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Vætutíðin í sumar á Suðurlandi hefur sett strik í reikninginn hjá garðyrkjubændum í útirækt. Enn getur brugðið til beggja vona hjá þeim með afkomuna í haust, en góðir dagar í lok ágúst og 
byrjun september gætu gert gæfumuninn. Hér eru þau Sigrún Pálsdóttir og Þröstur Jónsson í Garðyrkjustöð Sigrúnar við skurð á kínakáli. Rætt er við Sigrúnu á blaðsíðu 27. Mynd / smh

Þungt hljóð í ungum bændum vegna stöðunnar í sauðfjárbúskapnum og sumir tala um að bregða búi:

Búreksturinn fjármagnaður 
með tekjum utan búsins
Staða sauðfjárbænda er erfið og á 
það ekki síst við um unga bændur 
sem tiltölulega stutt er síðan þeir 
hófu búskap. Margir þeirra vinna 
utan búsins og halda rekstri 
búanna gangandi með tekjum sem 
þeir afla utan búsins.

Jóna Björg Hlöðversdóttir, 
Björgum í Þingeyjarsveit og 
formaður Samtaka ungra bænda, 
segir að meðlimir samtakanna 
séu mjög hugsandi yfir stöðu 
sauðfjárræktarinnar. 

Ungir bændur tala um
að bregða búi

„Hljóðið í mörgum ungum bændum, 
sem hafa verið að fjárfesta í 
sauðfjárrækt, er þungt og þeir segja 
margir að þeir hafi ekki haft tíma til 
að koma sér fyrir og borga niður lán 

eftir þeim áætlunum sem þeir gerðu 
vegna forsendubrests. Ég hef heyrt 
unga bændur tala um að fækka og 
jafnvel hætta búskap. 

Flestir vinna utan búsins og 
hafa fjárbúskap að aukastarfi og 
sumir hverjir eru að borga með 
búrekstrinum með tekjum utan 
búsins. 

Fyrir ekki svo löngu var nýliðun 
í landbúnaði stýrt inn á sauðfjárrækt 
með nýliðunarstyrkjum þrátt fyrir 
að því sé hætt í dag. Nýliðar sem 
ekki höfðu bakland leituðu því 
í sauðfjárrækt og lengi vel voru 
sauðfjárbændur hvattir til að 
framleiða sem allra mest.“

Óneitanlega erfið staða

Jóna Björg segir að óneitanlega sé 
ástandið í sauðfjárrækt í dag ekki 

eins og best verður á kosið og að 
hún sé ekki með lausnina í hendi sér. 
„Um þessar mundir er mikið talað 
um frystingu á stuðningsgreiðslum 
og ef frystingin er miðuð við einhver 
ákveðin tímabil, þá er ég smeyk um 
að þar geti einhverjir bændur lent 
á milli og utan greiðslukerfisins.“ 

Sauðfjárrækt hluti af stóra 
planinu

„Ég er bjartsýn að eðlisfari og trúi 
því að við viljum öll að það verði 
áfram sauðfjárrækt í landinu og 
að hagur sauðfjárbænda sé sem 
bestur. Að mínu mati á að aðstoða 
ungt fólk til að halda áfram búskap 
því það er það sem er að leggja 
allt undir og vill hafa búskap að 
lífsstarfi. Við getum ekki litið 
fram hjá því að ef ungt fólk hættir 

búskap er hætt við að það verði rof 
og að það detti hreinlega út kynslóð 
viljugra bænda. Það hlýtur aftur á 
móti að vera hluti af stóra planinu 
að viðhalda sauðfjárrækt í landinu 
og ég er sannfærð um að það séu 
bjartari tímar fram undan þrátt fyrir 
að staðan sé erfið í dag,“ segir Jóna 
Björg Hlöðversdóttir, formaður 
Samtaka ungra bænda. 

Staða sauðfjárbænda er 
sannar lega ekki góð. Að loknum 
samningafundi ríkis og bænda, 
sem haldinn var föstudaginn 31. 
ágúst, er ljóst að ekki er von á 
bráðaaðgerðum nú í haust. Bændur 
verða því að taka ákvarðanir sínar 
nú í haust með hliðsjón af því, að 
mati Unnsteins Snorra Snorrasonar, 
framkvæmdastjóra Landssamtaka 
sauðfjárbænda.  /VH

– Sjá nánar um málið á bls. 10
Jóna Björg Hlöðversdóttir, formaður 
Samtaka ungra bænda. 
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Nú í haust verða settir upp 40 
fósturvísar af Aberdeen Angus 
nautgripum í íslenskar kýr. Búist 
er við að næsta sumar fæðist um 
20 hreinræktaðir Angus kálfar til 
viðbótar þeim 11 sem vænst er á 
næstu vikum. 

Baldur Helgi Benjamínsson 
búfjárerfðafræðingur segir að 50% 
afföll séu algeng þegar settir eru 
upp fósturvísar og að af þeim 34 
Aberdeen Angus fósturvísum sem 
settir voru í íslenskar kýr á síðasta 
ári hafi 11 haldið og að tveir séu 
enn til ónotaðir.

Fyrsti kálfur borinn

„Það fæddist einn nautkálfur 30. 
ágúst síðastliðinn og við eigum von 
á tíu til viðbótar núna í september. 

Snemma í ágúst síðastliðinn 
komu til landsins 38 nýir fósturvísar 
frá Noregi af sama kyni og þeir 
verða settir upp ásamt þessum 
tveimur sem við áttum fyrir í haust 
eða þegar við erum búnir að safna 
kúnum saman. Þannig að það má 
búast við að það fæðist um 20 
Aberdeen Angus kálfar í júní til 
ágúst á næsta ári. 

Um næstu jól gerum við því ráð 
fyrir að það verði ellefu Aberdeen 
Angus kálfar í einangrunarstöðinni 
að Stóra Ármóti og um það bil 
tuttugu fangskoðaðar kýr sem bera 
næsta sumar.“

Kvígurnar byggja upp hjörð

Baldur segir að tekið verði sæði úr 
nautkálfunum sem fæðast í haust 
þegar þeir ná kynþroska og það 
fryst til geymslu og notkunar síðar. 
Síðan er mögulegt að selja þá sem 
kynbótagripi eftir að sóttkvínni 
lýkur til notkunar fyrir bændur. 

Kvígunum munum við halda til að 
byggja upp hjörð af hreinræktuðum 
gripum af Aberdeen  Angus-kúm. 
Þegar þær ná kynþroska getum við 
hætt að flytja inn fósturvísa og flutt 
inn sæði í staðinn sem er margfalt 
ódýrara þar sem sæðisskammturinn 
kostar innan við tíu þúsund krónur 
en fósturvísir vel á annað hundrað 
þúsund. 

Hugmyndin er að Stóra Ármót 
verði í framtíðinni ræktunarbú 
fyrir Aberdeen Angus nautgripi 
þar sem bændur hafa aðgang að 
kynbótagripum.  /VH

FRÉTTIR

Ellefu svartir Aberdeen Angus 
kálfar munu koma í heiminn á 
nýrri einangrunarstöð á Stóra 
Ármóti í september. 

Fyrstu kálfarnir eru fæddir en það 
var kálfurinn Vísir sem var fyrstur 
til að koma í heiminn 30. ágúst.  

Kýrnar sem bera kálfunum eru 
staðgöngumæður en sæðið kemur úr 
norskum nautum. Tilgangurinn með 
einangrunarstöðinni er að rækta 
hreinræktaða gripi til að fá betra 
nautakjöt inn á íslenskan markað 
en Aberdeen Agnus kynið gefur 

af sér einstaklega bragðgott kjöt, 
auk þess að vera harðgert kyn sem 
hentar vel íslenskum aðstæðum. 
Allir kálfarnir sem munu fæðast í 
september á stöðinni verða svartir 
á litinn. Nautið Stóri Tígur er faðir 
tíu kálfa.  /MHH

Sveinn Sigurmundsson, framkvæmdastjóri Búnaðarsambands Suðurlands (t.h.) og Baldur Sveinsson, bústjóri 

sem fæðist á Íslandi. Vísir fer nú í níu mánaða einangrun áður en það verður byrjað að taka sæði úr honum. 
Mynd / MHH

Fyrstu holdanautakálfarnir af norskum uppruna bornir á Stóra Ármóti:

Ellefu svartir Angus kálfar 
í heiminn í september 

Innflutningur á Aberdeen Angus fósturvísum hófst frá Noregi haustið 2017:

Fjörutíu fósturvísar 
settir upp í haust

Raunverð afurðastöðva fyrir lambakjöti sem greitt er til sauðfjárbænda er stöðugt að lækka:

Raunlækkunin er 38% síðan 2015
– Verð í smásölu hefur á sama tíma lækkað að meðaltali um 12% á kg samkvæmt tölum Hagstofu Íslands
Sauðfjárbændur munu fá að 
meðaltali 387 kr. fyrir hvert kg af 
lambakjöt nú í haust. Hefur orðið 
töluverð raunlækkun frá 2015, en 
þá var verðið 210 krónum hærra 
fyrir hvert kg. Ef verðið hefði fylgt  
almennri verðlagsþróun væri það 
nú 629 kr. Raunlækkun til bænda 
síðastliðin þrjú ár er því 38%.

Á sama tíma og raunlækkun til 
bænda hefur verið 38%, þá hefur 
raunlækkun í smásölu verið 12% 
samkvæmt mælingum Hagstofu 
Íslands.

Verðið nú svipað og í fyrra

Verðið til bænda er nokkuð mis-
munandi milli þeirra sex afurða-

stöðva sem hér starfa, þótt meðaltalið 
sé 387 krónur á kg. Þó hefur verið 
lítil breyting að meðaltali nú frá 
sláturtíðinni 2017, eða sem nemur 
um 20 aurum á kg. Það þýðir samt 
sem áður í raun nokkra lækkun 
miðað við verðlagsvísitölu. 

Sláturfélag Suðurlands greiðir 
hæsta verðið fyrir lambakjöt við 
haustslátrun 2018, eða tæpar 423 
krónur á kg. Þá greiðir SS næsthæsta 
verð fyrir kjöt af fullorðnu fé, eða 
tæplega 117 krónur á kg. Hæsta verð 
fyrir fullorðið fé er hjá Fjallalambi, 
eða tæplega 120 kr. á kg. Fjallalamb 
er aftur á móti að greiða rúmlega 
381 kr. á kg fyrir lambakjötið, eða 
42 krónum lægra verð en SS.   

     /HKr. Sauðfjárbændur bera stöðugt minna úr býtum fyrir afurðir sínar.  Mynd / HKr. 

Gæludýraeinangrun:

Rekstrarleyfi háð 
skilyrðum MAST
Eins og fram hefur komið í fjöl-
miðlum hugðust rekstraraðilar 
nýrrar einangrunar stöðvar fyrir 
gæludýr að Selási í Rangár-
vallasýslu, hefja starfsemi þann 
3. september síðastliðinn en 
framkvæmdir við stöðina hafa 
staðið yfir undanfarin misseri.

Í frétt á heima-
síðu Mast segir 
að þegar fulltrúar 
Matvæla stofn-
unar komu á 
staðinn þann 21. 
ágúst vantaði 
það mikið upp á 
frágang einangrunar stöðvarinnar að 
ekki var tilefni til úttektar. Í ljósi alls 
þess sem út af stóð á þeim tímapunkti 
tóku rekstraraðilar þá ákvörðun að 
fresta opnun stöðvarinnar. Úttekt 
mun ekki geta farið fram fyrr 
en byggingarframkvæmdum er 
lokið og húsnæðið tilbúið fyrir 
starfsemina.

Rekstrarleyfi einangrunar-
stöðvarinnar sem veitt er af 
atvinnuvega- og nýsköpunar-
ráðuneytinu er háð því að stöðin 
uppfylli reglugerð þar að lútandi. Við 
vinnslu umsagnar Matvælastofnunar 
sumarið 2017 voru mikil samskipti á 
milli stofnunarinnar og rekstraraðila 
m.a. þar sem skorti upplýsingar 
um byggingu og búnað. Reglugerð 
um einangrunarstöðvar og 
sóttkvíar fyrir gæludýr kveður 
á um þær kröfur sem gerðar eru 
til einangrunarstöðva. Í umsögn 
Matvælastofnunar er afstaða tekin 
til umsóknar og framlagðra gagna. 
Í henni felast ítarlegar leiðbeiningar 
um skilyrðin sem rekstraraðilum ber 
að uppfylla.  /VH

Þjónustujöfnuður 
dregst saman
Heildartekjur af þjónustu útflutn-
ingi á öðrum ársfjórðungi 2018 
voru, samkvæmt bráða birgða -
tölum Hagstofu Íslands, rúmar 
175,7 milljarðar króna. 

Heildarútgjöld vegna innfluttrar 
þjónustu voru 120,8 milljarðar. 
Þjónustujöfnuður við útlönd var því 
jákvæður um 55 milljarða króna á 
öðrum ársfjórðungi en var jákvæður 
um 61,4 milljarða á sama tíma árið 
áður, á gengi hvors árs. 

Þjónustujöfnuður við útlönd fyrri 
helming ársins 2018 var jákvæður 
um 89,8 milljarða króna en var 
jákvæður um 103,6 milljarða á sama 
tíma árið áður, á gengi hvors árs.

Á öðrum ársfjórðungi 2018 var 
verðmæti þjónustuútflutnings 11,8 
milljörðum hærra en á sama tímabili 
árið áður, eða 7,2% á gengi hvors 
árs. Útflutningur á ferðaþjónustu 
var 88,2 milljarðar eða 50,2% af 
heildarútflutningi og var 8,1% hærri 
en á sama tíma árið áður. Tekjur af 
samgöngum og flutningum námu 59 
milljörðum og hækkuðu um 1,5% 
miðað við sama tíma árið áður. 

Fyrstu sex mánuði þessa árs var 
verðmæti þjónustuútflutnings 19,6 
milljörðum hærra en á sama tímabili 
árið áður eða 6,8% á gengi hvors 
árs. Útflutningur á ferðaþjónustu var 
stærsti liðurinn, 150,6 milljarðar eða 
48,8% af heildarútflutningi og var 
8,2 % hærri en á sama tíma árið áður.

Á öðrum ársfjórðungi 2018 var 
verðmæti þjónustuinnflutnings 
18,3 milljörðum hærra en sama 
tíma árið áður eða 17,8% á gengi 
hvors árs. Útgjöld vegna innfluttrar 
ferðaþjónustu námu 55,5 milljörðum 
og hækkuðu um 17,5% frá sama tíma 
árið áður. 

Fyrstu sex mánuði þessa árs 
var verðmæti þjónustuinnflutnings 
33,4 milljörðum hærra en á sama 
tímabili árið áður eða 18% á gengi 
hvors árs. Ferðalög voru stærsti 
liðurinn, 97,5 milljarðar, eða 44,6% 
af heildarinnflutningi og var 20,2% 
hærri en á sama tíma árið áður. /VH
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FRÉTTIR

Von er á nýjum íslenskum gulrótum í verslanir:

Stefnir í fremur rýra uppskeru
– segir Guðmundur Óli Ingimundarson í garðyrkjustöðinni Leyni í Laugardalnum í Bláskógabyggð
Guðmundur Óli Ingimundarson 
hefur rekið garðyrkjustöðina 
Leyni í Laugardalnum í 
Bláskógabyggð frá 1979. 

„Móðir mín er héðan og foreldrar 
mínir ráku hér blandaðan búskap – 
og voru með svolítið af útiræktuðu 
grænmeti. Ég prófaði að vera 
með kýrnar í eitt ár, en mér fannst 
það bara svo leiðinlegt. Ég fór í 
Garðyrkjuskólann og lauk prófi 
þaðan 1978. Síðan hef ég fikrað mig 
smám saman út í það sem ég er með 
núna,“ segir Guðmundur Óli. 

Langmest af gulrótum

„Ég er með langmest af gulrótum í 
útiræktun, en líka hvítkál, kínakál 
og grænkál, sem ég er reyndar líka 
með inni allan ársins hring. Síðasta 
árið hef ég sent grænkál frá mér í 
hverri einustu viku. Mitt grænmeti 
fer í Bónus og ég læt Banana um að 
dreifa því fyrir mig og það á að fara 
í allar verslanir þeirra, sem ég held 
að séu hátt á þriðja tuginn. 

Þetta eru nálægt fjórum 
hekturum, landið sem ég nota 
undir gulræturnar. Uppskeran er 
breytileg eftir tíðarfarinu á sumrin 
– og það stefnir í að hún verði ekki 
mikil þetta haustið. Þetta getur þó 
bjargast ef veðrið verður hagstætt 
í september – hitastigið í moldinni 
skipti öllu máli fyrir vöxtinn. Þær 
þyngjast vel á sólardögum eins og í 
dag. Kálið skilar sér alltaf, því það 
þarf miklu styttri vaxtartíma,“ segir 
Guðmundur.

Aukinn áhugi á grænkálinu

Gulrótaruppskeran í Leyni hleypur 
á tugum tonna en mun minna er 
skorið upp af káli. „Það stefnir í að 
grænkálsuppskeran verði um fimm 
tonn,“ segir Guðmundur og bætir 
við að hann finni fyrir auknum 
áhuga almennings á þessu holla og 
góða káli. „Það er líka heilmikill 
aukinn áhugi í veitingageiranum á 
grænkálinu og við erum einmitt að 
pakka núna í eins kílóa pakkningar 
sem fer á tiltekna veitingastaði sem 
eru í viðskiptum við okkur. Bananar 
sjá líka um þá dreifingu fyrir okkur. 

Við ræktum bara í svokölluðum 
mómoldarjarðveg. Ég hef prófað að 
rækta gulrætur í sendnum jarðvegi, 
en mér finnst geymsluþolið verða 
minna. Íslendingar vilja íslenskar 
gulrætur og við finnum að það er 
mikil eftirvænting núna eftir því að 

þær berist í búðir. Ég var að taka 
stöðuna á þessu hjá mér í gær og 
ég hugsa að ég sendi frá mér fyrstu 
uppskeru í kringum 5. september.“ 

Sker upp hvít- og kínakál í 
samræmi við eftirspurn

Guðmundur var að skera hvítkál 
þegar blaðamaður kom í heimsókn 
og kom með uppskeru morgunsins á 
traktornum til móts við hann í vinnu- 
og geymsluskemmunni í Leyni. „Ég 
tók bara pásu þegar þú hringdir, en 
eins og þú sérð þá eru þetta fallegir 
litlir hvítkálshausar sem ég skar upp. 
Fyrirkomulagið virkar þannig að 
búðirnar láta vita hvað vanti mikið 
og ég sker þá bara upp jafnóðum í 
samræmi við það. Það var beðið um 
eitt bretti af hvítkáli og tvö bretti af 
kínakáli eftir helgina og ég var að 
byrja að uppskera fyrir þá pöntun. 
Þetta dugar í hálft bretti það sem 
ég er með hérna. Ég er með góðar 
kæligeymslur og get geymt bæði 
hvít- og kínakálið alveg í sex vikur 
þar inni áður en ég sendi frá mér.“ 

Upptökuvélin afkastar 10–15 
tonnum á dag

Fjölskylda Guðmundar, kona hans 
og 13 ára dóttir, sinnir að mestu 
störfunum í kringum ræktunina 
og uppskeru. „Aðalvinnan er við 
uppskeru á gulrótunum og þá fáum 
við mann til að hjálpa okkur með 
hana. Við erum með góða upptökuvél 
sem afkastar 10 til 15 tonnum á dag. 
Tveir til þrír starfsmenn vinna á 
vélinni við upptökuna og flokkun.  
Þegar við förum í upptöku þá 
hættum við ekkert fyrr en henni er 
lokið, gulræturnar mega ekki frjósa. 
Við fyllum þessa skemmu nær alveg 
með uppskerunni.  

Það var óvenju mikið frost í vor 
þannig að það var ekkert hægt að 
byrja að sá fyrr en um miðjan maí. 
Svo byrjaði að rigna og það rigndi 
látlaust. Þess vegna eru þær svo seint 
á ferðinni – eða hátt í mánuði seinna 
kannski en í meðalári.“ 

Enginn illgresiseyðir er notaður 
í kálræktinni í Leyni, en það eru 
viðvarandi vandamál með kálflugu 
og því þarf að verjast henni með eitri 
sem heitir Perfection – en notkun 
á því er í algjöru lágmarki, að 
sögn Guðmundar. „Grænkálið þarf 
reyndar engar varnir því það bítur 
alla óværu af sér. Gulræturnar þurfa 
hjálp til að verjast illgresinu en mjög 

lítið af illgresiseyði þarf og honum 
er mjög sjaldan úðað yfir akrana 
– aðallega í byrjun sumars þegar 
plönturnar eru að ná sér á strik, því 

annars myndi illgresið vaða yfir þær. 
Þetta er notað í það litlum mæli að 
engin hætta er af neyslu gulrótanna.“ 
 /smh

Á fundi stjórn ar Auð humlu í gær 
lét Egill Sigurðsson frá Beru-
stöðum í Ásahreppi af störfum sem 
formaður stjórn  ar Auð humlu og 
Ágúst Guðjónsson, bóndi á Læk í 
Flóahreppi, tók við.

Egill hafði gegnt starfi formanns 
í rúm tíu ár, en Ágúst var kosinn í 
stjórn Auðhumlu á síðasta aðalfundi 
félagsins 27. apríl 2018.  

 /smh

Lukas og Guðmundur Óli við pökkun á grænkáli. 

Nýskornir hvítkálshausar frá Leyni. 

Þegar blaðamaður var í heimsókn í Leyni þann 29. ágúst, taldi Guðmundur Óli Ingimundarson að gulræturnar hans myndu koma í búðir eftir viku.  Myndir / smh

Vélin sem sér um upptökuna stendur í skemmunni á Leyni sem mun að 
mestu fyllast á næstu vikum.

Nýr formaður 
Auðhumlu
– Ágúst á Læk í stað Egils

Ágúst Guðjónsson.

Innvigtunargjald
hækkar á mjólk
Stjórn Auðhumlu svf. ákvað á 
fundi sínum 30. ágúst 2018 að 
hækka sérstakt innvigtunargjald 
úr 52 krónum á lítra á mjólk 
umfram greiðslumark í 57 krónur. 

Í tilkynningu sem birtist á vef 
Auðhumlu í morgun segir: 

„Er þetta gert með hliðsjón af því 
verðmæti sem fæst fyrir þetta hráefni 
í útflutningi.“

Lárus Björnsson í áhaldahúsinu og 
Davíð Örvar Hanssonm starfsmaður 

Flokkunarílát fyrir 
sorp við Mývatn
Skútustaðahreppur í samstarfi 
við Umhverfisstofnun hefur í 
tilraunaskyni í sumar sett upp 
flokkunarílát fyrir sorp á fimm 
vinsælum ferðamannastöðum við 
Mývatn. 

Um er að ræða Skútustaði, Höfða, 
Dimmuborgir, við Mývatnsstofu 
og á Grímsstaðaútsýnispalli. Um 
þróunarverkefni er að ræða. Verða 
tvö flokkunarílát á hverjum stað, 
annað fyrir almennt sorp og hitt fyrir 
pappír og plast. Skútustaðahreppur 
festi kaup á flokkunarílátunum og 
starfsmenn Umhverfisstofnunar sjá 
um að tæma þau reglulega. Reynslan 
sem fæst af þessu verkefni verður 
metin í haust og tekin ákvörðun um 
framhaldið.  /MÞÞ

Laxveiðiár 
vaktaðar
Hafrannsóknastofnun annast 
ýmsa þætti varðandi vöktun á 
laxveiðiám til að fylgjast með í 
hve miklum mæli strokfiskar úr 
eldi skili sér í veiðiár.

Hluti af þessari vöktun er sú að 
laxar sem veiðast og eru grunaðir um 
að vera af eldisuppruna eru sendir 
í svokallaða arfgerðagreiningu á 
erfðarannsóknastofu Matís ohf. /VH
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ÍSLENSK HEILSÁRSHÚS - SÉRHÖNNUÐ 
FYRIR ÍSLENSKAR AÐSTÆÐURKLETTAR

Húsin afhendast ósamsett miðað við skilalýsinguna „Tilbúin að utan, fokheld að innan“ Húsin standast 100% íslenska byggingareglugerð.

Forsniðin einingahús
Fljótleg í uppsetningu
Hagkvæm í innkaupum
Íslensk hönnun

- Einfalt að stækka

65 fm
+ 35 fm svefnloft

Verð 6.900.000 kr. m/vsk

80 fm
+ 49 fm svefnloft

Verð 8.990.000 kr. m/vsk

NÝTT

Forsniðin einingahús  Fljótleg í uppsetningu

ÍSLENSK HÚS - SÉRHÖNNUÐ FYRIR 
ÍSLENSKA FERÐAÞJÓNUSTUJÖKLAR

Upplifun á Íslandi

JÖKLAR - FLATT ÞAK JÖKLAR - BURST ÞAK JÖKLAR - ÍSLENSKU HÚSIN

Grunnhús

24,3 fm
Grunnhús

24,3 fm
Grunnhús

24,3 fmGRUNNHÚS - Verð m/vsk

2.490.000 kr. 
GRUNNHÚS - Verð m/vsk

2.690.000 kr. 
GRUNNHÚS - Verð m/vsk

2.690.000 kr. 

Húsin afhendast ósamsett miðað við skilalýsinguna „Tilbúin að utan, fokheld að innan“ Húsin standast 100% íslenska byggingareglugerð.

Einfalt að 
stækka

Einfalt að 
stækka

Einfalt að 
stækka

STYRKUR - HAGKVÆMNI - HÖNNUN
Landshús - Sími 553 1550 - landshus@landshus.is - www.landshus.is
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„Lífið er ekki bara súkkulaði og bíltúrar“ 
var amma mín vön að segja þegar 
samferðafólk hennar vildi komast á 
þægilegri hátt í gegnum amstur dagsins 
og kvartaði yfir aðstæðum sínum. Gamla 
konan hafði nokkuð til síns máls og var í 
raun að segja: „Hættu að kvarta og haltu 
áfram!“

Það er svo sannarlega þannig að menn 
eiga alltaf að halda áfram, sækja fram, í 
hverju því sem þeir taka sér fyrir hendur. 
Þannig næst árangur og þannig þróum við og 
bætum aðstæður okkar og umhverfi.

Íslenskur landbúnaður hefur verið í 
gríðarlegri þróun síðastliðna áratugi, afurðir 
hafa aukist, ræktun batnað og ekki síst 
hefur aðbúnaður og velferð tekið miklum 
framförum. Rannsóknir og nýsköpun eru 
tveir lykilþættir þróunar og það er full ástæða 
til að hafa áhyggjur af rannsóknarþættinum 
í landbúnaði hér á landi. Hratt hefur dregið 
úr landbúnaðartengdum rannsóknum 
undanfarna áratugi. Tilraunastöðvar sem 
áður iðuðu af lífi heyra nánast sögunni til 
og búvélaprófanir, stórar búfjártilraunir og 
vinnurannsóknir eru einnig hverfandi. 

Nú er ég ekki að segja að það starf sem 
hér var áður unnið ætti að vera enn í sömu 
skorðum og áður var, alls ekki, en fyrr má 
rota en dauðrota. Það sama virðist eiga við í 
allri stjórnsýslu tengdri landbúnaðarmálum 
hér á landi. Stjórnsýslan öll hefur dregist 
saman undanfarna áratugi og nú er svo 
komið að landbúnaðarhluti atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins telur tvo til þrjá 
fasta starfsmenn.

Landbúnaður á tímamótum

Á sama tíma stendur íslenskur landbúnaður 
á miklum tímamótum sem kallar á að vel 
sé haldið á málum. Afleiðingar niðurstöðu 
EFTA-dómstólsins varðandi hráa kjötið 
liggja ekki fyrir og samningur Íslands og 
ESB um viðskipti með landbúnaðarvörur 

hefur öðlast gildi og munu innflutningskvótar 
stigvaxa næstu þrjú ár til viðbótar. Einnig 
hafa miklir þurrkar sett sitt mark á landbúnað 
í Evrópu í sumar og mun það að öllum 
líkindum endurspeglast í offramboði á kjöti 
með tilheyrandi verðlækkunum á innfluttum 
vörum sem og hærra fóðurverði um einhvern 
tíma. Þá er endurskoðun búvörusamninga 
handan við hornið. Það má því segja að það 
séu mjög margir boltar sem þarf að halda á 
lofti og mikilvægt að allir sem að landbúnaði 
koma séu vel í stakk búnir til að sinna því. 
Hagsmunafélög bænda eru því nú sem áður 
gríðarlega mikilvæg fyrir greinina í heild.

Nýtt erfðaefni í holdanaut og 
erfðamengisúrval handan við hornið

Ef litið er til nautgriparæktarinnar er vert 
að nefna þá baráttu sem við sjáum nú glitta 
í árangur af er varðar holdanautaræktun. Á 
einangrunarstöð Nautís að Stóra-Ármóti 
hafa nú fæðst tveir kálfar úr innfluttum 
fósturvísum af Aberdeen Angus kyni frá 
Noregi og von er á níu í viðbót á næstunni. 
Þá verða settir upp þeir 42 fósturvísar sem til 
eru nú í septembermánuði. Er þetta í fyrsta 
sinn í 20 ár sem nýtt erfðaefni er flutt til 
landsins og frá fyrsta fundi með stjórnvöldum 
til fyrsta kálfs liðu tæp níu ár.

Á síðasta ári hófst vinna við undirbúning 
að mögulegri innleiðingu á erfðamengisúrvali 
í íslenskri nautgriparækt. Markmiðið er að 
gera okkur kleift að spá fyrir um kynbótagildi 
gripa á grundvelli arfgerðar þeirra, fljótlega 
eftir að þeir koma í heiminn. Um er að 
ræða eina mestu byltingu í kynbótastarfi 
nautgriparæktarinnar frá því sæðingar 
komu til sögunnar en með þessari aðferð 
er vonast til að stytta megi ættliðabilið í 
nautgriparæktinni verulega og auka þannig 
árlegar erfðaframfarir sem því nemur. 
Sýnasöfnun er lokið og nú í september hóf 
doktorsnemi nám við háskólann í Árósum 
og gert er ráð fyrir því að doktorsverkefnið 
standi næstu fjögur ár. Í kjölfarið verður 
hægt að innleiða erfðamengisúrval í íslenska 
nautgriparækt.

Önnur nærtækari dæmi eru störf 
verðlagsnefndar en nú 1. september hækkaði 

lágmarksverð mjólkur til bænda um 3,52%, 
úr 87,40 kr. í 90,48 kr.

Endurskoðun á næsta leiti

Fram undan eru stór verkefni. Atkvæða-
greiðsla meðal mjólkurframleiðenda um 
framtíð kvótakerfis í mjólkurframleiðslu mun 
eiga sér stað á fyrsta ársfjórðungi næsta árs. Til 
þess að bændur geti tekið upplýsta ákvörðun 
um framtíðina þarf að liggja fyrir og greina 
hvaða leiðir eru í boði og hvað þær þýða fyrir 
greinina. Vinna við slíka greiningu er komin 
af stað og verður kynnt fyrir bændum áður 
en að atkvæðagreiðslu kemur. Á næsta ári 
verða búvörusamningar endurskoðaðir og þá 
m.a. horft til þess hvernig framleiðslan hefur 
þróast, bæði í mjólk og nautakjöti, hvaða 
árangur hefur náðst og hvernig markmið 
samningsins hafi gengið eftir. Ljóst er 
að niðurstaða atkvæðagreiðslunnar mun 
hafa mikið um breytingar á samningnum 
að segja. Eins er þörf á að bæta nokkur 
ákvæði, meðal þess sem LK hefur bent á 
er að fjárfestingarstuðningur þarf að vera 
skilvirkari, t.d. með því að vera bundinn við 
uppfyllingu aðbúnaðarreglugerða. Allt verður 
þetta rætt á haustfundum LK sem stefnt er á 
að hefjist um miðjan október.

Samstaðan hvað mikilvægust

Sá tími sem nú er liðinn frá því að ég tók við 
sem formaður LK hefur verið reynslumikill 
og áhugaverður. Miklar sviptingar hafa verið 
í kringum landbúnaðinn og hagsmunagæslan 
hefur bæði snúist um vörn og sókn. Það er 
gott að sjá þegar bændur taka þátt og leggjast 
á árarnar með þeim sem í framlínunni standa. 
Ég hvet bændur til að hafa samband við sín 
hagsmunafélög þegar spurningar vakna. 
Skiptar skoðanir eru í nautgriparækt eins 
og öðrum greinum og skoðanaskipti um hin 
ýmsu mál eru jákvæð og eðlileg. Þannig ræðir 
fólk sig til niðurstöðu sem endurspeglar hvað 
flestar raddir. Það er gömul saga og ný að 
saman erum við ávallt sterkari. 

Höldum haus og sækjum fram, því megum 
við aldrei hætta, lífið er ekki bara súkkulaði 
og bíltúrar!

Bændablaðið kemur út 24 sinnum á ári. Því er dreift ókeypis á yfir 400 stöðum 
á landinu og á öll lögbýli landsins.
Lesendur geta einnig gerst áskrifendur að blaðinu og fengið það sent heim í pósti 
gegn greiðslu. Árgangurinn kostar þá kr. 10.500 með vsk. (innheimt í tvennu lagi). 
Ársáskrift fyrir eldri borgara kostar 5.250 með vsk. 

Heimilisfang: Bændablaðið, Bændahöll við Hagatorg, 107 Reykjavík.
Sími: 563 0300 – Fax: 562 3058 – Kt: 631294–2279
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SKOÐUN

Mikið hefur verið talað um að gengi 
íslensku krónunnar sé höfuðorsök 
þess að fjara taki undan fyrirtækjum 
í ferðaþjónustu. Á þessu hefur verið 
hamrað látlaust í allt sumar, en ekki er 
þó allt sem sýnist í þeim efnum. 

Gengi krónunnar er vissulega búið að 
vera hátt skráð á tímabilum í tæplega tvö ár. 
Sveiflur á gengi hafa þó verið talsvert miklar 
og undanfarnar vikur virðast hreyfingar 
benda til að töluverðar breytingar kunni að 
vera í uppsiglingu. Þó verður að hafa í huga 
að vegna óróa á alþjóðamarkaði eru miklar 
sveiflur á milli gjaldmiðla eins og dollars 
og evru. Erlendir gjaldmiðlar eru síðan langt 
frá því að vera samstiga í sínum sveiflum 
gagnvart íslensku krónunni. 

Gengi evrunnar gagnvart krónu stóð í gær, 
5. september 2018,  í rúmlega 125,9 krónum 
og Bandaríkjadollar  kostaði þá 108,9 krónur 
samkvæmt miðgengi Seðlabanka Íslands. 
Þann 5. september 2017 kostaði evran  124,9  
krónur og Bandaríkjadollar 104,9 krónur.  
Sama dag árið 2016 var gengi evrunnar í 
129,2 og Bandaríkjadollar kostaði 115,7 
krónur.  Gengi krónunnar gagnvart evru var 
því um 3% hærra í gær en á sama tíma 2016 
og um 6% hærra gagnvart dollar. 

Þegar skoðuð er gengisstaðan miðað 
við fréttir og upphrópanir á markaði, þá  
var gengi krónunnar langsamlega hæst 
á þessu ári í mars. Þá kostaði evran ekki 
„nema“ 121.5 krónur og dollarinn var 
á rétt tæplega 99 krónur. Staðan fyrir 
útflutningsatvinnuvegina hefur því batnað 
töluvert frá þeim tíma þvert á það sem ætla 
mætti af umræðunni. Staðan er þó langt 
frá því jafn góð fyrir útflutningsgreinarnar 
eins og hún var í ársbyrjun 2016. Þá kostaði 
evran 141,3 krónur og Bandaríkjadollar 
131,2 krónur. Þá var sannkölluð gósentíð 
fyrir útgerð og aðra sem seldu útlendingum 
vörur og þjónustu. 

Ári seinna, eða í janúar 2017, var orðin 
gjörbreyting á stöðunni. Þá kostaði evran 
ekki nema 118,3 krónur og dollarinn 113,3 
krónur. Útflutningsgreinarnar fengu mun 
minna fyrir sinn snúð, en innflytjendur og 
Íslendingar sem vildu ferðast til útlanda 
réðu sér vart fyrir kæti. Síðan þá hefur ríkt 
hálfgert gullgrafaraæði í þessum efnum 
og ferðamönnum til landsins hefur fjölgað 
gríðarlega og varla til sá Íslendingur sem 
ekki hefur farið til útlanda einu sinni eða 
oftar yfir árið. 

Gallinn við þessar sveiflur er þó 
margþættur. Vöruútflytjendur og sér í 
lagi ferðaþjónustuaðilar verða að selja 
samkvæmt langtímaplani langt fram í 
tímann. Verðlagningin getur því oft miðast 
við stöðuna þegar gengi krónunnar var 
lágt og ef gengið hækkar á sölutímabilinu, 
þá fást færri krónur fyrir þann gjaldeyri 
sem kemur í kassann. Gagnvart erlendum 
ferðamönnum er staðan hins vegar afleit 
þegar verð eru miðuð við þann tímapunkt 
þegar krónan er í hæstu hæðum. Þá fá þeir 
mun minna fyrir sinn snúð og upplifa hreint 
okur í verðlagningu. Það er einmitt það sem 
virðist hafa verið að gerast síðustu mánuði 
og misseri. 

Eftir því sem ferðamönnum hefur fjölgað 
hefur þetta orðspor auðvitað dreifst mun 
víðar um heiminn og það er  ekki alltaf sérlega 
fallegt. Slíkt orðspor getur orðið ansi lífseigt 
og virkar þá mjög neikvætt til langs tíma 
litið. Því hlýtur að vera mikilvægt að menn 
hagi verðlagningu á vörum og þjónustu hér 
innanlands  samkvæmt einhverju meðalhófi, 
en spenni það ekki í takt við hæstu toppa 
og dýpstu lægðir í gengisskráningu. 
Hafa verður í huga að ofsagræðgi og líka 
ofsaauðmýkt í verðlagningu getur magnað 
sveiflur stórlega gagnvart viðkvæmum 
þjónustugreinum og skapað óþarfa 
glundroða og fjárhagsvandræði. Það er 
því ekki bara hægt að skella skuldinni á 
gengissveiflur, menn mættu stundum líta  
sér nær. Meðalhófið er alltaf best.  /HKr.
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ÍSLAND ER LAND ÞITT

Horft af Kletthálsi við Kolviðarhjalla niður í Skálmarfjörð í Austur-Barðastrandarsýslu. Fjörðurinn gengur inn í Vestfjarðakjálkann úr Breiðafirði. 
Innst klofnar fjörðurinn á Vattarnesi [hægra megin á myndinni] og heitir vestari botninn Vattarfjörður en þaðan lá þjóðvegurinn áður upp á 
Þingmannaheiði. Innst í Skálmarfirði er Skálmardalur og má fara þaðan um Skálmardalsheiði yfir í Gervidal, eða Gjörvidal, í botni Ísafjarðar. 
Þýskir verslunarstaðir voru áður fyrr á Langeyri og Sigurðareyri við Skálmarfjörð. Nú er öll byggð við fjörðinn komin í eyði. Mynd / HKr.

Meðalhófið er best „Súkkulaði og bíltúrar“
Arnar Árnason
formaður Landssambands kúabænda
arnar@naut.is
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LÍF&STARF

Á dögunum voru að snöltra hér 
systir mín, Rósa Sigrún, og maki 
hennar, Páll Ásgeir Ásgeirsson, 

borinn Vestfirðingur frá Þúfum. Páll er 
liðugur hagyrðingur og afar vel skrifandi 
bókahöfundur. Þau hjúin voru þessa daga 
hér öll á iði, ýmist hjólandi eða hlaupandi 
um vegi og vegleysur. Við Petra reyndum 
að gera vel við þau í mat, og ekki síður 
nesta þau ögn til suðurferðar að afloknu 
þeirra randi. Ekki höfðu þau lengi ekið 
til síns heima í Reykjavík, þegar tóku að 
strjálast í símann vísur frá Páli Ásgeiri:

Bunar sviti og bólgna tær
er bratt ég hjóla drjúgum,
feginn verð að fékk í gær
faðm af reyktum bjúgum.

Sárt er hungur sverfur að
og sultarólin trosnar,
þá geymi ég á góðum stað
gæðabollur frosnar.

Af hungurvofu hef ég beyg
og hennar grönnu leggjum,
oft því sýp í einum teyg
úr átta hænueggjum.

Þegar vaxa vindaský
og veður fer að kárna,
þá er best að bíta í
bollurnar frá Árna.

Ekki dylst það dauðum, að vænt þykir Magnúsi 
Halldórssyni á Hvolsvelli um, þegar hans er 
getið í þessum þáttum. Vel get ég unað honum 
athygli, enda fullt af vísum hans í símtæki 
mínu. Fyrir nokkrum misserum var ég á ferð 
um búsvæði Magnúsar á Suðurlandi. Missti ég 
þar loft úr hjólbarða bifreiðar minnar. Ekkert 
var því nærtækara en að hringja í Magnús og 
biðja hann bónar til bjargar loftleysi mínu. 
Magnús tók vel erindi mínu:

Hringir sosum ekki oft
okkur til að kæta,
en að skorti Árna loft
undrum þó mun sæta.

Vinátta þín væn og hlý
vart mun aðra þvinga.
Vel ég þoli vopnagný
og vindgang Þingeyinga.

Þó að ekki teljist ég mikilvirkur á 
„fésbókarsíðum“, þá hef ég þó eignast þar 
nokkra verðmæta vini. Þann vinahóp gistir 
nú Ari læknir Jóhannesson á Akranesi. 
Ari er ljómandi hagyrðingur og hefur 
a.m.k. gefið út eina ljóðabók, „Öskudagar“. 
Vinafundi okkar á „fési“ fagnaði Ari með 
þessari verðmætu vísu:

Vart er ógnað vísnakyni;
vex og dafnar andans þing
ef ég fæ að eiga að vini
Árna Geirhjört hagyrðing.

Pétur læknir Pétursson á Akureyri las 
vitnisburð Ara, en var þó mun hófstilltari 
í umsögn sinni:

Manninn prýða margt ég tel,
og mun því flíka,
að Árni karlinn yrkir vel,
- en illa líka.

Nú er ögn tekið að hausta, og sér þess stað á 
landi og lauftrjám. Einnig er kominn haustblær 
á hugverk Ingólfs Ómars Ármannssonar. 
Hann sendi nýverið þessar snjöllu vísur:

Hausts í skartið foldin fer,
fölva klæðist gráum.
Niðamyrkur úti er
andar kul að stráum.

Emja stormar, ýfast sund,
unn á skerjum brýtur.
Sölnuð hníga grös á grund,
grána fjallastrýtur.

Haustdögum fylgja svo göngur og réttir. 
Ómar er kominn með hugann þangað:

Seggja heyri söngvaklið,
són með gáska léttum.
Glaðir stútinn glingra við
gangnamenn í réttum.

Umsjón:
Árni Geirhjörtur Jónsson

kotabyggð1@gmail.com

Það var höfundur Yarm sem fékk titilinn handverksmaður ársins 2018, en það er Erla Svava Sigurðardóttir sem hannar og framleiðir undir 
merkinu Yarm. 

Fjölmenni á Handverkshátíð 2018:

Höfundur Yarm fékk titilinn 
handverksmaður ársins
Fjölmenni sótti árlega Handverkshátíð sem 
haldin var á Hrafnagili í Eyjafjarðarsveit 
í ágúst. 

Líkt og undanfarin 
ár var tilkynnt um þrjá 
verðlaunahafa,  en 
verðlaun eru jafnan 
veitt fyrir fallegasta 
básinn, nýliða ársins og 
handverksmann ársins.

 Tilnefndir fyrir 
fallegasta básinn voru: 
Dottir, Vagg og velta, 
og Aldörk og var það 
Aldörk sem stóð uppi sem 
verðlaunahafi. Tilnefndir 
sem nýliði ársins voru: 
Aldörk, Yarm og Íslenskir 
leirfuglar og voru það 
Íslenskir leirfuglar sem 
hlutu verðlaunin. Að lokum 
var það handverksmaður 
ársins, tilnefndir voru: 
Þórdís Jónsdóttir – 
handbróderaðir púðar, Ásta 
Bára og Ragney og Yarm. 
Það var Yarm sem fékk 
titilinn handverksmaður 
ársins 2018.

Í dómnefnd voru 
Bryndís Símonardóttir, 
Einar Gíslason og 
Sesselja Ingibjörg Barðdal Reynisdóttir. 
Verðlaunagripirnir voru glæsileg eldsmíðuð 
pitsahjól, smíðuð af eldsmiðnum Beate 
Stormo, sem er búsett í Eyjafirði.

Félagið Beint frá býli var þátttakandi á 

Bændamarkaði 
Handverks hátíðar, 
félagið var stofnað 
árið 2008 og  heldur 
því upp á tíu ára 
afmæli sitt á árinu. 

Meginmarkmið félagsins er að tryggja 
neytendum gæðavörur þar sem öryggi og 
rekjanleiki vöru er í fyrirrúmi.

Glímusamband Íslands sýndi gestum 
Handverkshátíðarinnar helstu tökin í 

glímu og bauð svo fólki að prufa. Sýning 
sambandsins þótti stórglæsileg og bauðst 
gestum að fylgjast með flottum töktum. 

Búsaga, búnaðarsögusafn tók þátt eins og 
fyrri ár. Þema sýningar Búsögu var heyskapur 
í hundrað ár. Á sýningunni gaf að líta amboð, 
heyvinnuvélar fyrir hest og síðan dráttarvélar 
og þróun búnaðar fyrir heyskap á síðustu öld 
og fram á þessa. Mjög margir komu að skoða 
vélarnar og keyptu dagatal Búsögu 2019 sem 
prýtt er fjölda mynda af búvélum.  /MÞÞ

Íslenskir leirfuglar hlutu verðlaunin Nýliði ársins.

Alda Erlingsdóttir hjá Aldörk hlaut verðlaun fyrir besta bás sýningarinnar.

Þjóðbúningum var gert hátt undir höfði á 
Handverkssýningunni í ár og allir sem mættu 
í þjóðbúning á hátíðina þurftu ekki að greiða 
aðgangseyri. 

MÆLT AF
MUNNI FRAM
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FRÉTTIR

Verðlagsnefnd búvara:

Hækkun á heildsöluverði 
mjólkur og mjólkurafurða
Verðlagsnefnd búvara hefur 
tekið ákvörðun um 
að heildsöluverð á 
mjólk og mjólkur-
afurðum sem 
nefndin verð-
leggur, hækki 
um 4,86% þann 
1. septem ber nk., 
nema smjör sem 
hækkar um 15%. 
Vegin hækkun 
heildsöluverðs er 
5,30%. Tilkynnt er um þetta 
á vef atvinnuvega ráðuneytisins.

Lágmarksverð mjólkur til bænda 
hækkar um 3,52%, úr 87,40 kr. í 
90,48 kr.

Í rökstuðningi verðlagsnefndar 

er sagt að verðhækkunin sé til 
komin vegna kostnaðarhækkana við 

framleiðslu og vinnslu mjólkur. 
Síðasta verðbreyting 

var gerð 1. janúar 
2017. Frá síðustu 
v e r ð l a g n i n g u 
hafa gjaldaliðir 
í verðlags grund-
velli kúabús 
hækkað um 
3,60% og reiknuð 

hækkun vinnslu- og 
dreifingarkostnaðar 

afurðastöðva hækkað 
um 7,14%. Nefndin samþykkti 
þessa niðurstöðu en annar fulltrúi 
velferðarráðherra greiddi atkvæði 
gegn henni.
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Sveitarfélög landsins eiga 
von á glaðningi á næstu 
dögum frá NTÍ (Náttúru-
ham faratryggingu Íslands), 
áður Viðlaga tryggingu, 
í tilefni laga breytinga og 
nýs nafns stofnunarinnar. 
Um er að ræða bókina 
Náttúruvá á Íslandi sem 
kom út fyrir nokkrum árum 
á vegum stofnunarinnar og 
Háskólaútgáfunnar. 

„Við vorum að ljúka við 
að pakka og koma í póst 
rúmlega 70 eintökum af þessari 
gríðarlegu efnismiklu bók sem 
vegur heil 3 kg, enda inniheldur 
hún mikinn fróðleik um eldgos 

og jarðskjálfta á Íslandi 
og nýtist bæði sem 
fræði- og uppsláttarrit,“ 
segir Hulda Ragn-
heiður Árnadóttir, fram-
kvæmda stjóri NTÍ.

