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Sleipnisbikarinn, heiðursverðlaun íslenskrar hrossaræktar, var afhentur eigendum stóðhestsins Skýrs frá Skálakoti á landssýningu kynbótahrossa sem haldin var laugardaginn 27. júní síðastliðinn
á Gaddstaðaflötum við Hellu. Eigendurnir, þeir Jakob Svavar Sigurðsson og Guðmundur Viðarsson, voru sannarlega ánægðir enda virtustu og elstu verðlaun sem veitt eru í hrossaræktinni hér
á landi. – Sjá nánar á bls. 10.
Mynd / Tjörvi Bjarnason

Verið að bregðast við og mæta aukinni eftirspurn og minnkandi hlutdeild á framleiðslu íslenskra garðyrkjubænda:

Íslenskar garðyrkjustöðvar stækka
um nær 18 þúsund fermetra

– Áform um 15 þúsund fermetra til viðbótar eru þegar á teikniborðinu

Mikill kraftur er kominn í upp
byggingu hjá íslenskum garð
yrkjubændum til að mæta auk
inni eftirspurn. Undanfarin ár
hefur hlutdeild þeirra minnkað
töluvert, en verið er að auka veru
lega við framleiðslugetu. Þar er
ýmist búið að stækka eða verið
að stækka ræktunaraðstöðu
hjá fjölda garðyrkjustöðva sem
nemur nærri 18 þúsund fermetr
um.
Nýr garðyrkjusamningur milli
stjórnvalda og bænda sem skrifað
var undir um miðjan maí virðist
hafa ýtt undir þessi áform, en
meginmarkmið nýja samningsins
er að snúa við minnkaðri hlut
deild íslenskrar framleiðslu á
innanlandsmarkaði. Samdráttur
hefur verið í markaðshlutdeild
íslenskrar framleiðslu undanfarin ár,
þrátt fyrir mikinn áhuga neytenda.
Þannig minnkaði markaðshlutdeild
innlendrar framleiðslu helstu

garðyrkjuafurða á innanlands
markaði úr 75% árið 2010 í 52%
árið 2018. Mismunurinn hefur verið
fluttur inn.
Lambhagi öflugastur

Meðal þeirra stöðva sem nú eru að
auka framleiðslu og stækka sína að
stöðu er Gróðrarstöðin Lambhagi,
sem er langstærsta gróðrarstöð
landsins. Hafberg Þórisson hefur
verið þar í stöðugri uppbyggingu og
er kominn með um 15.000 fermetra
stöð í Úlfarsárdal. Hann er nú búinn
að reisa 7.000 af 22.000 fermetra
gróðrarstöð í Mosfellsdal. Hafberg
segist vera búinn að sá í hluta nýja
gróðurhússins og að hann eigi von á
fyrstu uppskerunni eftir þrjár vikur.
Í Gufuhlíð í Reykholti, þar sem
Helgi Jakobsson og Hildur Ósk
Sigurðardóttir hafa verið með 3.800
fermetra undir í vistvænni gúrku
rækt, eru að auka sína framleiðslu

getu. Þau hafa verið að framleiða um
600 tonn á ári, en eru nú að stækka
stöðina um 2.160 fermetra.
Garðyrkjustöðin Friðheimar
er orðin afar vinsæl meðal ferða
manna, sem gefst kostur á að
snæða þar tómatsúpu um leið
og fræðst er um tómataræktina.
Knútur Rafn Ármann og Helena
Hermundardóttur reka stöðina og
eru að byggja nýtt 5.700 fermetra
hús til að auka sína tómataræktun.
Í Espiflöt í Reykholti er mjög
öflug blómarækt. Axel Sæland og
Heiða Pálrún Leifsdóttir reka nú
stöðina sem áður var í meirihlutaeigu
foreldra Axels, Sveins A. Sæland og
Áslaugar Sveinbjörnsdóttur. Þar er
verið að byggja um 1.150 fermetra
skála.
Gísli Jóhannsson í Dalsgarði í
Mosfellsdal er frægur fyrir sína rósa
rækt. Hann hyggst auka við fram
leiðsluna og stækka stöðina um 400
fermetra.

