunarplast, frauðplastkassar, 
olíu- og fituskiljur, olíugeymar, frá-
veitubrunnar, sandföng, vatnslása-
brunnar, fráveiturör, tengibrunnar fyrir 
ljósleiðara og lagnir í jörð, línubalar, 
fiskiker, sérsmíði. Allt íslensk fram-
leiðsla. Borgarplast, sími 561-2211 
eða á borgarplast.is.

Til sölu snjótönn 2,30 x 60. AEG 
frystikista L 105 B 65 H 84 cm. Lítill 
ísskápur, þvottavél, örbylgjuofn, bíl-
skúrshurðaopnari og dekkjaglennari. 
Uppl. í síma 893-3475.

Til sölu Izusu pickup með pallhúsi, 
árg.´98. Góð vél en boddíið lélegt. 
Sæmileg dekk. Einnig til sölu stór 
rafmagnsmótor í góðu lagi nýlega 
yfirfarinn hjá Rafver. Uppl. í síma 
896-6758.

Til sölu Deuts-Fahr Disc Master 428 
diskasláttuvél, árg. 2008, vinnslu-
breidd 2,80. Uppl. í síma 868-7136.

Til sölu 5 ha eignarland á Suðurlandi. 
Verð 3,5 m. kr. Einnig Massey 
Ferguson, árg. '69, verð 165 þ. kr. 
Toyota Rav 4, árg. '01, verð 300 þús. 
kr. Toyota Yaris, árg. '04, 300 þ. kr. 
Rúmlega fokhelt 30 fermetra hús, 
verð kr. 1,8 m. Sjö fylfullar hryssur, 
verð 50 þ. kr. stk. Deutz D-30 drátt-
arvél, árg. '64, verð 200 þ. kr. Uppl. í 
síma 865-6560.

Af sérstökum ástæðum getum við 
hjá Sindra boðið nokkrar hurðir á 
mjög hagstæðu verði. Iðnaðarhurðir 
með öxulmótor. Stærð 4000x4800 
mm 1 stk. Stærð 4320x4800 mm 
2 stk. Stærð 4410x4800 mm 1 stk. 
Bílskúrshurð 2480x1920 mm1 stk. 
Hafðu samband við Hlyn í síma 575-
0044, netfang hlynur@sindri.is

Vel með farinn 20 feta gámur, einangr-
aður og krossviðsklæddur að innan. 
Staðsettur í Rvík. Verðhugmynd kr. 
350.000.-. Uppl. eli.wallin@gmail.com

Nissan Terrano árg. '97 til sölu, dísil. 
Þarfnast smá lagfæringa. Uppl. í síma 
893-0580.

Til sölu 9 vetra fallegur og góður 
smalahestur fyrir haustið. Staðsettur í 
Húnavatnssýslu. Verð kr. 100 þús. án 
vsk. Uppl. í síma 868-0139.

Til sölu Varmadæla PW050 3ja fasa 
ásamt miðlunarkút. Varmadælan er 
liðlega tveggja og hálfs árs og hefur 
verið notuð í sumarhúsi. Hún er frá 
fyrirtækinu Rafhitun í Hafnarfirði 
og hefur annað gólfhitun á um 200 
fermetra gólfum. Ég óska eftir til-
boði í tækin. Einnig eru til sölu tveir 
Rafhitunarkassar á sama stað einnig 
frá fyrirtækinu Rafhitun, sem báðir 
til samans hafa séð um upphitun 
200 fermetra húss. Tilboð óskast 
í Rafhitunarkassana. Uppl. í síma 
866-1454.

Gullfallegt sófasett, útskorið, með fal-
legum myndum. Sófi og tveir stólar 
fallegt í móttöku eða garðskála. Uppl. 
í síma 866-7900.

Til sölu 4 tryppi vel ættuð. 3 undan 
Hvin Álfssyni og 1 undan Hvítserk, 
og að auki 2 undan Smára. Allt mer-
artryppi. Uppl. í síma 849-6389 eða 
452-2889.

Fallegur upphlutur, stærð 40-42. 
Skyrta, svunta og svart sjal fylgir, 
pils vel sítt. Saumaður 1974 og lítið 
notaður. Uppl. í síma 660- 2090.

Fiat-Allis beltagrafa. Gerð: Fe-20 
MIC. Uppl. í síma 892-5021.