Margir  hels tu 
sérfræðingar landsins á 
sviði náttúruvár nærri 
60 manns, lögðu til efni 
í bókina sem er tæplega 
800 síður með um 
1.000 ljósmyndum og 
skýringarmyndum. Þar 

er fjallað ítarlega um rannsóknir, 
eldvirkni og jarðskjálfta sem valdið 
hafa Íslendingum þungum búsifjum 
gegnum tíðina.

Vaxandi eftirspurn hefur verið 
eftir vistvænum umbúðum fyrir 
matvörur í stað plastumbúða 
sem tröllriðið hafa markaðnum 
á undanförnum árum. Nú hefur 
fyrirtækið 1000 ára sveitaþorp 
ehf. hafið markaðssetningu 
á kartöflum úr Þykkvabæ 
í smekklega hönnuðum 
bréfpokum. 

Ársæll Markússon er 
hugmyndasmiðurinn á bak við 
þetta fyrirtæki, en hann býr á 
bænum Hákoti í Þykkvabæ þar sem 
faðir hans, Markús Ársælsson, og 
Halldóra Hafsteinsdóttir, móðir 
hans, hafa verið kartöflubændur í 
yfir 30 ár. Hann segir að sér hafi 
sviðið að sjá allt það plast sem notað 

er við pökkun á kartöflum auk þess 
sem þar fer mikið plast til spillis. 

„Vegna þessarar 
sóunar á plasti fór ég 
að hugsa hvort ekki 
væri hægt að gera þetta 
á umhverfisvænni hátt. 
Ég er síðan búinn að vera 
með umbúðirnar í þróun 
og vinnslu í um hálft ár. 
Pokarnir eru framleiddir 
fyrir okkur í Danmörku og 
hafa samskiptin við Danina 
snúist talsvert um að gæði 
pokanna séu nægilega mikil. 

Ég kaupi kartöflur 
af foreldrum mínum og 
kartöflubændum hér í kring. 
Síðan er þeim pakkað í höndum, 

pokarnir vigtaðir og saumað fyrir 
með handvirkum saumavélum. 
Ef þetta gengur upp þá vonast 
maður til að geta keypt 
aðeins stærri pökkunarvélar 
sem keppt geti við 
plastpokapökkunina. 

Sem stendur eru 
kartöflurnar frá 1000 ára 
sveitaþorpi eingöngu í boði 
í öllum Krónubúðunum, 
en ég hef fullan áhuga á 
að útvíkka starfsemina.  
Viðtökurnar hafa verið 
mjög fínar, enda hittir 
markaðssetningin á þessu 

fyrir tilviljun á plastlausan 
september,“ segir Ársæll 

Markússon.  /HKr.

Fyrirtækið 1000 ára sveitaþorp ehf.

Með kartöflur úr Þykkvabæ á markað 
í vistvænum pappírsumbúðum 

Ársæll Markússon m   Mynd / Magnús Hlynur Hreiðarsson
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Náttúruhamfaratrygging Íslands:

Gefur sveitarfélögum bókina 
Náttúruvá á Íslandi

Landbúnaðarsýningin 2018:

Undirbúningur gengur vel og útlit fyrir mikla aðsókn 
– Uppselt á úti- og innisvæði, segir Ólafur M. Jóhannesson sýningarhaldari
Undirbúningur fyrir stórsýninguna 
„Íslenskur landbúnaður 2018“ 
í Laugardal í Reykjavík dagana 
12.–14. október stendur nú 
sem hæst. Að sögn Ólafs M. 
Jóhannessonar sýningarhaldara 
er uppselt á sýningarsvæðið en 
um 90 aðilar hafa pantað bása á 
inni- og útisvæði. Hann segir að 
fjölbreytnin verði í fyrirrúmi og 
að svona stór og fjölbreytt sýning 
muni lyfta upp ímynd íslensks 
landbúnaðar.

„Ég er handviss um að sýningin 
mun vekja mikla athygli og gagnast 
landbúnaðinum í heild. Þetta er 
atvinnugrein sem byggir á gömlum 
merg en er jafnframt ákaflega mikils 
virði fyrir land og þjóð til framtíðar 
litið. Landbúnaður spannar allt landið 
og er afar mikilvægur í samfélaginu. 
Sjálfur er ég búinn að vera viðloðandi 
sýningarhald í 24 ár og halda ótal 
sýningar, bæði sjávarútvegs-, 
veiði- og hótelsýningar, mikið 
af heilsusýningum og fleiru. Það 
kom mér satt að segja á óvart hvað 
landbúnaðargeirinn er fjölbreyttur og 
stór. Bændur eru að fást við marga 
hluti sem er aðdáunarvert. Sjálfur held 
ég að greinin muni eflast í framtíðinni 
því að ungt fólk sækir í fjölbreytnina. 
Íslenskur landbúnaður er síður en 
svo einhæfur og getur byggt á sínu 
góða orðspori sem felst í hreinum og 
hollum framleiðsluvörum.“

Tæki, rekstrarvörur, þjónusta og 
matur

Ólafur segir að gestir geti búist 
við fjölbreyttri sýningu þar sem 
fyrirtæki, félög og stofnanir kynni 
sínar áherslur. „Það verður mikið 

af stórum og litlum tækjum – allar 
tegundir í raun sem sýndar verða 
á úti- og innisvæði. Þarna verða 
allir helstu vélasalar landsins og 
þjónustufyrirtæki landbúnaðarins. 
Mikið af ýmsum rekstrarvörum 
verða kynntar og ekki síst framleiðsla 
bænda. Matvæla- og afurðafyrirtæki 
sýna það sem þau hafa fram að 
færa. Þá eru fyrirtæki sem tengjast 

ferðaþjónustu og húsbyggingum 
ýmiss konar áberandi ásamt fleirum.“

Fyrirlestrar um landbúnað

Í hliðarsal í Laugardalshöllinni verða 
haldnir fyrirlestrar um allt milli 
himins og jarðar tengt landbúnaði, 
bæði fyrir lærða og leikna. „Það 
verða á annan tug fyrirlestra 

sem verða fluttir á laugardag og 
sunnudag. Það verður t.d. fjallað 
um smávirkjanir í landbúnaði, nýja 
holdanautakynið, fóðrun, skógrækt, 
votlendi og rannsóknir í landbúnaði 
og matvælaframleiðslu,“ segir Ólafur 
og minnir á að dagskráin verði birt 
á bbl.is þegar hún liggur endanlega 
fyrir. 

Á sýningarsvæðinu verður nóg 
að bíta og brenna. „Það verður 
Bændakaffi þar sem gestir geta 
fengið veitingar á sanngjörnu verði. 
Að auki munu bændur grilla á teini 
fyrir utan Laugardalshöllina þar sem 
hægt verður að smakka íslenskar 
úrvalsafurðir.“

Ólafur á von á því að fjöldi bænda 
leggi leið sína á sýninguna en hún er 
líka opin almenningi. „Félagsmönnum 
í Bændasamtökunum er öllum boðið á 
sýninguna og þar að auki fá fyrirtækin 
sem taka þátt fjölda boðsmiða til þess 

að koma til sinna viðskiptavina. Við 
finnum mikinn áhuga hjá almenningi 
á sýningunni sem er til marks um 
áhuga á íslenskum landbúnaði í dag.“

Opið frá föstudegi til sunnudags

Sýningin hefst með opnunarhófi 
kl. 13.00 föstudaginn 12. okt. Þann 
dag er opnunartími 14.00–19.00, 
á laugardag 13. okt. 10.00–18.00 
og sunnudag 14. okt. 10.00–17.00. 
Miðar gilda alla helgina en miðaverð 
er kr. 1.000 og frítt fyrir aldraða, 
öryrkja, námsmenn og börn yngri 
en 12 ára í fylgd með fullorðnum. 
Sem áður segir munu félagsmenn 
í Bændasamtökum Íslands fá 
senda boðsmiða á sýninguna sem 
gilda alla sýningardagana. Tímarit 
Bændablaðsins kemur út vikuna 
fyrir sýningu og mun þjóna sem 
sýningarblað. /TB

Mynd / TB
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HEILBRIGÐ MELTING MEÐ ACTIVE LIVER
 
Fita getur sest víða á líkamann, meðal annars innan í líf-
færin, þar á meðal lifrina. Active Liver stuðlar að eðli-
legum efnaskiptum. Jóna Hjálmarsdóttir hefur mjög góða 
reynslu af Active Liver.

Dagsdaglega leiðir fólk almennt ekki hugann að lifrinni. Hún gegnir þó 
mikilvægu hlutverki varðandi efnaskipti og niðurbrot á fitu. Of mikið 
af kolvetnum, of mikið áfengi og feitur matur veldur of miklu álagi á 
starfsemi lifrarinnar og gallsins. Matur, sem neytt er nú á dögum, inni-
heldur meira af kolvetnum en matur sem forfeður okkar neyttu. Mikil 
neysla kolvetna getur haft áhrif á óhóflega uppsöfnun þríglýseríða í 
lifrinni Of stór skammtur af kolvetnum miðað við prótein gerir lifrinni 
erfitt að viðhalda eðlilegum efnaskiptum og niðurbroti á fitu.

Active Liver inniheldur náttúrulegu jurtirnar túrmerik og svartan pipar. 
Einnig ætiþistil og mjólkurþistil sem eru þekktir fyrir að stuðla að eðli-
legri starfsemi lifrarinnar og gallsins. Einnig inniheldur Active Liver kólín 
sem stuðlar að eðlilegum fituefnaskiptum, viðheldur eðlilegri starf-
semi lifrarinnar og stuðlar að eðlilegum efnaskiptum að því er varðar 
amínósýruna hómósystein. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
„Ég fékk fljótlega aukna orku og mér finnst auðveldara að halda mér í 
réttri þyngd, enda inniheldur Active Liver kólín sem stuðlar að eðlilegum 
fituefnaskiptum. Ég er í vinnu þar sem ég þarf að vera mikið á ferðinni, 
ég er í góðu formi, og hef trú á að Active Liver virki fyrir mig. Einnig finn 
ég mikinn mun á húðinni, hún ljómar meira og er mýkri. Ég er mjög 
ánægð með árangurinn og mæli með Active Liver fyrir fólk sem hugsar 
um að halda meltingunni góðri,“ segir Jóna. Starfsemi lifrarinnar hefur 
mikið að segja um líkamlegt heilbrigði og hefur lifrin mikla þýðingu 
fyrir efnaskiptin. Það geta verið margar ástæður fyrir því að fita safnast 
upp í lifrinni. Þreyta og þróttleysi geta verið merki um að mikið álag sé 
á lifrinni.

„Ég hef notað Brizo og er ánægður með 
hversu vel það hefur reynst mér. Ég er 69 
ára og var farinn að finna fyrir því að þurfa 
oft að kasta af mér þvagi og náði ekki að 
tæma blöðruna í hvert sinn. Þetta var 
óþægilegt og mér líkaði ekki ástandið,“ 
segir Skúli Sigurðarson. „Ég vildi forðast 
að nota lyf, leist betur á að prófa eitthvað 
óhefð  bundið og náttúrulegt. Mér bauðst 
að prófa mánaðarskammt af Brizo og fann 
fljótt að mér leið betur. Áhrifin eru minni 
þrýstingur á blöðrunni og þvagrásina. Ég 
er mjög ánægður með árangurinn og það, hvernig mér líður af notkun þess. 
Ég hef mikla trú á náttúrulegum lausn um sem í mörgum tilfellum geta komið 
í staðinn fyrir lyf.“ 

Skúli Sigurðsson

Brizo hjálpar eftirfarandi:
• Lítil eða slöpp þvagbuna

• Tíð þvaglát

• Næturþvaglát

• Skyndileg þvaglátaþörf

• Erfitt að hefja þvaglát

• Þvagleki eða erfitt að stöðva þvaglát

• Þörf fyrir þvaglát skömmu eftir  
síðasta þvaglát

• Sviði eða sársauki við þvaglát

BRIZO VEITIR LAUSN VIÐ 
ÓÞÆGINDUM VIÐ ÞVAGLÁT

Ein öflugustu meltingarensím á 
markaðnum í dag

• Áttu við meltingarvandamál að stríða?

• Ensím eru nauðsynleg fyrir meltingu og öll 
efnaskipti líkamans.

• Betri melting, meiri orka!

• Söluhæsta meltingarvaran í Bandaríkjunum.

• 100% vegan hylki.  Án fylliefna, bindiefna 
eða annarra flæðiefna.

Ekki lengur útblásin eftir máltíðir!
„Ég hef haft psoriasis gigt í meira en 20 ár og hef tekið 
töluvert af lyfjum þess vegna. Fyrir nokkrum árum fór ég að 
eiga við magavandamál sem eru líklegast tilkomin vegna 
lyfjanotkunar en fyrir utan magaónot og uppþembu var ég 
alltaf þreytt og orkulaus. Ég hef prófað svo margt gegnum 
tíðina en fundið lítinn mun, þar til ég kynntist Enzymedica 
ensímunum. Þvílíkur munur og það besta er að ég fann 
muninn strax. Ég er ekki lengur útblásin eftir máltíðir, hægðir 
urðu fljótt reglulegar, orkan margfaldaðist og ég er ekki að 
kljást við magavandamál lengur“.
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„Málsókn fimm innflutnings-
fyrirtækja á hendur íslenska 
ríkinu til endurgreiðslu á 
ofteknum sköttum í formi tolla á 
landbúnaðarvörum er óneitanlega 
stórfrétt vikunnar,“ segir Erna 
Bjarnadóttir, hagfræðingur hjá 
Bændasamtökum Íslands.

Páll Rúnar M. Kristjánsson 
hæstaréttarlögmaður, sem rekur 
málin, hefur áður lagt ríkið að velli 
fyrir dómstólum fyrir ólögmæta 
gjaldtöku vegna innflutnings á 
búvörum. Hann segir ólögmæti 
þeirrar gjaldtöku sem nú reynir á, 
jafnaugljóst og í fyrri málum. 

Skylda stjórnvalda að eyða óvissu

Erna segir að rík skylda hvíli 
á Alþingi og stjórnvöldum að 
tryggja lögmæti þegar innheimta 
skatta og gjalda á í hlut. Óþolandi 
sé að mikilvægar stoðir íslensks 
landbúnaðar eins og tollvernd og 
framkvæmd hennar séu ekki yfir 
vafa hafin hvað þetta varðar. 

„Ég er ekki lögfræðingur og hef 
því ekki forsendur til að tjá mig um 
lagalegt efni kröfu þessara fyrirtækja 
en það er mikið í húfi, bæði hvernig 
þessu máli reiðir af og ekki síður 
hvernig úr niðurstöðu þess verður 
unnið reynist umrædd gjaldtaka 
ólögmæt.“ 

Málið varðar í stuttu máli tvenns 
konar útfærslu á tollvernd, annars 
vegar afnám tolla, til dæmis á 
grænmetistegundum, þegar innlend 
framleiðsla er ekki á markaði. Hins 
vegar svokallaða opna tollkvóta 
sem eru útfærðir þannig að tollar 
á tilteknar afurðir eru lækkaðir 

í tiltekinn tíma þegar innlendar 
afurðir skortir á markað. 

Herðir umræðuna

„Ég tel augljóst að þetta mál 
muni herða á umræðum um þessa 
tilteknu lagaheimild varðandi opnu 
tollkvótana. Skilgreining á skorti 
á innlendum vörum er að mínu 
mati á algerum villigötum eins 
og framkvæmdin er í dag og í því 
samhengi að magn tollfrjálsra kvóta 
frá ESB er að stóraukast. Stjórnvöld, 
sem hafa sem yfirlýsta stefnu að efla 
innlenda matvælaframleiðslu, verða 
að takast á við þessa umræðu,“ segir 
Erna Bjarnadóttir.  /VH

Engar bráðaaðgerðir fyrir 
sauðfjárbændur í haust
– Brýnt að skoða hagræðingu í afurðageiranum, segir framkvæmdastjóri LS
Að loknum samningafundi ríkis 
og bænda, sem haldinn var 
föstudaginn 31. ágúst, er ljóst að 
ekki er von á bráðaaðgerðum nú 
í haust. Bændur verða því að taka 
ákvarðanir sínar nú í haust með 
hliðsjón af því.

Samninganefnd ríkis og bænda 
gaf út eftirfarandi yfirlýsingu að 
loknum fundinum.

Viðræður ríkis og bænda 
um endurskoðun samnings um 
starfsskilyrði sauðfjárræktar 
hófust 20. ágúst sl. Til grund-
vallar í þeim viðræðum var 
yfirlýsing frá sjávarútvegs- og 
land búnaðarráðherra og Bænda-
samtökum Íslands frá 27. júlí sl. Þó 
niðurstaða um aðgerðir hafi ekki 
fengist verður viðræðum haldið 
áfram um almenna endurskoðun 
sauðfjársamnings.

Aðspurður um stöðu viðræðna 
sagði Unnsteinn Snorri Snorrason, 
framkvæmdastjóri LS. þetta:

„Það eru nokkur vonbrigði að 
við náðum ekki fram aðgerðum 
fyrir sláturtíð. Miðað við horfur 
á mörkuðum væri æskilegt að 
framleiðsla á lambakjöti myndi 
dragast saman um 8–10% haustið 
2019 frá því sem við áætlum að hún 
verði í komandi sláturtíð.  

Samninganefndin mun halda 
viðræðum áfram um almenna 
endurskoðun sauðfjársamnings á 
grundvelli yfirlýsingar sem gefin var 
út 27. júlí.  Það eru fjölmörg atriði 
sem ríkir sátt og samhljómur um. 
Meðal annars er brýnt að halda áfram 
að skoða möguleika á hagræðingu 
í afurðageiranum. Þar getum við 
byggt á því sem kemur fram í skýrslu 
KPMG.  Við munum leggja áherslur 
á aðgerðir sem bæta afkomu bænda 
og skapa stöðugleika í greininni til 
framtíðar,” sagði Unnsteinn.  /HKr. 

Málsókn vegna tolla á landbúnaðarvörur:

Vekur spurningar um 
framkvæmd tollverndar
– segir Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur BÍ 

Unnsteinn Snorri Snorrason, 
framkvæmdastjóri LS. 

Einboðið að auka verði frelsi 
sauðfjárbænda og annarra
– segir Kristján Þór Júlíusson land búnaðar ráðherra eftir stranga fundalotu 
Viðræður ríkis og bænda um 
endurskoðun samnings um 
starfsskilyrði sauðfjárræktar 
hófust 20. ágúst síðastliðinn. 
Viðræðurnar fara fram á grunni 
tillagna sem samráðshópur um 
endurskoðun búvörusamninga 
hefur skilað en ráðherra beindi 
þeim tilmælum til hópsins í mars 
2018 að setja í forgang tillögur 
til að bregðast við erfiðleikum í 
sauðfjárrækt. 

Kristján Þór Júlíusson 
landbúnaðarráðherra segir að 
undanfarið hafi hann hitt um sex 
hundruð manns á níu bændafundum 
um stöðu sauðfjárræktarinnar. 

„Fundirnir hafa verið mjög 
upplýsandi fyrir mig og tvímælalaust 
gagnlegir og gott fyrir mig að 
kynnast viðhorfum fólks sem hefur 
lifibrauð sitt af sauðfjárrækt.“

Búa þarf bændum frelsi 

Kristján segist telja einboðið að búa 
verði sauðfjár- og öðrum bændum 
meira frelsi til að vinna úr sínum 
málum á grunni þeirra réttinda sem 
þeir hafa. „Mínar áherslur liggja í þá 
veru og með að markmiði að efna til 
samnings við bændur þar sem þeim 
er tryggð öruggari framtíð en þeir 
búa við í dag.

Staða sauðfjársamninganna er 
þannig að fulltrúar stjórnvalda 
og Bændasamtaka Íslands eru að 
vinna úr þeim hugmyndum sem 
komu frá samráðshópnum um 
endurskoðun búvörusamninganna 
og út frá þeim skoðunum og 
viðhorfum sem uppi eru í 
greininni. 

Ég vísaði tillögum sem komu 
inn á mitt borð frá samráðshópnum 
til samninganefndarinnar að höfðu 

samráði við Bændasamtök Íslands 
og það er sá grunnur viðræðnanna 
sem ég tel að við eigum að byggja 
á.“

Vinna sem tekur tíma

Kristján segir að auðvitað 
sýnist sitt hverjum um gang 
samningaviðræðnanna. „Við 
erum með búvörusamninga sem 
gilda í tíu ár og fyrri endurskoðun 
þeirra á að hefjast á næsta ári. Ég 
óskaði eftir því við samráðshópinn 
að hann einbeitti sér núna að 
sauðfjárræktinni vegna þess 
hvernig árar í greininni. Auk 
hugmynda frá samráðshópnum hafa 
komið tillögur frá Landssamtökum 
sauðfjárbænda og mínum 
fulltrúum í samningaviðræðunum. 
Samninganefndin er því að skoða 
ýmis úræði sem þarf að útfæra.

Flestar tillögurnar sem eru til 
umræðu, hvort sem þær koma 
frá bændum eða ríkinu, kalla á 
lagabreytingar sem þarf að útfæra, 
sníða í frumvarp og leggja fyrir 
þingið og fá afgreitt og það tekur 
að sjálfsögðu sinn tíma eftir að 
samkomulag hefur tekist milli 
samningsaðila. En það eru allir 
sammála því að flýta þessari vinnu 
eins og kostur er.“  /VH

„Stjórnvöld, sem hafa sem 

 Mynd / HKr. 

Eðlilegt að fjármununum 
verði skilað til neytenda
– segir Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri FA 
Ólafur Stephensen, framkvæmda-
stjóri Félags atvinnurekenda, 
svaraði fyrirspurn Bændablaðsins 
um það hvort og hvernig FA mundi 
bæta neytendum ofálagningu 
landbúnaðarvara ynni félagið 
málið gegn ríkinu vegna tolla á 
búvörum. 

„Félag atvinnurekenda er ekki 
aðili að þessu máli, heldur einstök 
fyrirtæki. FA fær því enga peninga í 
hendur ef það vinnst og félagið mun 
augljóslega ekki útdeila neinu fé. 

Hvað varðar hins vegar 
fyrirtækin sem eiga aðild að 
þessum dómsmálum, þá geri ég ráð 
fyrir að þessum fjármunum verði 
skilað til neytenda með einum 
eða öðrum hætti. Mér þykir slíkt 
leiða af sjónarmiðum um góða 
viðskiptahætti og virka samkeppni. 
Endurgreiðslur útboðsgjaldanna 
samkvæmt fyrri dómum hafa 
almennt skilað sér til neytenda í 
lægra verði á vörum viðkomandi 
fyrirtækja í framhaldinu. Sum hafa 
auglýst það sérstaklega, önnur ekki.

Það sem meira máli skiptir fyrir 
neytendur er að þeir muni auk þess 
njóta í framhaldi af slíkum dómi 
þess ávinnings í formi lægra verðs, 
sem niðurstaða dómstóla kallaði á. 
Það er líka rétt að íslenska ríkið komi 
sjálft að því að rétta hlut neytenda 
við þessar aðstæður, því það má 
ekki gleymast að sé skattlagningin 

ólögleg þá er það ríkið sem ber 
bótaábyrgðina í lagalegum skilningi. 

Við hjá FA höfum alla tíð hvatt 
okkar félagsmenn til að láta lækkanir 
á opinberum gjöldum og sköttum 
ganga áfram til neytenda. Kannanir 
og rannsóknir hafa sýnt að það 
gekk eftir, t.d. við niðurfellingu 
tolla og vörugjalda. Við skipum 
engum félagsmanni fyrir verkum 
eða stöndum fyrir einhverjum 
samstilltum aðgerðum um það 
hvernig fyrirtækin ráðstafa sínum 
fjármunum. Þetta er hins vegar 
okkar einlæga von um framgöngu 
málsins og eftirmál þess.“  /VH

 

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300 

Mynd / Georg Theodórsson 
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Sveitarstjórn Blönduósbæjar 
mótmælti fyrir skömmu harðlega 
skertri þjónustu Arion banka 
á Blönduósi en bankinn stytti 
afgreiðslutíma útibúsins. 

Í samþykkt sem gerð var á fundi 
sveitarstjórnar nýverið segir að í 
stefnu bankans um samfélagsábyrgð 
standi að bankinn setji sig í spor 
viðskiptavina og leitist stöðugt við að 
gera betur í dag en í gær. Sveitarstjórn 
geti ekki séð að boðaðar breytingar 
samræmist þessari stefnu.

Arion banki tilkynnti um breyttan 
afgreiðslutíma í útibúinu á Blönduósi 

í lok síðasta mánaðar, en frá og með 
5. júní sl. er opið frá klukkan 10–12 
og 12.30–15 alla virka daga. Áður 
var opið frá 9–12 og 12–16 virka 
daga.    /MÞÞ

Sveitarstjórn Skagastrandar skorar á ríkisstjórn Íslands sem aðaleiganda Landsbankans að taka stjórnarhætti og 
hugmyndafræði stjórnenda bankans til alvarlegrar skoðunar. Mynd / HKr. 

Niðurskurði í útibúi Landsbankans á Skagaströnd mótmælt:

Starfsfólki öllu stefnt í musteri 
í miðborg Reykjavíkur
Sveitarstjórn Skagastrandar hefur 
mótmælt harðlega niðurskurði 
í útibúi Landsbankans á 
Skagaströnd við bankastjóra 
Landsbankans. 

Í ályktun sem sveitarstjórn 
hefur sent frá sér segir að með 
uppsögn á einu og hálfu starfi í 
eina bankaútibúi Landsbankans í 
Austur-Húnavatnssýslu, þar sem 
íbúafjöldinn sé um 1.800, sé höggvið 
í sama knérunn og í öðrum byggðum 
þar sem Landsbankinn segir upp 
starfsfólki í ellefu útibúum víðs 
vegar um landið.

Hægt að nýta starfsfólk
þvert á búsetu

„Í nafni hagræðingar sé störfum í 
litlum byggðum fórnað á forsendum 
þess að tæknivæðingin hafi leyst 
fólkið af hólmi. Það mótmæli því hins 
vegar enginn að þróun og framfarir 
breyti störfum og verkefnum en 
með sömu tæknivæðingu og þróun 
væri hægt að nýta starfsfólk þvert 
á alla búsetu þar sem þekking og 
reynsla starfsmanna er notuð á nýjum 
forsendum, á nýjan hátt. Í þessu 
hlutverki hafi Landsbankinn alfarið 

brugðist og virðist ætla að stefna 
sem flestu starfsfólki sínu saman í 
musteri sem stjórnendur bankans 
eru að reisa í miðborg Reykjavíkur, 
sjálfum sér til dýrðar. Kostnaðurinn 
við það musteri, sem hlaupi sennilega 
á tug milljarða, geri hagræðingu með 
uppsögn nokkurra starfsmanna á 
taxtalaunum næsta hjákátlega,“ segir 
í ályktuninni.

Sveitarstjórn Skagastrandar skorar 
á ríkisstjórn Íslands sem aðaleiganda 
bankans að taka stjórnarhætti og 
hugmyndafræði stjórnenda bankans 
til alvarlegrar skoðunar.  /MÞÞ

Blönduós:

Mótmæla harðlega skertri 
þjónustu Arion banka 

Frá Blönduósi.  Mynd / HKr. 

Gestastofan á Þorvaldseyri.  Mynd / HKr. 

Stjórn Kötlu Jarðvangs á Suð-
ur landi vinnur nú að því að 
taka Gestastofuna á Þorvalds-
eyri undir Eyjafjöllum á leigu 
sem þýðir að hún verður þá 
gestastofa jarðvangsins.

„Það er ekki búið að útfæra 
nánar með hvaða móti gestastofan 
verður, en þar verða veittar 
upplýsingar um jarðvanginn, 

fræðsla, jafnvel einhver 
minjagripasala o.fl. Málið er í 
vinnslu og er frekari frétta að 
vænta á næstunni. Ef allt gengur 
upp þá ætti opnun gestastofunnar 
að verða um áramót, þetta er 
spennandi verkefni,“ segir Anton 
Kári Halldórsson, sveitarstjóri 
Rangárþings eystra og formaður 
stjórnar Kötlu Jarðvangs.  /MHH

Fjölmenni mætti við formlega opnun nýju Gestastofunnar á Þingvöllum, 

Guðmundsson, alþingismaður og formaður Þingvallanefndar, en þeir eru 
hér í fremstu röð til vinstri.  Myndir / MHH

Ný og glæsileg gestastofa fyrir 
ferðamenn á Þingvöllum
Nýlega var opnuð ný og glæsileg 
gestastofa á Hakinu í þjóð-
garðinum á Þingvöllum í þeim 
tilgangi að útbúa betri aðstöðu 
fyrir móttöku ferðamanna fyrir 
ofan Almannagjá. 

Í nýju stofunni eru fjölnota 
fyrir lestrarsalur, glæsileg gagnvirk 
sýning um sögu og náttúru 
Þing valla, rúmgott anddyri 
fyrir upplýsingagjöf, verslun, 
veitingasala, skólastofa og skrif-
stofurými  

„Við erum afskaplega stolt og 
ánægð með nýju gestastofuna 
því með henni opnast enn meiri 
möguleikar í miðlun á sögu og 
náttúru Þingvalla og upplýsingagjöf 
til gesta þjóðgarðsins sem er einn 
fjölsóttasti ferðamannastaður 
landsins með um eina og hálfa 

milljón ferðamanna á ári,“ 
segir Einar Á. E. Sæmundsen 
þjóðgarðsvörður.  /MHH

Gestastofan á Þorvaldseyri:

Katla Jarðvangur tekur 
stofuna á leigu

Með gagnvirkni stofunnar er m.a. 
hægt að læra um ferðalög fornmanna 
til Þingvalla með gagnvirkum hætti, 
bregða sér í hlutverk lögsögumanns 
í lögréttu í sýndarveruleika, fræðast 
um lífríki Þingvallavatns og jarðsögu 
svæðisins. 

Deilan endalausa um vegagerð í Austur-Barðastandarsýslu:

Ábúendur tveggja jarða senda sveitar-
stjórn Reykhólahrepps athugasemdir
– Segja að vegalagning um Reykjanes muni kljúfa sex jarðir á svæðinu
Ábúendur á tveim bæjum á 
Reykj anesi við Þorskafjörð hafa 
ritað sveitarstjórn Reyk hóla-
hrepps bréf vegna hugmynda 
um vegalagningu um Reykjanes 
sem nú er til skoðunar í stað vegar 
um Teigsskóg sem skilgreind er 
sem leið Þ.H. í gögnum Vega-
gerðarinnar

Bréfið sem Bændablaðið 
hefur fengið afrit af 
var undirritað af 7 
einstaklingum sem 
tengdir eru bæjunum 
Stað og Árbæ þann 
3. júlí 2018. Á þeim 
jörðum er m. a. mikið 
æðarvarp. Í bréfinu 
segir: 

„Vegna þeirrar nýju 
hugmyndar um þverun 
Þorskafjarðar og veg um 
Reykjanes, í stað Þ.H. 
leiðar viljum við koma 
eftirfarandi á framfæri. Þ e s s i 
vegur klífur í sundur land 6  jarða 
sem stundaður er búskapur á. Slíkur 
vegur með mikilli umferð gerir 
alla nýtingu erfiða og spillir mjög 
gildum jarðanna. Varðandi jarðirnar 
Stað og Árbæ kemur vegurinn yfir 
ósnortið land, varphólma með miklu 
friðlýstu æðarvarpi, vog og tjarnir 
með fjölskrúðugu fuglalífi. Að 
margra mati hefur svona landsvæði 
ekki minna verndargildi heldur en 
margumtöluð Þ.H. leið.“

Meinað um aðgang að bréfinu 
nema gegn skilyrðum

Kristinn H. Gunnarsson, fyrr-
verandi þingmaður, greinir frá 
því á vefsíðu sinni, kristinn.is, 

að Ingimar Ingimarsson, oddviti 
Reykhólahrepps, hafi þann 10. 
ágúst sl. neitað blaðinu Vestfirðir 
um aðgengi að fyrrgreindu bréfi 
nema gegn ströngum skilyrðum og 
framvísun persónugagna. 

Ingimar segir í svari til Kristins 
að þetta sé ekki neitun en ber fyrir 
sig persónuverndarlögum og að 

þetta sé í samræmi við 
15. gr. upplýsingalaga. 

Kallað eftir endurmati 
í kjölfar keypts álits

Bréfið er tilkomið 
vegna ákvörðunar 
núverandi sveitar-
stjórnar um að óska 
eftir endurmati 
Vega gerðarinnar á 
lagningu vegar um 
Reykjanes með 

þverun yfir mynni 
Þorskafjarðar. Sveitarstjórn hafði 
í mars samþykkt að unnið yrði 
samkvæmt tillögu Vegagerðarinnar 
um vegagerð um Teigsskóg. 
Var þeirri ákvörðun síðan slegið 
á frest í kjölfar keypts álits 
athafnamanna í Reykjavík frá 
norskri verkfræðistofu. Þar var 
lagt  til að lagður verði vegur yfir 
mynni Þorskafjarðar í stað vegar um 
Teigsskóg. Vegagerðin hafði áður 
gert úttekt á þessari leið og taldi 
hana ekki koma til greina vegna 
kostnaðar. Í rökum Vegagerðarinnar 
var m.a. bent á að endurbyggja þurfi 
upp allan veginn um Reykjanes þar 
sem hann beri ekki umferð sem hlýst 
af tengingu þjóðvegar um Reykjanes 
og yfir í Melanes eða Skálanes. Þá 
hafa talsmenn Vegagerðarinnar 

bent á að þessar vegabætur um 
Reykhólasveitarveg með tengingu 
inn á aðalveg við Berufjörð séu 
ekki inni í kostnaðargreiningu 
norsku verkfræðistofunnar. Þrátt 
fyrir það er Vegagerðin nú með 
þessa leið til endurskoðunar, 
enda er skipulagsvaldið í höndum 
Reykhólahrepps. 

Samkvæmt samtölum Bænda-
blaðsins við íbúa á svæðinu er alveg 
ljóst að vegagerð um Reykjanes mun 
ekki verða að veruleika átakalaust 
frekar en Teigsskógarleiðin. Er m.a. 
bent á að eftir eigi að meta áhrif á 
landbúnað sem þarna er starfræktur 
og lífríki svæðisins og þar með á 
viðkvæmt æðarvarp.

Pólitískt vandræðamál

Virðist ákvörðun forsvarsmanna 
Reykhólahrepps frá því í vor því 
ekki skapa sátt heldur vera að steypa 
málinu í enn harðari deilur. Mál þetta 
er líka orðið verulega vandræðalegt 
fyrir stjórnvöld í landinu. Þá sýnir 
þetta að margra mati í hvaða 
ógöngur umhverfisverndarumræðan 
er komin, þar sem hægt er að 
tefja þjóðhagslega mikilvæg 
mál án úrlausnar með kærum, 
að því er virðist í það endalausa. 
Í áratugi hefur heldur engin 
ríkisstjórn, samgönguráðherra né 
umhverfisráðherra treyst sér til 
að höggva á þennan hnút. Hefur 
þetta ráðleysi viðgengist þrátt 
fyrir margítrekaðar ályktanir 
sveitarstjórna og hagsmunaaðila um 
að tafir á vegabótum á þessu svæði 
hafi haft verulega hamlandi áhrif 
á atvinnuuppbyggingu og byggð á 
Vestfjörðum.  /HKr.
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Haugsugur og taðdreifarar frá Hispec 
komin í Vélaval.

Einnig haugdælur og hrærur frá Storth.

NÁNARI UPPLÝSINGAR Í SÍMA 453 8888 EÐA SENDIÐ TÖLVUPÓST Á  VELAVAL@VELAVAL.IS
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FRÉTTIR

„Það var mikil eftirvænting hjá 
okkur félögum þegar haldið var af 
stað í veiði fyrir skömmu,“ sagði 
Hörður Heiðar Guðbjörnsson, en 
Litla-Þverá rennur neðarlega í 
Haukadalsá í Dölum.

„Litla-Þverá var eitthvað sem við 
vissum ekkert um og mjög erfitt að 
fá upplýsingar um hvernig hefði 
gengið á síðasta ári. Eina og kannski 
besta ráðið var að kíkja í bókina sem 
gefin var út um árið fyrir Þverá, 
Kjarrá og Litlu-Þverá. 

Það var reyndar lítið skrifað 
um Litlu en við treystum á það 
sem við lásum og heyrðum. Við 
græjuðum okkur vel og fylltum 
vel á nestið (a.m.k. sumir) því það 
var langur dagur fram undan. Það 
var algjör veðurblíða, logn og sól 
sem er kannski ekki það besta fyrir 
veiðimenn, nema þá helst til að vera 
að njóta. 

Ekki sérlega bjartsýnir

Þegar við keyrðum upp með ánni 
vorum við lítið bjartsýnir, enda 
var mjög lítið vatn og sums staðar 
nánast vatnslaus. Við vorum farnir 

að ræða það hvar við gætum eytt 
deginum ef þetta yrði það sem 
koma skyldi. Við keyrðum beint 
á efsta stað sem er Fossinn. Við 
byrjuðum á því að stelast til að kíkja 
í staðinn (sem er í raun ekki gott því 
þá gæti fiskurinn farið ef hann er 
á annað borð á svæðinu). En viti 
menn, þarna lágu nokkrir fiskar og 
voru ekki mikið að velta því fyrir 
sér hvort þarna væru einhverjir að 
kíkja á sig, enda lágu þeir bara í 
makindum við einn steininn. 

Við græjuðum okkur og héldum 
til veiðar, fullir bjartsýni. Eftir 
nokkur köst var hann á, nei, það 
var ekki lax, það var einn lítill 
urriði, en takan var komin og það 
jókst enn á bjartsýnina við þetta 
að setja í lax. En það var mun 
erfiðara. Við reyndum alls konar 
brögð, með litlum, meðalstórum 
og stórum flugum ásamt því að 
reyna að „hitsa“. En eftir langa 
og stranga bið tókst það, hann var 
á og sigurinn var unninn. Fimm 
punda hængur og gleðin ósvikin. 
Eftir þetta gáfum við hylnum frið 
og fengum okkur kaffi. Þá kíktum 
við aftur í fossinn en hann vildi ekki 
taka. Síðan gengum við niður gilið 
til að skoða fleiri staði. 

Veiðivörðurinn kíkti á okkur og 
gaf okkur ráð um staði og sagði 
okkur frá fiskum sem hann hafði 

séð. Það var hárrétt hjá honum, það 
voru fiskar á nokkrum stöðum, en 
allir frekar slakir í sólinni. Einn var 
vel vænn og lét ekki plata sig. 

Sáttir við daginn

Við héldum niður með ánni til að 
skoða enn fleiri staði áður en heim 
var haldið og þegar það var vel 
liðið á daginn náðum við að setja 
í einn til viðbótar, sama stærð, og 
þar voru líka nokkrir aðrir fiskar 
sem vildu ekki kíkja á agnið okkar.

Þegar hér var komið var liðið 
vel á daginn og við ákváðum að 
skoða nokkra staði í viðbót áður 
en heim var haldið. Við skráðum 
veiðina í veiðibók í veiðihúsinu 
við Þverá-Kjarrá. Þar sagði einn 
við okkur að við værum að veiða 
meira þarna en allt hollið hefði veitt 
í Þverá-Kjarrá þennan dag. 

Þannig að við vorum vel 
sáttir við daginn, enda góður 
félagsskapur, gott veður og fiskar 
að gleðja okkar litla hjarta. Svo er 
bara að bíða eftir næsta túr, annar 
okkar er að fara í Langadalsá 2. 
september en undirritaður fer 
sennilega ekki fyrr en um miðjan 
september í Langá, það verður 
eitthvað,“ sagði Hörður, sem 
alls ekki er hættur að veiða þetta 
sumarið.

Gunnar Bender
gunnarbender@gmail.com

Hörður Heiðar Guðbjörnsson með lax úr Litlu-Þverá.

Litla-Þverá í Borgarfirði

Góð gæsaferð.

Margir fengið vel í soðið
„Gæsaveiðin hefur farið nokkuð 
vel af stað hjá okkur vinunum  en 
við erum búnir að fara þrisvar 
og legið fyrir þeirri gráu.  Fengið 
13 fugla og upp í 30 fugla, sem 
er bara nokkuð gott,“ sagði 
Reynir M. Sigmundsson, stang- 
og skotveiðimaður.

Gæsaveiðitíminn er rétt byrjaður 
og margir farið að skjóta en fuglinn 
virðist samt víða vera ennþá uppi 

á fjöllum og komi alls ekki niður 
fyrr en kólnar verulega.

„En  miðað við að tímabilið er 
bara rétt farið af stað finnst mér 
ungarnir mun betur haldnir en 
á sama tíma í fyrra og töluvert 
hefur sést af henni hérna í túnum 
á Vesturlandi. Og  ástæðan er, að ég 
held, að það er lítið sem ekkert af 
berjum hérna núna,“ sagði Reynir 
enn fremur.

Er þetta virkilega eitthvað sem veitir ánægju?
„Við vorum við veiðar í 
Laugardalsá og lentum í afar 
sérstökum aðstæðum,“ sagði 
Stefán R. Dagsson í samtali við 
Bændablaðið en hann var að veiða 
í Laugardalsá í Ísafjarðardjúpi 
fyrir skömmu.

„Við  erum á stað 15  og sjáum 
hvar eitthvað gulbrúnt kemur upp 
ána á móti straumnum, fer svo að 
fara í hringi í hylnum. Við fylgjumst 
með og ræðum okkar á milli hvað 
þetta sé sérstakt. Svo flækist línan 
og flugan í einhverju, eðlilega 
dregið inn til að losa. Um leið rýkur 
„þetta“ af stað og hefst baráttan 
um að landa þessum sérstaka hlut. 
Loks tekst að landa og í eftirdragi 

er 63 cm lax. Sem 
sagt fyrirbærið 
var eitthvert flot 
„kleinuhringur“ með 
sökkum og öngli 
og að auki gömlum 
maðki. Er þetta 
virkilega eitthvað sem 
veitir ánægju? Mun 
ódýrara er að kaupa 
lax í næstu fiskbúð ef 
það er málið. Sportið 
og ánægjan við að 
veiða lax er miklu 
meira en þetta,“ sagði 
Stefán eftir þetta  
skrýtna veiðidót í 
Laugardalsá. 

Laxinn og búnaðurinn sérkennilegi sem  
notaður var við veiðarnar í Laugardalsá. 

Ytri-Rangá:

Bragi með flottan lax
Eystri-Rangá er gjöfulasta lax-
veiðiáin þessa dagana og Ytri-
Rangá þar rétt fyrir neðan. Síðan 
kemur Þverá í Borgarfirði næst.

„Já, ég var að koma úr Ytri-Rangá 
og þetta slapp til, fékk einn ansi 
góðan og nokkra í viðbót,“ sagði 
Bragi Guðbrandsson, sem var á 
veiðislóðum fyrir fáum dögum. 

„Sá stóri tók Black Collie litla 
túbu og var 83 sentímetrar. Fiskurinn 
fór beint í klakið,“ sagði Bragi enn 
fremur.

Bragi var fyrr í sumar á urriðas-
væðinu í Þingeyjarsýslu og veiddi 
vel, flotta fiska.

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

KLEFAR
Kæli- & frystiklefar 
í miklu úrvali.
Vottaðir gæðaklefar með 
mikla reynslu á Íslandi.
Einfaldir í uppsetningu.

HILLUR
fyrir kæli- & frystiklefa.  

Mikið úrval og auðvelt að setja saman.
Sérhannaðar fyrir matvæli.

pp g

n.

KÆLI & FRYSTI
BÚNAÐUR 

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

Bragi Guðbrandsson með 83 sentí-
metra laxinn.
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KLETTUR  /  SALA OG ÞJÓNUSTA  /  KLETTAGARÐAR 8-10  /  104 REYKJAVÍK  /  590 5280   /  klettur.is

Þegar velja skal vinnuvéla- og landbúnaðardekk skipta gæði, ending
og áreiðanleiki höfuðmáli. Maxam dekkin eru hagkvæmur kostur og 

hafa reynst vel við krefjandi aðstæður.

Gerðu kröfur — hafðu samband við sölumenn okkar í síma 590 5280 
og kynntu þér kosti Maxam dekkjanna.

HAGKVÆM DEKK FYRIR 
ALVÖRU KRÖFUR

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

Smávirkjanir

Mannvit veitir víðtæka þjónustu vegna forathugana, áætlanagerðar og undirbúnings smávirkjana.
Þjónustan innifelur undirbúningsrannsóknir, hönnunarvinnu og mat á umhverfi sáhrifum þar sem við á.
Einnig veitum við þjónustu á sviði veituhönnunar og bortækni til jarðhitanýtingar.

Rennslismælingar fyrir smávirkjanir

www.mannvit.is

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

Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur

Matvælastefna 
sett á dagskrá
– Verkefnastjórn skipuð
Sjávarútvegs- og landbúnaðar-
ráðherra hefur sett á fót verkefnis-
stjórn sem hefur það hlutverk að 
móta matvælastefnu fyrir Ísland. 
Matvælastefnan skal liggja fyrir í 
árslok 2019. 

Með matvælastefnunni skulu 
fylgja tillögur að aðgerðaáætlun 
til innleiðingar stefnunnar fyrir 
íslenskt atvinnulíf og stjórnkerfi.  
Verkefnastjórnin er þannig skipuð:

Vala Pálsdóttir, formaður,
skipuð af ráðherra
Ingi Björn Sigurðsson,
skipaður af ráðherra
Ragnheiður Héðinsdóttir,
tilnefnd af Samtökum iðnaðarins
Anna Guðmundsdóttir,
tilnefnd af Samtökum fyrirtækja 
í sjávarútvegi
Sigurður Eyþórsson,
tilnefndur af Bændasamtökum 
Íslands

Verkefnastjórar koma frá Matís og 
auk þess mun Matarauður Íslands eiga 
áheyrnarfulltrúa.

Í tilkynningu úr ráðuneytinu 
kemur fram að á Íslandi séu um 
margt kjöraðstæður til að framleiða 
úrvals matvörur – þökk sé hreinu 
vatni, jarðvegi og andrúmslofti. Þá 
sé lífríki hafsins ríkulegt, orkugjafar 
umhverfisvænir og hér sé dýrmæt 
matarhefð. 

„Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar-
innar er lögð áhersla á að Ísland 
skuli vera leiðandi í framleiðslu á 
heilnæmum landbúnaðarafurðum 
og tryggð verði áframhaldandi 
samkeppnishæfni sjávarútvegs á 
alþjóðlegum mörkuðum. Þá beri að 
nýta tækifæri sem byggjast á áhuga 
á matarmenningu með sjálfbærni og 
gæði að leiðarljósi, þróa á lífhagkerfið 
enn frekar og stuðla að nýsköpun og 
vöruþróun til að auka virði afurða og 
byggðafestu,“ segir í tilkynningunni.

Verkefnisstjórnin mun hafa að 
leiðarljósi við mótun matvæla-
stefnunnar að stuðla að sjálfbærri 
matvæla framleiðslu í gegnum 
virðiskeðjuna. Bæta aðgengi að hollum 
matvælum með áherslu á lýðheilsu. 
Nýsköpun, vöruþróun og virðissköpun 
í virðiskeðjunni. Uppruna matvæla, 
merkingar og matvælaöryggi 
Aðgengi að upplýsingum og gegnsæi. 
Mikilvægi þess að draga úr matarsóun 
og samkeppnishæfni á alþjóðlegum 
markaði.
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Tekjur færeyskra stjórnvalda af 
veiðigjöldum og kvótauppboðum 
á þessu ári nema 4,7 milljörðum 
íslenskra króna. Sú fjárhæð 
jafngildir rétt rúmlega helmingi 
veiðigjalda á Íslandi á nýliðnu 
fiskveiðiári. 

Sú var tíðin að andstæðingar 
kvótakerfisins á Íslandi bentu gjarnan 
á færeysku leiðina sem fyrirmynd að 
betra fiskveiðistjórnunarkerfi, en hún 
byggði á sóknardögum í stað kvóta. 
Nú hafa Færeyingar söðlað um. Á 
þessu ári tók gildi nýtt veiðikerfi í 
Færeyjum sem tekur mið af íslenska 
kvótakerfinu þótt á því séu ýmsar 
veigamiklar undantekningar.