Þórhallur Bjarnason, garðyrkju
bóndi í Laugalandi við Varmaland
í Borgarfirði, og kona hans, Erla
Gunnlaugsdóttir, eru að stækka
gróðurhúsin hjá sér um 1.230 fer
metra.
„Við erum að byrja á sökklun
um og gerum ráð fyrir að húsið,
sem er ætlað fyrir agúrkur, verði
komið í notkun um næstu áramót
og að við komum til með að auka
framleiðsluna hjá okkur um 200
tonn á ári í framhaldinu,“ segir
Þórhallur. Samkvæmt heimild
um blaðsins er mikill áhugi fyrir
ýmiss konar nýsköpun í greininni
og einhverjir með áform í þá veru
í deiglunni.
Aukin framlög til garðyrkju
Í samningi ríkisins við bændur eru
gerðar grundvallarbreytingar á
starfsumhverfi íslenskrar garðyrkju
og með því skapaðar forsendur

fyrir því að hægt verði að auka
framleiðslu á íslensku grænmeti um
25% á næstu þremur árum og auka
þannig markaðshlutdeild innlendrar
framleiðslu. Til þess að ná þessu
markmiði er árlegt fjárframlag
stjórnvalda til samningsins hækkað
um 200 milljónir króna á ári, úr um
660 milljónum í um 860 milljónir.
Tekur sú breyting gildi strax á þessu
ári.
Í samkomulaginu var gerð sú
breyting að fyrirkomulagi á niður
greiðslum á raforku er breytt með
þeim hætti að ylræktendum, þ.e.
þeim sem rækta í gróðurhúsum eða
öðru lokuðu rými, verða tryggðar
beingreiðslur vegna lýsingar í stað
niðurgreiðslu kostnaðar. Þetta er
gert til þess að stuðla að hagfelldari
starfsskilyrðum greinarinnar.
Jafnframt er bætt við þennan lið
samningsins alls 70 milljónum króna
til að stuðla að lægra raforkuverði
til íslenskrar garðyrkju./HKr./VH

2

Bændablaðið | Fimmtudagur 2. júlí 2020

FRÉTTIR

COVID-19 og smit í dýrum:

Auðhumla lækkar verð
fyrir umframmjólk
– Ætti ekki að ógna búum í þokkalegum rekstri
Auðhumla hefur tilkynnt um að
verð fyrir umframmjólk verði
20 krónur á lítrann frá 1. ágúst
næstkomandi. Áfram verði greitt
eftir gæðum og verðefnum eins
og áður.
Verðið lækkar úr 29 krónum, en
ástæðurnar eru þungar aðstæður á
erlendum mörkuðum og lágt verð,
samkvæmt tilkynningunni. „Langan
tíma tekur að afsetja vörur á erlendan
markað auk þess sem COVID-19
hefur mikil áhrif“, segir í tilkynningu
Auðhumlu.
Uppbætur verði greiddar eftir að
lokauppgjör ársins hefur farið fram.
Snertir allnokkra bændur
„Lækkunin snertir auðvitað
allnokkra bændur, þá sem hafa
framleitt meira en þeir eiga
greiðslumark fyrir. Það er hins
vegar þannig að hluti af greiðslum
ríkisins kemur líka á framleiðsluna
sem er utan greiðslumarks. En það er
ljóst að þessi lækkun skerðir tekjur
á hvern lítra, sem nemur þessari
krónutölu – og það hefur auðvitað
áhrif á reksturinn hjá þeim bændum,“
segir Arnar Árnason, formaður
Landssambands kúabænda, spurður
hvort lækkunin muni hafa afgerandi
áhrif á rekstur tiltekinna bænda.

Dýr mismóttækileg fyrir smiti og
misjafnt hvort þau smita áfram
Þrátt fyrir að ekki hafa komið upp
smit í dýrum hér á landi í tengslum
við COVID-19 hefur prófi verið
komið upp á Keldum til að greina
slík smit. Þegar smitefni fara yfir
tegundaþröskuldinn eins og gerst
hefur með SARS-CoV-2 veiruna
getur það mögulega leitt til smita
í fleiri dýrategundir.
Vilhjálmur Svansson, dýralæknir
hjá Tilraunastöð Háskóla Íslands í
meinafræði að Keldum, segir að
fljótlega eftir að COVID-19 kom
upp hafi stofnunin komið upp prófi
til að greina hugsanlegt smit með
SARS-CoV-2 í dýrum gerist þess
þörf. Enn sem komið er hefur ekki
verið þörf á að greina hvort smit hafi
borist í dýr hér á landi.
Smit í minkum

Arnar Árnason.