Til sölu Ford f250 crew cab, ekinn 
219 þ.km árg. 2004 35". Ásett verð 
1.990þús. Uppl. í síma 866-2660.

Óska eftir
Bakkó. Óska eftir bakkó fyrir traktor. 
Verðhugmynd 50 - 100 þús. Uppl. í 
síma 618-9717.

Sturtuvagn. Óska eftir eldri sturtu-
vagni fyrir hagstætt verð, útlit ekki 
aðalatriði. Uppl. í síma 618-9717.

Óska eftir gömlum verkfærum; 
Þvingum, hömrum, öxum og einnig 
verkfærum tengdum eldsmíði svo 
sem steðjum, töngum, smiðjum. Uppl. 
í síma 847-1153.

Óska eftir Toyota Land Cruiser 60. 
Allt kram þarf að vera ágætt, mér er 
meira sama hvernig boddýið lítur út. 
Best væri ef hann væri með turbo 
vélinni en ég skoða allt. Uppl. í síma 
847-1153.

Alpine Sprite hjólhýsi, ca. 1964-76. 
Má vera óskoðað og þarfnast lagfær-
ingar. Skoða einnig aðrar tegundir frá 
sömu árum. Hafið samb. í síma 660-
2928 (Davíð).

Óskum eftir samstarfsaðilum (bænd-
um) um allt land sem hafa yfir að ráða 
landi til leigu undir ferðamannabú-
staði/náttúruþorp. Aðilum sem geta 
komið að þjónustu við ferðamenn 
við að upplifa íslenskt sveitalíf. 
Áhugasamir hafi samband á netfang-
ið, isfold@gmail.com

Kaupi bláber, aðalbláber, krækiber, 
rifsber, einnig óskast aðgangur að 
berjalandi gegn greiðslu. Uppl. í 
síma 695-1008 eða snorri@reykja-
vikdistillery.is
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Uppl. í síma
893-8424 / set@velafl .is

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

Hyundai HX220L

Árg 2016, 300 tímar
Fleyglagnir, hraðtengi

900mm spyrnur, flott vél
Verð 17,900,000 + vsk

Caterpillar 442E

Árg 2007, 5,100 tímar, servo
Hraðtengi framan og aftan,

2 afturskóflur, góð dekk, ný máluð.
Verð 5,500,000 + vsk

JCB 3CX

Árg 2000, ca 7,000 tímar
Hraðtengi framan og aftan

2 afturskóflur, servo
Verð 3,000,000 + vsk

Case 621B

Árg 1996, 9,000 tímar
Hraðtengi, smurkerfi

Ný dekk,
Verð 3,300,000 + vsk

John Deere 6420 SE

Árg 2005, 4,000 tímar
110 hestöfl, nýleg dekk.

Verð 4,500,000 + vsk

M.Benz 2635

Árg 2000, ekinn 390,000km
6x4, krókheysi og 1 pallur

Verð 4,300,000 + vsk

MAN 35-430  8x4

Árg 2005, 252,000km
Sörling pallur, nýleg dekk

Verð 6,000,000 + vsk

Dieci Apollo 25.6

Nýr ónotaður, lyftigeta 2,5tonn
Lyftihæð 5,78m, lipur og nettur

Verð 7,600,000 + vsk

Yanmar C80  
beltavagn með skóflu
Burðargeta 800, 170 vst
Upplýsingar í síma 660-6051

Yanmar V8
2016 árg, 4,35 tonn
Gaflar og opnanleg skófla
Upplýsingar í síma 660-6051

Hyundai 290 LC-7
2006 árg, 10.300 vst
Vökvahraðtengi, 1 skófla

Hamm HD10 VV valtari
2014 árg, 88 vst
Upplýsingar í síma 660-6051

Liebherr L507 Speeder
2005 árg, 5.400 vst
Nýleg dekk, hraðtengi, gaflar 
og  ný skófla
Upplýsingar í síma 660-6051

Liebherr A900 hjólagrafa
2007 árg, Engcon EC20 rótortilt
3 skóflur
Upplýsingar í síma 660-6051

Weber jarðvegsþjöppur og 
hoppara til á lager
Upplýsingar í síma 660-6051

Allu flokkurnarskóflur
Upplýsingar í síma 660-6051

Tsurumi dælur í miklu úrvali
Upplýsigar í síma 660-6050

merkur.is

Uppl. í síma 660-6051.

Óska eftir dúnkrafsara og fjaðratínslu-
vél. Uppl. í síma 893-2928.