Blandað kerfi hingað til 

Reyndar hefur kvótakerfi verið 
við lýði í Færeyjum í veiðum á 
uppsjávarfiski í langan tíma og 
sömuleiðis í veiðum á fjarlægum 
slóðum, en á heimamiðum hefur 
botnfiskveiðum verið stjórnað með 
því að úthluta skipunum ákveðnum 
fjölda veiðidaga. Ekki er um það 
deilt að helstu botnfiskstofnum 
kringum Færeyjar hefur farið mjög 
hrakandi á liðnum árum. Þannig 
hefur afli botnfisks af heimamiðum 
dregist saman úr tæpum 140 
þúsund tonnum árið 2005 niður 
fyrir 80 þúsund tonn undanfarin 
ár. Eitt af aðalmarkmiðum nýja 
fiskveiðistjórnunarkerfisins er 
að byggja upp fiskistofnana og 
gera veiðarnar sjálfbærar. Móta 
skal langtímastefnu um þróun 
hvers fiskistofns í samráði við 
fiskifræðinga.

Minni bátar áfram í dagakerfi

Upphaflega stóð til að afnema 
sóknardagakerfið með öllu og taka 
upp kvótakerfi fyrir öll skip, stór 
og smá, en vegna andstöðu varð 
niðurstaðan sú að minni bátarnir 
verða áfram í veiðidagakerfi en 
stærri skipum og bátum er úthlutað 
kvóta.

Í nýju lögunum er tekið fram að 
sjávarauðlindin sé í eigu færeysku 
þjóðarinnar og fiskveiðiheimildir 
megi aldrei verða einkaeign, hvorki 
samkvæmt lögum né í framkvæmd. 
Þá eru bein kaup og sala á kvótum 
milli manna óheimil. Til þess að 
veiðiheimildirnar geti skipt um 
hendur þarf að setja þær á uppboð. 
Að þessu leyti eru reglur um 
kvótaviðskipti þrengri í Færeyjum 
en á Ísland, en hérlendis er kvótasala 
frjáls sem kunnugt er.

Uppboð á veiðiheimildum

Þeir sem réðu yfir veiðiheimildum 
fyrir kerfisbreytinguna fá sóknar-
dögum sínum breytt í kvóta til 
næstu átta ára en þá munu stjórnvöld 
ákveða hvernig endurnýjun þeirra 
verður háttað.

Veigamesta frávikið frá íslenska 
kvótakerfinu í færeysku löggjöfinni 
er það að hluti veiðiheimildanna 
í Færeyjum er settur á opinbert 
uppboð. Þannig eru 15% 
makrílkvótans, 15% síldarkvótans 
og 25% kolmunnakvótans 
boðin upp. Sömuleiðis eru 15% 
botnfiskveiðiheimilda Færeyinga 
á fjarlægum miðum sett á uppboð. 
Fari heildarkvótar í áðurnefndum 
tegundum upp fyrir viss mörk skal 
öll viðbótin boðin upp. 

Beðið er með að bjóða upp 
botnfiskkvóta á heimamiðum þar til 
fiskstofnarnir þar fara að hressast, en 
það verður þegar þorskaflinn fer yfir 
20.000 tonn, ýsuaflinn yfir 12.000 
tonn og ufsaaflinn yfir 40.000 tonn. 

Þeir kvótar sem fara um uppboð eru 
seldir til skamms eða lengri tíma, 
allt frá einu ári og upp í 8 ár. Ef 
kaupandinn nýtir ekki allan keyptan 
kvóta rennur það sem afgangs er 
aftur til ríkisins óbætt.

Veiðileyfagjöld

Sá kvóti sem ekki fer á uppboð í 
Færeyjum sætir veiðileyfagjöldum. 
Sá er þó munurinn á íslensku 
og færeysku veiðigjöldunum að 
í Færeyjum eru botnfiskveiðar 
á heimamiðum enn sem komið 
er undanþegnar veiðigjöldum. 
Skýringin sem gefi er er sú að 
veiðigjöldin tengist afkomu og 
heimaflotinn á botnfiski hafi verið 
rekinn með tapi á undanförnum 
árum. Þegar það breytist er stefnt 
að því að öll færeysk fiskiskip greiði 
veiðigjöld. 

Veiðigjöld í Færeyjum á 
uppsjávarveiðum á þessu ári eru 
sem hér segir: Fyrir makríl ein dönsk 
króna kílóið (16,77 ÍSK), fyrir síld 
0,75 DKK (12,58 ÍSK) og fyrir 
kolmunna 0,20 DKK (3,36 ÍSK). 

Þetta eru mun hærri veiðigjöld en 
tíðkast á Íslandi fyrir þessar tegundir. 
Núverandi gjöld á Íslandi eru 3,27 
ÍSK/kg fyrir makríl og síld en 1,20 
ÍSK/kg fyrir kolmunna. 

Veiðigjöldin eru þannig fimm 
sinnum hærri í Færeyjum en á 
Íslandi fyrir hvert kvótakíló af 
makríl, tæplega fjórum sinnum 
hærri fyrir síld og um þrefalt hærri 
fyrir kolmunna. Þær veiðiheimildir 
sem farið hafa á uppboð hafa verið 

slegnar á eftirfarandi verði: Makríll 
80-102 ÍSK/kg, síld 42-49 ÍSK/kg 
og kolmunni á 8-11 ÍSK/kg. 

Veiðigjöld Færeyjar - Ísland 

Ofangreindar upplýsingar fékk 
höfundur þessa pistils hjá færeyska 
sjávarútvegsráðuneytinu. Þar 
fékkst einnig upplýst að áætlaðar 
tekjur hins opinbera á þessu ári 
af veiðileyfagjaldinu næmu sem 
svarar 2.634 milljónum ÍSK og 
tekjur af kvótauppboðunum 2.064 
milljónum ÍSK, eða samtals tæplega 
4,7 milljörðum íslenskra króna. 

Til samanburðar má nefna að 
álögð veiðigjöld á Íslandi á nýliðnu 
fiskveiðiári námu 9,3 milljörðum 
króna eða um helmingi hærri 
fjárhæð en í Færeyjum. Annars 
hafa veiðigjöldin á Íslandi sveiflast 
mikið á síðustu árum, voru hæst 12,8 
milljarðar fiskveiðiárið 2012/13 og 
lægst 4,6 milljarðar fiskveiðiárið 
2016/17, samkvæmt vef Fiskistofu. 

Mikill stærðarmunur 

Í þessum samanburði þarf að 
taka tillit til þess að verulegur 
stærðarmunur er á fiskveiðum 
Íslendinga og Færeyinga. Íslendingar 
veiddu tæplega 1,2 milljónir tonna 
af fiski árið 2017 samanborið 
við 700 þúsund tonn Færeyinga. 
Ekki tókst að fá upplýsingar um 
heildaraflaverðmæti Færeyinga hjá 
Hagstofu Færeyja, en nefna má að 
útflutningsverðmæti sjávarafurða frá 
Íslandi nam 197 milljörðum króna 

á síðasta ári samanborið við 76 
milljarða íslenskra króna í Færeyjum 
(fiskeldi undanskilið). Verðmætið í 
Færeyjum er með öðrum orðum 39% 
af íslenska verðmætinu. 

Þess ber að geta að 
uppsjávarfiskur er miklu stærri 
hlutur af heildarafla í Færeyjum 
en á Íslandi eða 83% á móti 60%. 
Útflutningsverðmæti uppsjávarfisks 
er 40% af heildarverðmætinu í 
Færeyjum en aðeins 22% á Íslandi 
miðað við árið 2017. 

„Óbein gjaldtaka“ á Íslandi

Eins og að framan greinir eru 
veiðigjöld mun hærri í Færeyjum 
en á Íslandi á þeim tegundum 
sem gjöldin einskorðast við. Í 
skýrslu sem Samtök fyrirtækja í 
sjávarútvegi (SFS) tóku saman árið 
2016 í aðdraganda nýju laganna í 
Færeyjum er lögð áhersla á að á 
Íslandi sé veiðigjald lagt á allar 
fisktegundir en í Færeyjum á aðeins 
þrjár, makríl, norsk-íslenska síld og 
kolmunna. Jafnframt sé mikilvægt 
að horfa til þess að sjómenn borgi 
hluta af veiðigjaldinu í Færeyjum, 
ólíkt því sem gerist á Íslandi. Þá 
er ennfremur vakin athygli á því 
sem kallað er óbein gjaldtaka í 
sjávarútvegi þar sem íslenska 
ríkið hafi til ráðstöfunar 5,3% 
af úthlutuðum aflaheimildum 
sem ráðstafað sé til strandveiða, 
línuívilnunar, byggðakvóta og 
annarra aðgerða. 

Reyndar er í nýju færeysku 
lögunum svipað ákvæði, en þar er 
heimilt að taka frá allt að 8,5% af 
heildarkvótanum til þróunarverkefna 
sem stuðla að auknum verðmætum, 
einkum á stöðum þar sem 
atvinnuleysi er yfir meðallagi. 

Útlendingana út

Af öðrum nýmælum í nýja kerfinu 
má nefna að enginn einn aðili 
má ráða yfir meira en 20% af 
heildaraflaheimildunum (hlutfallið 
er 12% á Íslandi) og hámarkið er 
35% fyrir einstakar veiðigreinar, þ.e. 
uppsjávarveiðar, botnfiskveiðar á 
heimamiðum og veiðar á fjarlægum 
miðum. 

Þá sætir það tíðindum að í nýju 
lögunum er eignarhald útlendinga 
í fiskveiðum bannað með öllu. 
Erlendum aðilum sem nú eiga í 
færeyskum útgerðum er gefinn 
sex ára frestur til þess að selja 
sig út. Sérstakt ákvæði gildir um 
Íslendinga í þessu efni en þeir fá 
sjö ára aðlögunarfrest. Sem kunnugt 
er á Samherji í útgerðinni Framherja 
í Færeyjum og fellur því undir 
þetta ákvæði. Þessar reglur gilda 
ekki um eignarhald útlendinga í 
fiskvinnslufyrirtækjum. 

Guðjón Einarsson
gudjone3@gmail.com

Sonur Guðs, Kristur, Frelsarinn, 
mannsonurinn, heilagur andi 
eða krosslafur. Hvaða nafni sem 
fólk kýs að kalla Jesúm þá er 
saga hans eða hugmyndir um 
hann feikilega forvitnileg og 
áhrif hugmyndanna miklar. 

Sverrir Jakobsson, sagn-
fræðingur og prófessor í 
miðaldasögu við Háskóla Íslands, 
sendi nýlega frá sér bókina 
Kristur – Saga hugmyndar þar 
sem hann fjallar um og rekur 
helstu hugmyndir um Krist með 
sögulegu yfirliti frá upphafi til 
aldamótanna 800. 

Í kynningu á bókinni segir að 
Jesús Kristur sé einn áhrifamesti 
einstaklingurinn í sögu mannkyns 
en um leið sé deilt um nánast allt 
sem honum tengist. Kristur - Saga 
hugmyndar fjallar um upphaf 
rótgróinna hugmynda um Krist, 
hvernig þær mótuðust og af 
hverju þær eru svo eðlisólíkar. 
Rakið er hvernig hið sögulega 
minni um þessa máttugu persónu 
tók sífelldum breytingum fyrstu 
aldirnar. Sögusviðinu er lýst, 
samfélagi Gyðinga í Palestínu, en 
einnig hinum stærri heimi sem það 
tilheyrði, hinum grískumælandi 
hluta Rómaveldis. Greint er frá 
því hvernig hugmyndir um Krist 
tóku á sig staðlaða mynd og 
af hverju sum rit um ævi hans 
hlutu almenna viðurkenningu 
meðan öðrum var hafnað. Að 
lokum er fjallað um klofning 
kristinna manna í rétttrúaða og 
villutrúarmenn sem hefur mótað 
sögu þeirra.

Verkefnið sem Sverrir tekur sér 
fyrir hendur í bókinni er risavaxið 
enda koma fram á hverju ári nýjar 
kenningar um Krist og eðli hans. 
Menn eru ekki einu sinn sammála 
um hvort Jesús hafi verið maður 
eða andi eða hvort hann var sonur 
guðs eða venjulegur maður. Auk 
þess sem deilt um hvort Jesús hafi 
verið einn af helstu spámönnum 
heims eða veraldlega sinnaður 
byltingarforingi. 

Það hvort Kristur hafi verið 
til í lifanda lífi eða ekki er samt 
ekki umfjöllunarefni Sverris í 
bókinni, eða eins og hann segir 
í aðfaraorðum:

„Þegar talað eru hugmyndina 
um Krist er ekki verið að vísa til 
einstaklingsins Jesú frá Nasaret 
eða þess sem hann gerði á meðan 
hann var uppi heldur til þess 
hvernig annað á ýmsum tímum 
leit á Krist og hlutverk hans.“

Þrátt fyrir að umfjöllunarefni 
bókarinnar spanni nokkrar aldir 
og sé umfangsmikið tekst Sverri 
að setja það fram á skýran, 
skilmerkilegan og læsilegan máta 
án óþarfa málalenginga. 

Kristur – Saga hugmyndar 
er því prýðileg lesning fyrir allt 
áhugafólk um trúarbrögð, sögu og 
hugmyndafræði og full ástæða til 
að mæla með henni. 

Bókin er ríkulega myndskreytt 
og auka myndirnar tvímælalaust 
gildi hennar. Útgefandi er Hið 
íslenska bókmenntafélag.  /VH

STEKKUR 

Kristur

NYTJAR HAFSINS

Nýja færeyska leiðin

Veiðigjöld á helstu uppsjávarfisktegundir, makríl,
síld og kolmunna, eru mun hærri í Færeyjum en á

Íslandi. Hins vegar eru engin veiðigjöld lögð á botnfisk
af heimamiðum við Færeyjar enn sem komið er. 

Myndir / HKr. 
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Mælingar á uppsjávarfiski sýna 
minnkandi lífmassa makríls, 
síldar og kolmunna. Þéttleiki 
makríls er 30% minni en meðaltal 
síðustu fimm árin. Mun minna 
mældist við Ísland en undanfarin 
ár og mestur mælist þéttleikinn í 
Noregshafi.  

Lokið er samantekt sameiginlegs 
uppsjávarleiðangurs Íslendinga, 
Grænlendinga, Færeyinga, Norð-
manna og Dana, sem farinn var 
á tímabilinu 30. júní til 6. ágúst 
2018. Meginmarkmið leiðangursins 
var að meta magn uppsjávarfiska 
í Norðaustur-Atlantshafi að 
sumarlagi.

Vísitala lífmassa
6,2 milljónir tonna

Í frétt á heimasíðu Haf rannsókna -
stofnunar segir að vísitala lífmassa 
makríls hafi verið metin 6,2 milljónir 
tonn, sem er 40% lækkun frá árinu 
2017 og 30% lægri en meðaltal 
síðustu 5 ára. Mestur þéttleiki 
mældist í Noregshafi en mun minna 
mældist á hafsvæðinu við Ísland 
en verið hefur undanfarin ár. Líkt 
og undanfarin ár var þéttleikinn á 
Íslandsmiðum mestur vestan við 
landið.

Magn norsk-íslenskrar síldar 
lækkaði einnig og var vísitala 
lífmassa metin 4,5 milljónir tonna, 
sem er 24 % lækkun frá árinu 2017. 
Útbreiðsla stofnsins var svipuð og 
undanfarin ár fyrir fullorðna hluta 
stofnsins þar sem mesti þéttleikinn 
var norður af Færeyjum, fyrir austan 
og norðan Ísland.

Þriðja árið í röð var lögð aukin 
áhersla á að fylgjast með útbreiðslu 
kolmunna og að meta stærð 

stofnsins. Vísitala stofnstærðar 
kolmunna sem er ársgamall og eldri 
var 2,0 milljónir tonna sem er 11% 
lækkun frá 2017. Kolmunni fannst á 
mest öllu rannsóknarsvæðinu nema 
í köldum sjó út af Austur-Grænlandi 
og milli Íslands og Jan Mayen. Við 
Ísland mældist mest af kolmunna 
við landgrunnsbrúnina sunnan við 
landið.

Kaldari sjór

Yfirborðshiti sjávar sunnan og 
vestan við Ísland var um 1–2 °C 
lægri en langtímameðaltal síðustu 
20 ára en um 1–2 °C hærri norðan 
við landið sem og við austurströnd 
Grænlands. Í Noregshafi var 
yfirborðshiti um og yfir meðaltali 
síðustu 20 ára.

Heildar vísitala um magn 

dýrasvifs á öllu rannsóknasvæðinu 
lækkaði um tæpan fimmtung en 

mikill breytileiki var milli svæða. 
Þannig mældist um 18% aukning 
vísitölunnar á hafsvæðinu við 
Ísland en minnkun var í magninu í 
Noregshafi og við Grænland.

Niðurstöður leiðangursins 
hafa verið kynntar Alþjóða-

hafrannsóknaráðinu og eru 
niðurstöðurnar, ásamt öðrum 
gögnum, notaðar við mat á 
stofnstærð makríls en ICES mun 
birta ráðgjöf um aflamark síldar, 
makríls og kolmunna þann 28. 
september næstkomandi.  /VH

Enginn makríll mældist í hvítum reitum og gulur-rauður litakvarðinn táknar 
breytileika í magni. Stærð hringja sýnir magn makríls á togstöðvum sem 
tonn/km2. 

Mælingar á uppsjávarfiski:

Mest af makríl finnst nú við Noreg

Hvammstangi:

Hafró flutt í nýtt húsnæði
Starfsstöð Hafrannsókna-
stofnunar á Hvammstanga 
hefur flutt starfsemi sína í 
nýtt húsnæði á þriðju hæð að 
Höfðabraut 6. Í húsinu eru 
fyrir ýmis þjónustufyrirtæki 
og opinberir aðilar sem hafa 
starfsemi í húsinu. 

Á heimasíðu stofnunarinnar 
segir að með flutningnum 
batni aðstaða starfsfólks hjá 
starfsstöðinni frá því sem áður 

var og möguleikar á samstarfi og 
samskiptum aukist.

Hafrannsóknastofnun hefur 
haft aðsetur í Selasetrinu á 
Hvammstanga. Þrír starfsmenn eru 
á starfsstöðinni á Hvammstanga 
og sinna þeir selarannsóknum í 
samstarfi við Selasetur Íslands. 
Rannsóknaaðstaða verður 
áfram að Strandgötu 1 þar sem 
Selasetrið hefur sýningaraðstöðu. 

/MÞÞ

Starfsstöð Hafrannsóknastofnunar á 

sína í nýtt húsnæði.

uppsjávarleiðangri sumarið 2018. Myndir / Hafró



Bændablaðið | Fimmtudagur 6. september 201818

 HROSS&HESTAMENNSKA

Fyrir nokkru gerðu konur í Hörgársveit sér glaðan dag og héldu árlega kvennareið. Þær létu ekki rigninguna spilla gleðinni enda hlýtt í veðri og reiðleiðin um Hálsaskóg í algeru logni. Héru eru 
talið frá vinstri: Borghildur Freys, Grjótgarði, Jónína Garðarsdóttir, Litlu-Brekku, Anna Guðrún Grétarsdóttir, Fornhaga II,  Sunna Hlín Jóhannesdóttir, Akureyri og Erla Elísabet Sigurðardóttir, 
Akureyri.  Myndir / Anna Guðrún Grétarsdóttir

Guðbjörg Helga Andrésdóttir, Akureyri og Þórdís 
Þórisdóttir, Auðbrekku.

Líney Emma Jónsdóttir, Staðartungu og Sigríður Hrefna 
Jósefsdóttir, Þrastarhóli.

Kvennareið í Hörgársveit

Bráðsniðug hnakkageymsla til að ferðast með sem rúmar tvo hnakka. 

Afmælisgjöf handa hestamanninum:

Ferðasett fyrir hnakka
Fyrir nokkru átti Hjörtur L. 
Jónsson, tækjapistlahöfundur 
Bænda blaðsins, leið í Vallar braut 
sem flytur inn ýmis landbúnaðar-
tengd tæki og tól. Þar vakti nýstár-
legur gripur athygli hans. 

„Á meðan ég stoppaði þar sá ég 
starfsmann fyrirtækisins vera að 

draga tunnu á hjólum sem ég hélt vera 
ruslatunnu, en þegar ég sá smellur á 
hliðinni öðrum megin og lamir hinum 
megin vaknaði forvitnin,“ segir 
Hjörtur.

„Þarna var hann að taka út úr gámi 
nýjung sem ég hafði ekki séð áður, 
en þetta er hnakkageymsla fyrir tvo 

hnakka og pláss fyrir aukabúnað og 
jafnvel nesti. 

Sem dellukall í öðru sporti þar sem 
sjálfsagt þykir að eiga ýmsan búnað 
undir hjálma, föt og brynju held ég að 
þetta sé skyldueign allra hestamanna.“

Hnakkatunnan kostar 117.000 krónur 
að sögn Jóns Vals Jónssonar í Vallar naut. 

ELDVARNIR 
BORGA SIG
Yfirvöld setja ákveðnar reglur um bruna- 
varnir og slökkvibúnað í byggingum.

Til dæmis eru kröfur um reykskynjara  
og slökkvibúnað í íbúðarhúsnæði. 

Hvað getur þú gert sem bóndi til þess  
að lágmarka áhættu af sökum elds á 
þínu býli?

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

Vaka Sigurðardóttir, Dagverðareyri og Ingunn M. Hallgrímsdóttir, 
Dalvík.
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Rennandi vatn
allt árið - í garðinum
• Garðhanann þarf að setja upp á frostfríu svæði, 80cm niður í jörðina.

• Allar leiðslur að honum verður að leggja undir frostlínu.

• Við tæmingu á vatni úr Garðhananum, skal láta vatn renna út í jarðveg-
inn. Hentugur jarðvegur í kringum vatnstæmingarboxið er möl sem tekur 
vel við vatni.

• Áður en frosta-tími hefst skal snúa Garðhana lokanum í „closed” stöðu 
til að tæma leiðslur niður í frostfrítt svæði.

• Á frost-tíma, eða ef frosthætta er, skal snúa Garðhana lokanum í 
„closed” stöðu eftir hverja notkun. Þessi aðferð gerir þér kleift að nota 
rennandi kranavatni í frosti - allan veturinn.

• Til þess að afrennsli sé virkt, skal aftengja slöngur og aðra tengihluti sem 
geta komið í veg fyrir vatnstæmingu.

Garð hani

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

Vesturhrauni 3 - 210 Garðabær  
480-0000 - sala@aflvelar.is - www.aflvelar.is 
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Háir vextir, verðtrygging og 
húsnæðisþáttur í neysluvísitölu 
eru líklega þeir þættir sem hafa 
haft skaðlegust áhrif á efnahag 
fjölskyldna á Íslandi á liðnum 
árum og áratugum. Þótt þorri 
landsmanna virðist meðvitaður 
um þetta vandamál hefur nær 
ekkert miðað í að bæta úr 
stöðunni þar sem pólitískan vilja 
skortir. 

Í umræðum um lausnir á 
þessum málum virðist fólk hafa 
gefist upp á að ræða möguleika 
á að hinir hefðbundnu bankar á 
íslenskum markaði hafi nokkurn 
vilja til að breyta stöðunni. Enda 
horfir almenningur á ofurhagnað 
bankanna einmitt vegna ofurvaxta 
og margvíslegs innheimtukostnaðar 
af almennum viðskiptavinum. 
Fjöldinn virðist því ekki reikna með 
því lengur að nokkur vilji sé fyrir 
breytingu í bankakerfinu, jafnvel 
þótt stærsti hluti bankakerfisins sé 
í eigu ríkissjóðs. 

Umræður um samfélagsbanka 
hefur skotið upp kollinum af og 
til á undanförnum misserum. Hún 
hefur snúist um væntingar og að 
kannski sé von til að slíkur banki 
í eigu fjöldans eða samfélaganna á 
starfssvæði slíks banka geti breytt 
stöðunni. Einhvern veginn hefur 
sú umræða þó aldrei komist á 
framkvæmdastig og stoppað á því 
að einhver væri tilbúinn að draga 
þann vagn af stað. Þó hafa verið 
uppi vangaveltur um að Sparisjóður 
Suður-Þingeyinga gæti verið sú 
stofnun sem mögulega hrinti af 
stað atburðarás sem leitt gæti til 
stofnunar samfélagsbanka. Ástæðan 
er væntanlega sú að innan þeirrar 
stofnunar er starfandi fólk sem er 
mjög samfélagslega sinnað og hefur 
jafnvel lýst andúð sinni á núverandi 
vaxtastefnu í þjóðfélaginu.

Horft til þýska Sparkassen sem á 
yfir 200 ára sögu 

Sem leið til stofnunar samfélags-
banka hefur töluvert verið horft 
til hins þýska sparisjóðs, eða 
„Sparkasse“, sem á sér yfir 200 
ára sögu í bankamálum þar í landi. 
Náði sá áhugi það langt í sumar að 
einn af framámönnum Sparkassen-
Finanzgruppe í Þýskalandi, 
var fenginn til að setjast niður 
með áhrifamönnum úr íslenska 
sparisjóðakerfinu. 

Þessi maður heitir Wolfram 
Morales og er forstöðumaður 
skrifstofu forstjóra austurþýsku 
sparisjóða samtakanna „Finanz-
gruppe Ostdeutscher Sparkassen-
verband“. Hann kom hingað til 
lands í sumar til að gifta sig á 
Siglufirði og lét sig hafa það að 
halda þennan fund á Akureyri í 
brúðkaupsferðinni með konu sinni, 
Annette Seiltgen [nú Morales]. Á 
fundinn voru m.a. mættir fulltrúar 
Sparisjóðs Suður-Þingeyinga. Í 
framhaldinu hélt Wolfram Morales 
annan fund í Reykjavík 31. júlí 
að tilstuðlan Helgu Þórðardóttur, 
formanns Dögunar, með áhugafólki 
um samfélagsbanka. Þar mættu 
einnig fulltrúar nokkurra stærstu 
verkalýðsfélaga landsins, lífeyris-
sjóða, sparisjóða, Samtaka 
heimilanna og fleiri til að ræða þessi 
mál að viðstöddum tíðindamanni 
Bændablaðsins. 

Wolfram Morales hefur farið 
víða til að kynna starfsemi 
Sparkasse keðjunnar, m.a. til Írlands 
og Kaliforníu í Bandaríkjunum 
þar sem mikill áhugi hefur verið á 
stofnun samfélagsbanka.  

Sparkassen-Finanzgruppe 
tilbúinn að veita ráðgjöf

Á fundinum í Reykjavík lýsti hann 
sögu Sparkassen og hvað þyrfti 
til að slíkt kerfi gæti gengið upp. 
Þá lýsti Wolfram Morales því yfir 
að Sparkassen-Finanzgruppe væri 
tilbúinn til að veita ráðgjöf og 
aðstoða á einhvern hátt ef áhugi 
væri á að stofna samfélagsbanka sem 
byggður yrði á svipaðri hugmynd og 
hinn þýski Sparkasse.

Vilhjálmur Bjarnason, ekki 
fjárfestir eins og hann kallar sig, og 
varaformaður Hagsmunasamtaka 
heimilanna, lýsti því á fundinum 
hvernig hópur áhugafólks hafi um 
langan tíma rætt þessa hugmynd um 
stofnun samfélagsbanka á Íslandi. 
Auk þess að kynna Wolfram og 
Annette konu hans til leiks, þá 
kynnti hann Gerði Sigtryggsdóttur 
og Jón Sigtryggsson frá Sparisjóði 
Suður-Þingeyinga, sem einmitt 
sátu fyrri fundinn með Wolfram á 
Akureyri fyrr í júlí. 

Sagði Vilhjálmur að líklega þyrfti 
um einn milljarð króna til að stofna 
banka af þessum toga auk þolinmóðs 
fjár sem innlegg í slíkan banka. 

Sparisjóður Suður-Þingeyinga 
býður fram aðstoð sína

Auk þess að starfa hjá Sparisjóði 
Suður-Þingeyinga, þá hefur Jón 
starfað hjá Sambandi íslenskra 
sparisjóða og situr þar í stjórn. 
Hann sagði að sparisjóðurinn 
hafi fylgst náið með umræðunni 
um samfélagsbanka enda teldu 
stjórnendur þeirra að spari-
sjóðirnir störfuðu á svipuðum 
hugmyndagrunni. Taldi hann 
sparisjóðina vera í þokkalegri 
stöðu til að styðja við uppbyggingu 
hér á landi á stærra kerfi eins og 
Sparkassen Finanzgruppe vinnur 
eftir. Mögulega gæti Sparisjóður 
Suður-Þingeyinga verið beinn 
þátttakandi í slíku eða veitt 
hlutaðeigandi aðgang að kerfum 
sem nauðsynleg eru til að reka slíkar 
stofnanir. 

„Við erum reiðubúin til að 
aðstoða eins og við mögulega 
getum,“ sagði Jón. Hann benti 
á að lög heimiluðu þeim slíkt 

samstarf að vissu marki. Ein leið 
til að vinna sig inn í stofnun stærri 
samfélagsbanka eða hvað það yrði 
kallað, væri að ganga til samstarfs 
við sparisjóðina fjóra sem eftir eru í 
landinu, eða stofna hreinlega nýjan 
frá grunni, sem væri þó bæði erfitt 
og kostnaðarsamt. Regluverkið í 
kringum sparisjóðina setti þeim þó 
ákveðnar skorður til að stækka mikið 
frá því sem þeir nú eru. Ef það ætti 
að nýta sjóðina í þessa veru þyrftu 
þeir aukið fjármagn í formi stofnfjár 
og aukins lausafjár. 

„Ef menn vilja skoða eitthvert 
samstarf við okkur, þá erum við 
opin fyrir því. Hingað til hefur það 
þó verið skortur á fjármagni sem 
stoppað hefur slíkar hugmyndir.“

Benti Jón á að ríkið ætti mikið 
fjármagn í gegnum eignarhald 
í þrem bönkum, Landsbanka, 
Íslandsbanka og Arion banka. Ýmsar 
hugmyndir hafi verið uppi um að 
breyta einhverjum þeirra banka í 
samfélagsbanka. Ef hugmyndin væri 
hins vegar að stofna samfélagsbanka 
fyrir utan þessa banka, þá gætu 
sparisjóðirnir mögulega verið gluggi 
inn í það umhverfi. 

Gerður Sigtryggsdóttir tók undir 
orð Jóns og sagði að á fundinum á 
Akureyri hafi Wolfram Morales 
ítrekað boð um aðstoð við að 
hrinda stofnun samfélagsbanka 
í framkvæmd. Sú aðstoð gæti 
m.a. falist í fræðslu og mögulega 
á nýtingu kerfa sem Sparkassen 
Finanzgruppe hefur yfir að ráða. 

„Hvað sem út úr þessu kemur, 
hvenær eða hvort af stofnun 
samfélagsbanka verður, þá munum 
við þiggja það boð og leita til 
Sparkassen í Þýskalandi,“ sagði 
Gerður. 

Spenntur yfir þeim mikla áhuga 
sem hér er á samfélagsbanka

Wolfram Morales þakkaði boðið og 
sagðist spenntur yfir þeim áhuga sem 
væri fyrir stofnun samfélagsbanka 
á Íslandi. Hann sagðist vera búinn 
að starfa fyrir Finanzgruppe 
Ostdeutscher Sparkassenverband,  
(austurþýsku sparisjóðasamtökin) 
síðan 1992. Þar hóf hann störf 
sem hagfræðingur, en þá var þessi 
fjármálastofnun rekin í fjórum af 
sextán ríkjum Þýskalands, þ.e. 
gamla Austur-Þýskalandi, sem 
sameinaðist Vestur-Þýskalandi 
formlega 3. október 1990 í kjölfar 
falls Berlínarmúrsins 9. nóvember 
1989. 

Nú starfar Morales sem ráðgjafi 

forstjóra austurþýsku sparisjóða-
samtakanna þar sem hann hefur 
vakandi auga með að Sparkassen 
fari ekki út af braut sinni, 
hvorki fjárhagslega né gagnvart 
samfélaginu, eða í alþjóðlegum 
samskiptum. Hann annast líka tengsl 
við þýska þingið og á alþjóðavísu 
hefur Morales m.a. umsjón með 
samskiptum við Mið-Ameríku, 
Bandaríkin og Mið-Asíu. 

Wolfram Morales gantaðist með 
það að Ísland væri, eins og flestir 
fundarmenn vissu, ekki ríki í Mið-
Asíu. Hins vegar væri þetta í fjórða 
sinn sem hann kæmi til Íslands. 

„Eftir að Helga Þórðardóttir 
[formaður Dögunar] bauð mér að 
koma hingað fyrir tveim árum í 
kjölfar meðmæla frá Ellen Hodgson 
Braun, stofnanda framkvæmdastjóra 
Public Banking Institute í Kaliforníu, 
þá hefur Ísland raunverulega orðið 
hluti af mínu starfi líka.“ 

Nær 240 ára gömul bankastofnun

Fyrsti Sparkassen var stofnaður í 
Hamborg árið 1779 og spannar 
saga þessara bankastofnana því 
239 ár. Stærstur hluti sparisjóðanna í 
Þýskalandi var stofnaður á fyrri hluta 
nítjándu aldar, eða frá Napoleon-
stríðinu og fram undir 1850. Í 
dag eru sparisjóðirnir 385 talsins 
og strangt skilgreindir samkvæmt 
lögum sem svæðisbundnir bankar. 

Í hverju ríki sambandslýðveldisins 
Þýskalands eru sérstök lög um 
Sparkassen. Verður hver slík 
bankastofnun að vera með aðild 
að Sparkassen samtökunum eða 
Sparkassen Finanzgruppe. Þá er 
stafsemi hvers banka skilgreind 
þannig að hann megi ekki starfa 
utan þess byggðarsamfélags eða 
sveitarfélags sem hann starfar í. 
Saman geta þeir þó unnið á víðara 
sviði og á alþjóðavísu. 

Segir Morales að þetta sé 
lykilatriði, þar sem Sparkassen hafi 
verið stofnaður í upphafi sem banki 
samfélagsins og hluti af stjórnkerfi 
viðkomandi bæjarfélags. Því sé 
bæjar- eða borgarstjóri á viðkomandi 
svæði alltaf formaður stjórnar í 
hverjum Sparkasse. Heyrir bankinn 
því undir bæjar- eða sýslustjórnir 
hverju sinni upp að vissu marki. 
Ýmsar atlögur hafa þó verið gerðar 
að þessu kerfi.

Í peningavandræðum í krepp-
unni miklu árið 1931 ákvað 
þáverandi stjórn Þýskalands að 
skera á völd bæjarstjórna og sýslna 
yfir sparisjóðunum samkvæmt 
stjórnartilskipun einræðisgreinar 
stjórnarskrárinnar. Var öllum 
bæjarstjórum þá skipað að láta af 
hendi peninga úr sparisjóðunum 
til ríkisins. Á þessum tíma ríkti 
hálfgerð upplausn á þýska þinginu 
og nasistar að brjótast þar til valda. 

Samfélagseign og enginn annar 
skilgreindur eigandi 

Í dag er þetta þannig að hvorki 
bæjarfélög né einstök ríki geta gert 
eignartilkall til Sparkassen á þeirra 
svæði og geta því ekki ráðskast að 
eigin vild með þeirra fé. 

„Það er einfaldlega enginn einn 
eigandi að Sparkassen í Þýskalandi. 
Það er einnig rangt að segja að hver 
Sparkasse eigi sig sjálfur. Þetta eru 
eigur almennings. Því höfum við 
sérstök almenningslög sem segja 
að enginn, hvorki einstaklingur, 
hópar eða fyrirtæki, geti gert tilkall 
til þessara banka. Á hinn bóginn er 
hver banki nátengdur samfélögunum 
sem þeir starfa í og í stjórnum 
þeirra eru því alltaf kjörnir fulltrúar 
fólksins með bæjar- eða borgarstjóra 
sem stjórnarformann. Einn þriðji 
stjórnarmanna er úr hópi verkafólks, 
einn þriðji úr hópi áhugafólks um 
rekstur bankans og einn þriðji úr 

FRÉTTASKÝRING

Hörður Kristjánsson
hk@bondi.is

Hagfræðingur og ráðgjafi Sparkassen-Finanzgruppe í Þýskalandi fundaði með íslenskum áhugamönnum í sumar:

Mikill áhugi fyrir samfélagsbanka á Íslandi
– Þýski Sparkassen býður fram liðsinni við skoðun á málinu sem og Sparisjóður Suður-Þingeyinga  

Wolfram Morales, forstöðumaður skrifstofu forstjóra austurþýsku sparisjóðasamtakanna „Finanz gruppe Ostdeutscher 
Sparkassen verband“, hélt fundi í sumar með áhugamönnum um stofnun samfélagsbanka. Hann er hagfræðingur 

Mynd / HKr. 

Fyrsti Sparkassen var stofnaður í Hamborg í Þýskalandi árið 1779 og spannar 
saga þessara bankastofnana því 239 ár. Stærstur hluti sparisjóðanna í 
Þýskalandi var stofnaður á fyrri hluta nítjándu aldar, eða frá Napoleon-
stríðinu og fram undir 1850. Í dag eru sparisjóðirnir 385 talsins og strangt 
skilgreindir samkvæmt lögum sem svæðisbundnir bankar. 
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hópi stjórnmálamanna sem tilnefndir 
hafa verið af stjórn viðkomandi 
svæðis eða bæjarfélags.“

Á fundinum var Morales spurður 
að því hvernig hinir áhugasömu væru 
valdir inn í stjórnir sparisjóðanna. 
Sagðist hann alls staðar hafa verið 
spurður að þessu þar sem hann hafi 
verið að kynna þessa starfsemi, bæði 
á Írlandi og í Bandaríkjunum. 

„Hver og einn getur sótt um að 
gerast stjórnarmaður í Sparkassen 
og sett af stað eigin kosningabaráttu 
fyrir slíku ef hann vill. Venjulega fer 
þetta þó þannig fram að einhverjir 
stjórnmálamenn á viðkomandi svæði 
leggja fram nöfn einstaklinga sem 
ekki starfa í pólitík. Það getur verið 
slátrarinn á horninu, bakarinn í 
bænum, kennari, eftirlaunaþegi eða 
einhver annar. Ítök stjórnmálamanna 
eru því æði mikil. 

Stjórn Sparkassen á hverju svæði 
verður þó að haga sér nákvæmlega 
eins og samfélagið á viðkomandi 
svæði ætlast til og verður að þjóna 
því. 

Sérstök staða í Berlín

Í Berlín er staðan svolítið 
sérstök af sögulegum ástæðum. 
Sparkassen þar í borg verður að 
vera í eigu allra hinna 385 sjóðanna 
í landinu. Þetta er tilkomið vegna 
átaka sem áttu sér stað á milli 
Sparkassen og framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins í Brussel fyrir 
rúmum áratug,“ segir Morales.

Hörð átök um einkavæðingu 
Sparkassen í Berlín

Tekist var á um Berlin Landesbank 
sem átti að gera að stórum banka 
með samkrulli við Sparkassen í 
Berlín. Þannig var gerð tilraun  til að 
sprengja upp Sparkassekerfið, ekki 
svo ólíkt því sem átti sér stað varðandi 
sparisjóðina á Íslandi. Bankinn lenti 
hins vegar í fjárhagsvandræðum út 
af fasteignabraski og kom þá til 
kasta yfirvalda í Berlín að bjarga 
honum. Stjórnvöld í Brussel skipuðu 
þá stjórnvöldum í Berlín að selja 
hlut sinn í Landesbank og þar með 
í raun líka Sparekassen í Berlín sem 
stofnaður var 1818, gegn því að 
heimild yrði gefin til að bankanum 
yrði bjargað. 

Til að koma í veg fyrir að þarna 
yrði til fyrsti einkarekni Sparkassen, 
var ákveðið af  Deutscher 
Sparkassen- und Giroverband 
(DSGV), að Landesbank með 
Sparkassen innanborðs og sínar 
2 milljónir viðskiptavina og 100 
milljarða evra eignir, yrði keyptur á 
yfirverði, eða tvöföldu markaðsverði 
árið 2007. Starfar hann nú sem 
hreinn Sparkasse undir nafninu 
Landesbank Berlin AG og lýtur 
fullum sameiginlegum yfirráðum 
Sparkassen samsteypunnar.

Deutsche Bank reyndi líka að 
sprengja upp kerfi Sparekassen 

Segir Morales að hörð átök hafi 
einnig verið við Deutsche Bank 
á tíunda áratug síðustu aldar sem 

reyndi með hjálp sérhæfðs lögmanns 
á alþjóðasviði yfirtöku á Sparkassen 
í bænum Stralsund í norðurhluta 
landsins við strönd Eystrasaltsins. 

„Ég man vel eftir þessum 
átökum við kollega mína í Deutsche 
Bank þar sem við höfðum sigur. 

Nú eru lögin mjög skýr um að 
banka Sparkassen getur enginn 
keypt, hvorki einstaklingar, 
félagasamtök, fyrirtæki eða aðrir. Ef 
einhverjar efnahagslegar forsendur 
kalla á slíkt geta tveir eða fleiri 
sparisjóðir innan samsteypunnar 
sameinast á jafnréttisforsendum og 
án þess að þar sé um það að ræða að 
einn kaupi annan,“ segir Morales. 
„Þar er því ekki um að ræða neina 
fjármagnsflutninga frá einum stað 
til annars.“ 

Banki fólksins með hagsmuni 
nærsamfélagsins í fyrirrúmi

Sparkassen Finanzgruppe, eða 
Finanz gruppe Deutscher Spare-
kassen- und Giroverband, 
er önnur stærsta af 403 
peningastofnunum Þýskalands á 
eftir Deutsche Bank. Alls eru um 
600 fyrirtæki í nánu samstarfi í 
Sparkassen-Finanzgruppe. Auk 
þess að sparisjóðirnir eru með 
aðgengi að sérfræðingum  og 
stofnunum í fjármálageiranum 
eins og Landesbausparkassen, 
Deutsche Leasing, DekaBank 
eða Landesbankkonzerne. Þetta 
dreifða net er það sem menn kalla 
„Allfinanz-Anbieter“.

Bannað að selja eða 
hlutafélagavæða

Eins og Morales lýsti á fundinum 
í Reykjavík er Sparekassen í raun 
eign samfélagsins sem hann starfar 
í. Eins konar fé án hirðis eins og 
frægt var á Íslandi í aðdraganda 
þess að íslensku sparisjóðirnir 
voru hlutafélagavæddir. Um þessa 
starfsemi í Þýskalandi gildaireins 
og fyrr segir sérstök ströng löggjöf. 
Því er ekki hægt að selja eða 
hlutafélagavæða slíka banka á 
nokkurn hátt. Aðild að bankanum 
eiga allir þeir sem þar eru í 
viðskiptum. 

Sparkassen Finanzgruppe 
skuldbindur sig til að hafa 
samfélagslega ábyrgð að leiðarljósi í 
sinni starfsemi. Þessir sparisjóðir, ef 
svo má kalla, hafa t.d. ekki heimild 
til að stunda áhættuviðskipti með 
skuldabréfavafninga og þess háttar 
og alls ekki út fyrir landamæri 
Þýskalands. Það var þeim til happs 
í efnahagshruninu 2008.

Sparkassen bankar
eru 385 talsins

Sparkassen Finanzgruppe var með 
134.573 útibú í Þýskalandi 2016 
og um 50 milljón viðskiptavini. 
Innlánsstofnunum sem heyra undir 
þessa keðju hefur fækkað talsvert 
í Þýskalandi á síðustu árum, m.a. 
vegna sameininga og þeirra sem 
lagðir hafa verið niður. Þannig hafði 
þeim fækkað úr 417 árið 2013 í 
390 árið 2017. Nú eru þær 385 með 

eignir upp á rúmlega 1.173 milljarða 
evra [um 145 þúsund milljarðar ísl. 
kr.] eða 16,38% af heildareignum 
á Þýskalandsmarkaði (2016). Hafa 
eignir þessara stofnana stöðugt verið 
að vaxa á undanförnum árum, eða úr 
rúmlega 1.120 milljörðum árið 2014.

Fyrir utan Sparkassen í Berlín 
með sínar 100 milljarða evra eignir 
þá eru stærstir í Sparekassen-
keðjunni Hamburger Sparekasse 
AG með eignir upp á 43,9 milljarða 
evra og 187 útibú og Sparkasse 
KölnBonn með um 30 milljarða 
evra eignir. Margir sparisjóðanna 
eru svo miklum mun minni, með 
kannski um 200 milljóna evra eignir. 

Til samanburðar er Deutsche 
Bank sem er ellefti stærsti banki 
heims með heildareignir sem voru 
í maí 2018 metnar á 1.770 milljarða 
dollara. Það svarar til nærri 180 
þúsund milljörðum íslenskra króna. 
Um fjögur þúsund milljarða króna 
eignir íslensku lífeyrissjóðanna eru 
því nánast eins og skiptimynt í þeim 
samanburði. 

Aðalatriðið að bankinn geti 
þjónað samfélaginu

Wolfram Morales segir ekki 
nauðsynlegt að hver og einn 
sparisjóður sé mjög stór til að geta 
þjónað hlutverki sínu vel í sínu 
samfélagi. Hins vegar telur hann að 
ekki sé hægt að uppfylla öll skilyrði 
fyrir útibúum frá slíkum banka nema 
að samfélagið í kringum bankann sé 
að ákveðinni lágmarksstærð hvað 
íbúafjölda varðar. Þar sé lágmarkið 
um 5.000 manns, eða 4.000 
viðskiptavinir. Þá skiptir auðvitað 
líka hver hlutdeild bankans, eða 
útibúsins, er á viðkomandi markaði. 

Bendir Wolfram Morales á að 
markaðshlutdeild Sparkassen á 
þéttbýlum svæðum þar sem hann 
starfar sé um 50%, en í dreifbýlinu 
um 70 til 90%. Ef viðskiptasvæði 
útibús telur ekki nema um 5.000 
manns þá telur hann að meirihlutinn 
þurfi að vera í viðskiptum við 
útibúið. Að vísu tók Morales 
fram að erfitt væri að negla niður 
ákveðna tölu í þessum efnum því 
ýmsir þættir gætu spilað þar inn í. 

Þyrfti víðtækan stuðning íbúa á 
fámennari svæðunum

Miðað við þessa formúlu Wolfram 
Morales þá gæti samfélagsbanki 
af þessum toga með móðurbanka 
á höfuðborgarsvæðinu og þar 
hugsanlega með tvö útibú, 
mögulega rekið þokkalega stórt 
útibú á Eyjafjarðarsvæðinu. 
Síðan eitt á Egilsstöðum eða í 
Fjarðabyggð, eitt á Selfossi og 
eitt í Reykjanesbæ.  Hugsanlega 
eitt á Akranesi og mögulega eitt 
í Skagafirði ef engin væri þar 
samkeppnin. Varla væri raunhæfur 
möguleiki á rekstri útibús á 
Snæfellsnesi né á Vestfjörðum 
samkvæmt orðum Morales, nema 
íbúar þar stæðu allir sem einn þétt 
á bak við slíkan samfélagsbanka. 

Spinder fjósainnréttingar eru 
hannaðar og prófaðar eftir 
ströngustu gæðakröfum og miða 
að velferð bæði dýra og manna. 
Áralöng reynsla hefur leitt af 
sér innréttingakerfi sem auðvelt 
er að aðlaga að nánast öllum 
þörfum nútímafjósa.

Við afgreiðum stíur, jötugrindur 
og milligerði í mörgum stærðum 
og gerðum og í flestum tilfellum 
er afgreiðslutíminn stuttur og 
varan flutt heim í hlað. 

Hafðu samband:
bondi@byko.is

INNRÉTTINGAR

byko.is

Í Kaliforníu í Bandaríkjunum voru 
stofnuð sérstök samtök áhugafólks 
um stofnun samfélagsbanka. 

Deutsche Bank gerði atlögu að spari-

tíunda áratugnum en mistókst. 

Sparkassekeðjan er næststærsta 

Frá fundi áhugamanna um samfélagsbanka sem haldinn var í Reykjavík 31. júlí. Talið frá Vinstri. Vilhjálmur Bjarnason, varaformaður Hagsmunasamtaka 
Mynd / HKr.  

Hodgson Braun, stofnanda framkvæmdastjóra Public Banking Institute í 

af hálfu fram kvæmda stjórnar 

kaupum  Deutscher Sparkassen-und 
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„Við erum ánægð með viðtökurnar 
og þetta er ótrúlega gaman,“ 
segir Hólmfríður Bóasdóttir, 
sem ásamt eiginmanni, Kristjáni 
Óskari Ásvaldssyni, og foreldrum 
hans, þeim Ásvaldi Magnússyni 
og Helgu Dóru Kristjánsdóttur, 
hafa opnað nýtt hótel í Holti í 
Önundarfirði, það heitir Holt Inn. 

Þau gjörbreyttu gamla 
barnaskólanum í Holti og reka þar 
nú hótel.