Alls ekki gott ef það kæmu
fleiri slíkar lækkanir
„Þessi lækkun ógnar ekki
rekstrinum á búi sem hefur verið
þokkalega rekið, en afkoman
versnar örugglega sem þessum
tekjum nemur. Þetta eru afleiðingar
af þeim skrýtnu tímum sem eru á
hrávörumarkaði ytra; smjör og duft
hefur lækkað hraðar en sem nemur
styrkingu krónunnar.
Það væri alls ekki gott ef við
fengjum fleiri svona lækkanir,“
bætir Arnar við. 
/smh

„Tilraunasmit í fréttum sem eru
marðardýr og skyld minkum
sýndu eins og fyrr segir að þau
eru vel móttækileg og smita sín á
milli. Því kom það ekki á óvart að
veiran skuli hafa stungið sér niður
á nokkrum minkabúum í Hollandi
og Danmörku.
Smitið hefur að öllum líkindum
borist í minkana úr mönnum og
svo á milli minka og svo úr þeim í
starfsmenn búanna.“
Yfir tegundaþröskuldinn
„Þrátt fyrir að við höfum ekki
fengið sýni til athugunar er vel
þekkt að þegar smitefni fara yfir
tegundaþröskuldinn þá getur
hýsilsviðið orðið mjög stórt meðan
smitefnið er að aðlagast nýjum hýsli

Vilhjálmur Svansson, dýralæknir
hjá Tilraunastöð Háskóla Íslands í
meinafræði að Keldum.

eða hýslum. Kórónaveiran er súna
sem upphaflega er líklega komin úr
skeifuleðurblökum í Kína og smitast
nú auðveldlega manna á milli.
Komið hefur í ljós bæði með
tilraunasmiti og við rannsóknir á
náttúrulegum smitum að nokkur
fjöldi dýrategunda er móttækilegur
fyrir smiti með SARS-CoV-2
veirunni.
Náttúrulegt smit hefur verið
greint í hundum, köttum, tígris
dýrum, ljónum og minkum. Þá
hafa smittilraunir með veiruna verið
framkvæmdar á hundum, köttum,
svínum, frettum, kjúklingum, öndum
og í einni ávaxtaleðurblökutegund.
Niðurstöður tilraunasmita hafa

sýnt að dýrategundir eru misnæmar
fyrir smiti með veirunni. Þannig
fannst lítil veiruframleiðsla í
tilraunasmituðum hundum, svínum,
kjúklingum og öndum og smit
greindist ekki í dýrum í samvist með
þeim. Aftur á móti voru kettir, frettur
og ávaxtaleðurblökurnar næm fyrir
veirunni og gátu smitað út frá sér.
Það er því í samræmi við
þessa niðurstöðu að mestur fjöldi
náttúrulegra smita sem greind hafa
verið í dýrum hafa verið í köttum og
minkum. Ekki er vitað hve SARSCoV-2 smit í köttum er algengt en
kettir geta bæði verið einkennalausir
og sýnt einkenni. Samkvæmt
mótefnamælingu í köttum í Wuhan í
Kína fundust mótefni gegn veirunni í
tæplega 15% kattanna sem skoðaðir
voru.
Enn sem komið er hefur ekki
verið athugað hversu móttækileg
jórturdýr eins og kýr og sauðfé er
fyrir smiti en við vitum að MERS
kórónaveiran finnst í úlföldum
Svín eru aftur á móti lítt mót
tækileg fyrir veirunni og hafa ekki
smitað áfram í tilraunasmitum,“
segir Vilhjálmur.
Gæludýr hafa ekki þýðingu
fyrir dreifingu á smiti
Vilhjálmur segir að til þessa
hafi Alþjóðadýraheilbrigðis
málastofnunin ekki talið að gæludýr
hafi þýðingu fyrir dreifingu á smiti.
„Hvað sem því líður þá erum við
tilbúin til að greina smit í dýrum
vakni grunur um slíkt,“ segir
Vilhjálmur Svansson, dýralæknir á
Keldum.
/VH

Í maí fækkaði gistinóttum um 89% frá fyrra ári
– þá voru 47 hótel á landinu lokuð og herbergjaframboð minnkaði um 26,5%
Heildarfjöldi greiddra gistinátta
í maí síðastliðnum dróst saman
um 89% samanborið við maí
2019 samkvæmt tölum Hagstofu
Íslands. Þá fækkaði gistinóttum
á hótelum um 88% og um 86%
á gistiheimilum.
Þá var 84% fækkun á öðrum
tegundum gististaða (farfugla
heimilum, orlofshúsum o.s.frv.).
Ekki var hægt að áætla erlendar
gistinætur á stöðum sem miðla
gistingu í gegnum Airbnb og
svipaðar síður.
Í lok mars tóku mörg hótel þá
ákvörðun að loka tímabundið. Í
apríl voru 75 hótel lokuð, en í