Óska eftir gömlum Ford Transit pallbíl 
eða sambærilegum. Má vera bilaður 
en ekki mikið ryðgaður. Magnús í síma 
892-5754.

Hjólhýsageymslu. Erum með væru-
kært hjólhýsi sem hefur sterka þörf 
fyrir inniveru í vetur. Hafið endilega 
samband í sima 698-1435.

Óska eftir að kaupa heyrúllur. Er á 
Norðurlandi vestra. sigfridur@hot-
mail.com

Óska eftir Polaris sexhjóli. Hafið sam-
band við Ægi í síma 869-4968.

41 árs kona óskar eftir að kynnast 
hestabónda, kúabónda, sauðfjár-
bónda með framtíðarsamband í huga. 
Það er búið að vera draumur lengi 
að kynnast bónda. Ert þú draumur-
inn minn? Áhugasamir geta sent mér 
tölvupóst með mynd og upplýsingum. 
Tölvupósturinn er: cluchoro@gmail.
com

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.

Kaupi Zetor, Ursus og ITN dráttarvélar, 
mega þarfnast viðgerðar. Uppl. í síma 
779-8436, mail-robert.dasz@o2.pl

Óska eftir landi til leigu fyrir 10 hross á 
Suður- eða Vesturlandi, langtímaleiga. 
Uppl. í síma 666-2000.

Fjöldskylda óskar eftir gömlu ódýru 
útihúsi/fjárhúsi til uppgerðar. Ástand 
hússins skiptir ekki máli en gott 
væri ef það væri ekki of nálægt býli. 
Brynjarval@gmail.com

Vél í Nissan X Trail dísil, 2005 árg. 
Einnig kemur til greina að selja bílinn 
vélarvana, bíllinn lítur vel út og er í 
góðu standi að öðru leyti. Uppl. í síma 
894-9090, Hermann.

Óska eftir Borgundarhólmsklukku, má 
vera ógangfær. Uppl. í síma 849-5160.

Óskum eftir að kaupa góða fiðlu í 
spuna. Erum í síma 849-4836 eða 
437-1664. Netfangið: ritapall@sim-
net.is

Vil kaupa snjóplóg með hraðtengi, 
breidd 3 - 3,30 m sem passar á Case 
695. Uppl. í síma 893-3475.

Atvinna
Þórbjartur frá Færeyjum óskar eftir 
vinnu á íslensku kúabúi til a.m.k. 
eins árs. Getur byrjað fljótlega. Hefur 
reynslu af landbúnaðarstörfum m.a. 
á Íslandi. Talar íslensku. Upplýsingar 
í síma 00-298-221006.

Tek að mér að breyta klárhrossum 
í alhliðahross. Fagleg og vönduð 
vinnubrögð. Áhugasamir hafi sam-
band í síma 867-3070.

Þýsk kona, dugleg, með reynslu og 
býr á Íslandi. Er í leit að langtímavinnu 
á kúabýli. Uppl. cinderellagirl1986@
gmail.com

Þýsk kona (30) óskar eftir fullu starfi á 
kúabúi (blandað). Býr og hefur starf-
að s.l. 1 ár á kúabúi á Suðurlandi. 
Er laus okt.-nóv. Nánari uppl. í síma 
865-4423, Palli.

Fjölhæfan, drífandi, ábyrgðarfullan 
og heiðarlegan starfsmann vantar í 
fjölbreytt starf á ferðaþjónustubúi á 
Norðausturlandi. Helstu störf yfir vetr-
armánuði eru umsjón með gistingu, 
létt eldhússtörf, bakstur. Góð kjör 
fyrir rétta manneskju. Áhugasamir 
sendi fyrirspurnir/ umsóknir á: dolli-
dropi23@gmail.com

Laghentan, heiðarlegan, vanan og 
traustan starfsmann vantar í heils-
ársstarf á sauðfjár- og ferðaþjón-
ustubú á Norðausturlandi. Helstu 
störf eru umhirða með sauðfé og 
akstur. Áhugasamir sendi fyrirspurnir/ 
umsóknir á: dollidropi23@gmail.com

Vantar vanan starfskraft á kúabú á 
Suðurlandi sem fyrst. Nánari uppl. 
í síma 863-3579 eða osabakki1@
simnet.is.