Tókst að opna á réttum tíma

„Við hófumst handa við þetta 
verkefni þegar leið að páskum en 
af fullum krafti í byrjun maí. Við 
gerðum heilmiklar endurbætur á 

húsnæðinu og lagfæringar, m.a. 
voru sett baðherbergi inn á öll 11 
herbergin sem til reiðu eru,“ segir 
Hólmfríður. Hún segir að menn hafi 
heldur betur látið hendur standa 
fram úr ermum, því von var á fyrsta 
hópnum í gistingu 18. júní. „Það 
voru nú ekki allir jafn bjartsýnir á 
að þetta tækist og sumir höfðu á orði 
að við yrðum heppin ef okkur tækist 
að opna fyrir verslunarmannahelgi. 
En þetta tókst fyrir tilsettan tíma og 
allt hefur gengið samkvæmt áætlun 
fram til þessa,“ segir hún.

Hólmfríður segir að reksturinn 
hafi gengið að óskum, einkum í 
ljósi þess að um er að ræða nýjan 
gistimöguleika í fjórðungnum. „Við 
erum bara að stíga fyrstu skrefin 
og höfum ekki enn farið á fullt í 
markaðssetningu, það er í nógu 
öðru að snúast svona fyrsta kastið,“ 
segir hún. Viðtökur gesta hafi verið 
framar vonum, meðaleinkunn á 
bókunarvefnum booking.com sé 

góð og það sé ánægjulegt. Gestir á 
Holt Inn eru í bland Íslendingar og 
erlendir ferðamenn.

Samgöngur setja strik í 
vetrarferðamennskuna

„Fólk hér um slóðir talar um að 

lausaumferðin sé heldur minni 
en undanfarin ár, en við erum 
nýgræðingar í ferðaþjónustunni og 
höfum ekki viðmið við fyrri ár,“ 
segir Hólmfríður. Ferðaþjónusta 
á Vestfjörðum sé þó enn með 
þeim hætti að hún er mest yfir 
sumarmánuðina og detti alveg 

niður þegar vetur gengur í garð. 
Dynjandisheiði loki við fyrstu snjóa 
og sé ekki opnuð fyrr en vori á ný, 
en hótelhaldarar að Holti binda 
vonir við ný Dýrafjarðargöng sem 
nú er unnið að og opni eftir eitt til 
tvö ár. Það muni bæta samgöngur 
til mikilla muna. „En við hér í Holti 
erum vel í sveit sett, miðsvæðis í 
Vestfjarðarhringnum og þannig í 
alfaraleið.“

Margt forvitnilegt að sjá og skoða

Skólahaldi var hætt í Holti árið 
1999, en sjálfseignarstofnunin 
Holt-Friðarsetur keypti skólahúsið 
og hefur rekið í því gisti- og 
félagsheimili auk kirkjumiðstöðvar. 

„Það er ýmislegt áhugavert að 
sjá og skoða hér í næsta nágrenni,“ 
segir Hólmfríður og nefnir m.a. 
mikið og áhugavert fuglalíf, falleg 
fjara dragi ferðalanga að og þá eru 
margar og fjölbreyttar gönguleiðir 
í nágrenninu. Kirkja hefur verið í 
Holti frá því um 1200 og var talið 
gott prestakall á árum áður. Margir 
sögufrægir prestar  hafa sett svip 
sinn á mannlífið um tíðina, en nefna 
má að Brynjólfur Sveinsson biskup 
fæddist í Holti og þar er minnismerki 
um hann.

FERÐAÞJÓNUSTA

Hólmfríður Bóasdóttir og Kristján Óskar Ásvaldsson ásamt börnum sínum, en 

Leigja gamla barnaskólann í Holti í Önundarfirði:

Góðar viðtökur við nýju hóteli 
á sögufrægum stað
– Miklar endurbætur á húsnæði og gestir eru ánægðir

Margrét Þóra Þórsdóttir
mth@bondi.is 

Heilmiklar endurbætur voru gerðar 

baðherbergi inn á öll 11 herbergin 

Reksturinn hefur gengið 
að óskum, en Holt Inn 
er nýr gistimöguleiki 
fyrir ferðalanga á 
Vestfjörðum.
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 AUÐLINDIR&UMHVERFISMÁL

Það kom fólki á óvart hversu mikið rusl reyndist vera á svæðinu. Mikið var um plast en einnig fúaspýtur, eldhúsáhöld, 
rúmdýna og meira að segja eitt stykki baðkar sem hafði verið skilið eftir á víðavangi.  Myndir / Norðurorka

Starfsfólk Norðurorku stofnaði „grænan her“:

Ógrynni af rusli tínt upp 
við höfuðstöðvarnar
Starfsfólk Norðurorku tók sig til 
eftir vinnu einn góðan veðurdag 
í sumar og breytti sér, mökum 
og börnum í „grænan her“ sem 
heldur betur tók til hendinni og 
safnaði saman rusli í nágrenni 
vinnustaðarins.

Á vorin bíða ýmis verkefni en 
eitt af þeim er að fegra umhverfið 
með því að tína upp rusl sem finna 
má á víð og dreif eftir veturinn. 
Því miður er það svo að rusl 
fýkur út um víðan völl og að því 
komst ruslatínslufólk Norðurorku 
fljótlega. Það kom fólki á óvart 
hversu mikið rusl reyndist vera á 
svæðinu, ekki síst plast en einnig 
fúaspýtur, eldhúsáhöld, rúmdýna 
og meira að segja eitt stykki 
baðker sem hafði verið skilið eftir 
á víðavangi! Á tveimur tímum var 
ógrynni af rusli safnað saman. 

Umhverfismál hafa fengið
aukið vægi

Umhverfismál hafa á undanförnum 
árum fengið aukið vægi hjá 
Norðurorku og rímar þetta rusla-
söfnunarátak vel við umhverfis-
stefnu Norðurorku. Fyrirtækið 
leggur áherslu á virðingu við 
náttúruna og jákvætt kolefnisfótspor 
en í því felst m.a. að draga úr 
losun gróðurhúsa lofttegunda og 
lágmarka neikvæð umhverfisáhrif. 
Í þessu sambandi má geta þess 
að um þriðjungur þjónustubíla 
Norðurorku gengur fyrir 

vistvænum orkugjöfum, 
ellefu metangasbílar og 
einn rafmagnsbíll.

Slíkur rusla hreinsunar-
dagur Norðurorku hefur 
ekki verið árviss viðburður 
en í ljósi þess hversu mikið 
rusl safnaðist á aðeins 
tveimur tímum í gær var 
hið vaska ruslatínslufólk 
sammála um að þetta þyrfti 
að hafa sem fastan lið á 
hverju vori.

Að loknu góðu dagsverki 
var sjálfboðaliðunum að 
sjálfsögðu boðið upp á 
pitsu.  /MÞÞ

Að loknu góðu dagsverki var sjálfboðaliðunum að sjálfsögðu boðið upp 
á pitsu.

Makar og börn starfsfólks Norðurorku 
mynduðu „grænan her“ sem heldur betur tók 
til hendinni og safnaði saman rusli í nágrenni 
vinnustaðarins. Var þeim að sjálfsögðu 
umbunað með ýmsu góðgæti að verki loknu. 

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.

Fundurinn hefst föstudaginn 5. október, kl. 14:00 með 
venjulegum aðalfundarstörfum.

Að venju verður málþing og áhugaverð erindi flutt um 
málefni skógræktarinnar.

Árshátíð skógarbænda verður haldin laugardagskvöldið 
6. október.

Mikilvægt er að skrá sig sem fyrst á fundinn og í gistingu 
hjá Hlyni Gauta Sigurðssyni, framkvæmdastjóra LSE, í 
síma 775 1070 eða á netfangið hlynur@skogarbondi.is.

Nánari upplýsingar er að finna á skogarbondi.is.

AÐALFUNDUR  
LANDSSAMTAKA SKÓGAREIGENDA
Haldinn á Hótel Stracta, Hellu, dagana 5. og 6. október 2018
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Snilldarlausn í sláturtíð fyrir bændur og veiðimenn á afskekktum stöðum:

Sláturhús og vinnsla á hjólum
– Hentar jafnt fyrir kjúklinga, sauðfé, stórgripi, sem vinnslu á hreindýrum uppi á heiðum
Nú er ekki lengur nauðsynlegt 
að keyra sláturgripi um langan 
veg í sláturhús. Í stað þess er nú 
hægt að koma með sláturhús 
á hjólum heim til bóndans eða 
veiðimannsins úti á mörkinni. 

Þetta fyrirbæri er nefnt TriVan 
Mobile Slaughter Trailer og 
hugmyndin kviknaði 2002. Þá 
setti Samvinnufélag bænda í 
San Juan-sýslu í Bandaríkjunum 
sér það markmið að slátra sjálft 
öllum sínum búfénaði. Var útbúið 
fullkomið sláturhús í gámavagni 
sem dreginn var af dráttarbíl á milli 
staða. Var þetta fyrsta færanlega 
trukkasláturhúsið sem hlaut 
samþykki landbúnaðarráðuneytis 
Bandaríkjanna. 

Með 16 ára reynslu

Frá 2002 hefur TriVan trukka-
sláturhúsið (Truck Body) verið 
notað víða og boðið þjónustu sína 
um alla Norður-Ameríku. Þannig 
hefur það verið notað við slátrun 
og vinnslu á hreindýrum í Alaska, 
nautgripum og kjúklingum í 
Kanada, við slátrun á buffalóum 
í Norður-Dakota í Bandaríkjunum 
og ýmsu öðru. 

Sláturhúsið hefur töluverða 
afkastagetu og hægt er að nota 
það þótt veðurfar sé slæmt. 

Boðið er upp á margs konar 
staðlaða hönnun sem og hönnun 
sem byggð er á séróskum hvers 
og eins. Þannig er hægt að nota 
færanlegar kjötvinnslur fyrir mikil 
afköst sem henta staðbundnum 
aðstæðum og einnig fyrir 
sjálfbæran búskap. 

Til sýnis í Washingtonríki

Framleiðendur bjóða viðskipta-
vinum að koma og skoða 
TriVan Truck Body sláturhús 
og kjötvinnslur á 1.300 fermetra 
sýningarsvæði hjá Bob Lodder í 
Ferndale í Washington. Netfangið 
er blodder@trivan.com.   /HKr. 

551 5000

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

TIL FJÖLBREYTTRA 
STARFA UM LENGRI 
EÐA SKEMMRI TÍMA

Útvegum starfsmenn

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

UTAN ÚR HEIMI

Alifuglaslátrun.

TriVan sláturhús á hjólum. Sláturhúsbíllinn mættur til að vinna kjöt veiðimanna úti í haga. 

Dádýr á leið í vinnslu. 

Slátrun stórgripa og vinnsla er ekki vandamál. Hönnun er miðuð við að hægt sé að gæta ítrasta hreinlætis.

Þrif að lokinni vinnslu eru mjög auðveld. 
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Klettagörðum 5  |  104 Reykjavík  |  Óseyrarbraut 12  |  220 Hafnarfirði

Hafðu 
samband

568 0100

www.stolpigamar.is

Gámurinn
er þarfaþing

�  Þurrgámar
�  Hitastýrðir gámar
�  Geymslugámar

�  Einangraðir gámar 
�  Fleti og tankgámar 
�  Gámar með hliðaropnun

Til leigu eða sölu: �  Gámahús og salernishús
�  Færanleg starfsmannaðstaða
�  Bos gámar og skemmur

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

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

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

Bókaðu tíma í síma 568 6880 eða á www.heyrnartaekni.is

Fáðu heyrnartæki til prufu

Akureyri | Akranes | Borgarnes | Egilsstaðir| Sauðárkrókur | Reykjanesbær| Selfoss

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

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

EIGNASAFN SEÐLABANKA ÍSLANDS EHF. BÝÐUR TIL SÖLU 
EIGNARHLUT SINN Í SPARISJÓÐI STRANDAMANNA SES

 
Eignasafn Seðlabanka Íslands ehf. („ESÍ“) býður til sölu allan eignarhlut 
sinn í Sparisjóði Strandamanna („Sparisjóðurinn“). 

Um er að ræða 3.856.757 stofnfjárhluti í Sparisjóðnum og nemur 
eignarhluturinn 1,4% alls útgefins stofnfjár. Aðeins kemur til greina 
að selja eignarhlut ESÍ í Sparisjóðnum í einu lagi til sama aðila og skulu 
framsett tilboð taka mið af því.  

Sala ESÍ á stofnfjárhlutum sínum í Sparisjóðnum er undanþegin útgáfu 
lýsingar í samræmi við ákvæði laga nr. 108/2007, sbr. reglugerð 
nr. 836/2013. Almennar upplýsingar um Sparisjóðinn má finna á 
heimasíðu hans, http://www.spar.is/spstr-strandamenn/ og eru 
tilboðsgjafar hvattir til að kynna sér vel rekstur og starfsemi félagsins. 

Tilboð skulu berast með tölvupósti á netfangið sparisjodur@lex.is fyrir 
kl. 16:00 hinn 16. september 2018.  

ESÍ áskilur sér rétt til að samþykkja hvaða tilboð sem er eða hafna 
þeim öllum. Afstaða til tilboðanna þarf ekki að byggja á sérstökum 
rökstuðningi.  

Tilboðsgjafa verður tilkynnt með tölvupósti innan 7 daga frá lok 
tilboðsfrests á tölvupóstfang það sem tilboð er sent úr hvort tilboð 
hans hafi verið samþykkt eða því hafnað. 
 
Seldir stofnfjárhlutir verða afhentir á afhendingardegi gegn greiðslu 
frá tilboðsgjafa.
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Kartöfluræktendur á Suðurlandi hafa glímt við óvenju mikla vætutíð í sumar:

Slæmar uppskeruhorfur í Flóahreppi
– Væg frostanótt kom í Forsæti IV
Fyrir nokkrum vikum voru upp-
skeru horfur á bænum Forsæti IV 
slæmar vegna stanslausra rign-
inga í sumar, en ágætt veður í 
lok ágúst gaf þeim vonir um að 
útkoman yrði ágæt þrátt fyrir allt. 
Vægt næturfrost aðfaranætur 30. 
ágúst hefur dregið nokkuð úr þeim 
væntingum. 

Hún er löng, saga kartöfluræktar 
á bænum Forsæti IV í Flóahreppi. 
Hjónin Kristján Gestsson og Anna 
Guðbergsdóttir eru ábúendur þar og 
hafa ræktað kartöflur frá 1972, þar 
áður stunduðu foreldrar Kristjáns þar 
hefðbundinn blandaðan búskap og 
ræktuðu kartöflur frá 1960. 

„Við vorum með kýr í smátíma, 
en hættum þeim búskap fyrir þó 
nokkrum árum og snerum okkur 
alfarið að kartöflunum,“ segir 
Kristján. 

Góður jarðvegur sem þolir 
talsverða vætu

„Jarðvegurinn er góður hér, frekar 
þurrlent – hann þolir töluverða vætu,“ 
segir Kristján og brosir, en óvenju 
mikið vatnsveður snemmsumars 
olli búsifjum í tilteknum görðum í 
Forsæti IV þar sem allt fór á flot 
og ekki alveg útséð með hvernig 
uppskeran verður þar á endanum.  

„Við erum með þessar fjórar 
sígildu tegundir; Gullauga, Rauðar 
íslenskar, Milva, Premiere – og 
svo reynum við að vera alltaf 
með eitthvað nýtt af erlendum 
tegundum til að prófa hvort 
henti íslensku veðurfari. Það fer 
mikið magn af þeim kartöflum í 
matvælavinnslu og á veitingastaði, 
en við seljum líka slíkar kartöflur í 
verslanir. Langmest selst þó alltaf 
af Gullauga og einnig mikið af 
Rauðum íslenskum. Við seljum í 
gegnum Sölufélag garðyrkjumanna 
og koma pakkaðar kartöflur þaðan 
merktar bænum okkar. Premiere 
spretta hraðast en þær rauðu hægast 
af þessum fjórum tegundum,“ segir 
Kristján.

Spurður um hvort þær rauðu 
séu viðkvæmari en hinar, til dæmis 
hvort hættara sé á því að þær springi 

við suðu, segir Kristján að svo sé 
ekki. „Það gildir í raun það sama 
um allar kartöflur; að þær þurfa að 
jafna sig eftir upptöku þannig að 
hýðið styrkist. Við viljum helst að 
kartöflurnar bíði í jörðinni í um 10 
daga með föllnum grösum áður en 
sett er í hús.“

Eru búin að taka upp  
í heilan mánuð

„Við erum búin að taka upp í heilan 
mánuð núna af því sem var ræktað 
undir plasti. Þetta leit vægast sagt 
illa út með allt hitt fyrir nokkrum 
vikum. Við höfum sem betur fer 
fengið ágætt veður í ágúst og 
vonum að svo verði áfram. Við 
erum þó alltaf hrædd við frostið; 
því þegar það kemur þá falla grösin, 
kartöflurnar hætta að vaxa og við 
verðum að taka allt upp,“ segir 
Kristján. Þau Anna sjá að mestu 
leyti um vinnu við framleiðsluna 
en á mestu álagstímunum á haustin 
fá þau meiri hjálp frá börnum og 
tengdabörnum. 

Ef við fengjum tíu daga til 
hálfan mánuð í viðbót eins og 
þetta hefur verið að undanförnu, 
þá verður ástandið hér bara orðið 
nokkuð gott. Maður vill helst fá 
um 20–25 tonn á hektara úr þeim 
24 hekturum sem við erum með í 
ræktun, en það verður ekki núna.

Í raun urðum við fyrir tveimur 
áföllum í sumar í ræktuninni. Fyrst 
þessar rigningar þegar allt fór á flot 
af þessu sem við vorum búin að 
setja fyrst niður og má segja að um 
10% af því sé ónýtt. Síðan hélt bara 
áfram að rigna í sumar þannig að 
vöxturinn varð mjög hægur. 

Um 70 prósent framleiðslunnar 
er í Flóahreppi

Kristjáns segir að ef það komi 
fljótlega frost sé hægt að segja 
að uppskeran verði ekki góð. 
„Það er  talsvert í húfi þar sem 
að minnsta kosti 70 prósent 
kartöfluframleiðslunnar á Íslandi er 
hér í Flóahreppi og í Þykkvabænum. 

Það er tíðarfarið sem yfirleitt 
ræður mestu um það hversu lengi 
íslenskar kartöflur eru í boði yfir 
árið fyrir neytendur á Íslandi. 
Kartöflubændum hefur fækkað, 
en á móti kemur að þeir sem 
eru enn í ræktun hafa aukið sína 
framleiðslu.“

Mikilvægt að hafa góðan 
vélakost

Að sögn Kristjáns er mikilvægt að 
hafa góðan vélakost þegar tíðin er 
hagstæð og til þess að geta vélvætt 
sig vel hjálpar að hafa náð ákveðnu 
umfangi, eða 20–30 hektara ræktun. 
„Síðustu ár hefur verið það góð 
uppskera að hún hefur dugað allan 
ársins hring – og jafnvel þurft að 
henda afgöngum. Núna hins vegar 
horfir ekki eins vel.“

Aðfaranótt 30. ágúst, nóttina 
eftir viðtalið við Kristján, féllu 
kartöflugrösin til hálfs í vægu 
næturfrosti. 

Kristján segir að það þýði að 
kartöflurnar vaxi áfram þótt mjög 
hægist á vextinum.  /smh

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

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

Myndir / smh

Ferskar íslenskar búvörur 
í Litlu Melabúðinni
Það er svo sannarlega vel þess 
virði fyrir þá sem unna ferskum 
íslenskum búvörum að kíkja í 
Litlu Melabúðina þessa dagana, 
sem stendur við garðyrkjubýlið 
Mela á Flúðum. 

Þar reka hjónin Guðjón Birgisson 
og Sigríður Helga Karlsdóttir 
sveitaverslun sem býður upp á það 
ferskasta sem bændur í héraðinu 
geta boðið upp á. Mest er af fersku 
grænmeti beint frá Melum – til 
dæmis salat og kryddjurtir, en einnig 
má þar til dæmis finna kjöt frá 
Langholtskoti, silung frá Tungufelli, 
svínakjöt frá Korngrís, brodd frá 
Sólheimum, flatkökur, hverabrauð, 
margs konar sultur og fleira góðgæti. 

Uppskeran úr útiræktuninni  
fer í verslunina

Vöruúrval byggist 
á  uppskeru 
og framboði á 
hverjum tíma 
og segir Guðjón 
að nú sé til að 
mynda tími úti-
ræktaðs græn -
metis; blómkáls, 
spergil káls, kína-
káls, hvítkáls og 
flestar aðrar tegundir eru einnig í 
boði. Hann hafi minnkað umfang 
útiræktunar mjög á síðustu árum og 

ræktar nú fyrst og fremst til sölu í 
Litlu Melabúðinni. Þá eru gúrkur 
og tómatar af ýmsu tagi alltaf til 
sölu í Litlu Melabúðinni, sem eru 
í heilsársræktun á Melum – auk 
annarra gróðurhúsategunda.  /smh

 Myndir / smh
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Garðyrkjustöð Sigrúnar á Flúðum:

Óhagstæðasta 
sumarið í 20 ár
– Sóknarmöguleikar fyrir hvít- og kínakál
Sigrún Pálsdóttir í Garðyrkjustöð 
Sigrúnar segir uppskeruhorfur 
vera sæmilegar í besta falli, en 
þau Þröstur Jónsson, maður 
hennar, eru aðallega með hvítkál 
í sinni ræktun og hafa verið á 
undanförnum árum.

Um 150 tonn af hvítkáli er skorið 
upp í meðalári á þessum árstíma hjá 
Sigrúnu, en útséð er með að það 
náist þetta árið vegna vætutíðar. 
„Útplöntun seinkaði um tíu daga og 
svo má segja að við höfum misst júlí 
eiginlega alveg út. Það seinkar því 
allri uppskeru og hún verður mun 
minni þar sem allt vex hægar. Góðir 
dagar í ágúst hafa bjargað því sem 
bjargað verður,“ segir Sigrún.

Útiræktun stendur  
tæpast undir sér

Garðyrkjustöð Sigrúnar er ein fárra 
garðyrkjustöðva sem eftir eru á 
Íslandi sem helgar sig eingöngu 
útiræktun á grænmeti. „Útiræktun 
hefur dregist saman á síðustu árum, 
enda stendur hún tæpast undir sér 
á Íslandi nema bændurnir geti gert 
nánast allt sjálfir.

Afurðaverð til bænda hefur 
staðið nokkurn veginn í stað. 

Afkoman hjá okkur 
hefur verið svipuð 
á undanförnum 
árum, enda höfum 
við bara þurft að 
vinna meira sjálf 
þegar aðstæður – til 
dæmis á markaði eða 
tíðarfar – hafa verið 
okkur óhagstæðar,“ 
segir Sigrún en þau 
hafa stundað ræktun 
á Flúðum í um 20 ár. 

Hvítkál ekki bara 
til kjötsúpugerðar

„Við höfum aðeins 
verið að auka við 
okkur í kínakálinu, 
þar sem nokkrir 
stórir ræktendur 
hafa hætt eða dregið 
saman ræktun 
á undanförnum 
misserum. Neysla á kínakáli hefur 
hins vegar aðeins dalað á kostnað 
annarra salattegunda, þannig að 
það hefur ekki verið mikið svigrúm 
til vaxtar í þeirri ræktun. Held það 
mætti hins vegar alveg sækja fram 
í markaðssetningu á kínakálinu, því 

notkun á því í matreiðslu 
er frekar einhæf hér á 
landi og það er nánast 
eingöngu notað til að 
blanda saman við salat 
af ýmsu tagi. Það sama 
má segja með hvítkálið 
– það býr yfir miklu 
fjölhæfari matreiðslu-
möguleikum en bara 
til kjöt súpugerðar. Við 
sjáum að erlendis er 
hvítkálið notað á mjög 
fjölbreyttan hátt í 
matreiðslu.

Ekki von á 
rauðkálsuppskeru

Síðan erum við með 
grænkál, spergilkál, 
blómkál og rauðkál – 
en þó talsvert minna af 
þessum káltegundum 
en hinum. 

Reyndar er rauðkáls stykkið 
okkar enn vel blautt og við gerum 
okkur ekki von um mikla uppskeru 
af því. Það má líklega segja að þetta 
hafi verið versta sumarið sem við 
höfum upplifað í okkar ræktun,“ 
segir Sigrún.  /smh

Varahlutir og viðgerðarþjónusta fyrir JCB traktorsgröfur

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

Vélavit
Sala - Þjónusta

Storm Orka undirbýr nú mat á umhverfisáhrifum vegna 
vindorkugarðs í landi Hróðnýjarstaða í Dalabyggð. Mat á 
umhverfisáhrifum er unnið samkvæmt lögum nr. 106/2000 
og reglugerð nr. 660/2015. Framkvæmdin er matsskyld 
samkvæmt tölulið 3.02 í 1. viðauka laga um mat á 
umhverfisáhrifum.

Mati á umhverfisáhrifum er ætlað að kanna nánar 
umhverfisáhrif framkvæmdarinnar.

Drög að tillögu að matsáætlun hafa nú verið lögð fram 
til kynningar og eru gögnin aðgengileg á vef Storm Orku 
ehf., www.stormorka.is. Frestur til athugasemda er frá 6. 
september til 21. september 2018. 

Allir hafa rétt til að kynna sér drögin að tillögu að mats-
áætlun og leggja fram athugasemdir. Að auglýsingatíma 
loknum verða drögin, ásamt þeim athugasemdum sem 
berast, send Skipulagsstofnun til umfjöllunar.

Hægt er að koma ábendingum eða athugasemdum  
til Sigurðar Eybergs hjá Storm Orku eigi síðar en 
21. september 2018. Athugasemdir er hægt að senda 
með tölvupósti á sigurdurj@stormorka.is eða skriflega á 
Storm Orka ehf., Hróðnýjarstöðum, 371 Dalabyggð, merkt: 
„Vindorkugarður í landi Hróðnýjarstaða”.

Opinn kynningarfundur verður haldinn í Dalabúð 
miðvikudaginn 12. september kl. 20:00.

Drög að tillögu að matsáætlun80 - 130 MW vindorkugarður í landi Hróðnýjarstaða í Dalabyggð.

RHFhjól ehf.

Sími: 555 0595

Tilvalið 
fyrir 

Rafmagnshjól

Íslendinga

Lamb Inn Öngulsstöðum boðar til: 

Málþings 16. - 18. nóvember 
fyrir fólk sem starfaði í félagsmálum 

bænda og afurðastöðva á árabilinu 1980 til 2010 

Helgarprógramm með heimsóknum til bænda, móttöku hjá afurðastöðvum á svæðinu og málstofu um stöðu landbúnaðar á Íslandi í dag og að sjálfsögðu glens og gaman. Samantekt úr málstofunni verður komið á framfæri við Bændasamtökin.
Nánari upplýsingar veitir Jóhannes Geir Sigurgeirsson í 

síma 892 8827 og í auglýsingu í næsta Bændablaði.

Sigrún og Þröstur hafa aðeins verið að auka hlut sinn í kínakálsræktuninni, en hvítkálsræktunin er ennþá langmest.

Sigrún Pálsdóttir.  Myndir / smh
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Bændablaðið birtir yfirlit um 
fjár- og stóðréttir. Listinn er 
unninn með þeim hætti að 
leitað er til sveitarfélaga um 
upplýsingar. Víða hafa bændur 
og ráðunautar lagt hönd á 
plóginn. Á örfáum stöðum eru 
gloppur í listanum þar sem 
umbeðnar upplýsingar hafa 
ekki borist. 

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 landshlutum en í stafrófsröð 
innan hvers landshluta. Listi yfir 

helstu stóðréttir á landinu er birtur 
á blaðsíðu 30.

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 tímasetningar.

Upplýsingar um viðbætur og 
leiðréttingar sendist á netfangið 
tb@bondi.is. Uppfærslur á 
listanum eru gerðar jafnóðum 
og eru aðgengilegar á vef 
Bændablaðsins, bbl.is.  /TB

Fjárréttir haustið 2018

Suðvesturland
Fossvallarétt við Lækjarbotna (Rvk/Kóp) sunnudaginn 16. sept., kl. 11.00

Hraðastaðarétt  í Mosfellsdal
sunnudaginn 16. sept. kl. 13.00, 

seinni réttir sun. 30. sept.

Kjósarrétt í Kjós
sunnudaginn 16. sept. kl. 15.00, 
seinni réttir sun. 7. okt. kl. 15.00

Krýsuvíkurrétt v. Suðurstrandarveg, Gullbr. laugardaginn 22. sept. kl. 13.00

Þórkötlustaðarétt í Grindavík laugardaginn 15. sept. kl. 14.00

Vesturland
Arnarhólsrétt í Helgafellssveit sunnudaginn 16. sept. kl. 11.00

Bláfeldarrétt í Staðarsveit, Snæf. laugardaginn 22. sept.

Brekkurétt í Norðurárdal, Mýr.
sunnudaginn 9. sept. kl. 10.00,  

seinni réttir sun. 23. sept. 

Brekkurétt í Saurbæ, Dal. sunnudaginn 16. sept.

Fellsendarétt í Miðdölum, Dal. sunnudaginn 16. sept.

Flekkudalsrétt á Fellsströnd, Dal. laugardaginn 15. sept.

Fljótstungurétt á Hvítársíðu, Mýr. sunnud. 9. sept., seinni réttir lau. 22. sept.

Fróðárrétt í Fróðárhreppi Ekki réttað lengur.

Gillastaðarétt í Laxárdal, Dal. sunnudaginn 16. sept.

Grafarrétt í Breiðuvík, Snæf. laugardaginn 22. sept.

Grímsstaðarétt á Mýrum, Mýr.
þriðjudaginn 11. sept.,  

seinni réttir mán. 24. sept. og mán. 1. okt.

Hellnarétt í Breiðuvík, Snæf. laugardaginn 22. sept.

Hítardalsrétt í Hítardal, Mýr.
mánudaginn 10. sept.,  

seinni réttir sun. 23. sept. og mán. 1. okt. 

Hornsrétt í Skorradal, Borg. sunnudaginn 9. sept. kl. 10.00

Hólmarétt í Hörðudal, Dalabyggð mánudaginn 24. sept.

Hrafnkelsstaðarétt í Grundarfirði laugardaginn 15. sept. kl. 15.00

Kaldárbakkarétt í Kolb., Hnappadalssýslu sunnudaginn 2. sept. kl. 11.00

Kirkjufellsrétt í Haukadal, Dal. laugardaginn 15. sept.

Klofningsrétt í Beruvík, Snæf. sunnudaginn 23. sept.

Langholtsrétt í Eyja- og Miklaholtshr.
mánudaginn 17. sept. kl. 16.00,  

seinni réttir lau. 29. sept.

Ljárskógarétt í Laxárdal, Dal. laugardaginn 8. sept.

Mýrar í Grundarfirði laugardaginn 15. sept. kl. 15.00

Mýrdalsrétt í Hnappadal
þriðjudaginn 18. sept.,  
seinni réttir sun. 7. okt.

Nesmelsrétt í Hvítársíðu, Mýr. laugardaginn 1. sept. kl. 15.00

Núparétt í Melasveit, Borg.
sunnudaginn 9. sept. kl. 13.00,  

seinni réttir lau. 22. sept.

Oddsstaðarétt í Lundarreykjadal, Borg.
miðvikudaginn 5. sept. kl. 9.00,  

seinni réttir sun. 30. sept.

Ólafsvíkurrétt í Ólafsvík, Snæfellsnesi laugardaginn 15. sept. kl. 13.00

Ósrétt á Skógarströnd, Dal. föstudaginn 28. sept.

Rauðsgilsrétt í Hálsasveit, Borg.
sun. 16. sept.,  

seinni réttir sun. 30. sept.

Reynisrétt undir Akrafjalli, Borg.
laugard. 22. sept.,  

seinni réttir lau. 29. sept.

Skarðsrétt á Skarðsströnd, Dal. sunnudaginn 16. sept.

Skerðingsstaðarétt í Hvammsveit, Dal. sunnudaginn 16. sept.

Svarthamarsrétt á Hvalfj.str., Borg. 
sunnudaginn 9. sept. kl. 10.00,  

seinni réttir sun. 30. sept. 

Svignaskarðsrétt, Svignaskarði, Mýr.
mánudaginn 10. sept. kl. 10.00, seinni réttir 

mán. 24. sept.

Tungurétt á  Fellsströnd, Dal. laugardaginn 15. sept.

Vörðufellsrétt á Skógarströnd, Dal. laugardaginn 15. sept.

Þverárrétt Eyja- og Miklaholtshr, Snæf. 
sunnudaginn 16. sept. kl. 10.30,  

seinni réttir lau. 29. sept. kl. 16.00

Þverárrétt í Þverárhlíð, Mýr.
mánudaginn 10. sept. kl. 7.00,  

seinni réttir mán. 24. sept. og mán. 1. okt. 

Þæfusteinsrétt á Hellissandi/Rifi, Snæf. laugardaginn 15. sept.

Ölkeldurétt í Staðarsveit, Snæf. laugardaginn 22. sept.

Vestfirðir
Arnardalsrétt í Arnardal í Skutulsfirði laugardaginn 22. sept.

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

laugardaginn 8. sept.

Grundarrétt í Reykhólahreppi, A-Barð. föstudaginn 21. sept.

Hjarðardalsrétt í Hjarðardal í Dýrafirði laugardaginn 22. sept.

Hraunsrétt við Hraun í Hnífsdal í Skutulsfirði laugardaginn 22. sept.

Innri-Múlarétt á Barðaströnd, V.-Barð. sunnudaginn 23. sept. kl. 14.00

Kinnarstaðarrétt í Reykhólahr., A-Barð. laugardaginn 22. sept. kl. 11.00

Kirkjubólsrétt í Steingrímsfirði, Strand.
sunnudaginn 16. sept. kl. 14.00,  

seinni réttir sun. 30. sept.

Kirkjubólsrétt við Kirkjuból í Engidal í 
Skutulsfirði

laugardaginn 22. sept.

Kjósarrétt í Árneshreppi, Strand. laugardaginn 22. sept., kl. 12.00

Króksfjarðarnesrétt í Reykhólasv., A-Barð. lau. 15. sept. kl. 16.00 og lau 22. sept.

Melarétt í Árneshreppi, Strand. laugardaginn 15. sept., kl. 16.00

Minni-Hlíð í Hlíðardal laugardaginn 15. sept.

Skarðsrétt í Bjarnarfirði, Strand. laugardaginn 22. sept. kl. 14.00

Skeljavíkurrétt í Steingrímsfirði, Strand.
föstudaginn 7. sept. kl. 16.00,  

seinni réttir lau. 22. sept.

Staðarrétt í Reykhólahreppi, A-Barð. föstudaginn 21. sept.

Staðarrétt í Steingrímsfirði, Strand.
sunnudaginn 9. sept. kl. 14.00,  

seinni réttir sun. 23. sept.

Stóra-Fjarðarhorn, Kollafirði í Strandabyggð
sunnudaginn 16. sept. kl. 16.00,  

seinni réttir lau. 29. sept.

Syðridalsrétt í Bolungarvík laugardaginn 15. sept.

Traðarrétt við Tröð í Bjarnardal í 
Önundarfirði

laugardaginn 22. sept.

Norðvesturland

Auðkúlurétt við Svínavatn, A.-Hún. laugardaginn 8. sept. kl. 8.00

Beinakeldurétt, A.-Hún. þriðjudaginn 11. sept. kl. 9.00

Fossárrétt í A.-Hún. 
laugardaginn 8. sept.,  

seinni réttir lau. 15. sept.

Hamarsrétt á Vatnsnesi, V.-Hún. laugardaginn 8. sept.

Hlíðarrétt / Bólstaðarhlíðarrétt, A.-Hún. sunnudaginn 9. sept. kl. 16.00

Hrútatungurétt í Hrútafirði, V.-Hún. laugardaginn 8. sept. kl. 9.00

Hvalsárrétt í Hrútafirði, Strand. 
laugardaginn 15. sept. kl. 16.00, seinni 

réttir sun. 30. sept., kl. 13.00

Miðfjarðarrétt í Miðfirði, V.-Hún. laugardaginn 8. sept. kl. 13.00

Kjalarlandsrétt, A.-Hún.
laugardaginn 8. sept.,  

seinni réttir lau. 15. sept.

Rugludalsrétt í Blöndudal, A.-Hún. laugardaginn 1. sept. kl. 16.00

Skrapatungurétt í Laxárdal, A.-Hún.
sunnudaginn 9. sept. kl. 9.00,  

seinni réttir sun. 16. sept. kl. 9.00

Stafnsrétt í Svartárdal, A.-Hún. laugardaginn 8. sept. kl. 8.30

Sveinsstaðarétt, A.-Hún. sunnudaginn 9. sept. kl. 10.00

Undirfellsrétt í Vatnsdal, A.-Hún.
föstudaginn 7. sept. kl. 12.30,  

seinni réttir lau. 8. sept. kl. 9.00

Valdarásrétt í Fitjárdal, V.-Hún. föstudaginn 7. sept. kl. 9.00

Víðidalstungurétt í Víðidal, V.-Hún. laugardaginn 8. sept. kl. 10.00

Þverárrétt í Vesturhópi, V.-Hún. laugardaginn 8. sept.

Mið-Norðurland
Akureyrarrétt við Hrappstaði, Eyjafirði Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Árskógsrétt á Árskógsströnd, Eyjafirði laugardaginn 8. sept.

Dalvíkurrétt, Dalvík laugardaginn 8. sept.

Deildardalsrétt í Deildardal, Skagafirði laugardaginn 8. sept.

Flókadalsrétt í Fljótum, Skagafirði sunnudaginn 16. sept.

Héðinsfjarðarrétt í Héðinsfirði sunnudaginn 9. sept.

Hlíðarrétt í Vesturdal, Skagafirði sunnudaginn 16. sept.

Hofsrétt í Vesturdal, Skagafirði laugardaginn 15. sept.

Holtsrétt í Fljótum, Skagafirði laugardaginn 15. sept.

Hraunarétt í Fljótum, Skagafirði föstudaginn 7. sept.

Hraungerðisrétt í Eyjafjarðarsveit laugardaginn 8. sept.

Kleifnarétt í Fljótum, Skagafirði laugardaginn 8. sept.

Laufskálarétt í Hjaltadal, Skagafirði sunnudaginn 9. sept.

Mælifellsrétt í Skagafirði sunnudaginn 9. sept.

Möðruvallarétt í Eyjafjarðarsveit sunnudaginn 9. sept.

Ósbrekkurétt í Ólafsfirði föstudaginn 14. sept. og lau. 15. sept.

Reistarárrétt í Hörgársveit, Eyjafirði laugardaginn 8. sept.

Reykjarrétt í Ólafsfirði
laugardaginn 8. sept. og sun. 9. sept. 

Fljótafé í Stíflurétt 10. sept.

Sauðárkróksrétt (Króksrétt), Skagafirði laugardaginn 8. sept.

Selnesrétt á Skaga, Skagabyggð laugardaginn 8. sept.

Siglufjarðarrétt í Siglufirði laugardaginn 15. sept.

Silfrastaðarétt í Blönduhlíð, Skagafirði mánudaginn 10. sept.

Skarðarétt í Gönguskörðum, Skagafirði laugardaginn 8. sept.

Skálárrétt í Hrollleifsdal, Skagafirði laugardaginn 15. sept.

Staðarbakkarétt í Hörgárdal, Eyjafirði föstudaginn 14. sept. kl. 10.00

Staðarrétt (Reynisstaðarrétt), Skagafirði sunnudaginn 9. sept.

Stíflurétt í Fljótum, Skagafirði föstudaginn 14. sept.

Tungurétt í Svarfaðardal sunnudaginn 9. sept. kl. 13.00

Unadalsrétt í Unadal við Hofsós, Skagafirði laugardaginn 15. sept.

Vatnsendarétt, Eyjafirði sunnudaginn 9. sept.

Vallarétt, Eyjafjarðarsveit sunnudaginn 9. sept. kl. 10.30

Þorvaldsdalsrétt í Hörgársveit, Eyjafirði
laugardaginn 8. sept.,  

seinni réttir lau. 15. sept.

Þórustaðarétt á Moldhaugnahálsi, Eyjafirði laugardaginn 15. sept.

Þverárrétt í Öxnadal, Eyjafirði mánudaginn 17. sept. kl. 10.00

Þverárrétt ytri, Eyjafjarðarsveit sunnudaginn 2. sept. kl. 10.00

Brúsastaðarétt í Þingvallasveit sunnudaginn 16. sept., kl. 17.00

Fossvallarétt við Lækjarbotna sunnudaginn 16. sept., kl. 11.00

Heiðarbæjarrétt í Þingvallasveit laugardaginn 15. sept. kl. 15.00

Hraðastaðarétt  í Mosfellsdal
sunnudaginn 16. sept. kl. 13.00,  
seinni réttir sun. 30. sept.

Húsmúlarétt við Kolviðarhól
laugardaginn 15. sept. kl. 14.00,  
seinni réttir lau. 29. sept. kl. 14.00

Kjósarrétt í Kjós
sunnudaginn 16. sept. kl. 15.00,  
seinni réttir sun. 7. okt. kl. 15.00

Krýsuvíkurrétt v. Suðurstrandarveg, Gullbr. laugardaginn 22. sept. kl. 13.00

Selflatarétt í Grafningi mánudaginn 17. sept. kl. 10.00

Selvogsrétt í Selvogi, Árn. sunnudaginn 16. sept. kl. 9.00

Þórkötlustaðarétt í Grindavík laugardaginn 15. sept. kl. 14.00

Ölfusrétt í Reykjadal, Ölfusi sunnudaginn 16. 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 29. sept.–1. október. 
Hafa skal í huga að tímasetningar leita og rétta geta breyst, einkum vegna veðurs.

Helstu réttir í 
Landnámi Ingólfs Arnarsonar

√

√

√

√

√
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Norðausturland
Álandstungurétt  
í Svalbarðshreppi í Þistilfirði

mánudaginn 10. sept.

kl. 8.00

Árrétt í Bárðardal sunnudaginn 9. sept. kl. 8.00

Baldursheimsrétt  
í Mývatnssveit, S.-Þing.

sunnudaginn 2. sept. kl. 9.30

Dalsrétt í Svalbarðshreppi í Þistilfirði
laugardaginn 15. sept. 

kl. 8.00

Dálkstaðarétt á Svalbarðsströnd, 
S.-Þing

laugardaginn 8. sept.

Fjallalækjarselsrétt í Þistilfirði sunnudaginn 2. sept.

Fótarétt í Bárðárdal mánudaginn 3. sept. kl. 9.00

Garðsrétt í Þistilfirði sunnudaginn 2. sept.

Gljúfurárrétt í Grýtubakkahr., S.-Þing.

sunnudaginn 9. sept.  

kl. 9.00,  

seinni réttir sun. 16. sept.

Gunnarsstaðarétt  
í Svalbarðshreppi í Þistilfirði

laugardaginn 15. sept. 

kl. 8.00

Hallgilsstaðarétt á Langanesi sunnudaginn 16. sept.

Hlíðarrétt í Mývatnssveit, S.-Þing
sunnudaginn 2. sept.  

kl. 10.00

Hraunsrétt í Aðaldal, S.-Þing.
sunnudaginn 9. sept. kl. 

10.00

Húsavíkurrétt
laugardaginn 8. sept.  

kl. 14.00

Hvammsrétt í Svalbarðshreppi  
í Þistilfirði

föstudaginn 14. sept. 

 kl. 15.00

Illugastaðarétt í Fnjóskadal S.-Þing. sunnudaginn 2. sept. kl. 9.00

Katastaðarétt í Núpasveit, N-þing. sunnudaginn 9. sept. kl. 8.30

Landsrétt í Öxarfirði, N.-Þing. fimmtudaginn 6. sept.

Leirhafnarrétt, Melrakkasléttu, N-Þing.
sunnudaginn 16. sept.  

kl. 10.00

Lokastaðarétt í Fnjóskadal, S.-Þing. sunnudaginn 9. sept. kl. 9.00

Mánárrétt á Tjörnesi sunnudaginn 9. sept.

Miðfjarðarnesrétt á Langanesi sunnudaginn 2. sept.

Miðfjarðarrétt föstudaginn 21. sept.

Mýrarrétt í Bárðardal, S.-Þing. laugardaginn 1. sept. kl. 8.00

Ósrétt á Langanesi sunnudaginn 16. sept.

Sandfellshagarétt í Öxarfirði, N.-Þing. þriðjudaginn 4. sept.

Skógarrétt í Reykjahverfi, S.-Þing. 
laugardaginn 8. sept.  

kl. 14.00

Svalbarðsrétt laugardaginn 8. sept.

Tjarnarleitisrétt í Kelduhverfi, S.-Þing. sunnudaginn 16. sept.

Tungugerðisrétt á Tjörnesi laugardaginn 8. sept.

Tungurétt í Öxarfirði, N.-Þing. sunnudaginn 2. sept.

Tunguselsrétt á Langanesi sunnudaginn 2. sept.

Víðikersrétt í Bárðardal, S.-Þing.
sunnudaginn 2. sept.  

kl. 16.00

Víkingavatnsrétt í Kelduhverfi, S.-Þing. laugardaginn 15. sept.

Þorvaldsstaðarétt, Langanesbyggð sunnudaginn 9. sept.

Austurland

Melarétt í Fljótsdal, N.-Múl.
laugardaginn 22. sept.  

kl. 13.00

Ormarsstaðarétt í Fellum, 

Fljótsdalshéraði

sunnudaginn 23. sept.  

kl. 13.00

Hauksstaðarétt, Vopnafirði laugardaginn 8. sept.

Teigsrétt, Vopnafirði sunnudaginn 9. sept.

Suðausturland

Borgarhafnarrétt, Suðursveit, A.-Skaft.
laugardaginn 8. sept.  

kl. 15.30

Fossrétt á Síðu, V.-Skaft. föstudaginn 7. sept.

Grafarrétt í Skaftártungu, V.-Skaft. laugardaginn 15. sept.

Lögrétt Álftveringa  

í landi Holts og Herjólfsstaða 
Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Skaftárrétt, V.-Skaft. laugardaginn 8. sept.

Suðurland
Austur-Landeyjaréttir  

hjá Grenstanga, Rang. 

sunnudaginn 16. sept.  

kl. 14.00

Brúsastaðarétt í Þingvallasveit, Árn. 
sunnudaginn 16. sept.  

kl. 17.00

Fjallrétt við Þórólfsfell, Rang. mánudaginn 10. sept.

Fljótshlíðarrétt í Fljótshlíð, Rang. sunnudaginn 16. sept.

Fossvallarétt við Lækjarbotna
sunnudaginn 16. sept.  

kl. 11.00

Haldréttir í Holtamannaafrétti, Rang. sunnudaginn 9. sept. kl. 9.00

Heiðarbæjarrétt í Þingvallasveit, Árn.
laugardaginn 15. sept.  

kl. 15.00

Hraðastaðarétt  í Mosfellsdal

sunnudaginn 16. sept.  

kl. 13.00, seinni réttir sun. 

30. sept.

Hrunaréttir í Hrunamannahreppi, Árn.
föstudaginn 14. sept.  

kl. 10.00

Húsmúlarétt við Kolviðarhól, Árn.

laugardaginn 15. sept.  

kl. 14.00, seinni réttir lau. 29. 

sept. kl. 14.00

Kjósarrétt í Kjós

sunnudaginn 16. sept.  

kl. 15.00, seinni réttir sun. 7. 

okt. kl. 15.00

Krýsuvíkurrétt v. Suðurstrandarveg, 

Gullbr.

laugardaginn 22. sept.  

kl. 13.00

Landréttir við Áfangagil, Rang. fimmtudaginn 20. sept.

Laugarvatnsrétt, Árn.
sunnudaginn 9. sept.  

kl. 17.00

Reyðarvatnsréttir á Rangárvöllum laugardaginn 15. sept.

Reykjaréttir á Skeiðum, Árn.
laugardaginn 15. sept. 

kl. 9.00

Selflatarétt í Grafningi
mánudaginn 17. sept.  

kl. 10.00

Seljalandsréttir  

undir Eyjafjöllum, Rang.

laugardaginn 15. sept., 

seinni smölun lau. 6. okt.

Selvogsrétt í Selvogi, Árn.
sunnudaginn 16. sept. 

kl. 9.00

Skaftholtsréttir í Gnúpverjahreppi, Árn.
föstudaginn 14. sept. 

kl. 11.00

Tungnaréttir í Biskupstungum laugardaginn 8. sept. kl. 9.00

Vestur-Landeyjaréttir 

 við Forsæti, Rang.

sunnudaginn 16. sept.  

kl. 14.00

Þóristunguréttir,  

Holtamannaafr., Rang
sunnudaginn 9. sept. kl. 9.00

Þórkötlustaðarétt í Grindavík
laugardaginn 15. sept. 

kl. 14.00

Ölfusrétt í Reykjadal, Ölfusi
sunnudaginn 16. sept.  

kl. 16.00

√
√
√

√

√

√

√

√

√
√

√

√
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„Það er mikil gróska í ferða-
þjónustunni á Austurlandi, 
uppbygging víða í fjórðungnum, 
mikil fjölbreytni og margir 
spennandi og ólíkir hlutir í gangi,“ 
segir María Hjálmarsdóttir sem 
stýrir verkefninu Áfangastaðurinn 
Austurland. 

Verkefnið var sett af stað að 
frumkvæði Ferðamálasamtaka 
Austurlands, en Austurbrú stýrir 
því. Markmið þess er að styrkja 
aðdráttarafl og samkeppnishæfni 
fjórðungsins, gera áætlun til lengri 
tíma þar sem áhersla er á sjálfbæran 
og arðbæran vöxt ferðaþjónustunnar, 
sem og á svæðisskipulag, en um er 
að ræða samfélagsátak sem skapar 
ramma fyrir þróun áfangastaðarins 
Austurlands. 

Verkefnið hófst árið 2014 og hefur 
mikið áunnist, að sögn Maríu.

„Við notum sérstaka aðferð til 
að sjá út styrkleika og veikleika 
svæðisins, tækifæri þess og ógnanir 
og þannig var leitast við að svara 
því hvernig best færi á að þróa 
Austurland áfram og gera að öflugri 
áfangastað. Við höfum fjallað um 
persónuleika svæðisins og hvaða 
minningar við viljum skapa hjá okkar 
gestum,“ segir hún.

Metfjöldi á tjaldsvæðum

María segir sumarið hafa gengið 
ágætlega í ferðaþjónustunni fyrir 
austan, það hafi raunar farið fremur 
hægt af stað, „en byrjaði svo 
með hraði í júlí og haustið virðist 
ætla að koma vel út,“ segir hún.  
Gistináttafjöldi á tjaldsvæðum á 
Austurlandi hefur aldrei verið jafn 
mikill. 

„Lausatraffík bjargaði líklegast 
fyrri part sumars þar sem veðrið var 
með eindæmum gott. Fjölmargir 
Íslendingar voru á ferðinni þá í bland 
við þá erlendu. Gistináttafjöldi á 
tjaldsvæðunum í Hallormsstaðaskógi 

er sá mesti sem við höfum skráð frá 
upphafi,“ bætir hún við en mesti fjöldi 
þar á undan var árið 2002. Fjöldinn 
nú í ár er á bilinu 3 til 4 þúsund fleiri 
nætur en var fyrra metárið fyrir 16 
árum.  Hlutfall erlendra gesta hefur 
aukist töluvert á liðnum árum að sögn 
Maríu og því hefur tímabilið lengst 
fram á haustið. Enn er þó veturinn 
erfiður, „og þar er verk að vinna með 
vetrarferðamennsku á svæðinu.“ 

Mikil fjölbreytni fyrir austan

Austurland er stórt og fjölbreytt 

landsvæði og hefur nokkra sérstöðu. 
Kaupstaðir niður á fjörðum eru 
margir og hver með sínu móti, en 
hæglega er hægt að aka á milli 
þeirra og upplifa hvað hver þeirra 
og einn hefur upp á að bjóða. Þá 
má nefna Héraðið með sínum 
gróskumiklu skógum og hálendi 
Íslands er innan seilingar, svo að 
segja í bakgarðinum með sínum 
víðlendum og jöklum. „Ferðalangar 
geta upplifað ólíkt landslag, ólíka 
stemningu allt eftir því hvar þeir eru 
staddir í fjórðungnum hverju sinni. 
Okkar sérstaða felst að mörgu leyti 

í þessari fjölbreytni, því hversu ólík 
svæði eru innan landsvæðisins, 
gróskumiklir skógar, jöklar, 
tilkomumiklir fossar, víðátta, 
heillandi sjávarþorp allt eftir því á 
hvar innan svæðisins ferðalangar 
eru staddir,“ segir María.

Spennandi verkefni í gangi

Það er mikill hugur í Austfirðingum 
og víða hefur á liðnum misserum 
verið tekið myndarlega til hendinni 
og eins eru spennandi verkefni 
til eflingar ferðaþjónustunni  í 
farvatninu. Þar má nefna sem 
dæmi uppbyggingu ylstrandar 
við Lagarfljót, Vök-Bað sem 
er stórt og mikið verkefni og 
lyftir ferðaþjónustu fjórðungsins 
verulega en stefnt er að því að 
ylströndin verði tekin í notkun á 
næsta ári, 2019. Framkvæmdir hafa 
einnig staðið yfir á Óbyggðasetrinu 
sem hlaut nýsköpunarverðlaun 
Samtaka ferðaþjónustunnar árið 
2016, en þar er verið að útvíkka 
starfsemina og bæta í, m.a. með 
heitri laug og stjörnuskoðunarhúsi, 
fjallahjól eru nú einnig í boði auk 
vinsælla hestaferða líkt og áður. Þá 
er víða verið að taka til hendinni á 
Egilsstöðum og nágrenni og við 
hafa bæst matsölustaðir af ýmsu 
tagi og gistimöguleikar eru nú fleiri 
en nokkru sinni fyrr.

Tónlist, menning og matur

Á Austurlandi er sífellt verið 
að bæta í líkt og gildir um aðra 
landsfjórðunga, meira er til að 
mynda um tónleikahald af ýmsu tagi 

og matarmenningu hefur verið gert 
hátt undir höfði. María nefnir m.a. 
í því sambandi tónlistarveisluna 
Havarí í Berufirði sem efnt var 
til annað árið í röð nú í sumar. 
Fjölmargir erlendir sem innlendir 
gestir sóttu þá tónleika. „Hér um 
slóðir hefur auk tónleika verið 
staðið að alls konar viðburðum, 
kvikmyndasýningum, fundum og 
mannfögnuðum,“ segir hún en 
þekktustu og fjölsóttustu viðburðir 
eru Eistnaflug í Neskaupstað, 
Bræðslan á Borgarfirði eystra og 
Lunga á Seyðisfirði.

Á liðnu sumri var efnt til 
viðburðar í Neskaupstað sem bar 
heitið „Mat attack“ en þangað 
kom kokkur frá Bandaríkjunum, 
búsettur á Svalbarða, og tengdi 
saman matvælaframleiðendur á 
Austurlandi og útbjó ýmsa rétti 
sem heimamönnum bauðst að 
smakka á. 

„Ég get líka nefnt nýja viðbót, 
Diner á Egilsstöðum, þar sem 
er að finna alvöru glymskratta, 
mjólkurhristing og úrval bæði 
bandarískra og íslenskra rétta að 
velja úr á matseðli. Ís er þar líka 
að finna í miklu úrvali. Dinerinn 
er orðin ein helsta viðkomustöð 
bandarískra ferðamanna hér á 
landi,“ segir María. 

Skilar sér að vanda til verka

„Hvarvetna þar sem verið er að 
byggja upp eða bæta við hafa 
menn upplifun gestanna sem 
útgangspunkt. Það má segja að það 
sé þemað hjá okkur fyrir austan, auk 
þess að vanda vel til verka og leggja 
áherslu á gæðin,“ segir María, en 
hún nefnir í því sambandi nokkrar 
nýlegar byggingar á viðkvæmum 
svæðum þar sem mikið var í lagt 
til að gera byggingar sem best úr 
garði og að þær falli sem best að 
umhverfi sínu. Þar er sem dæmi 
nýlegt aðstöðuhús við Stórurð 
á Vatnsskarði og sama áhersla á 
vönduð vinnubrögð er við gerð 
húss við Hafnarhólma á Borgarfirði 
eystra sem lokið verður við á næsta 
ári. Efnt var til samkeppni um húsin 
og segir María það heilladrjúgt. 
„Það hefur mikill metnaður verið 
í gangi að bæta innviði og gera allt 
á sem vandaðast hátt, það skilar sér 
til lengri tíma litið og upplifun gesta 
verður sterkari,“ segir hún.  /MÞÞ

Auðkúlurétt við Svínavatn, A.-Hún. laugardaginn 22. sept. kl. 16.00

Árhólarétt í Unadal, Skag. föstudaginn 28. sept.

Deildardalsrétt í Deildardal, Skag. föstudaginn 28. sept.

Hlíðarrétt við Bólstaðarhlíð, A.-Hún. sunnudaginn 16. sept. kl. 16.00

Laufskálarétt í Hjaltadal, Skag. laugardaginn 29. sept.

Melgerðismelarétt í Eyjafjarðarsveit laugardaginn 6. okt. kl. 13.00

Miðfjarðarrétt í Miðfirði, V. - Hún. laugardaginn 8. sept. kl. 9.00

Selnesrétt á Skaga, Skag. lau. 8. sept. og lau. 15. sept.

Skarðarétt í Gönguskörðum, Skag. laugardaginn 15. sept.

Skrapatungurétt í A.-Hún. sunnudaginn 16. sept. kl. 11.00

Staðarrétt í Skagafirði. laugardaginn 15. sept. kl. 16.00

Tungurétt í Svarfaðardal, Eyf. laugardaginn 6. okt. kl. 12.00

Unadalsrétt í Unadal við Hofsós, Skag. föstudaginn 28. sept.

Undirfellsrétt í Vatnsdal, A.-Hún. laugardaginn 22. sept. kl. 9.00

Víðidalstungurétt í Víðidal, V.-Hún. laugardaginn 6. okt. kl. 11.00

Þverárrétt í Eyjafjarðarsveit laugardaginn 6. okt. kl. 10.00

Þverárrétt í Vesturhópi, V.-Hún. laugardaginn 29. sept. kl. 12.30

Stóðréttir haustið 2018
Mikill áhugi er fyrir stóðréttum 
ekki síður en fjárréttum. Hér 
er listi yfir þær stóðréttir sem 
upplýsingar lágu fyrir um þegar 
blaðið fór í prentun. Listi yfir 

fjárréttir er á blaðsíðum 28 og 29 
ásamt korti sem sýnir staðsetningu 
réttanna. 

Fyrirvari er gerður á að einhverjar 
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. /TB

FERÐAÞJÓNUSTA

Margrét Þóra Þórsdóttir
mth@bondi.is 

Aldrei fleiri gistinætur á tjaldsvæðum Austurlands
– Mikil gróska og uppbygging í ferðaþjónustu fyrir austan

Mynd / HKr. 

Mynd / Rhombie Sandova
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Hafðu samband og kynntu þér 
vöruúrvalið og þjónustuna

Vottaður hífi- og festingabúnaður 

Námskeið um notkun á hífibúnaði 

Skoðanir og eftirlit á hífibúnaði 

Hífi- og festingabúnaður

taður hífi- og festingabúnaður

www.isfell.is

Ísfell ehf • Óseyrarbraut 28 • 220 Hafnarfjörður • Sími 5 200 500 • isfell@isfell.is

Fyrir nokkrum árum keypti 
ég kú, sem ég á enn; hún 
heitir Kola. Hún er engin 
framúrskarandi mjólkurkýr 
og sæti, eftir frammistöðu sinni 
í þeim efnum, við röðun varla 
fyrir ofan miðjan bekk. En ef 
raða ætti eftir greind og öðrum 
mannlegum eiginleikum kæmi 
þykkja í mig fyrir hennar hönd 
ef hún fengi ekki að sitja efst.

Þegar ég eignaðist Kolu átti 
ég aðra kú, er öðrum fremur leit 
eftir kálfum sem fylgdu kúnum, 
en þegar Kola fór að kynnast tók 
hún alveg að sér þetta starf. Var

hún ávallt öftust af kúnum 
og kálfarnir þar hjá henni. Yfir 
um á fara kýrnar stundum oft á 
dag, fram og aftur. Hafði Kola þá 
jafnan þann sið að nema staðar í 
miðri ánni, hversu djúpt sem var. 
Stóð hún þar baulandi og beið eftir 
kálfunum, og er þeir komu lét hún 
þá fara fram hjá sér og á undan 
það sem eftir var yfir um, svo að 
hún sæi hvað þeim liði. Aldrei 
vantaði svo kálfana á kvöldin 
að ekki vantaði Kolu líka. Hún 
mat meira að líta eftir þeim en 
að fylgja kúnum heim til mjalta 
á venjulegum tíma. Ef hret var 
hafði hún kálfana ýmist í skjóli 
við sig ef hún lá eða undir kverk 
sér ef hún stóð.

Veturinn næstan eftir var 
kálfur undan Kolu látinn lifa, 

ásamt öðrum kálfi á sama aldri. 
Um þessa kálfa lét hún sér mjög 
annt er farið var að hleypa þeim 
út um vorið. En er kom fram á 
sumarið varð vart vanheilinda 
á kálfi Kolu. Sást það brátt að 
hann mundi dragast upp, og lét 
ég því slátra honum. Kálfurinn var 
tekinn úr fjósinu um morguninn 
og kúnum hleypt út rétt á eftir. 
Kola hafði veður af því að farið 
var með kálfinn heim að bæ. 
Hljóp hún því beina leið heim að 
bæjardyrum með miklu skerandi 
öskri; stóð hún þar langan tíma 
og horfðu margir á að tár runnu 
ótt og títt ofan vangana. Hún var 
gröm, grenjaði af sorg og vildi 
heimta aftur afkvæmi sitt er hún 
unni svo heitt, en hafði nú verið 
svipt. Í nokkra daga á eftir kom 
hún á hverjum morgni heim að bæ 
og stóð þar stundarkorn öskrandi; 
hún er ekki gleymin.

Ekki leit hún það sumar sem 
eftir var við hinum kálfinum, 
enda var hún ein og utan við sig. 
Næsta sumar kom og leið. Kálfar 
voru með kúnum, en ekki sinnti 
Kola þeim. Veturinn næsta var 
aftur látinn lifa kálfur sem hún 
átti. Þá fyrst náði hún sér aftur, 
og þegar sumarið kom fór hún á 
ný að hugsa um kálfana og annast 
þá eins og fóstra.

 /Úr bókinni Forustu Flekkur

SÖGUR &SAGNIR ÚR SVEITINNI

Kola

STARF RÁÐGJAFA HJÁ RML
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins auglýsir eftir ráðgjafa sem gæti 
sinnt fjölbreyttu ráðgjafar- og þróunarstarfi á sviði landbúnaðar. 

Starfs- og ábyrgðarsvið:

 » Starf í ráðgjafateymi RML. 

 » Þróun og sala á fjölbreyttri ráðgjöf á landsvísu í samstarfi við 
annað starfsfólk RML.

 » Þróunar og ráðgjafavinna tengd tækniþróun og umhverfis-
málum í landbúnaði. 

 » Önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 » Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun á sviði  
raungreina, náttúruvísinda tækni eða hagfræði æskileg.

 » Þekking á forritun og gagnavinnslu er kostur.

 » Þekking á verkefnastjórnun og aðferðafræði LEAN er kostur.

 » Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.

 » Geta til að vinna undir álagi.

 » Góðir samskiptahæfileikar.

Við leitum að einstaklingi með brennandi áhuga á landbúnaði í 
sínum víðasta skilningi og hefur metnað og frumkvæði til að vinna 
að ráðgjafastarfsemi RML. 

Gert er ráð fyrir að starfsstöð viðkomandi verði á Akureyri eða 
Selfossi. 

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins er ráðgjafarfyrirtæki í eigu 
bænda sem sinnir landbúnaðarráðgjöf um allt land. Starfsemin er 
dreifð um landið á 13 starfsstöðvum. 

Við bendum áhugasömum á heimasíðu ráðgjafarfyrirtækisins 
www.rml.is þar sem sótt er um starfið og einnig hægt að kynna 
sér starfsemina enn frekar.

Umsóknarfrestur er til og með 15. september. 

Nánari upplýsingar veita Karvel L. Karvelsson klk@rml.is og 

Berglind Ósk Óðinsdóttir boo@rml.is.

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300 

volundarhus.is · Sími 864-2400

 

GLÆSILEGT ÚRVAL 
AF SUMARHÚSUM á frábærum verðum

www.volundarhus.is



Bændablaðið | Fimmtudagur 6. september 201832

 LÍF&STARF Á LANDSBYGGÐINNI

Dýragarðurinn Slakki í Laugarási í Biskupstungum 25 ára:

Yfir 25 þúsund manns hafa heimsótt dýra- 
og skemmtigarðinn á afmælissumrinu

Helgi Sveinbjörnsson og 
fjölskylda ákváðu að stofna 
dýra- og skemmtigarð árið 1993 
í  garðyrkjustöðinni Slakka sem 
þau stofnuðu 1985 en var síðar 
úrelt. Þar höfðu þau  ræktað 
gúrkur og annað grænmeti, en 
þeirri starfsemi var hætt 2002. 
Nú eru liðin 25 ár frá stofnun 
dýra- og skemmtigarðsins og 
2016 tóku börnin og tengdabarn 
við rekstrinum og hafa verið 
öflug í uppbyggingunni. 

Helgi segir að í garðyrkjustöðinni 
hafi þau verið með tvær endur til 
gamans sem hann byggði lítið hús 
fyrir. Þá tóku þau að sér refayrðling 
sem nefnd var Rósa. Fólk sem leið 
átti í gróðrarstöðina til að kaupa 
grænmeti hafði gaman af að skoða 
dýrin og það vatt smám saman 
upp á sig. Í framhaldi af þessu 
var Slakki stofnaður sem dýra- og 
skemmtigarður 1993. Var hann 
strax mikið sóttur af fjölskyldum 
sem leið áttu um Suðurland. Enginn 
aðgangseyrir var rukkaður fyrst í 
stað, en fólki gafst þó kostur á að 
setja aura í fóðursjóð fyrir dýrin. 

Ýmsar hugmyndir um að breyta 
gróðrarstöðinni

„Við hjónin höfðum rætt að ef við 
kæmumst út úr garðyrkjunni að 
gera eitthvað annað á staðnum. 
Setja upp heita potta í gróðurhúsinu 
eða annað í þeim dúr sem aldrei 
varð reyndar af, en dýrin voru alltaf 
til staðar.

Síðan missti ég konuna 
(Hólmfríði Björgu Ólafsdóttur) 
árið 2002 og þá varð vendipunktur 
í mínu lífi. Þá ákvað ég að fara að 
breyta gróðurhúsunum. Það sama 
ár var ákveðið að veita fjármagni 
til úreldingar á gróðurhúsum til að 
auðvelda fólki að hætta í greininni. 
Ég sótti um strax sama haust og 
fékk úreldingarstyrk gegn því 
skilyrði að ég ræktaði ekkert í 
húsunum næstu 10 ár. Ég mátti hins 
vegar nýta þau í eitthvað annað. 
Þessir peningar gerðu svo sem ekki 
mikið en ég fór þó í að setja upp 
golfvöll í einu húsinu.“   

Fjölbreytt úrval framandi dýra

Frá 2002 hefur starfsemin hægt og 
rólega undið upp á sig. Fyrir utan 
fjölmörg forvitnileg og framandi 
dýr, þá er þar boðið upp á veitingar 

og mínígolf undir þaki sem nýtur 
mikilla vinsælda, púttvöll og pool- 
eða billjardstofu þar sem hægt er að 
horfa á íþróttaviðburði í sjónvarpinu. 
Það skiptir því ekki máli hvort það 
er sól á lofti eða nokkrir dropar að 

falla af himnum ofan, Slakki klikkar 
ekki.

Börnin tekin við

Helgi segir að reksturinn hafi gengið 

upp og ofan en þessu frumkvöðlastarfi 
hafi eðlilega fylgt mikil vinna. 

„Ég er nú kominn út úr þessu og 
börnin hafa tekið við. Þar eru nú skráðir 
eigendur  Gunnur Ösp Jónsdóttir, elsta 
barnið sem er framkvæmdastjóri. Svo 
eru Egill Óli Helgason, yngri sonur 
minn, og Rannveig Góa Helgadóttir, 
yngri dóttir mín.“

25 þúsund gestir á 25 ára 
afmælissumrinu

Gunnur Ösp segir að í sumar hafi 
komið yfir 25 þúsund manns í 
Slakka og ekki annað að heyra en 
gestirnir séu ánægðir með það sem 
þarna er að finna. Margir komi svo 
þangað aftur og aftur og ár eftir 
ár. Hún segir að í júnímánuði hafi 
verið frekar rólegt, enda hafi margir 
á suðvesturhorni landsins frestað því 
að fara í einhver frí vegna stöðugra 
rigninga. 

„Í júlí gat fólk ekki geymt það 
lengur að fara í frí og þá var stefnan 
oft tekin á Slakka. Enda hægt að gera 
sér ýmislegt þar til skemmtunar 
innanhúss með börnunum þótt úti 
væri rigning,“ segir Gunnur.

Erlendum gestum hefur líka 
fjölgað mikið og erlendir starfsmenn 
sem starfa í garðyrkjustöðvum á 
svæðinu í kring hittast líka oft í 
Slakka til að gera sér glaðan dag. 

Miklar endurbætur 

Slakki hefur tekið verulegum 
breytingum á síðustu tveim 

Stofnandi ásamt núverandi eigendum Slakka, barnabörnum og tengdasyni. Talið frá vinstri: Matthías Líndal 
Jónsson, Baltasar Breki Matthíasson, Sigurrós Birta Matthíasdóttir, Gunnur Ösp Jónsdóttir, Egill Óli Helgason, 
Helgi Sveinbjörnsson og Rannveig Góa Helgadóttir.

Slakki, sem hér sést í forgrunni, er vel í sveit settur á einu veðurblíðasta svæði landsins í Laugarási umlukinn 
trjágróðri á allar hliðar. Skammt frá liðast Hvítá í átt til sjávar.  Myndir / HKr. 

Í gömlu gróðurhúsunum sem nú þjóna hlutverki dýragarðs er margt að sjá. Páfagaukurinn Fáfnir.

Í billjardstofunni í Slakka geta menn líka skemmt sér við að horfa á fótbolta. 

Seifur veit sannarlega hvað hann 
þarf að gera til að ná athygli gesta. 

Kálfarnir í Slakka búa við gott atlæti. 

vatnaskjaldbökur. 

Hörður Kristjánsson
hk@bondi.is
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árum. Búið er að bæta verulega 
við sýningaraðstöðu undir þaki og 
endurbæta aðstöðuna utanhúss, 
auka rými bæði fyrir dýrin sem 
þarna er að finna og gestina. 
Þá hefur dýrum verið fjölgað 
og finna má ýmis framandi dýr 
eins og skjaldbökur og auðvitað 
páfagaukana sívinsælu.

Búið er að taka eldhúsmálin 
fyrir veitingastaðinn í gegn 
samkvæmt ströngustu kröfum og 
endurbæta alla aðstöðu innanhúss 
og auka við veitingaplássið. Þar 
eru að sjálfsögðu vínveitingar eins 
og á vel flestum veitingastöðum 
landsins. Vatns- 
og raflagnir hafa 
einnig verið 
endurnýjaðar og 
stígar utanhúss.

Helgi segir 
einstaklega gam-
an að sjá hvað 
fólk er viljugt 
að koma og 
njóta þess sem 
þarna er upp á að 
bjóða. Þarna er 
líka gott aðgengi 
fyrir fatlaða og 
góð aðstaða 
fyrir barnafólk 
til að njóta þess 
sem í boði er. 
Í mínígolfinu 
geta líka allir 
verið með, allt 
frá smábörnum 
og upp í afa og 
ömmur. 

Slakki er vel staðsettur á 
því mikla ferðamannasvæði 
sem Suðurland er orðið. Ekki 
minnkaði gildi staðsetningarinnar 
við nýju brúna yfir Hvítá sem 
skapaði hringleið fyrir ofan 
Reykholt  og yfir á Flúðir. Þá 
hefur Helgi og margir aðrir líka 
horft vonaraugum á væntanlega 
brú frá Árnesi og yfir Þjórsá þegar 

þar verður reist virkjun. Í dag eru 
um 90 kílómetrar frá Slakka í 
Galtalæk en það mun styttast niður 
í um 30 kílómetra eða svo með 
tilkomu brúar úr Árnesi og yfir. 
Þá verður öll Rangárvallasýslan 
komin á kortið hjá Slakka og 
öllum öðrum þjónustuaðilum á 
stóru svæði. Bættar samgöngur 
og vegtengingar skipta svæðið því 
verulegu máli.    /HKr.

Danuta og Kuba er par frá Póllandi sem er að ljúka 
dýralæknanámi. Þau una sér vel í Slakka þar sem þau 
annast eftirlit með dýrunum.  

aldar. Það varð síðan kveikjan að því að ráðist var í að breyta gróðrarstöðinni í dýra- og skemmtigarð 1993. 

Púttvöllurinn inn af veitingasölunni er alltaf vinsæll. 

Grýtubakkahreppur:

Tillögur þóttu 
ófullnægjandi
Tveir aðilar óskuðu eftir sam-
starfi við Grýtubakkahrepp 
og sendu inn hugmyndir að 
upp  byggingu ferðaþjónustu í 
hreppnum, en hvorug þótti full-
nægjandi

Hreppurinn auglýsti á liðnu 
vori eftir samstarfsaðilum um 
slíka uppbyggingu sem og afnot 
af landi í eigu hreppsins til 
þyrluskíðamennsku eftir árið 2021. 

Hafa báðir aðilar í framhaldinu 
mætt á fund sveitarstjórnar og kynnt 
sínar hugmyndir. Sveitarstjórn 
hefur farið yfir hugmyndirnar og 
metið, m.a. með tilliti til þess hvort 
þær séu raunhæfar og líklegt að 
þær gangi eftir.

Áfram unnið með hugmyndir

Niðurstaða sveitarstjórnar var að 
hvorugur aðili hefði skilað inn 
tillögum sem væru fullnægjandi 
til þess samstarfs sem lagt var upp 
með í auglýsingunni. Niðurstaða 
hefur því ekki fengist í málinu og 
engin ákvörðun tekin um framhald 
samnings um þyrluskíðamennsku 
að sinni.

Sveitarstjórn mun áfram vinna 
með þær hugmyndir sem hafa verið 
uppi og þrátt fyrir að ekki kæmi 
niðurstaða nú, hefur sveitarstjórn 
fulla trú á því að á næstu árum 
verði myndarleg uppbygging í 
ferðaþjónustu í hreppnum.  /MÞÞ
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Stórar dráttarvélar í 
dag eiga það flestar 
sameiginlegt að vera 
fjórhjóladrifnar, með 
öll dekkin í sömu 
stærð og vera knúnar 
af hundruð hestafla 
sex strokka dísilvél. 

Bræðurnir Doug 
og Maurice stigu sín 
fyrstu skref í hönnun 
og smíði dráttarvéla í 
gamalli hlöðu á kúabúi 
sínu í Minnesota-ríki í 
Bandaríkjum Norður-
Ameríku um miðjan áratug síðustu 
aldar. Hugmyndin var að smíða 
stóra og kraftmikla dráttarvél 
sem uppfyllti allar kröfur búsins. 
Traktorinn, sem að sjálfsögðu var 
kallaður Steiger, var frumsýndur 
vorið 1957 og reyndist vel og 
margir sýndu honum áhuga.

Fjöldaframleiðsla

Árið 1963 hófu þeir fjölda-
f r a m l e i ð s l u  á 
dráttarvélunum og 
settu saman 125 slíkar 
af ólíkum gerðum í 
fjóshlöðunni næstu árin. 
Allir áttu dráttarvélar 
Steiger bræðra það 
sameiginlega að vera 
fjórhjóladrifnar, öll 
hjólin jafnstór og vélin 
vel yfir hundrað hestöfl 
og knúin áfram af sex 
strokka dísilvél. Hönnunin var 
svo vel heppnuð að flestar stórar 
dráttarvélar byggja á henni enn 
í dag. 

Steiger dráttarvélarnar hafa 

frá upphafi verið stórar og 
kraftmiklar. Frumgerðin var 238 
hestöfl og vélarnar sem fyrir tækið 
framleiddi á árunum 1963 til 1974 
voru á bilinu 118 til 300 hestöfl. 

Að sex árum liðnum 
var orðið nauðsynlegt 
að stækka við sig og 
byggðu bræðurnir 
með hjálp fjárfesta 
dráttarvélaverksmiðju í 
Fargo og réðu 26 manns 
í vinnu. Framleiðsla 
óx hratt næstu árin og 

traktorarnir seldust vel og Steiger 
náði 36% markaðshlutdeild í 
sölu á stórum dráttarvélum í 
Bandaríkjunum og Kanada.  

Árið 1974 var reist enn önnur 
verksmiðja og er það verksmiðjan 
þar sem Steiger dráttarvélar eru 
settar saman í dag.

Stærð og afl 
dráttarvélanna hélt 
áfram að aukast á 
níunda áratug síðustu 
aldar í ríflega 500 
hestöfl. Steiger vélarnar 
þykja vandaðar og eru 
þær auglýstar sem 
lífstíðareign. 

Erfitt efnahagsástand 
á níunda áratug 
tuttugustu aldarinnar 
reyndist fyrirtækinu 
erfitt og um tíma starfaði 
það á 25% afkastagetu. 
Árið 1986 var fyrirtækið 

sett í gjaldþrotaskipti og sama ár 
keypti Case þrotabúið. 

Framleitt fyrir aðra

Eftir að nýja verksmiðjan var 
tekin í notkun tók fyrirtækið að 
sér að setja saman dráttarvélar 

fyrir framleiðendur eins 
og Allis-Chalmers, CCIL 
Canadian CO-OP og 
International Harvester. 
Árið 1979 setti 
fyrirtækið saman sína tíu 
þúsundustu dráttarvél. 

18 mínútur að setja 
saman dráttarvél

Reyndar er búið 
að margendurbæta 
verksmiðjuna frá 1974 

og í dag vinna þar um 1.100 
manns og er sagt að það taki menn 
og vélmennin ekki nema átján 
mínútur að setja sama fullbúna 
nýja dráttarvél.  /VH

UTAN ÚR HEIMI

Steiger – stórir traktorar

Erfðatækni og búfjársjúkdómar:

Gera svín ónæm fyrir alvarlegum 
PRRS vírussjúkdómi
Vísindamönnum í Skotlandi hefur 
tekist með hjálp erfðatækninnar 
að gera svín ónæm fyrir alvar-
legum vírussjúkdómi sem 
veldur bændum og svínakjöts-
framleiðendum í Evrópu og víðar 
milljarða tjóni á ári. 

Vírusinn sem um ræðir leggst 
á öndunarfæri svína og kallast 
á ensku „porcine reproductive 
and respiratory syndrome“, eða 
PRRS. Sýkt svín eru ekki hættuleg 
til neyslu en vírusinn veldur 
öndunarörðugleikum, grísadauða 
og fósturmissi hjá gyltum. 

Þriðjungur svína sýkt

Til þessa hefur engin lækning 
verið við sjúkdómnum og þrátt 
fyrir varnaraðgerðir til að hefta 
útbreiðslu hans er talið að um 30% 

eldissvína í Evrópu séu að jafnaði 
smituð. 

Samkvæmt því sem segir í 
fréttum um áfangann náðist ónæmið 
með því að fjarlægja þann hluta 
erfðaefnis svínanna sem var veikt 
fyrir PRRS sýkingunni. Í tilraunum 
þar sem svín sem erfðaefnið hafði 
verið fjarlægt úr voru hýst með 
sýktu svínunum sýndi engin merki 
um sýkingu. Svo virðist að það að 
hafa fjarlægt hluta erfðaefnisins hafi 
ekki haft nein önnur áhrif á svínin 
en að gera þau ónæm fyrir PRRS. 

Þrátt fyrir að ekki sé enn ljóst 
hvort erfðabreytingin falli undir 
lög sem banna eldi á erfðabreyttum 
gripum í Evrópu til manneldis eru 
vonir enn bundnar við að áfanginn 
eigi í framtíðinni eftir að hafa mikil 
áhrif til aukinnar dýravelferðar 
og eigi ekki síst eftir að spara 

svínakjötsframleiðendum háar 
fjárhæðir vegna betra heilsufars 
dýranna. 

Vonast er til að áfanginn sé 
skref í þá átt að draga úr notkun 
á sýklalyfjum í landbúnaði enda 
PRRS einungis einn af mörgum 
alidýrasjúkdómum sem talið er 
að koma megi í veg fyrir með 
erfðatækni. 

Lagaflækjur

Í yfirlýsingu frá fyrirtækinu sem 
fjármagnaði rannsóknirnar, Genus 
Pic, segir að nú sé verið að skoða 
lagalega hliðina á því að setja kjöt af 
svínunum á markað. Fastlega er gert 
ráð fyrir að það muni gerast fyrst 
í Bandaríkjunum Norður-Ameríku 
þar sem lög um erfðabreytingar eru 
ekki eins strangar og í Evrópu.  /VH

Talið er að 30% alisvína í Evrópu séu sýkt í öndunarvegi vegna víruss sem fyrst varð vart í Bandaríkjum Norður-
Ameríku á miðjum níunda áratug síðustu aldar.

Aukin kjötneysla mun hafa 
slæm áhrif á umhverfið
Ný greining á kjötneyslu í 
heiminum bendir til að neysla á 
kjöti muni aukast með auknum 
fólksfjölda og að aukning í neyslu 
kjöts muni hafa verulega slæm 
umhverfisáhrif. 

Í grein sem birt var í Science 
er haft eftir faraldsfræðingi við 
háskólann í Oxford að kannanir sýna 
að neysla á kjöti í heiminum sé að 
aukast og að flest bendi til að hún 
eigi eftir að aukast enn meira á næstu 
áratugum vegna aukins mannfjölda. 
Samkvæmt greininni er ekki nóg 
með að mikil kjötneysla sé slæm 
fyrir umhverfið, meðal annars vegna 
áhrifa kjötframleiðslu til aukinnar 
hlýnunar jarðar, því mikil kjötneysla, 
sérstaklega unnar kjötvörur, 
eykur líkur á ristilkrabbameini og 
hjartasjúkdómum. 

Fram kemur að meðalneysla á 
kjöti jókst úr 23 kílóum árið 1961 í 
43 kíló á mann árið 2014. Aukningin 
í framleiðslu á kjöti í heiminum 
frá 1961 til okkar tíma er ríflega 
fjórföld. 

Reyndar hefur dregið úr 
kjötneyslu í nokkrum löndum 
heims undanfarin ár. Kjötneysla 
á Bretlandseyjum hefur til dæmis 

minnkað um 4,2% og neysla á 
beikoni um 7% frá 2012. Aðra sögu 
er að segja frá Kína og mörgum 
löndum í Austur-Asíu þar sem 
neysla á kjöti hefur aukist um 76% 
og er enn að aukast frá aldamótum. 
Neysla á nautakjöti í Asíu hefur 
aukist um 69% og svínakjöti um 
42% á sama tíma. 

Í dag eru íbúar jarðar tæplega 

7,7 milljarðar og gera spár ráð 
fyrir að þeir verði 10 milljarðar 
árið 2050 ef ekkert alvarlegt 
gerist til að draga úr fólksfjölda. 
Í greininni í Science segir að ekki 
sjái fyrir endann á því hvernig eigi 
að sjá stórum hluta þess fólks fyrir 
kjöti án þess að ganga alvarlega á 
umhverfið og valda gríðarlegum 
umhverfisspjöllum.  /VH

Neysla á nautakjöti í Asíu hefur aukist um 69% og svínakjöti um 42%.
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Eftir 13 ára rannsóknasamvinnu 
hefur plöntuvísindamönnum 
tekist að kortleggja erfðamengi 
hveitiplöntunnar. Erfðamengi 
hveitis er flókið miðað við margar 
aðrar plöntur og dýr og ekki er 
langt síðan því var haldið fram að 
aldrei mundi takast að kortleggja 
það 

Hveiti er mest ræktaða planta í 
heimi og gríðarlega mikilvægt í allri 
matvælaframleiðslu mannkynsins. 
Hlýnum jarðar hefur nú þegar haft 
gríðarleg áhrif og dregið verulega úr 
uppskeru á hveiti víða um heim en 
talið er að auka þurfi hveitiuppskeru 
í heiminum um 1,6% á ári til að halda 
í við fólksfjölgun. 

Erfðamengi hveitis er fimm sinnum 
stærra en manna og gríðarlega flókið. 
Það að hafa kortlagt mengið auðveldar 
vísindamönnum að framrækta hveiti 
til aukinnar uppskeru, sjúkdómaþols 
og útbreiðslu.  /VH

Gluggar og hurðir fyrir  
íslenskar aðstæður 

 

Gluggar og hurðir með eða 
 

 

 
-8 vikur

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

• Stuttur afhendingartími
• Hágæða íslensk  

framleiðsla
• Val um fjölda lita í 

RAL-litakerfinu
• Vindstyrktar hurðir

Bílskúrs- og iðnaðarhurðir

Iðnaðarhurðir

Iðnaðarhurðir með gönguhurð

Bílskúrshurðir

Hurðir í trékarma

Tvískiptar hurðir

Smíðað eftir máli

Fyrsta flokks þjónusta og ráðgjöf

Nytjaplöntur:

Erfðamengi hveitis 
kortlagt

stærra en manna og gríðarlega 

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.
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Rauðrófur eru náskyldar syk ur-
rófum en minni að vexti. Rauð-
rófna er neytt sem rótargrænmetis 
en sykurrófur eru aðallega 
ræktaðar til að að framleiða 
sykur. Um er að ræða ólík yrki 
sömu tegundar. 

Áætluð heimsframleiðsla á 
sykurófum árið 2016 var 277.23 
milljón tonn. Rússar eru stærstu 
framleiðendur sykurrófna í 
heiminum og framleiddu árið 2016 
tæp 51,7 milljón tonn. Frakkar voru 
í öðru sæti með 33,8 milljón tonn 
og Bandaríki Norður-Ameríku 
í því þriðja með 33,5 milljón 
tonn. Framleiðsla á sykurrófum í 
Þýskalandi 2016 var 25,5 milljón 
tonn og í Tyrklandi tæp 19,5 milljón 
tonn. Í kjölfarið koma Úkraína, 
Pólland, Egyptaland, Kína og 
Bretlandseyjar með framleiðslu frá 
14 niður í 5,7 milljón tonn.

Mest fór heimsframleiðslan á 
sykurrófum í rúm 309 milljón tonn 
árið 1990.

Eitthvað er ræktað af rauðrófum 
hér á landi, bæði í heimaræktun og 
til framleiðslu, en tölur um magn 
liggja ekki fyrir. 

Samkvæmt upplýsingum á vef 
Hagstofu Íslands voru flutt inn 228 
tonn og 94 kílóum betur af ferskum 
rauðrófum til Íslands árið 2017. 
Langmestur var innflutningurinn frá 
Hollandi, rúm 191,5 tonn. Því næst 
frá Frakklandi, 15,6 tonn. Auk þess 
sem talsvert er flutt inn af pækluðum 
og niðursoðnum rauðrófum. 

Sama ár var flutt inn tæp 1287 
tonn af sykurrófum þar af rúm 
1286 tonn frá Danmörku. Auk 
þess sem flutt voru tæp 2,9 tonn af 
hráum rófusykri og rúm 4,9 tonn af 
sykurrófufræjum. 

Ættkvíslin Beta

Ættkvíslin Beta er af ætt Skrauthala. 
Innan ættkvíslarinnar er að finna 
plöntur sem eru ein-, tví- eða 

fjölærar og oft með gilda stólparót. 
Ein þessara plantna er villt 
strandbeðja eða strandrófa, Beta 
vulgaris ssp. maritima, sem fjöldi 
yrkja eru kominn af. Má þar nefna 
beðju eða blaðrófu B. vulgaris ssp. 
vulgaris var. cicla, rauðrófu Beta 
vulgaris ssp. rapacea var. conditiva, 
og sykurrófu, B. vulgaris ssp. 
vulgaris var. altissima.

Rauðrófur 

Rauðrófur eru tvíært rótargrænmeti.  
Á fyrra vaxtarári myndast rótar-
ávöxtur en seinna árið myndar 
plantan fræ. Blöðin 5 til 40 
sentímetra löng á löngum stilk. 
Mjólensulaga, heilrennd eða 
lítillega skörðuð, dökkgræn með 
áberandi blaðæðum. 

Á öðru ári vex upp af hnöttóttri 
eða gulrótarlagaðri forðarótinni 
eins til tveggja metra hár og 
beinn blómstöngull sem greinist 
í toppinn. Blómin lítil, tvíkynja, 
með fimm grænum eða rauðleitum 
krónublöðum í röð á efstu greinum 
blómstöngulsins. Vindfrjóvgandi. 
Fræin rauðbrúnglansandi og 
óregluleg að lögun, tveir til þrír 
millimetrar að stærð. 

Rauðrófur eru ræktunarafbrigði 
strandbeðju/-rófu sem vex villt 
meðfram ströndum í Norður-Evrópu 
og Miðjarðarhafsins. og var notuð til 
lækninga og rauðrófur eins og við 
þekkjum þær í dag eru einar af fáum 
nytjaplöntum sem eiga uppruna í 
Norður-Evrópu. Rauðrófur finnast 
ekki villtar. 

Fjöldi afbrigða, yrkja og landsorta 
eru til af rauðrófum og þrátt fyrir 
nafnið eru til rauðar, hvítar, gular 
og tvílitar rauðrófur. Yrkið 'Albino' 
er hvítt, 'Bull's Blood' er rautt en 
'Chioggia' í dönsku fánalitunum, 
rautt og hvítt, og 'Touchstone Gold' 
er gult.

Gömul nytjajurt

Talið er að forveri rauðrófunnar hafi 
verið nýttur til átu í Evrópu í allt að 
6000 ár. Leifar af rauðrófum hafa 
fundist í Sakkara-pýramídunum 
í Egyptalandi sem byggðir voru 

rúmum 2600 árum fyrir upphaf 
okkar tímatals. Grikkir og 
Rómverjar ræktuðu þær í pottum 
sem blaðkál en talið er að plantan 
hafi borist til landanna við botn 
Miðjarðarhafs með Persum þegar 
veldi þeirra stóð sem hæst. 

Gríski náttúrufræðingurinn 
Theophrastus, sem stundum er 
kallaði faðir grasafræðinnar, líkir 
rauðrófum við radísur í riti sínu 
Historia Plantarum sem hann 
skrifaði í kringum 300 fyrir Krist. 

Elsta ræktunarafbrigði rauðrófu 

sem þekkist og líkist rauðrófum 
nútímans kallast rómversk rófa, 
B. romana, og er fjallað um hana 
í bók frá 1587 og kallast Historia 
Generalis Plantarum. Afbrigðið 
kemur frá Rómverjum en þeir 
borðuðu blöðin en nýttu rótina til 
lækninga.  

Talið er að afbrigðið hafi borist 
til Þýskalands árið 1558 og þaðan 
til annarra landa í Evrópu. Það er 
ekki fyrr en plantan berst til Mið-
Evrópu að farið er að nýta rótina 
til matar og varð hún á skömmum 
tíma mikilvæg fæða í Mið- og 
Austur-Evrópu og Skandinavíu. 
Rauðrófur sem rótargrænmeti eru 
því tiltölulega nýjar á matseðlinum. 

Viðvarandi fæðuskortur í Evrópu 
í og eftir heimsstyrjöldina fyrri varð 
til þess að fólk lagði sér til munns 
það sem að kjafti kom. Fjöldi 
fólks hélt sér og sínum lifandi á 
fóðurrófum en langvarandi neysla 
þeirra leiddi til einkenna sem 
kölluðust mangelwurzel-sýking, 
eða fóðurrófusýking. 

Rauðrófuyrkjum er yfirleitt skipt 
í blaðrófur, fóðurrófur, mat- eða 
garðrófur og sykurrófur sem eru 
algengastar og mest ræktaðar. 

Sykurrófur

Rauðrófur hafa hátt sykurmagn, 
um níu grömm í hverjum 
hundrað grömmum. Sykurrófur 
eru ræktunarafbrigði rauðrófu. 
Sykurrófur eru líkar rauðrófum í 
útliti nema hvað forðarótin er ljós og 
stærri en forðarót rauðrófna, 1,5 til 
2,5 kíló, og með hærri sykurprósentu. 

Árið 1747 einangraði þýski 
efnafræðingurinn Andreas 
Marggraf sykur úr rauðrófum og 
ræktun á rauðrófum í Evrópu til 
sykurframleiðslu hefst í Þýskalandi  í 
lok 17. aldar. Frá Þýskalandi breiðist 
ræktun þeirra út um Evrópu. Fyrsta 
sykurrófuverksmiðjan var stofnsett 
í Slesíu árið 1802 af Franz Karl 
Achard, nemanda Marggraf, og 
fjármögnuð af Frederick William 
III Prússakonungi. 

Napoleon Bonaparte setti 
innflutningsbann á sykur frá 
Englandi árið 1806 vegna stríðsins 

HELSTU NYTJAJURTIR HEIMSINS

Vilmundur Hansen
vilmundur@bondi.is

Rauðrófur eru tvíært rótargrænmeti. Fyrra árið myndast rótarávöxtur en seinna árið blómstrar plantan og myndar fræ. 

Rauðrófur í öllum regnbogans litum.

Rauðrófur þurfa góðan stað í garðinum.
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við Breta og fyrirskipaði 
ræktun á sykurrófum á 
28 þúsund hekturum 
í Frakklandi. Í 
framhaldi af því 
margfaldaðist ræktun á 
sykurrófum í landinu og 
tvær sykurverksmiðjur 
voru reistar rétt utan við 
þáverandi borgarmörk 
Parísar. Frakkland var í 
lok fjórða áratugar 18. 
aldar stærsti ræktandi 
sykurrófna í heiminum og 
hélt þeirri stöðu til 2010. 

Rússar hófu ræktun 
á sykurrófum 1850 og 
þýskir innflytjendur 
til Síle fluttu með sér 
fræ af sykurrófum 
til Suður-Ameríku 
sama ár. Rússar lögðu 
mikla áherslu á að 
auka kuldaþol 
sykurrófunnar 
og juku þannig 
frostþol hennar 
og ræktunar-
svæði norður á 
við.

Fræ sykurrófu 
berst til Utah í 
Bandaríkjum Norður-
Ameríku um svipað leyti 
og frá Frakklandi og voru 
mormónar manna iðnastir við 
ræktun þeirra. Árið 1914 er 
framleiðslan í Bandaríkjunum á 
pari við framleiðsluna í Evrópu. 
Ræktun á sykurrófum tók kipp 
í Bandaríkjunum á tímum 
heimsstyrjaldarinnar seinni og var 
að mestu borin uppi af afkomendum 
120 til 130 þúsund Japana, 
eða japönskum innflytjendum 
sem hnepptir voru í varðhald 
vegna árásarinnar í Perluhöfn 
og stríðsins við Japan. Í dag eru 
sykurrófur aðallega ræktaðar í 
Miðvesturríkjum Bandaríkjanna, 
Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, 
Minnesota og Wisconsin. 

Líkt og annars staðar í 
norðanverðri Evrópu barst ræktun á 
sykurrófum til Skandinavíu snemma 
á 18. öld, Danmerkur, suðurhluta 
Svíþjóðar og Finnlands og er stunduð 
þar enn í dag. Sykurrófur voru 
ræktaðar í Noregi á tímum síðari 
heimsstyrjaldarinnar en hætt að 
styrjöldinni lokinni þar sem ræktunin 
þótti fjárhagslega óhagkvæm. 

Auk sykurrófna er talsvert 
ræktað af rauðrófum eða rauðbeðum 
og fóðurrófum í Skandinavíu. 

Sykurprósentan í fyrstu sykur-
rófunum í ræktun var um 1,3%, 
um aldamótin 1900 var hún komin 
í 5 til 6% og vegna kynbóta er 
sykurprósentan í dag um 20% og 
sykurrófur því hreinlega dísætar á 
bragðið. 

Nafnaspeki 

Svíinn Carl Linnaeus gaf 
ættkvíslinni og tegundinni 
strandbeðju,/-rófu heitið Beta 
vulgaris í bókinni Species 
Plantarum árið 1753. Í annarri 
útgáfu breytti hann latneska heiti 
strandbeðju/-rófu í Beta maritima 
en lét B. vulgaris standa  fyrir 
ræktunarafbrigði plöntunnar. 
Latneska heitið Beta er líklega 
gamalt nafn á rauðrófu og mögulega 
komið úr keltnesku í ensku í 
kringum 1400. Ættkvíslarheitið 
maritima þýðir að plantan vaxi við 
sjó en vulgaris að plantan sé algeng. 