Dýrahald
Til sölu 2 schaefer tíkur. Hvolparnir 
afhendast örmerktir og bólusettir með 
ættbók frá HRFÍ. Uppl. á netfang hos-
ias@internet.is eða í síma 866-2115.

Sumarhús
Rotþrær-heildarlausnir, vatnsgeymar, 
lindarbrunnar, heitir pottar, lífrænar 
skolphreinsistöðvar, jarðgerðarílát, 
einangrunarplast, frauðplastkass-
ar, olíu- og fituskiljur, olíugeymar, 
fráveitubrunnar og fráveiturör. Allt 
íslensk framleiðsla. Borgarplast, sími 
561-2211 eða á borgarplast.is.

Til leigu
Óska eftir jörð til leigu. Erum 5 manna 
fjölskylda og erum vön sveitastörfum. 
Búum nú þegar í sveit en viljum skoða 
að að vera með okkar eigið jarðnæði. 
Uppl. má senda á netfangið nord-
bondi@gmail.com

Til leigu beit fyrir hross á gömlum 
túnum í Borgarfirði. Stærð 30 hekt-
arar. Uppl. í síma 775-4080.

Þjónusta
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.

Tek að mér hönnun og teiknivinnu. 
Frístundahús, íbúðarhús, atvinnu-
hús, hótel, gistihús og landbúnað-
arbyggingar. Vönduð vinna, góð 
þjónusta og gott verð. Birkir Kúld 
byggingafræðingur MSc - BK Hönnun 
- birkir@bkhonnun.is - Uppl.í síma 
865-9277.

Búslóða- og almennir flutningar hvert 
a land sem er. Vönduð vinnubrögð 
og fagleg þjónusta. Uppl. í síma 618-
9462, Fannar.

B i rk jukryddaður  f iskhnakk i . 
Birkjulegnar lambarifjur. Birkjubætt 
kjötsúpa.Grillskálinn Orka, Húsavík.

ATVINNUAUGLÝSING

Héraðsdýralæknir Austurumdæmis

Matvælastofnun óskar eftir að ráða metnaðarfullan einstakling í starf héraðsdýralæknis í 
Austurumdæmi með aðsetri á Egilsstöðum. Um fullt starf er að ræða og æskilegt að um-
sækjendur geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgð

• Skipulag og ábyrgð á eftirliti með heilbrigði og velferð dýra
• Skipulag og ábyrgð á eftirliti með frumframleiðslu matvæla, slátrun og vinnslu dýraafurða 
• Framkvæmd opinbers eftirlits
• Sóttvarnir og varnir gegn smitsjúkdómum dýra
• Skýrslugerðir
• Skipulag vaktþjónustu í umdæminu
• Ábyrgð á rekstri umdæmisskrifstofu

Hæfniskröfur

Umsækjendur skulu hafa dýralæknismenntun. Gerð er krafa um færni til tjáningar í ræðu 
og riti á íslensku og ensku ásamt góðri almennri tölvukunnáttu. Öguð vinnubrögð, góðir 
skipulagshæfileikar og geta til að starfa sjálfstætt eru áskilin. Góð framkoma og lipurð í 
samskiptum er mikilvæg.

Frekari upplýsingar um starfið

Nánari upplýsingar um starfið veita Jón Gíslason, forstjóri jon.gislason@mast.is og Sigur-
borg Daðadóttir, yfirdýralæknir sigurborg.dadadottir@mast.is  í síma 530 4800. Umsókn 
sendist í tölvupósti á netfangið starf@mast.is merkt „Héraðsdýralæknir Austurumdæmis“. 
Umsóknarfrestur er til og með 12. september n.k. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ráðning liggur fyrir. Vakin er athygli á því að umsóknin gildir í 6 mánuði eftir að umsóknar-
frestur rennur út nema umsækjandi ákveði annað. Launakjör eru samkvæmt gildandi 
kjarasamningi fjármálaráðherra og Dýralæknafélags Íslands. 

Nánari upplýsingar um stofnunina er að finna á www.mast.is.

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300 

Næsta blað kemur út 8. september
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Sýningin Pensill, nál og hnífur var 
opnuð í Ingustofu á Sólheimum í 
Grímsnesi í lok liðinnar viku og 
stendur yfir til 16. september næst-
komandi. 

Verk á sýningunni eiga feðginin 
Jón Geir Ágústsson, Þórdís og María 
Sigríður Jónsdætur. Á sýningunni eru 
olíumálverk Maríu, handbróderaðir 
púðar og myndir Þórdísar og verk 
Jóns Geirs unnin m.a úr tré, leðri 
og hvaltönn.