Á ensku kallast rauðrófur beetroot 
eða beets en sykurrófur sugarbeets. 
Á þýsku er heiti rauðrófu rota beta 
eða rote rübe, á ítölsku barbabietola 
rossa, á spænsku remolacha roja, 
á frönsku betterave potagère, 
á finnsku punajuuri, á dönsku 
rød bede og færeysku rayðrót. Á 
íslensku þekkjast heitin rauðrófa eða 
rauðbeða upp á dönsku. 

NordGen og rauðrófur

Mikilvægi rauðrófunnar, villts 
forvera og ræktunarafbrigða hennar, 
fyrir Norðurlönd er greinilegt þar 
sem fræ um 175 yrkja hennar og 
villtra ættingja frá ólíkum stöðum 

eru geymd í fræhvelfingu NordGen 
á Svalbarða.

Þegar haldið var upp á tíu ára 
starfsafmæli fræhvelfingarinnar á 
þessu ári voru rauðrófur og bygg 
valið sem táknmynd ræktunar á 
norðurslóðum. 

Nytjar 

Hráar rauðrófur eru 88% vatn, 
10% kolvetni og 2% prótein. Í 100 
grömmum eru 43 kaloríur. Auk 
þess að vera borðaðar hráar, soðnar, 
steiktar eða súrsaðar eru rauðrófur 
notaðar til að brugga vodka. 

Rauðar rauðrófur innihalda 
rautt litarefni sem kallast betanin, 
E162, sem flestir kannast við 
sem hafa skorið niður rauðrófu. 
Litarefnið er meðal annars notað til 
að lita garn, fatnað, vín, pastasósur, 
beikonafurðir, tómatpúre, -sósu 

og -safa, sultur, ís, sælgæti og 
morgunkorn.

Á miðöldum voru rauðar 
rauðrófur taldar góðar til að 
lækna alls kyns blóðsjúkdóma 
og þær þóttu fyrirtak til átu 
með hvítlauk og sagðar eyða 
hvítlauksandremmu. 

Rómverjar töldu 
rauðrófur munúðarfullar 
og hvort tveggja 
ástarörvandi og losandi 
og því prýðileg lausn 
við harðlífi, en eins 
og Steinríkur, besti 
vinur Ástríks í 
samnefndum teikni-
mynda sögum, sagði 
svo oft „Rómverjar 
eru klikk“.

R a u ð r ó f u r 
eru uppistaðan 
í, borsch, rúss-
neskri rauðrófu-
súpu og vinsælt 
rótargrænmeti 
í Skandinavíu 
og meðal 
annars notaðar 
í síldarsalat og 
rauðrófusalat. 
Í indverskri 
matargerð er 
vinsælt að hita 
niðurskornar rauðrófur 
og neyta þeirra sem meðlætis og 
nota blöðin í salat eða sjóða þau 
í súpu. 

Gott þykir að pækla soðin egg 
í rauðrófusafa og í Austur-Evrópu 
þykir gott að hræra saman rauðrófu- 
og piparrótarmauki og smyrja á 
brauð. Í Ástralíu er vinsælt að 
setja sneið af pæklaðri rauðrófu á 
hamborgara. 

Hér á landi eru rauðrófur 
borðaðar hráar og soðnar en líklega 
er mest af þeim neytt sem meðlætis 
með hátíðarmat sem súrsaðar 
rauðbeður. Enda þykir mörgum 
rauðbeður ómissandi með steiktu 
lambakjöti, brúnuðum kartöflum, 
rauðkáli, grænum baunum og brúnni 
sósu að hætti mömmu um jólin.

Sól og skjól

Rauðrófur þurfa góðan stað í 
matjurtagarðinum og ekki er verra 
að rækta þær í upphækkuðu beði. 
Gott er að leggja fræið í bleyti 
í einn til tvo sólarhringa fyrir 
sáningu og forrækta plöntuna inni 
í nokkrar vikur áður en hún er sett 
út. Rauðrófur kjósa eilítið sendinn 
en jafnrakan jarðveg með pH við 
og rétt undir 7,0, sól og skjól. Gott 
er að gefa rauðrófum bór í upphafi 
vaxtartímans. Hæfilegt bil milli 
plantna er átta til tólf sentímetrar. 
Kjörhiti er milli 15 og 19° á Celsíus 
og plönturnar eiga til að hlaupa í 
njóla eða tréna í kaldri eða þurrkatíð.

Talsvert hefur verið fitlað við 
erfðamengi sykurrófunnar og búin 
til afbrigði sem eru ónæm fyrir 
plöntueitrinu glyfosat. Afbrigði 
sem eru RoundUpReady voru þróuð 

a l d a m ó t a r á r i ð 
2000 og komu á 
markað 2007. Í 
dag eru um 95% 
allra sykurrófna 
sem ræktaðar 
eru í Bandaríkjum 
Norður-Ameríku 
og Kanada erfða-
breyttar. 

Sýslumaðurinn 
ræktaði rauðrófur

Magnús Ketilsson, 
sýslumaður í Dala-

sýslu, var frumkvöðull 
að mörgum umbóta-
málum sem lutu að 
jarðrækt og nýtingu 
lands, í svipuðum 
anda þess sem nú á 
tímum kallast vistvænn 
búskapur og sjálfbær. 

Hann gerði tilraunir 
með að rækta rauðrófur 
að Melum í Búðardal 

á árunum 1762 til 1779. 
Magnús var reyndar ötull 

við að prófa ræktun ýmissa 
plöntutegunda og má þar nefna 
káltegundir, baunir, gulrófur, 
gúrkur, myntu og piparrót auk 
fjölda annarra. Magnús greinir 
frá niðurstöðum ræktunartilrauna 
sinna í riti sem kallast Nokkrar 
tilraunir gjörðar með nokkrar 
sáðtegundir og plöntur hentugar 
til fæðu og kom út í Hrappsey árið 
1779.

Í Lögbergi 1908 er mælt með 
rauðrófum, líklega er þar átt við 
fóðurrófur, sem ágætu fóðri fyrir 
nautgripi. Í riti Búnaðarsambands 
Austurlands árið 1911 segir 
að rauðrófur (Rödbeder) hafi 
aldrei náð neitt svipuðum þroska 
sem það ár, enda þótt tilraunin 
misheppnaðist að nokkru, þar sem 
rauðrófurnar hlupu í njóla. Í sama 
riti er sagt að vöxtur fóðurrófna 
hafi ekki verið eins og vænta mátti 
það árið og er þar kennt um köldu 
árferði, lélegum jarðvegi og vöntun 
á húsdýraáburði. 

Verslunin Liverpool auglýsir í 
Vísi og Morgunblaðinu 1914 að 
nýkomin sé sending af rauðkáli, 
sellerí, rauðrófum, lauk, kartöflum 
og sítrónum.

Vaxandi vinsældir

Vinsældir rauðrófna og rauðrófusafa 
hafa farið vaxandi undanfarin ár og 
er neysla þeirra  í tísku um þessar 
mundir enda þær markaðssettar 
sem eins konar ofurfæða og allra 
meinabót. Mikil neysla á rauðrófum 
getur valdið kláðaviðbrögðum hjá 
viðkvæmu fólki og því að þvag 
verði rautt. 

Helstu ræktunarsvæði sykurrófna í heiminum. 

ipaði 
ófum á 

kturum 
andi. Í 

i af því 
daðist ræktun á 

ófum í landinu og 
r sykurverksmiðjur 

oru reistar rétt utan við 
þáverandi borgarmörk 
Parísar. Frakkland var í 
lok fjórða áratugar 18. 
aldar stærsti ræktandi 
sykurrófna í heiminum og 
hélt þeirri stöðu til 2010. 

Rússar hófu ræktun 
á sykurrófum 1850 og 
þýskir innflytjendur 
til Síle flutttu með sér 
fræ af sykurrófum 
til Suður-Ameríku 
sama ár. Rússar lögðu 
mikla áherslu á að 
auka kuldaþol 
sykurrófunnar 
og juku þannig 

stþol hennar 
æktunar-

orður á 

rófu 
í 
ur-

ð leyti 
voru 

við

6. september 2018

Blöðin eru 5 til 40 sentímetra löng á löngum stilk. Mjólensulaga, heilrennd eða lítillega skörðuð, 
dökkgræn með áberandi blaðæðum. Mynd / Odd Stefán

Tékkneskur 
vodki unninn
úr rauðrófum. 

Fræ rauðrófna eru rauðbrún glans-
andi og óregluleg að lögun, tveir til 
þrír millimetrar að stærð.

Hrásykur úr sykurrófum.

Rauðrófur eru minni en sykurrófur.

Magnús Ketilsson, sýslumaður í 
Dalasýslu, gerði tilraunir til að rækta 
rauðrófur að Melum í Búðardal á 
árunum 1762 til 1779

Mikil neysla á rauðrófum getur valdið 
því að þvag verður rautt.
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Sykurrófur eftir uppskeru.
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UPPBYGGING&TÆKNI

Íslenska kalkþörungafélagið á Bíldudal reisti átta íbúða hús fyrir starfsmenn sína:

Átta íbúða hús tilbúið á einu ári
– Það tók aðeins um hálfan mánuð að reisa þetta fyrsta hús sem byggt er í Bíldudal í nær þrjá áratugi
Rúmlega eitt ár leið frá því 
Íslenska kalkþörungafélagið fékk 
út hlutað lóð við Tjarnarbraut á 
Bíldu dal til að byggja þar hús þar 
til það var tekið í notkun fullbúið. 
Húsið er raðhús á tveimur 
hæðum, alls 435 fermetrar að 
stærð og í því eru átta litlar 
íbúðir. 

„Það hefur verið viðvarandi 
skortur á húsnæði í öllu héraðinu, 
ekki bara á Bíldudal heldur líka í 
nágrannabyggðum, Patreksfirði og 
Tálknafirði,“ segir Einar Sveinn 
Ólafsson, nýfjárfestingastjóri hjá 
Marigot hér á landi, en félagið 
er eigandi Ískalks á Bíldudal. 
Íbúðirnar eru ætlaðar fyrir starfsfólk 
félagsins. Ekki hefur verið byggt 
nýtt hús á Bíldudal í tæplega þrjá 
áratugi, eða frá árinu 1989.

Smíðað í Eistlandi og
allt fylgir með

Bæjarstjórn Vesturbyggðar 
úthlutaði félaginu lóðinni í 
fyrrasumar. Húsið er smíðað í 
Eistlandi og flutt hingað til lands. 
Húsið var tekið í notkun með 
opnu húsi fyrir íbúa Bíldudals og 
nærsveita, sveitarstjórnarfólk og 
alþingismenn voru á meðal gesta 
og eins kom Ásmundur Einar 
Daðason, ráðherra húsnæðimála. 
Um eitt hundrað manns litu inn og 
skoðuðu húsið og íbúðirnar.

Húsið er smíðað frá grunni í 
Eistlandi, hjá byggingafyrirtækinu 
Akso-Haus, sem einnig annaðist 
uppsetningu þess í Bíldudal og sá 
um allan frágang en íbúðirnar eru 
afhentar fullbúnar til innflutnings, 
búið að mála, leggja gólfefni, 
setja upp eldhúsinnréttingu og 
raftæki, húsgögn sömuleiðis og á 
baðherbergi sem er dúkalagt eru 
öll tilheyrandi tæki.  Gólfhiti er í 
gólfum baðherbergja en sérstök 
varmadæla í hverri íbúð hitar önnur 
rými.

Gekk hratt fyrir sig

Einar Sveinn segir að verkið hafi 
gengið hratt fyrir sig. Skipafélagið 
Atlantic Shipping ehf., umboðsaðili 
Akso-Haus, sá um flutning 
húseininganna til landsins ásamt 
steyptri botnplötu sem framleidd 
var í Eistlandi og eins flutti það 
öll húsgögn í íbúðirnar átta en þau 
fylgdu með í kaupunum. 

„Frá því flutningaskipið með 
farminn lagðist að bryggju við 
Bíldudal tók aðeins um hálfan 
mánuð að reisa húsið, tengja lagnir 
og leggja lokahönd á verkið til að 
unnt yrði að flytja inn,“ segir hann.

Eina færa leiðin

Ástæðu þess að Íslenska kalkþör-
unga félagið fer þessa leið, aflar 

sér byggingaleyfis og reisir hús 
á Bíldudal, segir Einar Sveinn 
vera þá að mikill og viðvarandi 
skortur hafi verið á húsnæði í 
Bíldudal og hefði það hamlað 
nýráðningum til að uppfylla 
mannaflaþörf fyrirtækisins. 
Forsendur hafi ekki verið til staðar 
fyrir einstaklinga, einkum ungt 

fólk, til að ráðast í húsbyggingar 
á staðnum né heldur hafi verið 
kostur á kaupum á eldra húsnæði, 
auk þess sem lánastofnanir láni 
einungis að hámarki fyrir 70% af 
fasteignamati. 

„Við töldum að þetta væri 
eina færa leiðin, að ráðast á eigin 
kostnað í byggingu íbúðarhúsnæðis 

á Bíldudal sem við síðar getum selt 
á almennum markaði ef og þegar 
aðstæður skapast til þess,“ segir 
hann. Fjárfestingakostnaður við 
verkið er í kringum 300 milljónir 
króna með smíði, húsgögnum, 
flutningi, uppsetningu og öllu sem 
til þarf til að flytja inn í íbúðirnar. 

/MÞÞ

Það tók aðeins um hálfan mánuð að reisa húsið, tengja lagnir og leggja 
lokahönd á verkið til að unnt yrði að flytja inn.

Hönnun íbúðanna er öll hin snotrasta. 

Húsið var tekið í notkun í sumar með opnu húsi fyrir íbúa Bíldudal og 
nærsveita, sveitarstjórnarfólk og alþingismenn voru á meðal gesta.

Húsið er raðhús á tveimur hæðum, smíðað í Eistlandi. Í því eru átta litlar 
íbúðir. 

Þægilegur prjóna-/skel jakki úr 
prjónuðu pólýester og fóðraður að 
innan með flís. Vasi með rennilás á 
vinstri ermi og tveir vasar á hliðum. 
Stórir vasar að innanverðu.

Litir: Grár/svartur
Stærðir: XS-4XL

Prjónasoftshell jakki

Verð: kr. 4.900,- 

KH Vinnuföt Nethyl 2a  110 Reykjavík Sími: 577 1000  info@khvinnufot.is  www.khvinnufot.is

Húsið er raðhús á tveimur hæðum, smíðað í Eistlandi. Í því eru átta litlar íbúðir.

Um 100 manns mættu í opið hús þegar Íslenska kalkþörungafélagið á Bíldudal 
sýndi nýtt 2. hæða og 8 íbúða raðhús, hið fyrsta sem reist er á Bíldudal í tæp 
30 ár. Frá vinstri eru Jane María Sigurðardóttir ásamt ungri dóttur sinni, Ólafíu 
Maríu, Einar Sveinn Ólafsson, nýfjárfestingastjóri Marigot, eigandi Ískalks á 
Bíldudal, Gísli Þrastarson, framkvæmdastjóri Atlantic Shipping og eiginmaður 
Jane Maríu, Einar Ásmundur Daðason, félags- og jafnréttismálaráðherra,sem 
jafnframt fer með húsnæðismál, og Halldór Halldórsson, forstjóri Íslenska 
kalkþörungafélagsins.

Rúmlega eitt ár leið frá því Íslenska 
kalkþörungafélagið fékk úthlutað 
lóð við Tjarnarbraut á Bíldudal til að 
byggja þar hús þar til það var tekið í 
notkun fullbúið.
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Félag skógarbænda á Norður-
landi bauð  til skógar göngu 
fimmtu daginn 16. ágúst 
síðastliðinn að Hróarsstöðum 
í Fnjóskadal. Þátttaka var 
þokkaleg eða um 30 manns. 

Sigurlína formaður félagsins 
bauð fólk velkomið og bauð stjórnin 
upp á heimagerða lerkisveppasúpu 
og brauð.  Skógarbændurnir Agnes 
og Kristján á Hróarsstöðum 
fræddu gesti um sögu skógræktar 
í Fnjóskadal og á Hróarsstöðum. 
Genginn var hringur um 
skógræktarsvæðið og tré skoðuð, 
eins bar fyrir augu rjúpuhreiður 
og kolagrafir, sem eru algengar 
í dalnum. Að lokinni göngu  
bauð Félag skógarbænda   upp á 
ketilkaffi og kleinur sem var þegið 
með þökkum og fóru menn saddir 
og ánægðir heim.

Í um 100 metra hæð yfir 
sjávarmáli

Hróarsstaðir eru í miðri sveit og 
er dalbotninn í um 100 metra 
hæð yfir sjávarmáli. Jörðin er 
um 2 km frá norðri til suðurs 
og frá miðri Fnjóská upp undir 
vatnaskil á Vaðlaheiði til vesturs. 
Landið er sundurskorið af þremur 
djúpum giljum,  en einnig grófum 
og lækjarfarvegum. Hólar (eða 
hjallabrot) eru í um 260 m.h.y.s. 
Þeir mynduðust við afrennsli af 
skriðjökli á ísöld sem var í Eyjafirði 
og náði að loka Dalsmynni 
sem er nyrst í Fnjóskadal. Það 
myndaði stórt og mikið stöðuvatn 
í dalnum og eru hólarnir gömlu 
vatnsyfirborðin í dalnum. 

Öskufall frá eldgosum
olli miklu tjóni

Talið er að um 1650 hafi verið 
svo há tré í Fnjóskadal að bolur 
þeirra hafi verið um 20 álnir 
upp að greinum. Birkiskóga 
er getið í heimalandi flestra 
jarða í Fnjóskadal 1712, þar á 
meðal Hróarsstaða. Í ferðabók 
Eggerts Ólafssonar 1752-1757 
er sagt að Fnjóskadalsskógur 
hafi staðið verulega framar 
öðrum skógum.  En öskufall úr 
Kötlugosi 1755, Heklugosi 1766 
og Skaftáreldagosi í Lakagígum 
1783 olli miklu tjóni á skógum. 
Eyddust þá skógar í Eyjafirði og 
Skagafirði og varð ásókn í skóga 
í Fnjóskadal því mikil, bæði í kol 
og raftviði. Mjög kalt var árin 
1753-1757 og hefur það ekki 
verið til að bæta ástandið.  

Mjög margar kolagrafir

Mjög mikið er af kolagröfum í 
landi Hróarsstaða, stundum stór 
og lítil hlið við hlið og bendir það 
til að mikið hafi fallið til af skógi. 
Sauðfjárbeit, ekki síst vetrarbeit 
hefur síðan tekið allan nýgræðing, 
því hefur skógurinn ekki náð að 
halda sér við. Talið er að skógur 
hafi eyðst að fullu á Hróarsstöðum 
seint á átjándu öld.

Hróarsstaðir í „Fnjóska-
dalshreppi“ voru í eign Munka -
þverárklausturs, síðar Munka-
þverárkirkju  árið 1712 en þjóðjörð 
til ársins 1916. Þá kaupir hana Helgi 
Sigurðsson frá Veturliðastöðum og 
býr þar til 1924. 

Árið 1924 kaupa  afi og amma 
Kristjáns, Sigurður Davíðsson og 
kona hans Kristín Benediktsdóttir, 
Hróarsstaði. Þar bjuggu einnig 
með þeim sonur þeirra Davíð og 
dóttir þeirra Guðrún. Neðan við 
girðingu uxu strax birkiplöntur. 
Þá er skóglaust með öllu á jörðinni 
og talsverður uppblástur. Fljótlega 
eftir það var farið að girða í 
kringum túnið og hluti af því svæði 
var friðað. Hróarsstaðir standa á 

móti Vaglaskógi og þaðan er mikið 
fræfok yfir Fnjóskána sem stuðlaði 
að sjálfsáningu birkisins sem kom 
upp í brekkunni þegar friðað var. 

Fyrst plantað 1949

Fyrsta plöntunin á Hróarsstöðum 
og jafnframt fyrsta skjólbeltið er 
þegar túnið neðan brekkunnar var 
sléttað en þá flutti móðurbróðir 
Kristjáns, Davíð H. Sigurðsson, 
sjálfsánar plöntur úr stykkinu 
og plantaði þeim meðfram 
girðingunni rétt neðan við bæinn 
árið 1949.

Ísleifur Sumarliðason var 
skógarvörður á Vöglum frá 
1949–1987, í hans tíð var hægt 
að fá plöntur til gróðursetningar 
og smávegis af lerki, rauðgreni, 
blágreni og skógarfuru var 
plantað  í vik og eyður í brekkuna. 
Þessar plöntur lifðu misvel, af 
skógarfurunni eru innan við fimm 
lifandi vegna furulúsar, en þær eru 
samt beinvaxnar.

Þar sem skógurinn var ekki 
stór en með hlutfallslega stóran 
jaðar, þá safnaði hann miklum 
snjó sem braut tré, ekki síst grenið.  
Uppgræðsla mela hefur lengi átt 
sér stað á Hróarsstöðum. Allt 
heyrusl hefur verið sett á mela 
nálægt túnum í mörg ár og þeir 
gróið vel upp af því. 

Eftir 1970 er farið að friða 
stærra svæði,  skógræktarsvæðin 
stækkuðu til norðurs og upp, 
norðan heimatúns í um 400 m 
hæðarlínu y.s.m  Segja má að utan 
um heimatúnið sé að koma skjól 
eða skjólbelti bæði með plöntun 
og af sjálfsáningu birkis og víðis.

Árin 1981 til 1995 plantaði 
Kristján og frá 1985 með Agnesi á 
eigin vegum 200 til 1000 plöntum 
flest árin, alls ca. 6.000 plöntum. 
Fyrstu árin var lerkið  úr móbandi 
en stafafuran berrótarplöntur

Hróarsstaðir gerðust aðili 
að Nytjaskógrækt á bújörðum 
árið 1997. Plantað var um 
2.500 plöntum  árin 1996-1999. 
Hróarsstaðir gerðust aðili að  
Norðurlandsskógum árið 2000. 
Búið er að planta um 138.000 
þúsund plöntum á vegum 
Norðurlandsskóga frá árinu 2002 
til 2018. 

Mest plantað af rússalerki

Mest hefur verið plantað af 
rússalerki eða um 105.000 
plöntum, stafafuru 14.600 og 
grenitegundum um 14.000 
plöntum, alls 32 plöntutegundum 
með skjólbeltum. Lögð var áhersla 
á að planta í mela og þar sem 
jarðvegur er rýr og skilyrði erfið. 
Sleppt er röku landi, enda er þar 

víða gulvíðir og ekki er heldur 
plantað í skógviðarbróðurbrúska. 

Skógræktarsvæðið á Hróars-
stöðum er núna  um 131 hektari,  en 
friðun lands er rúmlega helmingi 
stærra og þar kemur birkið upp að 

sjálfu sér.  Búið er að planta í um 
68 hektara af svæðinu. 

Höfundur:
Agnes Þórunn Guðbergsdóttir, 
skógarbóndi á Hróarsstöðum.

VIÐ SKÓGAREIGENDUR

Skógarganga Félags skógarbænda á Norðurlandi  
að Hróarsstöðum í Fnjóskadal

Hellt upp á ketilkaffi.

Frá skógargöngunni að Hróarstöðum í Fnjóskadal. 

Gestgjafarnir Agnes og Kristján sitja í stólum sínum og fyrir aftan þau 
standa stjórnarliðarnir Sigurlína Jóhannesdóttir, Sigrún Þorsteinsdóttir og 
Birgir Steingrímsson.

Lerkistólar sem smíðaðir voru af Lars Nielsen.

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

Cleanfix TW300S er virkilega góð 
og sterkbyggð teppahreinsivél  
Vinnslubreidd: 26 cm  
Afl: 1000W 
Sog: 210 mbar 
Tankar: 7+7 lítra 

Verð:  99.944 kr 

Teppahreinsivél 

Húsgagnahaus 
Hentar vel í t.d. bílaþrif 
Vinnslubreidd: 8 cm  
Verð:  16.698 kr 
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„Við erum ánægð með viðtökurnar 
og þetta er ótrúlega gaman,“ 
segir Hólmfríður Bóasdóttir, 
sem ásamt eiginmanni, Kristjáni 
Óskari Ásvaldssyni, og foreldrum 
hans, þeim Ásvaldi Magnússyni 
og Helgu Dóru Kristjánsdóttur, 
hafa opnað nýtt hótel í Holti í 
Önundarfirði, það heitir Holt Inn. 

Þau gjörbreyttu gamla 
barnaskólanum í Holti og reka þar 
nú hótel.

Tókst að opna á réttum tíma

„Við hófumst handa við þetta 
verkefni þegar leið að páskum en 
af fullum krafti í byrjun maí. Við 
gerðum heilmiklar endurbætur á 

húsnæðinu og lagfæringar, m.a. 
voru sett baðherbergi inn á öll 11 
herbergin sem til reiðu eru,“ segir 
Hólmfríður. Hún segir að menn hafi 
heldur betur látið hendur standa 
fram úr ermum, því von var á fyrsta 
hópnum í gistingu 18. júní. „Það 
voru nú ekki allir jafn bjartsýnir á 
að þetta tækist og sumir höfðu á orði 
að við yrðum heppin ef okkur tækist 
að opna fyrir verslunarmannahelgi. 
En þetta tókst fyrir tilsettan tíma og 
allt hefur gengið samkvæmt áætlun 
fram til þessa,“ segir hún.

Hólmfríður segir að reksturinn 
hafi gengið að óskum, einkum í 
ljósi þess að um er að ræða nýjan 
gistimöguleika í fjórðungnum. „Við 
erum bara að stíga fyrstu skrefin 
og höfum ekki enn farið á fullt í 
markaðssetningu, það er í nógu 
öðru að snúast svona fyrsta kastið,“ 
segir hún. Viðtökur gesta hafi verið 
framar vonum, meðaleinkunn á 
bókunarvefnum booking.com sé 

góð og það sé ánægjulegt. Gestir á 
Holt Inn eru í bland Íslendingar og 
erlendir ferðamenn.

Samgöngur setja strik í 
vetrarferðamennskuna

„Fólk hér um slóðir talar um að 

lausaumferðin sé heldur minni 
en undanfarin ár, en við erum 
nýgræðingar í ferðaþjónustunni og 
höfum ekki viðmið við fyrri ár,“ 
segir Hólmfríður. Ferðaþjónusta 
á Vestfjörðum sé þó enn með 
þeim hætti að hún er mest yfir 
sumarmánuðina og detti alveg 

niður þegar vetur gengur í garð. 
Dynjandisheiði loki við fyrstu snjóa 
og sé ekki opnuð fyrr en vori á ný, 
en hótelhaldarar að Holti binda 
vonir við ný Dýrafjarðargöng sem 
nú er unnið að og opni eftir eitt til 
tvö ár. Það muni bæta samgöngur 
til mikilla muna. „En við hér í Holti 
erum vel í sveit sett, miðsvæðis í 
Vestfjarðarhringnum og þannig í 
alfaraleið.“

Margt forvitnilegt að sjá og skoða

Skólahaldi var hætt í Holti árið 
1999, en sjálfseignarstofnunin 
Holt-Friðarsetur keypti skólahúsið 
og hefur rekið í því gisti- og 
félagsheimili auk kirkjumiðstöðvar. 

„Það er ýmislegt áhugavert að 
sjá og skoða hér í næsta nágrenni,“ 
segir Hólmfríður og nefnir m.a. 
mikið og áhugavert fuglalíf, falleg 
fjara dragi ferðalanga að og þá eru 
margar og fjölbreyttar gönguleiðir 
í nágrenninu. Kirkja hefur verið í 
Holti frá því um 1200 og var talið 
gott prestakall á árum áður. Margir 
sögufrægir prestar  hafa sett svip 
sinn á mannlífið um tíðina, en nefna 
má að Brynjólfur Sveinsson biskup 
fæddist í Holti og þar er minnismerki 
um hann.

FERÐAÞJÓNUSTA

Hólmfríður Bóasdóttir og Kristján Óskar Ásvaldsson ásamt börnum sínum, en 

Leigja gamla barnaskólann í Holti í Önundarfirði:

Góðar viðtökur við nýju hóteli 
á sögufrægum stað
– Miklar endurbætur á húsnæði og gestir eru ánægðir

Margrét Þóra Þórsdóttir
mth@bondi.is 

Heilmiklar endurbætur voru gerðar 

baðherbergi inn á öll 11 herbergin 

Reksturinn hefur gengið 
að óskum, en Holt Inn 
er nýr gistimöguleiki 
fyrir ferðalanga á 
Vestfjörðum.
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Víkurvagnar ehf. – Hyrjarhöfði 8. – 110 Reykjavík
Sími 577-1090 – www.vikurvagnar.is – sala@vikurvagnar.is

STYRKUR, ÞJÓNUSTA OG ÁREIÐANLEIKI

MIKIÐ ÚRVAL KERRUVARAHLUTA 
VÍKURVAGNAR EHF.

RAFMAGNSBÚNAÐUR
BREMSUR

BEISLI
DEKK
LJÓS 

LED LJÓS

GÍRAR  -  FÆRIBÖND -  RAFMÓTORAR -  LEGUR

588 80 40
www.scanver.is

RAFMÓTORAR

Auglýst eftir umsækjendum 
um stuðning til söfnunar ullar
Matvælastofnun auglýsir eftir umsækjendum um stuðning til 
söfnunar ullar samkvæmt reglugerð nr. 1183/2017 um stuðning 
við sauðfjárrækt (III. kafli).

Umsóknum skal skilað á skrifstofu Matvælastofnunar á sérstökum 
eyðublöðum sem stofnunin lætur í té eigi síðar en tveimur vikum 
eftir birtingu auglýsingar. 

Stuðningur til söfnunar ullar er háður því að umsækjandi 
uppfylli eftirfarandi skilyrði:

1. Aðili skal vera reiðubúinn að taka við allri vinnsluhæfri ull af 
öllum framleiðendum sem þess óska. 

2. Aðili þarf að sækja ull heim til bænda eða taka á móti ullinni 
á móttökustöð sem ekki er lengra frá hverjum einstökum 
seljanda ullar en 100 km. 

3. Að minnsta kosti 30% allrar ullar sem aðili móttekur skal 
þvegin hér á landi og jafnframt unnið úr þessari sömu ull 
band, lopi eða samsvarandi vara hérlendis.

Umsóknarfrestur er til 25. september næstkomandi.

Nánari upplýsingar veitir búnaðarstofa Matvælastofnunar. 
Netfang: mast@mast.is.

Mótorar og varahlutir á lager
Hröð og góð þjónusta

Dreifingaraðili BRIGGS & STRATTON 
á ÍSLANDI

MHG VERSLUN EHF 544-4656 - MHG.IS

Internorden er norrænn samráðsvettvangur um sauð- og geitfjárrækt:

Áhersla á sauðfé af stuttrófukyni
Miðvikudaginn 22. ágúst var 
haldinn Internorden-fundur 
á Hótel Sögu, en það er sam-
ráðsvettvangur Íslands, Græn -
lands, Færeyja, Noregs, Sví þjóðar 
og Finnlands um sauð- og geit-
fjárrækt. 

Að sögn Eyjólfs Ingva Bjarna-
sonar, sauðfjár ræktar ráðunautar hjá 
Ráðgjafar miðstöð landbúnaðarins, 
sem hafði umsjón með fundinum, 
skiptast þjóðirnar á að halda þessa 
fundi sem eru haldnir annað hvert 
ár. Síðast var fundað í Internorden 
á Íslandi árið 2002. 

„Á þessum fundum er fjallað um 
flest það sem snýr að sauðfjárrækt. 
Í ár settum við sérstaklega áherslu á 
sauðfé af stuttrófukyni og umfjöllun 
um þau í hverju landi fyrir sig,“ segir 
Eyjólfur.

Alls staðar lágt verð fyrir 
sauðfjárafurðir

Að sögn Eyjólfs bar afkoma 
sauðfjárræktarinnar aðeins á góma 
– en löndin eigi það sameiginlegt 
að alls staðar er lágt verð fyrir 
sauðfjárafurðir. „Staðan er kannski 
hvað verst hér á landi en einnig slæm 
í Noregi. Hin löndin eru mörg hver að 
flytja inn kjöt til að dekka þá neyslu 
sem er á kindakjöti í viðkomandi 
landi, en þó ber að hafa í huga að 
neysla sauðfjárafurða í þessum 
löndum er mjög lítil samanborið 
við aðrar kjöttegundir.

Fundarformið er blanda af 
fyrirlestrum og umræðu meðal 
þátttakenda en síðan er alltaf farið 
í vettvangsferð þar sem bú eru 
heimsótt í hverju landi fyrir sig,“ 
segir Eyjólfur. Hann segir ekki 

hafa tíðkast að gefa út samantekt 
á niðurstöðum fundanna, meira sé 

lagt upp úr mannlegum samskiptum 
á þessum fundum.  /smh

Frá fundinum á Hótel Sögu.

Eyjólfur Ingvi Bjarnason hafði umjón með fundinum.  Myndir / smh
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Í Norður-Ameríku er á hverju ári 
gefið út rit sem heitir Old Farmer's 
Almanac, og inniheldur veðurspá 
fyrir komandi vetur. Í almanakinu 
fyrir 2019 er spáð mun mildari 
vetri en var 2017–2018. 

Í ritinu sem hefur verið gefið 
út síðan 1792 er því spáð að á 
Atlantshafsströnd Bandaríkjanna 
megi búast við mildum vetri með 
hitastigi yfir meðaltali. Kaldasta 
tímabilið verði frá miðjum desember 
og muni vara fram í miðjan febrúar. 
Er þessi spá sögð glettilega lík spá 
haf- og loftslagsstofnunarinnar 
National Oceanic Atmospherics 
Administration (NOAA). 

Á Flórída og upp með ströndinni 
upp undir New York er búist við 
hlýjum og þurrum vetri. Þar norður af 
og upp undir vötnin miklu og vestur 
í Iowa, Arkansas og Louisiana verðu 
hlýtt og blautt, en mildur snjóavetur 
í Kansas og hluta af Missouri. Í 
miðvesturríkjunum frá Texas og 
upp í Norður- Dakota við landamæri 
Kanada verði sólríkt og þurrt. 

Í heild spáir Old Farmer's 
Almanac því að sjókoma verði minni 
en í meðalári á flestum svæðum, en 
meiri vestur undir sunnanverðum 
Klettafjöllum. Fremur kalt og 
snjóasamt verði t.d. í Nýju-Mexíkó, 
Arizona og í fjalllendi austurhluta 
Kaliforníu.

Líka spáð frekar mildum
vetri víðast í Kanada

Í Kanada er því spáð að hitastigið í 
vetur verði að jafnaði yfir meðallagi. 

Kaldast verði í síðari hluta desember 
eins og vænta mátti og fram í miðjan 
febrúar.

Úrkoma mun verða undir 
meðallagi í norðausturhéruðunum, 
en yfir meðallagi í suðvestur-
héruðunum. 

Snjókoma mun verða yfir 
meðallagi í suðausturhéruðunum, 
en undir meðallagi í norðvestur-
héruðunum með mestu snjókomunni 
í seinni hluta janúar, mið-febrúar og 
í fyrrihluta mars. 

Apríl og maí 2019 munu 
verða heldur kaldari og þurrari en 
venjulega. Þá mun næsta sumar 
verða heldur kaldara og þurrara en 
í meðalári. Næsta haust mun hins 
vegar verða blautara og kaldara en 
meðaltalið segir til um.  /HKr. 

Það þekkja allir hugtökin fastur 
og breytilegur kostnaður en dulinn 
kostnaður er líklega minna þekkt 
hugtak. Ef til vill mætti kalla 
þetta falinn kostnað eða leyndan 
kostnað en um er að ræða þann 
kostnað á kúabúum sem fellur 
til samhliða ákvörðunum og/eða 
gerðum kúabænda varðandi val 
á ákveðnum rekstrarleiðum við 
framleiðslu mjólkur. 

Þessir duldu kostnaðarliðir 
eru ótal margir og eiga þeir það 
sameiginlegt að á bak við þá eru 
hvorki greiddir reikningar né bein 
útgjöld, heldur hafa þessir duldu 
kostnaðarliðir áhrif á kostnaðar- 
og tekjuþætti við rekstur kúabúa. Í 
þessari síðari grein af tveimur verður 
farið yfir nokkra af þessum þáttum 
en í þeirri fyrri var rætt um uppeldi, 
fyrsta burðaraldur, frjósemi, endingu 
og heilbrigðisástand.

Fóðrunin

Fóðurkostnaður á kúabúum er 
langstærsti einstaki kostnaðar-
liðurinn við reksturinn og með 
hagkvæmni og natni við fóðuröflun 
og fóðrun má hafa veruleg áhrif á 
reksturinn. Þar sem hver kýr er dýr 
í framleiðslu, þ.e. að ala kvíguna 
upp þar til hún verður að kú, er 
mikilvægt að nýta hana sérstaklega 
vel og hér skipta ýmsir þættir máli 
en þó skiptir fóðrunin líklega mestu 
máli bæði fyrir og eftir burð. Hér 
er mikilvægast að líta á upphaf 
geldstöðu, eða síðustu tvo mánuðina 
fyrir fyrsta burð á kvígum, sem 
upphaf mjaltaskeiðsins. 

Margir kúabændur gera mistök 
á þessu mikilvægasta tímabili 
mjaltaskeiðsins en geldstöðufóðrunin 
getur hæglega stýrt því hve mikið 
gripurinn mjólkar eftir burð. Þannig 
þarf holdafarið að vera kórrétt um 
burð, svo kýrin geti náð hámarks 
dagsframleiðslu en beint samhengi 
er á milli hámarks dagsframleiðslu 
og heildarafurða á mjaltaskeiðinu. 
Því lægri sem hæsta dagsnyt er, því 
minna mun kýrin framleiða. Fyrir 
burð ætti því alltaf að hlúa sér-
staklega að fóðruninni og fylgjast 
með holdafarinu. Séu kýr eða kvígur 
að stefna í of mikla fitu þarf að skilja 
þær frá og setja í aðhaldsfóðrun og 
að sama skapi ef þær bæta ekki nægu 
á sig á geldstöðunni þarf að bæta 
þeim það upp.

Þó svo að víða hér á landi séu 
kýr ekki fóðraðar með heilfóðri 
þá er það klárlega sú aðferð sem 

mestu skilar þegar horft er til 
nýtingar á fóðri og samhengi við 
mjólkurframleiðsluna. Að koma sér 
upp búnaði til slíkrar fóðrunar getur 
hinsvegar verið lengi að borga sig 
upp á minni búum og því geta kostir 
heilfóðrunar hreinlega verið minni 
en sá stofnkostnaður sem þarf til að 
byrja á heilfóðurgjöf. Þetta þarf hver 
og einn að vega og meta.

Gróffóðurkostnaðurinn sjálfur 
er oft á tíðum afar breytilegur á 
milli búa og hér er ráðlegast að 
bera kostnaðarliði búsins saman 
við sambærilegt bú, þ.e. bú með 
svipaða ársinnlögn mjólkur í 
afurða-stöð og með svipaða áherslu 
á kjötframleiðslu. Að bera saman 
fóðrunarkostnað á milli búa er 
enginn hægðarleikur, enda geta 
forsendur verið afar ólíkar og oft 
byggir val bænda á fóðursala á 
fleiru en einingaverði fóðursins. 
Í Kína, þar sem fóðurkostnaður 
er oft í kringum 65-70% af 
afurðastöðvaverði, eru greiningar 
á fóðrunarkostnaði alltaf byggðar á 
því að bera saman sambæri-leg bú og 
út frá þeim samanburði er svo farið 
yfir það hvort gera þurfi breytingar 
á innkaupahegðun á viðkomandi 
kúabúi eða ekki. Rauði þráðurinn 
varðandi fóðurkostnað á kúabúum 
þarf þó alltaf að vera sá sami: er hægt 
að spara einhversstaðar en halda í 
sömu afurðir?

Umhverfið

Umhverfi og góð hönnun kúabúa 

getur haft töluverð áhrif á 
hagkvæmni rekstursins og snýr þessi 
þáttur m.a. að kúnum sjálfum. Til 
þess að nýta kýrnar sem best þarf 
að huga að gönguleiðum þeirra, 
svo þær eyði ekki óþarfa tíma í 
rölt enda er mikilvægast að þær 
nýti tímann í annað hvort að éta, 
að vera mjólkaðar eða í að hvílast. 
Gönguleiðir geta einnig haft mikil 
áhrif á velferð kúa og endingu og 
eru til ótal dæmi um slæm áhrif 
gólfs á velferð þeirra svo sem vegna 
helti eða slysa vegna hálla gólfa. Þá 
skiptir innréttingahönnun verulegu 
máli og t.d. hönnun bæði legubása 
og innréttinga í legubásum hafa 
bein áhrif á hvíld kúa og velferð 
þeirra s.s. vegna hættu á bakteríu-
sýkinga af völdum lélegs undirlags 
eða legusærinda. Þá hefur slæm 
loftræsting oft verið beintengd við 
smithættu og svona mætti lengi telja. 
Þá skiptir hönnun vinnuaðstöðunnar 
fyrir þá sem í fjósinu starfa auðvitað 
verulegu máli og tengist beint 
afköstum við vinnu eins og vikið 
verður að síðar.

En hönnun fjósa skiptir ekki 
eingöngu máli fyrir gripina sem 
þar búa og fyrir þá sem þar starfa 
heldur getur góður frágangur einnig 
haft rekstrarleg áhrif á afurðastöðina 
sjálfa! Liggur það í réttri hönnun 
fyrir aðkomu flutningabíla s.s. 
eins og sláturbíla eða mjólkurbíla. 
Þetta eru afar dýr farartæki og 
kostnaðarsöm og því styttri tíma sem 
tekur að þjónusta viðkomandi fjós, 
því ódýrari verður flutningurinn.

Á FAGLEGUM NÓTUMUTAN ÚR HEIMI

Snorri Sigurðsson
snsig@arlafoods.com

Veðurspá vetrarins í Old Farmer's Almanac 2019.

Bandaríkin og Kanada:

Bændaalmanakið spáir 
frekar mildum vetri

Norðmenn drekka orðið 
hættulega lítið af mjólk
Mjólkurneysla í Noregi hefur 
farið mikið niður á við undan-
farin ár án þess að fólk noti 
önnur matvæli sem hafa nógu 
hátt joðinnihald eins og mjólk 
og mjólkurvörur. Þessu hafa 
stjórnvöld áhyggjur af þar í landi 
því of lítið af joði getur meðal 
annars skaðað heila í fóstrum. 

Ný rannsókn sem OsloMet 
framkvæmdi í Noregi sýndi að 
margar ungar konur þar í landi 
vita ekki hvað joð er. Rúmlega 
400 ungar konur tóku þátt í 
rannsókn og engin þeirra hafði 
eignast barn. Konurnar fengu 
spurningar eins og hvað joð sé, 
hvaða matvörur innihaldi joð og 
af hverju joð er mikilvægt fyrir 
fólk. Um 40 prósent kvennanna 
vissu í miklu lágmarki svör við 

spurningunum og það vekur 
áhyggjur hjá framkvæmdaraðilum 
könnunarinnar. 

Einn þriðji hluti kvennanna höfðu 
mjög lág joðgildi í líkamanum og 
komu grænmetisætur verst út. 
Einnig voru konur í hópnum sem 
neyttu lítillar sem engrar mjólkur 
sem komu illa út. Mikilvægasta 
uppspretta joðs hjá Norðmönnum 
er í gegnum neyslu á mjólk vegna 
þess að á síðustu 70 árum hefur joði 
verið bætt út í fóður kúa. Neysla á 
mjólk hefur farið töluvert niður á 
við síðastliðin 15 ár í Noregi. Þær 
mjólkurvörur sem hafa hæst gildi 
joðs eru brúnostur, mjólk, jógúrt og 
súrmjólk. Mjólk og mjólkurvörur 
leiða til um 60–80 prósent af 
upptöku joðs hjá fólki í Noregi en 
fiskur um 20 prósent.  /ehg 

Dulinn kostnaður hefur mikil 
áhrif á rekstur kúabúa – Síðari hluti
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Þegar metið er hvaða vottun 
hentar fyrir afurð, þarf að 
kynna sér þann staðal sem 
vottað er eftir. 

Sífellt fleiri fyrirtæki 
velta því fyrir sér hvers 
konar staðli, einum eða 
fleirum, þau ættu að fá 
vottun samkvæmt til að 
höfða til þeirra sístækkandi 
hópa neytenda sem leita 
að vottunarmerkjum á 
umbúðum (t.d. lífrænni 
vottun, siðgæðisvottun og 
GMO-free vottun). Eins 
til að auka virði afurðanna 
og auka eða hreinlega hafa 
aðgang að hágæða mörkuðum. 
Upptaka skilvirks stjórnunarkerfis 
leiðir einnig jafnan til bætts 
reksturs, stjórnunar og 
aukinna gæða afurðanna.

Til upprifjunar er 
staðall sem vottað er 
samkvæmt kröfulýsing 
á ferli, aðferð eða afurð - 
vöru eða þjónustu - sem 
unnt er að sannprófa á 
grundvelli formlegrar 
úttektar. Í staðli er að 
finna skilgreiningar, 
skýringar og reglur sem 
tilgreina nánar hvað þurfi að 
gera til þess að uppfylla 
kröfur á tilgreindu sviði.

Vottunin felst í 
því að vottunarstofa 
staðfesti skriflega að 
kröfur staðalsins (eða 
löggjafarinnar) séu uppfylltar. 
Að því loknu er hægt að öðlast 
heimild til að nota 
vottunarmerki á umbúðir 
og við markaðssetningu.

Skipta má stöðlum 
gróflega upp í stjórnunar-
kerfisstaðla, sjálfbærni- 
og umhverfisstaðla í 
fiskveiðum og fiskeldi og svo 
almenna vörustaðla.

Undir stjórnunar kerfisstaðla 
falla almennir gæðakerfis- og 
umhverfisstaðlar eins og ISO 9001 
og 14001 sem og matvælaöryggis- 
og gæðastaðlar eins og BRC, IFS, 
Global GAP og FSSC22000 sem 

æ fleiri fyrirtæki vinna eftir. 
Þeir byggja á HACCAP og 

eru allir  viðurkenndir 
af samtökunum GFSI 
(Global Food Safety 
Initiative).

Undir sjálfbærni- 
og umhverfisstaðla fyrir 

fiskveiðar og fiskeldi falla 
staðlar eins og IRF (Iceland 

Responsible Fisheries) og 
MSC (Marine Stewardship 
Council) fyrir sjálfbærar 
fiskveiðar, og ASC 
(Aquaculture Stewardship 

Council) og BAP (Best 
Aquaculture Practice) fyrir 

umhverfisvænt fiskeldi. 
Þeir eru allir viðurkenndir 
af samtökunum GSSI 
(Global Seafood Sustain-
able Initiatives). Staðl-
arnir eru bæði notaðir í 

viðskiptum milli fyrirtækja 
og á umbúðir til að höfða til 

ábyrgra neytenda 
þó alls ekki allar 
vottaðar afurðir hafi 
vottunarmerkið á 
umbúðum. 

Undir svonefnda 
vörustaðla falla m.a. reglur 

um lífræna framleiðslu, 
siðgæðisstaðlar (fair 
trade), trúartengdir 
staðlar (Halal og Kosher) 
og svonefndir „free-from“ 

staðlar (án GMO, glútens, 
dýraafurða o.s.frv.) sem 

verða sífellt algengari.
Þegar  tegund 

vottunar er ljós, t.d. 
siðgæðisvottun, þarf 
að velja á milli þeirra 
siðgæðisstaðla sem í 
boði eru. 

Þá ber að hafa í huga 
hverjir hafi náð mestri útbreiðslu, 
því mikilvægt er að vottunarmerkið 

sé vel þekkt og njóti trausts meðal 
neytenda/markhópa fyrirtækisins.

Rétt er að hafa í huga að ólíkt er 
eftir mörkuðum, hvaða vottanir og 
vottunarmerki eru vel þekkt. Sum 
eru t.d. einkum þekkt í Evrópu, 
en önnur í Bandaríkjunum. Í þeim 
tilfellum gæti verið nauðsynlegt 
að fá vottun samkvæmt fleiri en 
einum staðli (t.d. bæði Fair Trade 
International, sem er öflugt í Evrópu 
og Fair Trade USA sem er sterkt 
innan Bandaríkjanna).

Til eru kannanir sem gefa 
gagnlegar upplýsingar um útbreiðslu 
og traust til vottunarmerkja á 
viðkomandi mörkuðum sem finna 
má á netinu.

Oft er valið einfalt, sérstaklega 
þegar kemur að matvælaöryggis- 
og gæðastöðlum annars vegar og 
sjálfbærni- og umhverfisstöðlum í 
fiskveiðum og fiskeldi hins vegar; 
einfaldlega krafa frá mikilvægum 
viðskiptavini/vinum.

Þá getur sú staða komið upp 
að mikilvægur viðskiptavinur, 
t.d. í Bretlandi, krefjist vottunar 
samkvæmt matvælaöryggis- 
og gæðastaðlinum BRC, en 
viðskiptavinur í Þýskalandi 
samkvæmt IFS.

Þá má byrja á að spyrja annan 
þeirra hvort hann sætti sig við 
vottun samkvæmt öðrum staðli sem 
talinn er sambærilegur af GFSI, eða 

innleitt og fengið vottun samkvæmt 
báðum. Það þarf ekki að vera flókið 
þar sem staðlarnir eru að megninu til 
sambærilegir og oft hægt að láta gera 
úttekt á þeim báðum á sama tíma.

Þegar ákveðið hefur verið hvaða 
vottun skuli sækja um, þarf að 
komast að því hvaða vottunaraðilar 
eru faggildir til að votta skv. 
viðkomandi staðli, en um val á 
vottunaraðila var fjallað í síðustu 
grein.
– Oddný Anna Björnsdóttir er 
bóndi og sjálfstætt starfandi 
ráðgjafi.  Greinar í Bændablaðinu 
um vottanir og upprunamerkingar 
byggjast á verkefni sem hún vann 
fyrir Íslandsstofu veturinn 2018.

GRÆNT ALLA LEIÐ

Oddný Anna Björnsdóttir
objornsdottir@gmail.com

VOTTANIR &  UPPRUNAMERKINGAR MATVÆLA
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Sums staðar erlendis fá kúa-
bændur núorðið umbun fyrir að 
vera með góða aðstöðu og eru Danir 
líklega leiðandi á þessu sviði. Þannig 
borgar danska sláturfélagið Danish 
Crown hærra verð ef sláturgripirnir 
eru tilbúnir til afhendingar þegar 
sláturbíllinn kemur. Gripirnir eiga 
þá að vera þegar komnir í sérstakar 
afhendingarstíur eða á sérstaka 
flutningavagna og þurfa bílstjórarnir 
þá ekki að gera annað en að opna 
eitt hlið og hleypa sláturgripunum 
um borð.

Þá borgar afurðafélagið Arla hærra 
verð fyrir mjólkina ef tankbíllinn 
getur sótt hana óháð mjaltatíma 
viðkomandi fjóss, þ.e. fjósið þarf að 
vera með svokallaðan varatank sem 
hægt er að skipta yfir í ef tankbíllinn 
kemur á mjaltatíma. Ennfremur þarf 
að vera hægt að sækja mjólkina á 
dráttar-bílum sem eru búnir stórum 
36-38 þúsund lítra tönkum og auk 
þess þurfa mjólkurtankarnir að 
vera með 3ja tommu tankstúta svo 
dælingartíminn verði sem stystur. 
Séu þessar forsendur til staðar 
stoppar mjólkurbíllinn einungis 
í stutta stund hverju sinni og fær 
bóndinn sparnaðinn í vasann!

Afköst vinnustundarinnar

Eins og áður segir leiðir góð hönnun 
fjósa til aukinnar hagræðingar við 
vinnu á kúabúum og með vaxandi 
bústærð skiptir vinnuframlagið 
og nýting vinnuafls verulegu máli 
þegar horft er til rekstrarafkomu. 
Það eru til margar aðferðir til þess 
að meta vinnuafköst á kúabúum en 

oftast er þó horft til annað hvort 
þess hve miklu hver vinnustund 
skilar eða hvert ársverk skilar. Sé 
horft til vinnustundarinnar sem 
slíkrar þá gera samtök evrópskra 
kúabænda (EDF) árlega skýrslu 
þar sem vinnuframlag á mismunandi 
kúabúum og í mismunandi löndum 
er metið sérstaklega. Í þessum út-
reikningum samtakanna er innvegið 

magn mjólkur vegið upp á móti þeim 
vinnustundum sem búa að baki 
framleiðslunni. 

Í nýjustu skýrslunni kemur 
fram að danskir kúabændur standa 
öðrum framar þegar vinnuframlagið 
er metið með þessum hætti og að 
jafnaði skilar hver vinnustund á 
dönsku kúabúi 392 kg orkuleiðréttrar 
mjólkur og er þá allt talið sem 

tilheyrir mjólkurframleiðslunni. 
Þessi niðurstaða kemur etv. ekki 
sérlega mikið á óvart, enda hafa 
danskir kúabændur lagt á það áherslu 
í áratugi að ná fram hagkvæmni 
og draga úr vinnuframlagi eins og 
hægt er. Þá eru dönsk kúabú með 
afurðahæstu kýr í Evrópu og raunar 
einungis Ísrael með afurðahærri kýr 
í heiminum. Auk þess er bústærðin 
í Danmörku einnig sú mesta í 
Evrópusambandinu og er nú um 
210 árskýr og nemur vinnuframlagið 
á hverja árskú í dönskum fjósum, 
samkvæmt uppgjöri EDF, um 27 
klukkustundum á ári. Þess má geta 
til samanburðar að hver vinnustund á 
sænskum kúabúum skilar að jafnaði 
243 kílóum orkuleiðréttrar mjólkur 
og í Þýskalandi er þetta magn 226 
kg.

Mjaltirnar

Tímafrekasti vinnuþáttur á 
hefðbundnum kúabúum eru 
mjaltirnar og þá er búnaður til 
mjalta bæði dýr í innkaupum og 
rekstri og því þarf að horfa vel á 
þennan þátt í rekstri búa. Víða, 
þar sem hefðbundin mjaltatækni 
er í notkun, má spara með því að 
bæta vinnubrögð við mjaltir og 
spara þannig mjaltatíma sem skilar 
sparnaði við notkun búnaðar og 
raforkusparnaði. Þá eru til mörg 
dæmi um að hægt sé að spara með 
réttri notkun á spenadýfu auk þess 
sem á stærri búum má ná fram 
verulega bættri nýtingu á búnaði 
með því að fækka tækjum en nýta 
búnaðinn í lengri tíma. Þessi lausn 

er þó ekki raunhæf fyrr en búin eru 
orðin verulega stór og mannfrek og 
á slíkum búum er þekkt að mjaltir 
standi í allt að 21 klukkustund á dag! 

Bændur sem nýta mjaltaþjóna við 
mjaltirnar hafa flestir upplifað það 
að nyt kúnna eykst töluvert við að 
taka þá tækni í notkun en skýringin 
er alþekkt og felst oft í því að þegar 
skipt er um mjaltabúnað er oft einnig 
skipt um aðbúnað gripanna vegna 
annarra breytinga í fjósi. Þá leiðir 
sjálfvirk mjaltatækni með sér bætta 
bú-stjórn vegna tölvutækninnar og 
auk þess eykst nyt kúnna þar sem 
mjaltaþjónar mjólka að jafnaði 
kýrnar upp undir þrisvar sinnum á 
sólarhring. Víða í heiminum þekkist 
það ekki að mjólka kýr einungis 
tvisvar á dag og þrisvar eða fjórum 
sinnum er því mun algengara. Hins 
vegar er það einnig til að bændur 
mjólki bara einu sinni á dag séu 
kýrnar lágnytja eða þrisvar á tveimur 
dögum. Mjaltatíðnin sjálf hefur því 
mikil áhrif á reksturinn og hvaða 
mjaltatíðni er valin fer algerlega eftir 
því verði sem fæst fyrir mjólkina 
hverju sinni og geta flestir ráðunautar 
einfaldlega reiknað út hvað borgar 
sig að gera hverju sinni.

Rétt er að taka fram að ekki er 
um tæmandi upptalningu að ræða á 
duldum kostnaðarþáttum í þessum 
tveimur greinum og hæglega mætti 
tína til marga fleiri. Allar heimildir, 
sem notaðar voru við skrif þessara 
greina, má nálgast hjá greinarhöfundi 
og rétt er að taka fram að þær eru 
erlendar og hafa þarf það í huga 
þegar þessi atriði eru skoðuð fyrir 
hérlendar aðstæður.

Mynd / HKr. 
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...frá heilbrigði til hollustu

Smölun og haustleitir:

Velferð í göngum og réttum
Smalamennskur og fjárleitir eru 
vandasamt verk þar sem gæta 
þarf öryggis en alltaf ætti að hafa 
velferð fjárins og hrossanna að 
leiðarljósi.

Lengstu fjárleitir eru um 6-7 
daga smalamennskur á afréttum 
Árnesinga. Þeir Flóamenn sem 
fara í lengstar fjallferðir eru 11 
daga í ferðinni á hestbaki. Kind 
úr Flóanum sem finnst inni í 
Tjarnarveri getur átt fyrir sér 100 km 
göngu á sex dögum þangað til hún 
kemur í Reykjaréttir. Sem betur fer 
eru ekki margar kindur sem koma 
fram í smalamennskum svona langt 
frá byggð, en það er mikil ábyrgð 
sem hvílir á þeim sem ætla að koma 
þessum kindum til byggða. 

Að féð hlaupi sig ekki uppgefið

Mikilvægt er að standa þannig að 
smalamennskum að féð hlaupi sig 
ekki uppgefið. Þessu ber einkum að 
vara við þar sem notuð eru vélknúin 
hjól sem aldrei þreytast og eru mun 
hraðskreiðari en bæði hestar og 
kindur.

Þegar fé er náttað í gerði er 
mikilvægt að það hafi aðgang að 
vatni. Í rekstri verður að fara hægt 
og hafa farartæki við höndina til þess 
að taka þreyttar eða haltar kindur 
tímanlega á vagn. Sérstaklega reynir 
mikið á féð ef heitt er í veðri, þá er 
mikilvægt að æja vel og lengi þegar 
dagurinn er heitastur. 

Því miður hafa slys orðið þegar 
verið er að reka fé yfir vatnsföll 
sem jafnvel eru ekki nema lækir 
alla jafna. Þess vegna er mikilvægt 
að velja rekstrarleiðir þar sem hægt 
er að nota brýr og forðast vöð þar 
sem þrengir að fénu.

Hætta á sjúkdómasmiti

Á afrétti er ekki mikil hætta á 
sjúkdómasmiti, en sú hætta eykst 
eftir því sem féð þéttist í rekstri. 
Jafnframt verður féð næmara fyrir 

smiti þegar það þreytist og er undir 
álagi. Þess vegna er margra daga 
rekstur fjár frá mörgum bæjum 
saman, vísasta leiðin til að breiða 
út sjúkdóma á borð við riðuveiki, 
kregðu, tannlos og kýlapest. 

Matvælastofnun minnir á 
mikilvægi þess að hausar séu 
teknir af fullorðnum kindum sem 
drepast á fjalli og haft sé samráð 
við héraðsdýralækni um sýnatöku 
úr þeim ásamt nákvæmum 
upplýsingum um urðunarstað t.d. 
með GPS tæki, hafi ekki verið hægt 
að koma hræinu til byggða.

Ef aflífa þarf kind þá skal 
tryggja að það sé gert skv. 13. 
gr. reglugerðar nr. 1066/2014 um 
velferð sauðfjár og geitfjár, aflífun 
utan sláturhúss.

Réttir

Það er með ýmsu móti hvernig staðið 
er að sundurdrætti fjár eftir að það 
kemur úr sumarhögum. Víða er fé 
réttað í fjármörgum réttum þó að 
nú sé fjárfjöldinn ekki svipur hjá 
sjón hjá því sem var hér áður fyrr. 
Í þessum réttum má ekki á milli 
sjá hvort er fleira fólk eða kindur. 
Óhjákvæmilega vill stundum verða 
heilmikill atgangur þegar verið er að 
reka kindurnar inn í almenninginn 
og handsama kindurnar. Þá er 
mikilvægt að við fullorðna fólkið 
séum þeim yngri til fyrirmyndar, 
förum vel að fénu og gera börnunum 
grein fyrir því að kindurnar eru ekki 
reiðskjótar. Við drátt skal forðast 
að taka utarlega í horn þar sem 

það eykur líkur á að þau brotni, og 
varast að hanga eða toga kröftuglega 
í ullina, því slíkt veldur blæðingum 
undir húð. Aldrei skyldi snúa upp á 
né draga í eyru hrossa þegar þau eru 
handsömuð.

Varast að kindur troðist undir

Það er einnig mikilvægt að fólkið 
sem er í almenningnum víki fyrir 
fénu í innrekstri og forðist að þrengja 
svo mikið að því að kindur troðist 
undir. Hundar eiga ekkert erindi í 
almenninginn og er varað sérstaklega 
við að farið sé með hunda hverrar 
tegundar eða stærðar sem er sem 
ekki eru vanir sauðfé inn í kindahóp. 
Góðir fjárhundar eru gulls ígildi, en 
það er á ábyrgð eiganda hundsins að 

hann bíti ekki kindur, og gelti né reki 
þær til af tilefnislausu. 

Smitvarnir

Á öðrum stöðum eru ekki réttir, 
heldur er fé af takmörkuðu svæði 
dregið í sundur heima á bæjum. Þar 
sem þannig háttar eru talsverð brögð 
að því að fé sé dregið í sundur inni í 
fjárhúsum. Það er afleit aðferð. Það 
er misjafn sauður í mörgu fé og hvar 
sem er á landinu geta verið kindur í 
fjársafni sem eru óvelkomnar af því 
að þær eru langt að komnar og geta 
borið með sér sjúkdóma sem ekki 
eru á þeim bæ sem dregið er sundur 
á eða á því svæði. Slíkar kindur geta 
hæglega smitað húsin þannig að erfitt 
og jafnvel ómögulegt getur orðið 
að losna við smitið. Drykkjarílátin 
eru greið smitleið. Sýkingar eins og 
garnaveiki og pestarsýklar geta lifað 
lengi í húsunum.

Þar sem sá siður hefur verið 
tekinn upp að draga í sundur inni 
í fjárhúsum eru bændur hvattir til 
að gera þá kröfu til samsveitunga 
sinna að gerð verði aðstaða úti við 
með grindum til að drag fé í sundur. 
Þá hjálpar náttúran við að draga úr 
smitinu á milli rétta því sólskin og 
víxl frosts og þíðu hjálpar til við að 
fækka sýklum.

Á þeim svæðum þar sem skylda 
er að bólusetja gegn garnaveiki er 
það góð regla að velja ásetningslömb 
snemma hausts, bólusetja sem allra 
fyrst og merkja þau jafnharðan, taka 
þau frá fullorðna fénu, setja þau á 
tún sem jórturdýrum hefur ekki 
verið beitt á að vorinu, taka þau 
svo í hreinar stíur án snertingar við 
óhreinindi frá fullorðnu fé og tryggja 
þrifalega umgengni um hey og vatn. 
Bólusetningum skal vera lokið fyrir 
31. desember.

Sigrún Bjarnadóttir, 
dýralæknir nautgripa- og 
sauðfjársjúkdóma hjá 
Matvælastofnun

                                              

Sala á kindakjöti nokkuð góð það sem af er ári

Almennt má segja að sala á 
kindakjöti hafi verið nokkuð góð 
það sem af er þessu ári.

Um mánaðamótin júlí/ágúst var 
heildarsala frá upphafi sláturtíðar 
2017 um 5.600 tonn af lambakjöti 
sem er sama magn og var selt á 
sama tímabili árið áður. Ekki eru 
komnar sölutölur fyrir ágústmánuð. 

Mikill útflutningur og birgðir
í lágmarki

Mikið magn af kindakjöti var flutt 
út í sláturtíðinni síðastliðið haust.  
Um mánaðamótin júlí/ágúst var 
búið að flytja út 3.691 tonn frá 
upphafi síðustu sláturtíðar. Sem er 
um 970 tonnum meira en á sama 
tíma árið áður.

Um mánaðamótin júlí/ágúst 
voru birgðir af lambakjöti um 
1.138 tonn en voru á sama tíma 
árið áður um 1.816 tonn. 

Gera má ráð fyrir að 
innanlandssala í ágúst verði um 
500 tonn og því verða birgðir við 
upphaf sláturtíðar um 600 tonn. 
Það er 500 tonnum minna en á 
sama tíma árið áður. Sé litið til 
5 ára meðaltals hafa birgðir af 

lambakjöti við upphaf sláturtíðar 
verið um 1.000 tonn.

Verðþróun

Vísitala neysluverðs mælir þróun 
verðlags hér á landi. Vísitala 
neysluverðs er byggð á fjölmörgum 
undir vísitölum, ein þeirra er 
vísitala lambakjöts, sem mælir 
þróun á smásöluverði lambakjöts.  
Þróun vísitölu lambakjöts, það 
sem af er þessu ári, bendir til þess 
að verð til neytenda hafi staðið í 
stað frá síðasta hausti.  Yfir 5 ára 

tímabil hefur vísitala lambakjöts 
hins vegar lækkað um 10% á 
meðan vísitala neysluverðs hefur 
hækkað um 9%.  Á sama tíma hefur 
afurðaverð til bænda lækkað um 
35%.

Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú
2017 2018

Útflutt 388 1.059 798 463 257 112 81 229 146 51 107
Kindakjöt 71 191 63 25 50 32 34 25 37 26 33
Lambakjöt 708 903 457 389 416 548 443 561 433 410 394
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Sala á kindakjöti 2017-2018

Lambakjöt Kindakjöt Útflutt Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú
2015-2016 261 950 1482 1725 1960 2163 2422 2588 2665 2806 2856 2953
2016-2017 237 663 1460 1568 1747 1870 2068 2195 2496 2634 2715 2981
2017-2018 388 1447 2245 2708 2965 3077 3158 3387 3533 3584 3691
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Unnsteinn Snorri Snorrason
framkvæmdastjóri 
Landssamtaka sauðfjárbænda
unnsteinn@bondi.is
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Þegar ég starfaði fyrir stjórnar-
svið landbúnaðarmála og 
dreif býlisþróunar hjá fram-
kvæmdas tjórn Evrópu sam-
bandsins á árunum 2004 til 2010 
kröfðust margir bændur, einkum 
kúabændur, þess að njóta verndar 
gegn því sem þeir töldu vera 
óréttmæta viðskiptahætti. 

Bændunum, sem gjarnan 
voru einyrkjar eða störfuðu í 
litlum samvinnufélögum, fannst 
þeir fara halloka gagnvart stóru 
smásölukeðjunum og efndu til 
mótmæla til að vekja athygli á 
ástandinu.

Á meðal þeirra aðgerða 
sem Mariann Fischer Boel, 
yfirmaður landbúnaðarmála hjá 
framkvæmdastjórninni, greip til 
var að setja á fót samstarfsvettvang 
til að rannsaka það sem betur 
mætti fara í matvælakeðjunni. 
Þetta starf leiddi til þess að lagðar 
voru fram siðareglur á vegum 
SCI (Supply Chain Initiative), 
framtaksverkefnis evrópskra 
hagsmunasamtaka í matvælaiðnaði 
þar sem fulltrúar matvælageirans, 
merkjavöruframleiðenda, smásala, 
lítilla og meðalstórra fyrirtækja og 
aðila í landbúnaði eiga fulltrúa.  

Markmiðið með reglunum 
er að stuðla að sanngjörnum 
viðskiptaháttum í matvælakeðjunni. 
SCI vill enn fremur tryggja að 
fyrirtæki útkljái deilur á sanngjarnan 
og gagnsæjan máta og án þess 
að umkvartendur þurfi að óttast 
hefndaraðgerðir.

Þetta framtak einkageirans 
hefur borið nokkurn árangur, en nú 
orðið tímabært að bæta um betur 
með því að setja lagareglur og gefa 
landsyfirvöldum færi á að grípa til 
refsiaðgerða gegn þeim sem gerast 
brotlegir við reglur.   

Markaðurinn klikkar stundum

Nýlegar skoðanakannanir sýna að 
almenningur er sammála um að 
bændur skuli fá sanngjarna greiðslu 
fyrir afurðir sínar, að neytendur eigi 
að greiða sanngjarnt verð og að 

smásalar eigi sömuleiðis að njóta 
sanngjarnrar hlutdeildar. Bændur 
geta þá haldið áfram að fjárfesta í 
nýsköpun og framleiða afurðir sem 
uppfylla kröfur neytenda hvað varðar 
gæði og siðlega framleiðsluhætti. 

Því miður er það stundum svo 
að markaðurinn getur ekki skapað 
sanngjarnt viðskiptaumhverfi vegna 
þess að einn aðilinn er svo miklu 
öflugri en hinir. Og ef markaðurinn 
getur ekki tryggt bændum sanngjarnt 
verð, hvernig er þá hægt að 
betrumbæta markaðinn þannig að 
landbúnaður verði áfram arðbær og 
gefi kost á nýsköpun? 

Valdaójafnvægi verslunar
og bænda

Í evrópska matvælageiranum eru 
skýr merki um valdaójafnvægi 
á milli aðila í matvælakeðjunni. 
Ég veit að þessi mál hafa einnig 
verið til skoðunar á Íslandi. 
Evrópusambandið hefur nú ákveðið 
að grípa til markvissra aðgerða til að 
finna viðeigandi lausnir.

Í matvælakeðjunni eru það 
gjarnan sjálfstæðir bændur sem 
eru einkar berskjaldaðir gagnvart 
óréttmætum viðskiptaháttum þar sem 
þeir eiga oft ekki annarra kosta völ en 
að reiða sig á stórar smásölukeðjur 
eða heildsala til að koma vörum 
sínum til neytenda. 

Þessir smásalar verða sífellt stærri, 
færri og valdameiri. Framleiðendur 
og birgjar eru hins vegar enn af 
öllum stærðum og gerðum, allt frá 
einyrkjum og fjölskyldubýlum til 
alþjóðlegra stórfyrirtækja. Mikill 
meirihluti evrópskra framleiðenda 
eru litlir eða meðalstórir og það ætti 
að vera pláss á markaði fyrir alla 
slíka birgja, burtséð frá stærð þeirra 
eða samningsstyrk. Á heilbrigðum 
markaði gætu framleiðendur valið 
úr fjölda kaupenda.

Aðgerðir ESB

Það hefur reynst erfitt að setja 
reglur um óréttmæta viðskiptahætti 
þar sem samkeppnisréttur tekur 

ekki endilega til þess hvað sé 
„sanngjarnt“ eða „óréttmæt“ heldur 
til aðstæðna þar sem einn eða fáir 
aðilar eru ráðandi á markaði. 

Phil Hogan, núverandi yfirmaður 
landbúnaðarmála hjá ESB, lagði 
nýlega til löggjöf til að styrkja stöðu 
bænda í matvælakeðjunni og berjast 
gegn óréttmætum viðskiptaháttum í 
Evrópu. Á meðal þess sem lagt er til 
að banna er dráttur á greiðslum fyrir 

vörur sem hætt er við skemmdum, 
afpantanir á síðustu stundu, einhliða 
eða afturvirkar samningsbreytingar 
og kvöð á birgjum til að greiða 
smásölum fyrir óseldar vörur eða 
þær sem hafa rýrnað. 

Aðrir viðskiptahættir verða 
einungis heimilaðir ef til staðar er 
skýrt samkomulag milli aðila, t.d. 
um skil á óseldum matvörum til 
birgja eða framleiðenda, greiðslur 

framleiðenda til smásala til að tryggja 
eða viðhalda birgðasamningum og 
greiðslu framleiðanda eða birgis 
fyrir kynningu á þeim matvælum 
sem verslunin selur.

Samkvæmt löggjöfinni yrði 
öllum Evrópulöndunum skylt að 
útnefna eftirlitsstofnun sem sér um 
að framfylgja nýju reglunum og getur 
gripið til viðeigandi refsiaðgerða 
eftir atvikum. Þetta mun tryggja 
bæði skilvirkni og sanngirni og að 
tekið sé á vandamálum í landinu þar 
sem þau koma upp. Auk þess geta 
ESB-ríkin sjálf gengið lengra en 
þessar lágmarksreglur segja til um. 

Bóndinn beri ekki byrðina einn

Í nútímasamfélagi er ætlast til 
þess að bændur lagi sig stöðugt 
að óskum neytenda, sem leggja 
síauknar kröfur á herðar þeirra um 
gæði, uppruna, lífrænar afurðir og 
sjáfbærni. Um leið eru gerðar sífellt 
meiri kröfur til bænda um að halda 
verði niðri. Bændur geta þó ekki 
einir borið allan kostnað af þróun 
og nýsköpun.

Síðustu átta árin hefur 
framkvæmdastjórn Evrópu-
sambandsins unnið að því að 
bæta starfsumhverfi bænda. Nú í 
desember var samþykkt að auðvelda 
bændum að gera sameiginlega 
kjarasamninga til að bæta stöðu 
sína í matvælakeðjunni. Næsta skref 
verður að berjast gegn óréttmætum 
viðskiptaháttum, eins og ég minntist 
á hér að ofan, en þriðja skrefið, átak 
til að auka gagnsæi, fylgir í kjölfarið 
síðar í ár.

Þessar aðgerðir koma til 
með að styrkja stöðu bænda 
í matvælakeðjunni og skapa 
sanngjarnara og gagnsærra 
viðskiptaumhverfi, bændum, 
neytendum og samfélaginu öllu til 
hagsbóta.

Michael Mann,
sendiherra Evrópusambandsins 
á Íslandi

LESENDABÁS

Bændur verndaðir gegn óréttmætum 
viðskiptaháttum

Michael Mann, sendiherra Evrópusambandsins á Íslandi.

Gjafagrindur fyrir stórgripi.

Verð aðeins kr. 3 .900 auk vsk. 
Upplýsingar og pantanir í símum 899 1776 og 669 1336. 

GÓÐAR & ÓDÝRAR GJAFAGRINDUR 

Meira fyrir aurinn

Svartárdeild Veiðifélags Skagafjarðar 
óskar hér með eftir tilboðum í urriðaveiði 
á starfssvæði félagsins í Svartá ofan 
Reykjafoss að Írafellsfossi fyrir árin 2019 
til 2023, að báðum/öllum árum meðtöldum, 
samkvæmt meðfylgjandi útboðsskilmálum 
og fyrirliggjandi upplýsingum.

Útboðsgögn eru afhent hjá umsjónarmanni 
útboðsins Stoð ehf. verkfræðistofu í netfangi 
stod@stodehf.is og verða þau afhent gegn 
10.000 kr. skilagjaldi.

Frestur til að skila inn tilboðum rennur út 20. 
september 2018 kl.13:00 og verða tilboðin þá opnuð 
í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska.

Útboð

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300 
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Fyrir nokkru frumsýndi Bílabúð 
Benna Opel Grandland sem fæst 
í þrem mismunandi útfærslum. 
Ég tók prufuakstur á  Opel 
Grandland X Innovation sem er 
dýrasti bíllinn af Grandland. Það 
sem í upphafi átti að vera 50 til 100 
km prufurúntur endaði í tæpum 
300 km. Það var einfaldlega svo 
gott að keyra bílinn að ég endaði 
í Þjórsárdal og til baka.

Í fyrstu byrjaði ég á innan-
bæjarakstri í tæpa 30 km og 
samkvæmt aksturstölvunni var 
ég að eyða um 10 l af bensíni 
í innanbæjarakstrinum. Næst 
var það langkeyrsla sem var í 
Þjórsárdal og til baka en sú leið er 
um 250 km. Eftir þann akstur sagði 
aksturstölvan mér að mín eyðsla 
hafi verið 7,2 l á hundraðið. Ekki 
slæmt þar sem ég er aldrei í neinum 
sparakstri við mínar prufukeyrslur. 
Uppgefin eyðsla á þessum bíl er 
5,2 lítrar á hundraðið af bensíni í 
blönduðum akstri. 

Þótt vélin sé ekki nema 1,2 l
er hún spræk

Þótt vélin sé ekki nema 1,2 l 
turbo bensínvél skilar hún 130 
hestöflum. Miðað við stærð og 
þyngd bílsins eru þessir 130 hestar 
að skila bílnum vel áfram, svo vel 
að margsinnis hrökk ég upp við að 
ég sá hraðamælisnálina vera komna 
vel hægra megin við fyrstu þriggja 
stafa töluna og varð að slá af svo 
að ökuskírteinið væri ekki í hættu. 
Bíllinn sem ég prófaði var með sex 
gíra sjálfskiptingu, en hinir tveir 
ódýrari bílarnir eru með fimm gíra 
skiptingu.

Hljóðlát vél og góður á möl

Að keyra bílinn er mjög gott, 
sætin hreint út sagt frábær, nánast 
hljóðlaus bensínvél og fótarými 
gott. Mikið er lagt upp úr öryggi 
og þægindum, s.s. hiti í stýri, 
akreinalesari, blindhornsvari, 
fjarlægðarskynjari, bakkmyndavél 
og margt fleira. 

Þessi bíll býður upp á þann 
möguleika að þegar sett er í bakkgír 
fara hliðarspeglarnir sjálfkrafa 
niður og sýna ökumanni jörðina 
rétt fyrir aftan bílinn hvort sínum 
megin (mér leiðist þessi búnaður og 
slekk strax á þessu ef það er í boði 
og bakka eftir speglunum eins og ég 
hef vanist hingað til). Hins vegar er 
þetta mjög gott fyrir þá sem bakka 
með aðstoð bakkmyndavélarinnar.

Það kom mér á óvart hversu 
hljóðlátur bíllinn var á malarvegi, 
en mjög lítið heyrðist undir bílnum 
í steinum sem ég samt fann að voru 
að berja undir bílinn.

Fann aðeins eitt að bílnum
sem mér mislíkar og annað

sem mætti bæta

Grandland er nánast gallalaus bíll á 
góðu verði, en frumsýningartilboðið 
á bílunum þrem er frá 3.790.000 upp 
í 4.190.000. Það er eitthvað með að 
sitja undir stýri á Opel sem gerir það 
að manni líður vel, ökumannssætið 
er eitthvað svo undra þægilegt 
(næstum of þægilegt).

Oft er ég spurður um það sem 
mér mislíkar við bíla, fremur en 

það góða í bílunum, en þessi er 
nánast gallalaus. Það eina sem 
mér mislíkaði er felgustærðin á 
bílnum, en ég vil hafa felgur undir 
bílum eins litlar og mögulegt er til 
að fá meira gúmmí í fjöðrunina, 
sérstaklega á malarvegi. Þess 
vegna hefði ég viljað vera á 17 eða 
16 tommu felgum undir þessum bíl 
þar sem bíllinn er hár undir lægsta 
punkt og hentar vel til aksturs á 
malarslóðum fyrir utan að vera á 
þessum lágu dekkjum (samkvæmt 
sölubæklingi er hægt að fá bílinn 
á bæði 16 og 17 tommu felgum). 
Hinn gallinn er að varadekkið er 
það sem ég kalla „aumingi“ (mjótt 
og væskilslegt).

Lokaorð, góður bíll á góðu verði

Grandland lítur út eins og jepplingur,  
hátt undir lægsta punkt og hentar 
vel til malarvegaaksturs, stöðugur 
og hljóðlátur, en það vantar í hann 
fjórhjóladrifið.

Hljómtækin eru mjög góð 
og nánast ekkert sem truflar 
góðan hljómburð nema veghljóð 

frá hjólbörðunum. Á skjánum 
(bakkmyndavélin) fyrir miðju 
mælaborðinu er hægt að fá upp 
ýmsar stillingar og tengja símann 
við það (hins vegar er ég svo heftur 
í svona tölvu- og símatækni að mér 
dugðu ekki tveir dagar til að átta 
mig á allri þessari tækni).

Sé einhver í hugleiðingum 
að fá sér svona bíl þá er 
frumsýningartilboðið mjög gott, en 
ekki hef ég upplýsingar um hvenær 
því lýkur. Allar nánari upplýsingar 
um bílinn má finna á vefsíðunni 
www.benni.is eða hjá sölumönnum 
í Bílabúð Benna.

É ÁVÉLABÁSINNVÉVÉLÉLALAABÁBÁSÁSISININNNN

Hjörtur L. Jónsson
liklegur@internet.is

Ópel Grandland X Innovation.  Myndir / HLJ

Glettilega líkur jepplingi, en bara með framhjóladrif.

Ekki þarf að kveikja ljósin í Grandland til að afturljósin komi á eins og í 
mörgum bílum.

Farangursrýmið er nokkuð stórt, en varadekkið er það sem ég kalla aumingi.

Í mælaborðinu er hægt að stilla á þrjár mismunandi leiðir til að leggja í stæði 
og að því loknu leggur bíllinn sjálfur í stæðið.

Með því að dingla fætinum undir stuðarann að aftan opnast afturhlerinn, gott 
ef maður er með fangið fullt af einhverju sem á að fara í farangursgeymsluna.

Hef og mun aldrei sætta mig við 
svona stórar felgur og lítið gúmmí. 

Þyngd 1.319 kg

Hæð 1.811 mm

Breidd 1.811 mm

Lengd 4.477 mm

Helstu mál og upplýsingar
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Viðhald véla er jafn nauðsynlegt 
þeim eins og fyrir okkur matur 
og drykkir. Að skipta um olíu á 
réttum tíma er regla sem ekki 
er sett að ástæðulausu sem 
leiðbeining í eigandahandbók 
sem tækinu fylgir. 

Það er hreint með ólíkindum 
hvað margir trassa að skipta 
reglulega um olíu eða fara 
viljandi fram yfir olíuskipti. Sem 
verkstæðismaður heyrir maður 
ýmsar sögur úr smurolíuhorninu:  

„Of dýrt að skipta um olíu, fer 
fram yfir olíuskipti viljandi af 
því að viðkomandi beitir vélinni 
svo mjúklega, ekkert að marka 
uppgefinn tíma á olíunni hér á 
Íslandi því að hér er svo kalt að 
olían dugir lengur.“ 

Allar þessar útskýringar 
eru rangar. Ef skipta á um olíu 
samkvæmt handbók á 10.000 km 
fresti á að gera það á 10.000 km 
fresti og engar undantekningar.

Ég hef séð nýlegan jeppling 
sem ekinn var 85.000 km og hann 
hafði aldrei farið í smurolíuskipti. 
Það tók okkur yfir 30 mínútur að 
plokka olíusíuna úr bílnum og það 
glamraði svo mikið í vélinni þegar 
bíllinn kom inn að það minnti á 
grjótmulningsvél. Þessi bíll fór út af 
verkstæðinu með nýja olíu og síu, 
en það glamraði samt í mótornum.

Vélin brennir olíu

Margir kannast við að þurfa alltaf 
að vera að bæta olíu á vélar. Oftast 
er orsökin út af einhverju sem á sér 
eðlilega útskýringu.

Bílar sem draga mikið kerrur og 
vagna eru í meiri hættuflokki en 
þeir sem aldrei draga neitt. Einnig 
getur verið orsökin að einhvern 
tíma hafi verið farið mikið yfir 

olíuskipti. Svo eru til bílar sem 
alltaf brenna einhverri olíu. Því 
er nauðsynlegt að mæla reglulega 
smurolíumagnið á bílnum (gott 
viðmið er 1000–2000 km fresti). 

Margar sjálfskiptingar eru með 
lokað kerfi og ekki hægt að mæla 
á þeim olíumagnið, það þýðir ekki 

að aldrei þurfi að skipta um olíuna 
eða að mæla á skiptingunni. Til 
eru verkstæði sem sérhæfa sig í að 
þjónusta sjálfskiptingar og um að 
gera að nýta sér þeirra þjónustu í 
að láta þá mæla á skiptingunni og 
skipta um sjálfskiptivökvann.

Litlar vélar viðkvæmar fyrir 
vetrarakstri

Á veturna er meiri líkur á að raki 
komist inn í vélina gegnum öndun 
vélarinnar, en þetta er algengt með 
litlar vélar sem ná ekki fullum 
vinnsluhita oft yfir veturinn og 
kólna á milli notkunar. 

Við kólnunina dregur vélin 
inn í sig rakt vetrarloftið og 
með tímanum verður smurolían 
ljósbrún. Þetta er hægt að sjá 
mjög auðveldlega með því að taka 
áfyllingartappann fyrir smurolíuna 
og kíkja inn í lokið að innanverðu. 
Ef inni í lokinu er ljósbrún froða/
drulla er kominn tími á að skipta 
um olíu, jafnvel þó að langt sé 
í næstu olíuskipti samkvæmt 
smurbókinni.

Það sem er ónýtt, er ónýtt og á 
ekki að reyna að laga

Varahlutir kosta mismikið og 

eðlilegt að margir reyni að lappa 
upp á það sem er að gefa sig, en svo 
eru líka til varahlutir sem kosta svo 
lítið að ekki borgar sig að laga þá. 

Þetta á t.d. við um hljóðkúta, 
en að eyða löngum tíma í að sjóða 
í haugryðgaðan hljóðkút er ekki 
skynsamlegt ef maður metur 
vinnustundir hjá sjálfum sér á 
sæmileg laun. Að margsjóða í 
hljóðkút endar bara á einn veg, eftir 
margra tíma suðuvinnu er maður 
kominn yfir kaupverð á nýjum 
hljóðkút.

Mikið slitin dekk eru hættuleg

Dekkjaverð er í sögulegu lágmarki 

núna og að vera á lélegum 
dekkjum hefur bara ókosti, fyrir 
utan hættuna sem er fyrir hendi á 
lélegum dekkjum. 

Þegar dekk eru það mikið slitin 
að einungis eru eftir í munstrinu 
2–3 mm getur bremsuvegalengd 
aukist um jafnvel tugi metra. Það 
getur hæglega skilið á milli lífs og 
dauða. 

Einnig að slitin dekk eru miklu 
gjarnari á að hirða í sig alls kyns 
rusl af veginum, s.s. nagla, skrúfur 
og oddhvasst grjót sem gata dekkin. 

Þegar dekk springur svo hjá 
manni er maður nánast alltaf að 
flýta sér, vont veður og maður í 
sparifötunum.

ÖRYGGI – HEILSA – UMHVERFI

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300

 KROSSGÁTA Bændablaðsins
Lausn á krossgátu í síðasta blaði

Hjörtur L. Jónsson
liklegur@internet.is
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Örlítið um vélar, tæki og viðhaldsþörf:

Regluleg olíuskipti jafn nauðsynleg og matur mannfólks
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MATARKRÓKURINN

LÍF&LYST – BÆRINN OKKAR

Vorið 1937 var nýbýlið Akurnes 
stofnað í landi Árnaness. 

Í Akurnesi var stundaður 
búskapur að þeirra tíma hætti en 
auk þess hafa alltaf verið ræktaðar 
kartöflur til sölu og má því segja 
að búskapur í Akurnesi hafi alla tíð 
byggst að miklu leyti á kartöflurækt.

Býli:  Akurnes.

Staðsett í sveit: Nesjum, Hornafirði. 

Ábúendur: Sveinn Rúnar 
Ragnarsson og Ragnheiður 
Másdóttir ásamt foreldrum Sveins 
Rúnars, sem eru Ragnar Jónsson og 
Ingunn Jónsdóttir.

Fjölskyldustærð (og gæludýra): Við 
eigum þrjú börn. Björg Sveinsdóttir, 
7 ára, Auður Sveinsdóttir, 4 ára og 
Ragnar Már Sveinsson, 1 árs.

Stærð jarðar?  Passleg fyrir okkur.

Gerð bús? Sauðfjár- og kartöflurækt.

Fjöldi búfjár og tegundir? 440 
vetrarfóðraðar kindur, 7 hross og 
2 hundar. Pökkum og seljum að 
jafnaði um 250 tonn af kartöflum 
á ári.

Hvernig gengur hefðbundinn 
vinnudagur fyrir sig á bænum? 
Á veturna er byrjað á því að fara í 

gjafir og að þeim loknum er farið í 
kartöfluhúsið, þar sem við ýmist 
þvoum eða pökkum kartöflum. 
Það sem eftir af deginum er nýtt 
til annarra verka fram að seinni 
gjöfum. 

Aðrar árstíðir einkennast af 
törnum. Að vori er kartöflusáning 
og sauðburður. Á sumrin er 
heyskapur og kartöfluupptaka hefst 
fyrir sumarmarkað. 

Á haustin tökum við upp 
kartöflur og setjum í geymslu fyrir 
veturinn og förum í göngur og 
fjárrag.

Skemmtilegustu/leiðinlegustu 
bústörfin? Þetta er allt gott hvað 
með öðru.

Hvernig sjáið þið búskapinn 
fyrir ykkur á jörðinni eftir fimm 
ár? Með svipuðu sniði.

Hvaða skoðun hafið þið á 
félagsmálum bænda? Við teljum 
að það megi gera ýmislegt betur.

Hvernig mun íslenskum 
landbúnaði vegna í framtíðinni? 
Vel ef honum verður leyft að þróast 
í takt við nútímann. 

Hvar teljið þið að helstu tækifærin 
séu í útflutningi íslenskra búvara? 
Það er peningasóun. 

Hvað er alltaf til í ísskápnum? 
Flest ætilegt, sumt útrunnið.

Hver er vinsælasti maturinn á 
heimilinu? Hakk og spaghettí með 
nýuppteknum kartöflum.

Eftirminnilegasta atvikið við 

bústörfin? Það kemur ekki neitt 
sérstakt upp í hugann. 

En það er alltaf gott þegar 
árstíðabundin verk ganga vel fyrir 
sig.

Grillaður lax með kóreskum gljáa

Kóreskir grillréttir hafa notið 
mikilla vinsælda víða um heim, 
en þeir eru reyndar oft komnir 
langt frá uppruna sínum og 
fornum hefðum.  

Margir telja að Kóreumenn 
hafi tekið grillmenninguna 
upp á hærra stig en til dæmis 
Kínverjar, sem voru aðallega að 
forðast matarsýkingar með því 
að elda kjöt yfir eldi.  Kóreskir 
grillréttir hafa sérstaklega slegið 
í gegn í Bandaríkjunum þar sem 
grillmaturinn – ýmist kjöt eða 
fiskur – er borðaður í salatvefju 
og stundum á sérhæfðum 
veitingastöðum er gestum boðið 
upp á að grilla sjálfir.

Kóreskur BBQ-gljái (sósa)

1. ¾ bolli púðursykur

2. ¾ bolli soja sósa

3. ¼ bolli mirin (hrísgrjónavín)

4. ¼ bolli vatn

5. 1 msk. hrísgrjónedik

6. 1 ½ msk. chili saxaður

7. ½ msk. sesamolía

8. ½ tsk. malaður svartur pipar

9. ½ msk. ferskur engifer (rifinn)

10. 3 rif hvítlaukur (mulið)

11. 1 vorlaukur laukur (fínt saxað)

12. 1 msk. maísenamjöl

13. 1 msk. af vatni

14. 1 laxaflak

Aðferð

Blandið saman 11 fyrstu hráefnum 
BBQ-sósunnar í stórum potti og látið 
suðuna koma upp. Látið svo malla í 
fimm til sjö mínútur.

Í litlu íláti, blandið saman maísena-
mjöli og vatni, hellið þessu saman við 
sjóðandi sósuna til að þykkja hana. 

Hrærið vel saman, dragið úr hitanum 
og léttsjóðið í  þrjár til fjórar mínútur.
Slökkvið á hitanum og látið kólna.

Kveikið upp í grillinu og hitið að 
miðlungshita.

Setjið laxinn á álpappír og hellið 
helmingi af  kóresku BBQ-sósunni 
yfir laxinn.

Setjið hinn helminginn í skál til að 
hafa sósu með grillinu.

Setjið laxinn á grillið.

Grillið í 10–15 mínútur (lengdin 
fer eftir smekk, sumir vilja hann 
fulleldaðan en lax er bestur smá 
bleikur).

Takið laxinn af  grillinu og toppið 
með smá BBQ-sósu. Skreytið með 
fallegu meðlæti og jafnvel Kimchi, 
gerjuðu hvítkáli að kóreskum hætti, 
og salatblöðum til að setja meðlætið 
og fiskinn inn í svo hægt sé að borða 
eins og vefju með höndunum.

Bakað Alaska

Þessi eftirréttur nær aftur til ársins 
1867, þegar Charles Ranhofer, 
kokkur á frægum veitingastað í New 
York, bakaði nýja köku til að fagna 
kaupum Bandaríkjanna á Alaska af 
Rússum. 

Bakað Alaska er þrátt fyrir útlitið 

fremur auðveldur eftirréttur. Ef þið 
eruð að flýta ykkur er keyptur ís 
og tilbúinn súkkulaðibotn, sem er 
auðveld lausn, en ekkert kemur í stað 
heimabakaðrar útgáfu. 

Eldur og ís, eða bakað Alaska, er 
einn af bestu sumareftirréttunum, 
með jarðarberja- og vanilluís og 
súkkulaðibotni. Smurður og brúnaður 
marens settur utan um, sem er svo 
ristaður með gasloga. Marengsinn 
gerir eftirréttinn algerlega ómót-
stæðilegan.

Vanilluís

 › 1 1/4 bolli (300 g) þeyttur rjómi

 › 1/2 dós (198 g) sæt niðursoðin mjólk  
 (fæst í Asíumörkuðum)

 › 2 tsk. (10 g) vanilluþykkni

 › 30 g mjólkursúkkulaði, rifið

Jarðarberjaís

 › 1 1/4 bolli (300 g) þeyttur rjómi

 › 1/2 dós (198 g) sæt niðursoðin mjólk  
 (fæst í Asíumörkuðum)

 › 1/2 bolli (120 g) jarðarberjasulta

 › Rauður matarlitur, valfrjálst og eftir  
 smekk

Vanilluís

 › 100 g dökkt súkkulaði

 › 1/2 bolli (110 g) smjör

 › 1 tsk. (1 g) neskaffi instant kaffiduft

 › 1/2 bolli (100 g) sykur

 › 2 egg

 › 1 tsk. (5 g) vanilluþykkni

 › 1 msk. (8 g) kakóduft

 › 1/2 tsk. (2 g) salt

 › 1/2 bolli (65 g) hveiti

Marengs

 › 3 stórar egg hvítur

 › 1/4 tsk. (1 g) krem af tartar (má sleppa  
 en hjálpar)

 › 1/4 tsk. (1 g) salt

 › 1/2 bolli (100 g) sykur

 › 1 tsk. (5 g) vanilluþykkni

Aðferð
Undirbúið vanilluísinn. Í stórri 
skál þeytið rjómann þar til hann 
er orðinn stífur. Blandið saman 
sætu niðursuðumjólkinni og 
vanilluþykkni þar til það er vel 
blandað saman. Hrærið súkkulaðinu 
saman við.

Hellið blöndunni í loftþétt ílát.

Undirbúið jarðarberjaísinn. Í stórri 
skál skuluð þið þeyta rjómann þar 
til hann er stífur (léttþéttur). Blandið 
sætu niðursuðumjólkinni saman við, 
jarðarberjasultunni og matarlit, þar 
til öllu er vel blandað saman.

Hellið jarðarberjablöndunni í 
loftþétt ílát.

Frystið bæði ískremin í um það bil 
tvær til þrjár klukkustundir.

Notið litlar skálar eða eina stóra og 
setjið plastfilmu inn í skálina.

Smyrjið jarðarberjaísinn frá 
botninum á skálinni og upp á 
brúnirnar.

Setjið vanilluísinn í miðjuna.
Setjið plastfilmu yfir og í frost 
áfram í um fjórar klukkustundir 
eða yfir nótt. 

Á meðan undirbúið þið brownie-
súkkulaðibotninn.

Súkkulaði-brownie 

Hitið ofninn í  180 gráður. Smyrjið 
hliðina og botninn á formi (20 cm). 
Setjið svo á bökunarpappír.

Bræðið súkkulaðið og smjörið í 
miðlungsstórri skál, yfir vatnsbaði, 
og hrærið öðru hvoru þar til blandan 
er slétt og fín. Fjarlægið súkkulaðið 
úr hitanum. Setjið instant-kaffiduft 
út í og hrærið sykrinum saman við. 
Þetta er kælt örlítið.

Setjið svo eggin út í blönduna eitt 
og eitt í einu og þeytið þar til þetta 
hefur blandast vel saman. Hrærið 
vanillunni saman við og bætið 
síðan hveiti, salti og kakódufti við 
og hrærið vel.

Hellið blöndunni í formið og bakið 
í um það bil 25 mínútur þar til 
tannstöngull sem settur er í miðjuna 
kemur hreinn úr.

Látið súkkulaði-brownie botninn  
kólna alveg áður en hann er settur 
ofan á ísinn.

Undirbúa marengsinn. Setjið 
eggjahvítu, sykur, creme af tartar 
og salt í hitaþolna skál. Setjið yfir 
pönnu með vatni  (bain-marie/ 
vatnsbað).

Hrærið stöðugt í um það bil fimm 
mínútur, þar til það nær 71 gráðu.

Takið af hitanum og setjið yfir í 
hrærivélaskál.

Byrjið á að hræra á miklum hraða 
í um fimm til sjö mínútur, þar til 
gljáandi stíf froða hefur myndast. 
Hrærið vanilluþykkni saman við 
blönduna.