Út af sporinu

Þórdís er fædd á Akureyri 1964 og 
er sjálfmenntuð í útsaumi. Frá árinu 
2007 hefur púðasaumurinn verið 
allsráðandi í handverki Þórdísar 
og hefur íslenski þjóðbúningurinn 
verið henni mikill innblástur og í 
mörgum verkanna má sjá sterkar 
tengingar við hann.

„Ég þræði nál með litfögru garni 
og sting fyrsta sporið. Við útsaum-
inn fer ég ekki alltaf hefðbundnar 
leiðir og hef því oft sagt að ég fari 
örlítið út af sporinu. Ég held af 
stað með fyrirfram ákveðin form 
og munstur í huga, en í vinnuferl-
inu fæðast nýjar hugmyndir. Þannig 
þróast verkin oft og tíðum í aðra átt 
frá því sem upphaflega var ætlað. 
Spor mín liggja til fortíðar og ég 
sæki innblástur í gamlar handverks-
hefðir. Að baki hverju verki sem 
hugur og hönd hafa skapað, liggja 
margar vinnustundir, þar sem hvert 
eitt spor veitir mér mikla gleði,“ 
segir Þórdís.

Þórdís sýndi á sumarsýningu í 
Heimilisiðnaðarsafninu á Blönduósi 
2014. Hún hefur einnig tekið þátt 
í ýmsum samsýningum svo sem í 
Menningarhúsinu Berg á Dalvík, 
Kirsuberjatrénu í Reykjavík, 
Hofi á Akureyri, og Ítalíu og sýn-
ingum á vegum Handverks og 
Hönnunar á árunum 2008–2016 og 
á Handverkshátíð á Hrafnagili þar 
sem hún var kosin handverksmaður 
ársins 2015.

Laðast að hinu óþekkta

María Sigríður er fædd á Akureyri 
1969. Hún stundaði nám í Ríkis-
akademiunni í Flórens á árunum 
1994–1998 og hefur búið og starfað 
við myndlist á Ítalíu síðan þá. „Í 
málverkum mínum gætir áhrifa víða 
að, sem og úr draumum mínum og 
innri hugarheimi. Ég laðast að hinu 
óþekkta, andlegum málum og súr-
realisma. Í verkunum birtist minn 
innri heimur og sú tilfinning sem 
ég ber í hjartanu. Málverkin mín 
eru oft draumkennd og óraunveru-
leg, smáævintýri á striga og ég set 
gjarnan venjulega hluti í óvenju-
legar aðstæður. Þá fær áhorfandinn 

frelsi til að túlka verkið á persónu-
legan hátt og búa til eigin sögu.

Í verkum mínum gætir líka áhrifa 
frá þeim tíma sem ég bjó í Flórens, 
vöggu endurreisnartímabilsins. Sá 
undurfagri listheimur sem Flórens 
og Ítalía bjóða upp á hvert sem litið 
er hafa veitt mér innblástur. Íslenska 
birtan, litirnir og fjöllin hafa  þó haft 
mest áhrif á verk mín.

Blóm eru mér mjög hugleikin og 
hafa verið áberandi í verkum mínum 
síðustu ár. Þau tengjast okkur á svo 
margan hátt, bæði í gleði og sorg, 
minningum hugans og oft ríkja mikl-
ar tilfinningar þegar við tengjumst 
blómunum og gefum þeim gaum. 
Óendanleg litadýrð þeirra, form og 
mýkt, ilmur og birtingarmyndir geta 
sagt okkur sögur, huggað og glatt. Ég 
býð áhorfendum mínum að staldra 
við, njóta augnabliksins, hugleiða og 
upplifa sín eigin ævintýri og sögur.“

María hefur haldið einkasýningar 
á Íslandi, á Akureyri, Reykjavík sem 
og á Ítalíu.

Einnig hefur hún tekið þátt í 
fjölda samsýninga meðal annars í 
Hofi á Akureyri, Prato á Ítalíu og 
Ameríku.