Þegar  brownie-botninn er frosinn, 
hvolfið skálinni og fjarlægið 
plastfilmuna. Dreifið marengs yfir 
ísinn. Notið skeið til að búa til toppa 
í marengsinn. Ristið með gasloga í 
eina til tvær mínútur.

Berið kökuna fram (atvinnumenn 
myndu hita smá romm við vægan hita 
og kveikja í og hella svo yfir ísinn við 
borð gestsins. 

Bjarni Gunnar Kristinsson
matreiðslumeistari

Akurnes
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Prjónaðar tátiljur með garða-
prjóni og picot-kanti frá Drops 
Eskimo. 

Stærðir:  20/21 - 22/23 - 24/25 - 26/28 – 29/31 
– 32/34

Lengd fótar: 12 - 13 - 15 - 17 - 18 - 20 cm 

Garn: Drops Eskimo

100-100-150-150-150-200 g nr 54, millifjólublár

Prjónar: hringprjónar (40, 60 eða 80 cm) nr 5 – eða 
þá stærð sem þarf til að 17 lykkjur x 33 umf með 
garðaprjóni verði 10 x 10 cm.

Garðaprjón (prjónað fram og til baka):

Lykkjurnar prjónast slétt í öllum umf.

PICOT KANTUR (prjónaður fram og til baka):

Umferð 1 (= rétta): Prjónið sl.

Umferð 2 (= ranga): Prjónið sl.

Umferð 3 (= rétta): Prjónið sl þar til 4 lykkjur eru 
eftir, þær eru prjónaðar þannig: 2 slétt saman, sláið 
uppá prjóninn, í hverja og eina af 2 síðustu lykkjum 
eru prjónaðar 2 lykkjur = 2 nýjar lykkjur á prjóni.

Umferð 4 (= ranga): Takið 1 lykkju óprjónaða, 
1 lykkja sl, steypið óprjónuðu lykkjunni yfir, 1 
lykkja sl og steypið öftustu lykkju á hægri prjón 
yfir fremstu, fækkað hefur verið um 2 lykkjur 
– prjónið nú sl út umf. Endurtakið umf 1 til 4.  

TÁTILJA:

Stykkið er prjónað fram og til baka. 

UPPÁBROT:

Fitjið upp 14-14-16-16-18-18 lykkjur á hringprjóna 
nr 5 með Eskimo. Setjið 1 prjónamerki innan við 
4 síðustu lykkju á prjóni á vinstri hlið á stykki 
(séð frá réttu). Prjónið garðaprjón– sjá skýringu 
að ofan, jafnframt er prjónaður picot kantur 
yfir síðustu 4 lykkjurnar – sjá skýringu að ofan. 
Haldið svona áfram þar til prjónaðar hafa verið 
alls 56-64-68-76-84-88 umf garðaprjón, stykkið 
mælist ca 17-19-21-23-25-27 cm, fellið af. 

FÓTUR:

Prjónið upp 1 lykkju í hvern garð meðfram langhlið 
án picot kantar = 28-32-34-38-42-44 lykkjur. Prjónið 
garðaprjón í 2 cm, síðasta umf = frá röngu. 

Prjónið fyrstu 8-10-11-12-14-15 lykkjur með 
garðaprjóni og setjið þessar lykkjur á band, aukið 
út um 1 lykkju, prjónið næstu 12-12-12-14-14-14 

lykkjur með garðaprjóni, aukið út um 1 lykkju, prjónið 
síðustu 8-10-11-12-14-15 lykkjurnar og setjið þær á 
band, klippið frá. Prjónið síðan garðaprjón yfir þær 
14-14-14-16-16-16 lykkjur sem eftir eru. Þegar efri 
hlutinn mælist 4-4-5-6-6-7 cm fellið af 1 kantlykkju 
á hvorri hlið frá röngu = 12-12-12-14-14-14 lykkjur, 
setjið lykkjur á 1 band. Klippið frá. Prjónið næstu umf 
þannig (= rétta): Prjónið lykkjur af bandi jafnframt 
eru prjónaðar upp 7-7-9-10-10-12 lykkjur hvoru 
megin við efra stykki innan við 1 kantlykkju = 
42-46-52-58-62-68 lykkjur. Héðan er nú mælt. 
Haldið áfram fram og til baka með garðaprjóni. 
Setjið 1 prjónamerki fyrir miðju framan á tá. Þegar 

stykkið mælist 2 cm eru prjónaðar 2 lykkjur slétt 
saman hvoru megin við prjónamerki og prjónið 2 
lykkjur slétt saman innan við 1 kantlykkju á hvorri 
hlið, endurtakið úrtöku í annarri hverri umf (= alls 4 l 
færri í annarri hverri umf). Haldið áfram með úrtöku 
þar til stykkið mælist 3-3-4-4-5-5 cm – fellið af. 

Saumið saum undir il yst í lykkjubogann svo að 
saumurinn verði ekki of þykkur. Prjónið aðra tátilju 
alveg eins. 

Prjónakveðja,
Mæðgurnar í Handverkskúnst
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Kósísokkar á börn
HANNYRÐAHORNIÐ

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

3 5 9 1 4

2 8 6

6 7 4 3

5 4 3 2

1 9 7

9 6 8 1

5 2 1 6

3 7 1

6 7 9 5 8

Þyngst

4 3 1 7

1 3

8 7 6 9

5 7 9 8

3 4

6 5 2 1

1 6 2 4

6 8

8 2 6 9

6 4 7

1 2 4

2 4

8 7 5 6

1 5

5 2 6 8

4 7

5 2 3

6 9 1

7 5 1

1 9 4

8

3 5

9 2 4 1 6

8 7

4

9 1 2

2 6 3

Fór í stærsta 
turn í heimi

FÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐ

Andreas Haraldur er nýlega 
fluttur í Flóahrepp með foreldrum 
og þremur systrum.  

Hann á ættir að rekja til Japans 
og Þýskalands og langar að 
heimsækja þessi lönd. Andreas 
stundar hestamennskuna og er mjög 
áhugasamur um að rækta hross. 

Nafn: Andreas Haraldur Ketel.

Aldur: 12 ára.

Stjörnumerki: Steingeit.

Búseta: Lækjarbakki í Flóa.

Hvað finnst þér skemmtilegast í 
skólanum? Íþróttir, vera með vinum 
mínum.

Hvert er uppáhaldsdýrið þitt? Ef 
ég má velja hvaða dýr sem er myndi 
ég klárlega velja úlfinn. 

Ef það er verið að spyrja um dýr 
í sveit þá segi ég hundur.

Uppáhaldshljómsveit: Á enga 
uppáhalds hljómsveit en Khalid er í 
miklu uppáhaldi núna.

Uppáhaldskvikmynd: Rampage.

Fyrsta minning þín? Fyrsta minning 
mín í fljótu bragði var þegar ég var í 
leikskólanum að Hólum í Hjaltadal 
að leika mér í stóra skóginum með 
pabba, mömmu og Kamillu.

Æfir þú íþróttir eða spilarðu á 
hljóðfæri? Ég æfi fótbolta og hef 
mjög gaman af.

Hvað er það klikkaðasta sem þú 
hefur gert? Þegar ég fór til Dubai og 
fór meðal annars í Burj Kalifa, stærsta 
turn í heimi, með fjölskyldunni.

Næst » Þar sem Eva Rut skoraði á mig ætla ég 
að skora á Soffíu Náttsól sem býr í Forsæti 2.

Hamrahlíð 17
Hús Blindrafélagsins

Sími  552-2002

ÓDÝR
Margskipt gleraugu

Verð 39.900 kr
Margskipt gler frá Essilor (afgreiðslutími +/- tvær vikur)

ÓDÝR
Margskipt gleraugu

Umgjörð og gler
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LESENDABÁS

Þjóðvegur 60 – Saga sigra
og svikinna loforða – fyrri hluti
Tíu ár eru síðan deilur um þjóðveg 
60 í Gufudalssveit hófust, þ.e. um 
svonefnda B-leið. Tuttugu ár eru 
liðin síðan svæðisskipulag var 
samþykkt á þeirri leið. Ástæða 
er til að rifja upp þann feril þótt 
ófagur sé. 

Horfum aðeins til baka. Ekki mátti 
opna vegi vestur fyrir fyrr en upp úr 
aldamótum að reglulegur mokstur 
hófst á leiðinni Bjarkalundur-
Flókalundur. Innan þriggja ára 
verður búið að endurbyggja vegi á 
allri leiðinni, nema þann kafla sem 
deilur standa um. 

Áður fyrr

Firðirnir við norðanverðan 
Breiðafjörð voru um aldir notaðir 
til samgangna. Að sumrinu á bátum 
en á hestum og gangandi á vetrum 
yfir ísilagða firðina. Vélaöld hófst 
með litlum dráttarvélum upp úr 
1950. Veturinn 1971 fór Reynir 
Bergsveinsson í Fremri Gufudal, 
bróðir undirritaðs, ferð á ís á 
dráttarvél að sækja börn okkar í 
Reykhólaskóla. Skólastjóri keyrði 
börnin inn undir Skútunaust og þar 
tók Reynir dótið á vélina en börnin 
gengu. Einhverju sinni skruppum 
við bræður á gömlum Plymouth bíl 
frá Gufudal út í Gufufjörð og inn 
Þorskafjörð að Kinnarstöðum, á 
traustum ís og í góðu færi. Varðandi 
þá ferð situr í minni, að við vorum 
fljótir í för.

Böll í Hvammi

Um haustið 1950 var Sigurður 
Pétursson búinn að ryðja fyrir vegi 
að fyrstu vesturbrún á Hjallahálsi. 
Hann var með jarðýtu sem hann 
keypti með Ólafi E. Ólafssyni og 
Ingimundi Magnússyni; splunkunýr 
Nalli TD 14. 

Siggi P kom akandi á bíl 
sínum Dodge Wipon á skógarball 
í Hvamminum við Ódrjúgsháls. 
Var mikið klappað þegar Siggi P 
skrönglaðist upp þrönga hestagötuna. 
Þar voru mættir Gufsarar, Eyjamenn, 
Hólmarar, innsveitarmenn og 
Reyknesingar. Samkoman byrjaði 
með ræðu Þórarins Þór, var hann 
léttur í lund og enginn Helgi 
helgislepja yfir honum. Menn 
nærðust á rabarbaragraut með rjóma, 
mjólk og kaffi var einnig í boði og 
meðlæti. 

Svona samkoma þurfti mikla 
vinnu í undirbúning og hjálpuðust 
allir að. Þar voru framarlega í flokki 
stórir systkinahópar frá flestum 
bæjum í sveitinni, sem þá voru í 
byggð. 

Harmonikkuleikarar voru 
Erlingur í Bæ eða Eiríkur frá 
Kollafjarðarnesi. Sjávarföll réðu því 
hvað böllin stóðu lengi og hvenær 
þeim lauk. Þeir sem komu í bátum 
þurftu að geta lent og tekið fólkið um 
borð. Svo var talsverð vinna að taka 
niður tjaldið og ganga frá, ekkert 
rusl varð eftir eins og búast hefði 
mátt við. 

Það var ekki búið að finna upp 
plastið og það eina sem selt var, 
ölið í glerflöskum sem ölgerðirnar 
vildu fá í kössunum til baka. Ég hætti 
síðastur á skógarballi. 

Það er lítið eftir af Hvamminum 
í dag. En umhverfið er frábært, 
Hálsgilið, Bríkurnar og 
Fannlækurinn eru á sínum stað. 
Þarna finna listamenn sér mótíf. 
Þökk sé alvöru náttúruunnendum, 6 
sumarhúsaeigendum, sem barist hafa 
gegn vegalagningu um Lómafjörð og 
þessa fallegu hlíð. Össur í Álfaborg 

og Jenný, landeigandi frá Djúpadal, 
áttu sinn þátt í að vernda landið. 

Vegagerð

Hversdagsleikinn var tekinn við og 
Siggi P var strand í vegagerðinni 
því mælingamaður Vegagerðarinnar, 
Jón Víðir, hafði mælt fyrir veginum 
í gegnum meira en 1 ½ km klettabelti 
í brattri hlíð (sama og D2 leið nú). 
Fjárveitingin í 10 ár hafði ekki 
dugað. 

Sveitarstjórn í Gufsu skaut þá á 
fundi og leitaði tilboða hjá Sigga P 
sem gerði veginn frá Djúpadal og 
vestur fyrir Ódrjúgsháls eins og hann 
er í dag. Hann hætti vinnu vestarlega 
á hálsinum um haustið. Vorið eftir 
var ég að vinna á V4 dráttarvél hjá 
Búnaðarfélagi Flateyjarhrepps. Síðar 
um vorið tók ég að mér að vinna í 
vaktavinnu á TD14 með Sigga P. 

Við byrjuðum á snjómokstri á 
Þorskafjarðarheiði og Siggi vann 
í lagfæringum í Heiðabrekkum í 
Langadal. Þaðan fór ég á ýtunni 
akandi að kvöldi og var kominn 
í Bjarkalund eftir 16 tíma og var 
þá orðinn feginn hvíldinni. Ég 
hlýt að hafa gist í Bjarkalundi, 
þau ráku hótelið Jón Hákonarson 
og kona hans, Hólmfríður 
Eyjólfsdóttir, með miklum sóma 
fyrir Barðstrendingafélagið. Húsið 
var að töluverðu leyti byggt í 
sjálfboðavinnu. Þetta var nú útúrdúr. 

Ég skrölti á ýtunni út Barmahlíð 
að tilraunastöðinni á Reykhólum. 
Þar áttum við að vinna við að jafna 
út skurðruðninga og herfa með 
stóru herfi sem reyndist til einskis 
gagns fyrr en að ráðsmaðurinn 
Konni fékk Sigurð frá Kvískerjum 
til að plægja landið. Sigurður var 
að vinna hjá Landnámi ríkisins 

með TD9 Nalla sem Búnaðarfélag 
í Öræfum keypti. 

Eftir 3 sumur fór Sigurður með 
skuldlausa vélina heim í Öræfin. 
Sigurður Elíasson tilraunastjóri var 
ekki heima þær vikur sem við unnum 
í stöðinni. Konni hét ráðsmaðurinn, 
sá er gaf Barðstrendingafélaginu 
Konnakot, skemmtilegur náungi og 
góður hagyrðingur. Að vinnu lokinni 
í stöðinni fór ég vestur á Ódjrúgsháls 
að ýta upp vegi áfram vestur.

Gömul hugmynd

Það var líklega veturinn 1967 að þeir 
félagar Magnús frá Botni og Sverrir 
Runólfsson Vestur-Íslendingur, röltu 
á ís frá Reykjanesi, og vestur að 
Skálanesi. Magnús hefur sennilega 
verið einhvern tíma í Reykjavík. 

Hann fékk þá hugmynd að 
loka mynni Þorskafjarðar með 
Skálaneshrauninu og stífla þannig 
fjörðinn. Hann kom hugmyndinni svo 
rækilega á framfæri að hún lifnar við 
og dafnar ennþá, 56 árum síðar. Nú 
síðast með brú að norskri fyrirmynd. 

Magnús frá Botni var um 
margt frumherji þótt hugmyndir 
hans gengu ekki allar upp, hann 
vann í jarðýtunni Ásaþór í fjölda 
ára og átti þátt í lagningu vega á 
Vestur-Barðaströnd, til dæmis um 
Þingmannaheiði og Klettsháls.

Mannskaðar á heiðum

Þarna um veturinn 1967 hringdi 
Ómar Ragnarsson í mig og bað mig 
að skreppa og hitta sig á Melanes-
flugvelli á ákveðnum tíma. Ég gerði 
það, aðalerindið var að spyrja um 
álit mitt á tillögu Magnúsar í Botni 
um að leggja veg frá Melanesi að 
Reykjanesi. Ég man ekki hvaða orð 
ég notaði. Þau hafa sennilega verið: 
„fráleitt“ eða „glórulaust“. 

Ég benti á að í stórstreymi 
yrði ölduhæð mjög há í útfalli og 
sérstaklega í SV hvassviðri. Auk 
fjölda neikvæðra atriða. Miklu 
gáfulegra væri að leggja veg yfir 
Gufufjörð og Djúpafjörð því þeir 
þornuðu um fjöruna. Fleira ræddum 
við, Ómar átti góð og talsvert mikil 
samskipti við okkur í Gufsu. Hann 
hringdi í mig og fékk keyrslu inn á 
Klettháls. Þar höfðu tvö ungmenni 
orðið úti og hann skoðaði vettvang 
þar sem þau festu bíl sinn. 

Gunnlaugur Pétursson, 
tengdasonur fyrrum ábúenda í Gröf, 
hefur skrifað mikið um málefni 
þessarar vegalagningar. Í einni þeirra 
fjallaði hann um litla slysahættu á 

Hjalla og Ódrjúgshálsi. Taki ég 
saman síðastliðin 30 ár hafa orðið 
8 dauðsföll frá Gilsfirði vestur yfir 
Klettsháls, auk þess fjöldi slysa á 
fólki; og hundruð milljóna tjón á 
bílum. 

Ég man sérstaklega eftir þessari 
blaðagrein. Einmitt þess vegna er 
mikilvægt að reyna að sneiða hjá 
hálsum og fjallvegum, sé þess nokkur 
kostur. Veður geta verið þar afar 
ill þegar ágætlega viðrar niðri við 
sjóinn og einnig er eldsneytiseyðsla 
farartækja mun meiri við að keyra 
fjallvegi.

Spáin brást

Ástæða er til að rifja upp aðdraganda 
mestu samgöngubótar á þjóðvegi 
60, veginn yfir Gilsfjörð. Samstaða 
íbúanna beggja megin fjarðar réð 
úrslitum. 

Þegar vegur yfir Gilsfjörð var 
í undirbúningi heyrðust háværar 
raddir um að lífríkinu væri hætta 
búin. Örninn, rauðbrystingur og fleiri 
tegundir talin í hættu. Háværastir 
voru menn úr Fuglaverndarfélagi 
Íslands. Rannsóknir og vöktun fyrir 
og eftir staðfestu að framkvæmdin 
hafði engin áhrif á þessar 
fuglategundir né heldur æðarvarpið 
í hólmunum. Tafðist það um þrjú ár 
að verkið hæfist. 

Gilsfjarðarnefnd starfaði árin 
þegar verkið var í undirbúningi. 
Formaður hennar var Sigurbjörn 
Sveinsson, læknir í Búðardal. 
Nefndin átti fundi með þingmönnum 
og mætti á nefndarfundi í Alþingi og 
var starf hennar ómetanlegt. 

Þegar allt var á lokastigi stóð 
til að fresta verkinu um óákveðinn 
tíma. Gilsfjarðarnefnd boðaði til 
fundar í Dalabúð, sem fylltist af fólki 
búsettu beggja vegna fjarðar, ásamt 
þingmönnum, sem var rækilega 
lesinn pistillinn af Sigurbirni og 
fleirum. Árangurinn varð sá, að 
framkvæmdir hófust eins og ætlað 
var. Samstaða íbúanna beggja megin 
fjarðar réð úrslitum. 

Að verki loknu við borðaklippingu 
haustið 1998 flutti Halldór Blöndal, 
þáverandi samgönguráðherra, 
ræðu, þar sem fram kom að þetta 
væri bara byrjunin á þverun fjarða 
í Austur-Barðastrandarsýslu. 
Einhver áhrif hefur þessi ræða 
haft á sveitarstjórnarmenn í 
Reykhólahreppi. Það sama ár var 
samþykkt í svæðisskipulagi fyrir 
Reykhólahrepp að vegur komi 
yfir þrjá firði að Melanesi. Það 
var gert í samráði við Snæbjörn 
Jónasson, þáverandi vegamálastjóra. 
Þegar það var samþykkt var 
Guðmundur Ingólfsson sveitarstjóri 
í Reykhólahreppi.

Tími kominn á breytingar

Ég legg ekki í að fjalla um vegi og 
samgöngur þau tæplega 40 ár sem 
við fjölskyldan bjuggum í Gufudal. 
Um 1985 var lokið endurbótum á 
Hjallahálsi sem Vegagerðin vildi 
meta sem hluta af D-leið. Á veturna 
var flugið notað til ferðalaga, 
Björn Pálsson og Ernir á Ísafirði. 
Þungaflutningar komu sjóleiðis 
með Baldri, áburður að vori og 
fóðurvörur að vetri. 
Í seinni hluta greinarinnar verður 
farið nánar yfir þær deilur sem 
staðið hafa síðustu ár um val á 
nýju vegarstæði á þjóðvegi 60 í 
Reyhólahreppi.

Kristinn Bergsveinsson
frá Gufudal

Umrætt svæði við þjóðveg 60 og ýmsar tillögur um lagningu vegar um 

eftir að niðurstaða fáist í málið. 

Mynd / HK

Mynd / HKr. 
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Sími 535 3500
www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is

Fella SM320  
Árgerð 2015, vinnslubreidd 3,0m.

6 diska slátturvél.

Verð 890.000.- kr. án vsk.
            1.103.600.- kr. með vsk.

Weidemann 1240  
Árgerð 2011, vinnustundir 1,050.

33 hö, Lyftigeta 1.150 kg.

Verð 2.650.000.- kr. án vsk.
            3.286.000.- kr. með vsk.

Valtra N123  
Árgerð 2014, vinnustundir 2,000.

135 hö, gírkassi 36x36.

Verð 7.560.000.- kr. án vsk.
            9.374.400.- kr. með vsk.

McCormick
C105 Max  

Árgerð 2006, vinnustundir 3,400.
105 hö, gírkassi 12x12.

Verð 1.990.000.- kr. án vsk.
            2.467.600.- kr. með vsk.

New Holland 
TS110A Delta

Árgerð 2007, vinnustundir 5,680.
110 hö, gírkassi 16x16.

Verð 3.580.000.- kr. án vsk.
            4.439.200.- kr. með vsk.

Til sölu
Hægt er að skrá auglýsingar og greiða með auðveldum hætti á bbl.is 
Verð: Textaauglýsing kr. 2.250 m. vsk (innan við 140 slög) og kr. 5.500 texti + mynd. 
Skilafrestur: Fyrir kl. 16:00 á þriðjudegi fyrir útgáfu. 

Sími: 563 0300  |  Netfang: augl@bondi.is  |  Veffang: www.bbl.is
MultiOne 8.4P
Árg. 2015, fer á götuna 2016.
17 vst. Skófla og gaflar.
Verð: 3.000.000 kr. + vsk.
Öll tilboð skoðuð.

Tsurumi mótorknúnar 
bensín/dísel vatnsdælur í 
miklu úrvali.

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

Eichinger steypusíló og  
brettagaflar í miklu úrvali.

Weber jarðvegsþjöppur og 
hopparar til á lager.

Tsurumi dælur í miklu úrvali.

www.merkur.is

Uppl. í síma 660-6051

JCB 8026 smágrafa
Árg. 2013. 2.490 vst. 2,8 tonn. 
3 skóflur, þar af ein tilt.
Verð: 2.900.000 + vsk.

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

FG Wilson P100 rafstöð
Árg. 2007. 5.100 vst. 80 kw. 
Perkins díeselvél. 2ja öxla drátt-
a r  vagn, með töflu og tenglum. 
Uppl. í síma 660 6050.
Verð: 1.400.000 kr. + vsk.

Lambheldar hliðgrindur. Breidd 4,27 
m, hæð 1,10 m. Möskvastærð 10 x 
15 cm. Verð fyrir 1 stk. 24.900 kr. auk 
vsk. Verð 2-4 stk. 22.900 kr. auk vsk. 

Uppl. í síma 669-1336 og 899-1776, 
Aurasel ehf.

Burstabæir í garða með ljósi og vitar 
með ljósi til sölu. Uppl. í síma 694-
4429.

Liprar og léttar fjárgrindur. Hægt 
að krækja saman án aukahluta. 
Breidd 180 cm. Hæð 90 cm. Verð 
pr. stk. kr. 7.900 án vsk. Ef keyptar 

stk. kr. 6.900 án vsk. Aurasel ehf. 
Pöntunarsímar 899-1776 og 669-
1336.

Glæsilegur Bayliner árg. 2006, 
bensín-blæju skemmtibátur til sölu, 
350 V8 mótor. Báturinn er allur 

með nýju leðri, klósett, svefnaðstaða, 

með stæði í höfn og staðsettur við 
Snarfara. Skoða öll skipti. Uppl. í 
síma 832-7111.

Pirate bátar, smíðaðir í Wales 
í UK. Mjög vandaðir bátar með 
mikla sjóhæfni. Margir möguleikar 
á útfærslum. Svansson ehf. 
netsala. S. 697-4900. Tölvupóstur:  
siggi@svansson.is - www.svansson.is

Kerrur á einum og tveimur öxlum, 
með og án bremsa, ýmsar útfærslur, 
breiddir og lengdir. Gæðakerrur – 
Góð reynsla. Brimco ehf. Flugumýri 
8, Mos. sími 894-5111. Opið 13-
16.30 - www.brimco.is

Daewoo Musso árg. 2003. Skoðaður 
2019. Bíll í toppstandi, góð dekk 
+vetrardekk. Ekinn aðeins 166.000 
km. Reyklaus, vel með farinn. 2 
eigendur. Verðhugmynd 500.000 
kr. Uppl. í síma 820-3860.

Eðalvagn til sölu. Skoda Oktavia, 
sjálfskiptur dísilbíll árg. 2007 ekinn 
240.000 km. Þetta er bíll sem alltaf 
hefur verið hugsað vel um, 2 eigendur 

2009. Allt nýtt í bremsum síðan í 
júlí. Þjónustaður hjá viðurkenndu 
verkstæði Bílson í gegnum árin. Nóg 
pláss fyrir barnavagn, nokkur golfsett, 
4 hnakka eða hvað annað sem vill í 
skottinu. Vetrardekk á felgum fylgja. 
Verð 550.000 kr. Uppl. í s. 695-7020.

Eigum á lager varahluti í Jeep, 
Chrysler og Dodge. Sérpöntum í 
allar tegundir frá USA. Hagstætt 
verð. Bíljöfur - varahlutir ehf. 
Smiðjuvegi 72, Kóp. Sími 555-4151 
– varahlutir@biljofur.is

Háþrýstiþvottadælur fyrir allan 

á frábæru verði frá Comet, www.

á traktor. Heitt og kalt vatn, mikið 

bar. Hákonarson ehf. Uppl. í s. 892-
4163, hak@hak.is, www.hak.is

Glussaknúnar vatnsdælur fyrir 
tankbíla og vinnuvélar. Sjálfsogandi 
dælur í mörgum stærðum sem dæla 
allt að 120 tonnum á klst. Einnig 
dælur með miklum þrýstingi, allt 
að 10 bar. Hákonarson ehf. S. 892-
4163, hak@hak.is, www.hak.is

Til sölu MAN TGA 41-430 árg. 
2005, ekinn 190.000 km. Krani 

Dráttarstóll undir palli. Verð 14 millj. 
kr. +vsk. Uppl. veitir Magnús í síma 

Stubbastandar - Stubbahólkar. Bæði 
frístandandi og veggfestir. Uppl. í 
netfangið stubbastandur@gmail.com 
og í síma 842-2535.

Benz 814D húsbíll, árg. 1992. Mikið 
uppgerður. Uppl. í síma 822-3650, 
Siggi.

Taðgreip. Breiddir: 1,2 - 2,5 m. 
Mjög vandaður og sterkur búnaður, 
framleiddur í Póllandi. Allar festingar 
í boði, festingar og slöngur fylgja. 
Eigum greipar á lager. Hákonarson 
ehf. S. 892-4163, hak@hak.is,  
www.hak.is

Burstabæir í garða með ljósi, vitar 
með ljósi og skipalíkön til sölu. Uppl. 
í síma 694-4429.

hnífur. Mótorar staðsettir fyrir utan 
votrými. Inntak fyrir vask, sturtu, 
baðkar. Margar stærðir sem henta 
fyrir íbúðar- og atvinnuhúsnæði. 

Hákonarson ehf. S. 892-4163,  
hak@hak.is

Norskar skádælur. 5“ eða 6“ dælurör, 
4,3 m eða lengra. Dælugeta, frá 
8.000 L/min. Hræristútur sem 
hægt er að snúa 360° Skurðarblöð 
á dæluhjóli. Þarf op sem er 70 
cm x 70 cm. Hákonarson ehf,  
hak@hak.is , s. 892-4163.

Backhoe fyrir dráttarvélar. Margar 
stærðir. Gröfudýpt: 1,3 - 4,2 metrar. 

aukabúnaði. Hákonarson ehf. S. 
892-4163, hak@hak.is, www.hak.is

Til sölu Saltkassi 2014 árgerð af 
Epoke SH 4900 Sirius Combi Ast. 
Salt/sand og pækil-dreifari. Allar 
nánari uppl. í síma 892-1157.
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Sanddreifarar fyrir 
traktora
Nokkrar stærðir í boði,  
1–2,3 m breiðir
Verð frá: 340.000 kr. + vsk.

Snjótönn, 3000 HD
3 m, með Euro festingu
Verð: 290.000 kr. + vsk.

Snjótönn fyrir lyftara
2,5 m breið.
Verð: 165.000 kr. + vsk.

Salt- og sanddreifari  
Pronar, EPT15 
1,5 m³, rafstýrður, 12V
Verð: 1.190.000 kr. + vsk.

Fjölplógur Pronar,  
PUV 3300M, 3,3 m 
Verð: 890.000 kr. + vsk.

Aflvélar ehf., Vesturhraun 3,  
210 Garðabær, S: 480-0000 

www.aflvelar.is sala@aflvelar.is

Varmahús Nudura einangrunar 
steypumót sem standast íslenska 
staðla, samanlögð 13 cm 
einangrun, stærð 244 cm og hæð 

 

 

 

Guðmundsson, lögmaður, í síma 
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Álbrautir fyrir kerruna. Parið frá 400 
kg. Í burðargetu og allt að 3.500 kg. 
Ýmsar lengdir. Parið frá 21.500 kr. 
m.vsk. Sendum um land allt. Brimco 
ehf. Flugumýri 8, Mos. S. 894-5111. 
Opið frá kl. 13-16.30. www.brimco.is

Hesthús, 20 x 7 (140 fm), ósamsett í 

með yleiningum, 10 gluggar, vélræn 
loftræsting, 2 hurðir, 100 mm 
einangrun, þakrennur, rautt þak. 
Allar teikningar. 17 stíur, (18 hesta) 

Teikningar og nánari upplýsingar 
í vidarholt@vidarholt.com eða  
s. 863- 8810.

Uppl. í síma 854-4548.

135 Massey Ferguson, árg. '76. 

bílalakki. Er á Akureyri. Tilboð 
óskast. Myndir á www.facebook.

2408 og jbsmalari@gmail.com

Verð ein milljón kr. Ný skoðun. Fleiri 
rútur í boði. Uppl. í síma 893-4246. 
Myndir á www.snorritravel.is

Verðhugmynd 1.500.000 kr. Öll 
raunhæf tilboð skoðuð. Báturinn er 
á Akureyri. Upplýsingar í síma 861-
3652, hildur41@internet.is

tegundir véla. Eigum á lager Cat 
2 og Cat 3. Getum einnig útvegað 
ýmsa varahluti í dráttarvélar og 
landbúnaðartæki. Upplýsingar í 
jspeg@simnet.is og í síma 893-
9610.

Kanevagninn ógurlegi. 23T 
malarvagn. V. 3.750.000 kr. +vsk. 
Vallarbraut. Sími 841-1200 og 841-
7300.

Hinn Kanevagninn. Þú getur sett 
12,5T á þennan. Tilboðsverð: 
1.290.000 kr. +vsk. Vallarbraut s. 
841-1200 og 841-7300.

Nugent vélakerrur. 3,7 x 1,8 m. 3.500 
kg heildarþyngd. V. 950.000 kr. +vsk. 
Vallarbraut - sími 841-1200 og 841-
7300.

vélakerran. Tekur slatta af rollum 
eða t.d. 3 rúllur. Verð frá 510.000 

upphækkunum. Vallarbraut sími 
841-1200 og 841-7300.

Nugent greipar. Faðmgreipar - 

Rúlluskerar með grípara. Vallarbraut 
- sími 841-1200 og 841-7300.

Deleks tætarar. 135 cm - v. 260.000 
kr. +vsk. 180 cm - v. 420.000 kr. 
+vsk. Vallarbraut sími 841-1200 og 
841-7300.

Benz 519, 22 manna, árg. 2016. 
Hópferðaskoðaður 2019. Ekinn 
70.000 km. Uppl. í síma 894-8620.

Rafmagnslyftari 2001 m. Verð: 
650.000 kr. +vsk. Uppl. í síma 894-
8620.

Sprinter 316. Árgerð 2015, 

og vel útbúinn. Verð 3.900.000 kr. 
+vsk. Uppl. í síma 894-8620.

Scania 500, 2006 m. Verð: 
2.300.000 kr. +vsk. Keyrður 730 
km. Uppl. í síma 894-8620.

Scania 4x4 420. Árg. 2007. Með 
stól. Skoðaður 2019. V. 3.200.000 
kr. +vsk. Ekinn 570.000 km. Uppl. í 
síma 894-8620.

Mercedes-Benz 1223. Árgerð 
2001. Akstur 283.000 km. Verð kr. 
1.190.000 án vsk. Uppl. í síma 894-
8620.

G l æ s i l e g t  s t æ k k a n l e g t 
borðstofuborð, 1 x 1,7 m (+ 1,2 m 
stækkun), og 8 stólar og skápar, 
Ca 60 ára (old charm). Massíf eik, 
eins og nýtt. Uppl. í síma 892-1284, 
Hafsteinn.

Stórglæsilegur glerskápur (Old 
charm). Breidd 1,3 m. Dýpt 0,5 m. 
Hæð 1,9 m. Massíf eik, eins og nýr. 
Ca. 60 ára. Uppl. í síma 892-1284, 
Hafsteinn.

Stórglæsilegur skenkur. Breidd: 250 
cm. Dýpt: 65 cm. Hæð 95 cm. Massíf 
eik, ca. 60 ára, eins og nýtt. Uppl. í 
síma 892-1284.

2.200.000 kr. Uppl. í síma 894-8620.

225.000 km. Sjálfskiptur, skoðaður 
2019. Verðhugmynd 260.000 kr. 
Uppl. í síma 848-5208 og 893-8831.

co.uk - Erum líka á Facebook 
undir: Suður England. Net-símar: 
Haukur 499-0588, Hafþór 499-0719, 
sudurengland@gmail.com

Til sölu
Sérsmíðaðir gluggar frá Færeyjum. 
10 ára ábyrgð. Tré og álklæddir 
trégluggar. PVC gluggar og útidyr. 

 
jh@Jóhannhelgi.is – s. 820-8096.

Plast í fjárhúsgólf og stíur. Bása og 
drenmottur, útileiktæki, gúmmíhellur 
og gervigras. Heildarlausnir á 

Netfang: jh@Jóhannhelgi.is –  
s. 820-8096.

fráveitulagna. Vatnsgeymar 100-
50.000 lítra. Borgarplast.is sími 
561-2211, Mosfellsbæ.

s. 893-0311.

og átgrindur fyrir geldneyti (weelink) 
5 átpláss. Nánari upplýsingar í síma 
862-7096 (Finnur).

Tilboð óskast í upphækkaðan 
tjaldvagn með góðu stelli. Uppl. í 
s. 898-0846.

notaðir verkfæraskápar og verkfæri. 
Uppl. í síma 695-2700.

Tilboð óskast. Uppl. í síma 867-7379.

Olíuofn sem er hægt að hita upp og 
elda á. Uppl. í síma 691-8144.

VW Caravelle árg. 2003, 4x4 dísel. 
10 farþega. Vél ekin ca. 135.000 
km. Toppbíll með bilaðan gírkassa. 
Skoða skipti. Uppl. í síma 867-
6752.

Uppl. í síma 894-9100.

36x120 - 30 stk., 220 mm í þak m 
vindp. 36x120 -30 stk. og veggpl. 
75mm 60x120 - 30 stk. Uppl. í síma 
786-3383.

Óska eftir
Textíl- og þekkingarsetrið á 

til kaups, einnig hesputrjám og 

með leðurbotni. Áhugasamir 

á netfangið tsb@tsb.is eða hringt í 
síma 452-4030.

Steðji óskast til kaups. Stærð og 
ástand skiptir ekki máli. Sími 823-
7859.

Mig vantar 20-30 tonna síló, mun 
nota það til að geyma sement. Áttu 

- uppl. í síma 840-2221.

Kaupi íslensk ber. Bláber 1.000 

Netfang: snorri@reykjavikdistillery.is

VW Caravelle 4 motion, 9 manna 
óskast í skiptum fyrir Iveco Daly, 20 
manna árg. 2008, ekinn 140.000 km. 
Uppl. í síma 893-0638.

Er að leita að Raleigh Chooper 

reiðhjólum. Uppl í s. 820-9085, 
Sigþór.

Óska eftir steðja. Má vera lúinn og 
mikið notaður. Uppl. í síma 897-

Óska eftir iðnaðarhúsnæði með 

Hveragerði. Húsnæðið er ætlað fyrir 

samband í síma 841-8963, eða 
gummisjoari@hotmail.com.

Atvinna
Ég heiti Marco og er 28 ára gamall 
frá Þýskalandi. Er að leitast eftir 

stóru nautgripabúi sem bústjóri. Geta: 
ræktun, dýrabúskapur, uppskera, 

kálfum. Búa til og laga girðingar. Er 
með bílpróf fyrir bíl, bifhjól og allar 
gerðir traktora. Með mikla reynslu. 
Tala ensku og þýsku reiprennandi. 
Netfang: mbtsv@gmx.de

Komatsu WA270-3
Árgerð: 1997

Notkun: 13.432
Ein skófla

Man H05 18.413
Árgerð 2003

Notkun: 626.297 km

Bobcat S185
Árgerð: 2007

Notkun: 2.189 vinnustundir
Fylgir 1 skófla og gafflar

Hitachi ZX140W-3
Árgerð: 2008

Notkun: 6.268 vinnustundir
Fylgir Rótatilt m/klemmu og 1 skófla

Mercedes-Benz 212D
Árgerð: 1995

Notkun: 237.597

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

www.bbl.is
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Byggðastofnun hefur úthlutað 
rúmlega 170 milljónum króna 
í verkefnastyrki til Brothættra 
byggða á undanförnum árum. 
Markmið verkefnisins er að 
stöðva viðvarandi fólksfækkun 
í smærri byggðarkjörnum og í 
sveitum landsins.

Byggðalög sem flokkast undir 
Brothættar byggðir og hlotið hafa 
styrk eru Árneshreppur á Ströndum, 
Bíldudælur, Borgarfjörður 
eystri, Breiðdalshreppur, 
Grímsey, Hrísey, Raufarhöfn, 
Skaftárhreppur, Þingeyri og 
Öxarfjörður.

Margvísleg verkefni

Hátt á annað hundrað verkefni hafa 
hlotið styrki að heildarupphæð 
170.300.000 króna. Verkefnin sem 
hafa fengið styrki eru fjölbreytt 

og segja má að þar sé að finna 
eitthvað fyrir alla. 

Dæmi um verkefni sem 
fengið hafa styrk eru uppsetning 
á frisbígolfvelli í Grímsey, 
skútlægi í Norðurfirði, 
uppbygging tjaldsvæðis og 
skógræktar í Vesturbyggð, þjálfun 
nýliða í Golfklúbbi Bíldudals, 
matvælavinnsla beint frá býli og 
Strandminjasafn að Hnausum í 
Skaftárhreppi svo dæmi séu nefnd.

Skoða má yfirlit yfir allar 
úthlutanirnar á heimasíðu 
Byggðastofnunar undir Brothættar 
byggðir. 

Frisbígolfvöllur í Grímsey

Umsækjandi er Kiwanis klúbburinn 
Grímur í Grímsey. Frisbígolf nýtur 
sívaxandi vinsælda hér á landi og 
hafa Kiwanis-félagar í Grímsey 
áhuga á því að útbúa nyrsta 
frisbígolfvöll á Íslandi. Hugmyndin 
er að fá sérfræðinga frá Fuzz til að 
koma og veita ráðgjöf við hönnun 
og gera tilboð til að hægt verði að 
koma hugmyndinni í framkvæmd 
sem fyrst. Tillagan er að hanna 
völlinn þannig að síðasta karfan 
verði yfir heimskautsbaug og með 
því má áætla að völlurinn komi 
til með að vekja áhuga hjá nýjum 
markhóp að koma og heimsækja 
eyjuna og kemur það þá til með 
að styrkja og efla ferðaþjónustu 

í eyjunni. Völlurinn er ekki 
síður hugsaður fyrir heimamenn 
sem fellur vel að markmiði um 
samheldið og þróttmikið samfélag. 
Einnig fellur allt verkefnið vel að 
starfsmarkmiði um að sérstaða 
Grímseyjar verði betur nýtt til 
markaðssetningar. Sótt er um 
styrk fyrir hönnunar-, efnis- og 
ferðakostnaði. 

Verkefninu var úthlutað 
1.800.000 krónur. 

Skútulægi í Norðurfirði 

Verkefnið snýr að því að setja út 
átta legufæri sem skútur geta lagst 
við og bjóða þannig upp á nýja 
þjónustu við skútusiglingafólk 
sem kemur í Norðurfjörð. Hvert 
legufæri er hannað á þann hátt 
að skútur allt að 50 fetum geta á 
öruggan hátt legið þar og skipverjar 
geta farið í land og skilið bátinn 
eftir. Hvert legufæri samanstendur 
af lóði sem situr á botninum, taug 
frá lóðinu í belg og tveimur grennri 
tógum sem báturinn er bundinn 
við. Baujurnar verða staðsettar 
útaf höfninni í Norðurfirði á um 
10 til 12 metra dýpi. Þjónustan 
yrði auglýst á vefsvæði Cruicing 
Association, sem eru alþjóðleg 
samtök skútusiglingafólks með 
höfuðstöðvar í London. Verkefnið 
er áhugavert og góð viðbót við 
skútumenningu staðarins ásamt 

Húsnæði
Óska eftir íbúð/húsi á leigu í 
Hveragerði/ á Selfossi. Sumar-
bústaður í næsta nágrenni kemur 
vel til greina. Uppfylli öll skilyrði sem 
leigusali óskar sér. Uppl. í síma 662-
5320 eða kolla.magg@icloud.com

Sumarhús
Rotþrær og heitir pottar. Rotþrær-
heildarlausnir með leiðbeiningum 
um frágang. Ódýrir heitir pottar 
- leiðbeiningar um frágang fylgja. 
Borgarplast.is - sími 561-2211, 
Mosfellsbæ.

Þjónusta

í síma 663-9589 til að fá uppl. og 
tilboð. HP transmission Akureyri, 
netfang: einar.g9@gmail.com,  
Einar G.

RG-Bókhald. Alhliða bókhalds þjón-
usta fyrir einstaklinga og fyrirtæki. 
Upplýsingar: ragna@rgbokhald.is

Til leigu
Tveggja herbergja íbúð til leigu 
í Hafnarfirði með húsgögnum 
og þvottavél. Uppl. á netfang 
steinunn654@simnet.is

Smáauglýsinga-
síminn er:

563 0300

Eldri blöð má  
finna hér á PDF:

Volvo Fh16 - Árgerð 2012
Ekinn 650.000 km, 750 hestöfl, glussakerfi.

Lækkað verð: 6.400.000 kr. + vsk

TIL SÖLU

KLETTAGARÐAR 8-10
590 5100 www.klettur.is

DAF FTT XF105 - Árgerð 2008
Ekinn 580.000 km, 500 hestöfl, ný dekk.

Verð: 2.700.000 kr. + vsk

Scania P280 - Árgerð 2009
Ekinn 298.000 km, Vélapallur, góð dekk.

Verð kr. 5.900.000 kr. + vsk

MAN TGA 18.390 - Árgerð 2005
Ekinn 570.000 km, 390 hestöfl.

Verð kr. 1.800.000 kr. + vsk

ER ÞITT BÚ  
ÖRUGGUR  
OG GÓÐUR  
VINNUSTAÐUR?
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Kynntu þér leiðbeiningaefni um öryggi  
og vinnuvernd í landbúnaði á bondi.is

FJÓRHJÓL ERU 
EKKI LEIKTÆKI 
BARNA
Á síðustu árum hafa orðið 
mörg slys af völdum fjórhjó-
la. Í flestum tilvikum eru 
þessi tæki án veltigrindar. 
Gæta skal varúðar við notkun 
fjórhjóla og ætíð nota tilskilinn 
hlífðarbúnað. 

Fjórhjól eru ekki leiktæki barna.

Til sölu er rekstur fyrirtækisins TV verk ehf. á 

Trésmiðir 
- frábært tækifæri -

Brothættar byggðir.  Mynd / Byggðastofnun.

Brothættar byggðir – styrkjaúthlutun:

Markmið verkefnisins er að stöðva 
viðvarandi fólksfækkun
– Meðal verkefna er frisbígolfvöllur í Grímsey og skútlægi í Norðurfirði
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www.versdagsins.is

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

Vélavit
Sala - Þjónusta

Útvegum dekk undir vinnuvélar 
og landbúnaðarvélar

S: 5272600 - www.velavit.is

Til sölu
5 tonna brúkrani 

10,5 m breiður 
Verð 950.000 kr. -

Upplýsingar í s. 772-0030

Til sölu:
Suzuki  SX4 – 4WD

V: 850.000 kr. staðgreitt. 

torfiha29@gmail.com
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Nánari upplýsingar í s. 848-2678

TIL SÖLU

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

ILLGRESIÐ BURT 
Michaelis KM 12 SV vírsópurinn er einfaldur í  notkun  

Hentug lausn fyrir sveitarfélög og fyrirtæki  

Glussadrif á hjólum 

10 ltr vatnstankur 

Honda 3,2 kW (4,3 hö) bensínvél  

Þyngd 110 kg 

FREEZER

Verð frá 293.175 kr + vsk.

Upplýsingar og fyrirspurnir í síma 698 1539 og netfang siggi@pmt.is
ETNA ehf.

Microlift Freezer er sérútbúinn fyrir   
 notkun í köldu og röku umhverfi, 
 eins og t.d. í frysti- og kæligeymslum.

Freezer hefur auk þess alla sömu kosti 
 og Microlift Hybrid.

því að það styrkir ferðaþjónustu 
á svæðinu. Verkefnið er 
umhverfisvænt og með tilkomu 
þess minnkar skaði á hafsbotni 
og lífríki þar vegna akkera. 
Verkefnisstjórnin vill koma 
þeim tilmælum á framfæri við 
umsækjanda að skoða möguleika 
á að setja staðsetningarmerki á 
legufærin. 

Verkefninu var úthlutað 
1.000.000 krónur.

Þjálfun nýliða í Golfklúbbi 
Bíldudals

Sótt er um styrk til nýliðadaga. 
Golfklúbburinn á í vök að 
verjast m.a vegna hækkandi 
aldurs klúbbfélaga. Klúbburinn 
telur um 30 félaga og er u.þ.b. 
helmingur ellilífeyrisþega. Vegna 
óhagstæðrar aldurssamsetningar 
hefur félagsgjald verið jafnað, þ.e. 

ellilífeyrisþegar og öryrkjar fá ekki 
lengur afslátt á ársgjaldi. Tilgangur 
verkefnisins er að fjölga félögum og 
fá unglinga til liðs við klúbbinn til 
iðkunar á golfíþróttinni á svæðinu. 
Fenginn verður golfkennari með 
PGA réttindi til umsjónar með 
einu námskeiði sem verður hluti 
nýliðadaga. Einnig munu eldri og 
reyndari félagar sinna kynningu á 
íþróttinni. 

Verkefninu var úthlutað 300.000 
krónur.

 
Markmiðið að draga úr 

fólksfjölgun

Meginmarkmið verkefnisins 
Brothættar byggðir er að stöðva 
viðvarandi fólksfækkun í smærri 
byggðarkjörnum og í sveitum 
landsins. Verkefnið miðar að 
víðtæku samráði og því að virkja 
þekkingu og getu íbúa byggðarlaga 

til að móta framtíðarsýn, markmið 
og lausnir. 

Verkefnið er ætlað byggðar-
lögum sem glímt hafa við 
viðvarandi fólksfækkun, fækkun 
atvinnutækifæra og það að 
atvinnulíf og þjónusta hafa 
veikst. Staða byggðarlaga sem 
til greina koma til þátttöku er 
metin á hlutlægan hátt með 
skilgreindum mælikvörðum. 
Mælikvarðarnir taka meðal annars 
mið af lýðfræðilegum þáttum, 
fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu, 
stærð atvinnusóknarsvæða og 
fjárhagslegri stöðu sveitarfélags.  
 /VH

....
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