Efniviður af margvíslegum toga

Jón Geir er fæddur í Ólafsfirði 1935. 
Hann lærði húsasmíði hjá föður 
sínum og nam síðan byggingartækni-
fræði í Þrándheimi. Frá árinu 1957 
var hann ráðinn byggingarfulltrúi 
Akureyrarbæjar og starfaði við það 
til ársins 2000. Hann hefur hannað 
byggingar bæði fyrir einkaaðila og 
einnig hið opinbera, skóla, öldr-
unarheimili og endurhæfingarstöð 
Sjálfsbjargar á Akureyri. Hann var 
einn af stofnendum Myndlistarfélags 
Akureyrar og var fyrsti formaður 
þess.

Handverk og listsköpun hefur 
ávallt skipað stóran sess í lífi Jóns 
Geirs og efniviðurinn verið af 
margvíslegum toga, og má segja að 
einstakt næmi Jóns fyrir efniviðnum 
veiti honum innblástur í hans list-
sköpun. Hann les með næmi náttúru-
barnins í vöxt trjágreinarinnar sem 
hann heldur milli handanna og skynj-

ar það form og líf sem í henni býr. 
Hann tálgar af og bætir við þar sem 
við á svo úr verður listmunur sem 
við skynjum bæði sem manngerðan 
og sem smíði náttúrunnar sjálfrar.

Við „Innsta kjarna“ eru smá-
verk handunnin úr völdum bútum 
úr íslenskum birkigreinum. Hvert 
einstakt verk er helgirými eigandans. 
Nálægð þess er að þjóna og þiggja.

Á sýningunni í Sólheimum sýnir 
hann verk úr tré, leðri, hvaltönn og 
málmum.

Sýningin er opin í ágúst frá kl.  
10–17 alla daga og frá 1. september 
frá kl. 13–17.

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

Vélavit
Sala - Þjónusta

Við sérhæfum okkur í JCB, Hydrema, Iveco, 
New Holland, Case og nú:

�������	
��		��
	��������
����	���	��

		��������������������

CLAAS Disco 3450 sláttuvél, árg. 
2015, vbr. 3,4 m, 1000 sn., Verð án 
vsk: 1.190.000 kr.

Lely sláttuvélasett, árgerð 2008, 
vinnslubreidd 8,9 m, verð án vsk. 
1950.000 kr.

CLAAS Uniwrap 455 rúllusam-
stæða, árgerð 2011, notkun 24000, 
verð án vsk. 5.900.000 kr.

Welger RP 220 Profi rúllusam-
stæða, árg. 2004, notkun 22.000, 
Verð án vsk. 3.300.000 kr.

CLAAS Arion 430, árg. 2011, 
notkun 4400 vstd., Verð án vsk. 
7.600.000 kr.

JCB 4CX Super traktorsgrafa, árg. 
2005. Notkun 5.500 vstd, verð án 
vsk. 5.300.000

Cat 444E traktorsgrafa, árg. 2007. 
Notkun 6.400 vstd, verð án vsk. 
6.000.000

Vélfang – Gylfaflöt 32 – Reykjavík 
Sími 580-8200 og 840-0827

www.velfang.is

Pöttinger TOP 881A, árg. 2014, 
verð án vsk. 1.950.000

Hönnun
Umbrot

Myndvinnsla
Öll almenn prentþjónusta

895 1133 • ingvi@prentsnid.is

Akureyrsk feðgin sýna á Sólheimum:

Pensill, nál og hnífur

Feðginin María Sigríður, Jón Geir Ágústsson og Þórdís hafa opnað 
sýningu í Ingustofu á Sólheimum.

-
stofu.



48 Bændablaðið  |  Fimmtudagur 6. febrúar 2014

FJÓSA- 
INNRÉTTINGAR

GÓLF Í  
GRIPAHÚS

50 ÁRA
REYNSLA

40 ÁRA
REYNSLA

BURÐARSTÍUR  
BÁSAINNRÉTTINGAR  
BRYNNINGARKERFI

NAUTGRIPIR  
HROSS   
SVÍN  
SAUÐFÉ

byko.is reynslumikið starfsfólk
úrvals þjónusta

ÞÚ FÆRÐ ALLT 
EFNIÐ Í PALLINN  
OG SKJÓLVEGGINN 

NÚ ER TÍMINN!
SKJÓLVEGGUR

OG PALLUR 

Við aðstoðum þig!

VAXTALAUST 
LÁN

Klárum 
málið!

Halldór Th. W. Kristinsson 
Sölu- og markaðssvið
S: 515 4187 / 821 4186S: 515 4187 / 84187 / 821 4121 418686
halldorthor@byko.is

Blár BOSCH!
Gerir einfaldlega allt!