maí var enn lokað á 47 hótelum.
Framboð gistirýmis minnkaði
um 26,5% frá maí 2019, mælt í
fjölda hótelherbergja, sem skýrist
af lokunum hótela.
Gistinóttum fækkaði milli
ára úr 660.000 í 76.000
Greiddar gistinætur ferðamanna
á öllum gististöðum voru um
76.000 í maí en þær voru um
660.000 í sama mánuði árið áður.
Um 87% gistinátta voru skráðar
á Íslendinga, eða um 66.000, en
um 13% á erlenda gesti, eða
um 10.000 nætur. Gistinætur
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Í lok mars tóku mörg hótel þá ákvörðun að loka tímabundið og voru 47 hótel lokuð í maí en 75 hótel voru lokuð í apríl.
Framboð gistirýmis minnkaði um 26,5% frá maí 2019, mælt í fjölda hótelherbergja, sem skýrist af lokunum hótela.

á hótelum og gistiheimilum
voru um 51.300, þar af 37.100
á hótelum. Gistinætur á öðrum
tegundum gististaða voru um
24.000.
Heildarnýting herbergja á
gististöðum á landinu var 55,7%
í maí 2019, en sú nýting var
einungis 8,9% í maí 2020, sem
er um 46,8% samdráttur.
Nýting hótelherbergja á
höfuðborgarsvæðinu 5,3%
Samdrátturinn var langmestur
á höfuðborgarsvæðinu, eða um
61,3%. Þar fór nýtingin úr 66,6%
í 5,3%, eða um 61,3 prósentustig.
Á þessu tímabili fækkaði

hótelherbergjum einnig vegna
lokunar hótela úr 5.129 í 3.269.
Næstmestur hlutfallslegur sam
dráttur var á Suðurlandi. Þar fækkaði
herbergjum vegna lokana úr 2.232
í 1.672 og nýtingin hrapaði úr 47%
í 11,1%, eða um 35,9 prósentustig.
Á hótelum á Austurlandi fækkaði
herbergjum ekkert vegna lokana,
en nýtingin hrapaði eigi að síður
úr 44,8% í 7,9%, eða um 36,9
prósentustig.
Á Norðurlandi fækkaði hótel
herbergjum úr 21.261 í 996 og
nýtingin féll úr 42,5% í 14,5%, eða
um 28% prósentustig.
Minnst urðu áhrifin á hótel
nýtingu á Vesturlandi og Vest
fjörðum, en kannski ekki úr

háum söðli að detta. Þar fækkaði
hótelherbergjum einungis úr 855
í 833 og herberjanýtingin dróst
saman úr 39,7% í 15,6%, eða um
24,1 prósentustig.
Vegna mikillar fækkunar
brottfara frá Keflavíkurflugvelli
náðist ekki að safna úrtaki fyrir
framkvæmd landamærarannsóknar
Ferðamálastofu og Hagstofu
Íslands í maí. Af þeim sökum
reyndist ekki unnt að áætla fjölda
gistinátta erlendra ferðamanna utan
hefðbundinnar gistináttaskráningar
í maí. Það er á stöðum sem miðla
gistingu í gegnum Airbnb og svipaðar
síður, í bílum utan tjaldsvæða eða
innandyra þar sem ekki var greitt
sérstaklega fyrir gistingu.  /HKr.
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VELJUM ÍSLENSKT

Njótum
garðsins
í sumar
Nú er rétti tíminn til að fegra umhverfið svo þú getir notið þín með fjölskyldunni
í fallegum garði í sumar. Við bjóðum landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir veröndina, garðinn og innkeyrsluna.
Skoðaðu nýjan bækling á bmvalla.is

bmvalla.is
Stöndum vörð um íslenska framleiðslu.
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Ný aðgerðaráætlun stjórnvalda í loftslagsmálum:

Horft fram á betri árangur en alþjóðlegar
skuldbindingar segja til um
Stjórnvöld stóðu fyrir kynningu
á nýrri aðgerðaráætlun í
loftslagsmálum þriðjudaginn
23. júní. Þar kom fram að
samkvæmt nýju stöðumati mun
Ísland uppfylla alþjóðlegar
skuldbindingar sínar og gott
betur; með aðgerðum mun losun
á gróðurhúsalofttegundum dragast
saman um 35 prósent að lágmarki
frá árinu 2005 til 2030, en ekki 29
prósent eins og stefnt var áður að
með Parísarsamkomulaginu.
Því til viðbótar er samkvæmt
hinu nýja stöðumati, gert ráð fyrir
að með nýjum aðgerðum sé hægt að
skila 5–11 prósentum til viðbótar í
samdrætti á losun.
Losun dregst saman um ríflega
milljón tonn
Með aðgerðum Íslands er áætlað
að losun gróðurhúsalofttegunda,
sem eru á beinni ábyrgð Íslands,
muni hafa dregist saman um ríflega
eina milljón tonna CO2-ígilda árið
2030. Um 46 milljörðum króna
verður varið til helstu aðgerða í
loftslagsmálum á fimm ára tímabili,
2020–2024. Áætlunin samanstendur
af 48 aðgerðum, þar af 15 nýjum,
sem hafa bæst við frá því að fyrri
aðgerðaráætlunin var gefin út haustið
2018. Samhliða víðtæku samráði við
gerð nýrrar útgáfu áætlunarinnar
hefur verið lögð áhersla á að hrinda
aðgerðum strax af stað. Þannig eru
28 aðgerðir af 48 þegar komnar til
framkvæmda.
Mestur samdráttur í
orkuframleiðslu og smærri iðnaði
Mesti samdráttur losunar í áætluninni
er talinn verða frá orkuframleiðslu
og smærri iðnaði, 67 prósent
frá árinu 2005; úr 571 þúsundi
CO2-ígilda í 189 þúsund. Helstu
aðgerðir þess liðar eru að fanga
kolefni frá jarðvarmavirkjunum,
rafvæðing fiskimjölsverksmiðja,
loftslagsáhrif byggingariðnaðarins
og innlent endurnýjanlegt eldsneyti.
Málaflokkurinn úrgangur og sóun
er litlu minni, eða 66 prósenta
samdráttur; úr 330 þúsundum
CO2-ígilda í 113 þúsund. Helstu
aðgerðirnar þar eru urðunarskattur,
bann við urðun lífræns úrgangs og
minni matarsóun. Skip og hafnir
munu skila 42 prósenta samdrætti;
úr 769 þúsundum CO2-ígilda í 449
þúsund. Þar eru helstu aðgerðir
orkuskipti í sjávarútvegi, rafvæðing
hafna, bann við notkun svartolíu,

Skýringarmynd sem fylgdi kynningu stjórnvalda.

Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra kynnir nýja aðgerðaráætlun í loftslagsmálum.

Ekki trúverðugt án öflugs inngrips

Gert er ráð fyrir að losun gróðurhúsalofttegunda frá landbúnaði muni dragast
saman um fimm prósent til ársins 2030. 
Mynd / smh

orkuskipti í ferjum, orkuskipti í
skipum á vegum ríkisins. Minnst
dregst saman losun í landbúnaði,
eða fimm prósent, úr 605 þúsundum
CO2-ígilda í 575 þúsund. Helstu
aðgerðir þar eru loftslagsvænn
landbúnaður, kolefnishlutleysi
í nautgriparækt, aukin innlend
grænmetisframleiðsla, bætt nýting
og meðhöndlun áburðar og bætt
fóðrun búfjár til að draga úr
iðragerjun.
Ávinningur aðgerða voru metnar
af sérfræðingum umhverfis- og
auðlindaráðuneytisins, sérfræð
ingum Umhverfisstofnunar og teymi
vísindafólks við Háskóla Íslands og
Háskólans í Reykjavík.
Hægt er að fylgjast með framgangi
áætlunarinnar á vefnum www.co2.
is. Áætlunin er komin í samráðsgátt
stjórnvalda til næstu þriggja mánaða
og þar gefst almenningi kostur á að
leggja fram umsagnir og ábendingar
til 20. september næstkomandi.

Viðgerðir og sala á alternatorum og startörum
í flestar gerðir bíla, báta og vinnuvéla.
Hjólastillingar, úrval af ljósum á kerrur og
eftirvagna, kerrutenglar, kaplar, perur og tengi.
Sendum um allt land.

pgs@pgs.is
s 586 1260
Viðarhöfði 1, 110 Reykjavík

mikilvægt er að almenningur geti
tekið þátt í þeim breytingum sem
verða að eiga sér stað og finni að
framlag hvers og eins skipti máli.
Orkuskipti í samgöngum leika þar
stórt hlutverk. Það er líka ljóst að
hagsmunir Íslands í því að skipta
yfir í vistvæna orkugjafa eru einnig
efnahagslegir því margir milljarðar
streyma nú úr landi til kaupa á
jarðefnaeldsneyti,“ sagði Sigurður
Ingi. /smh

Auður Önnu Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar:

Alternatorinn eða
startarinn bilaður?

www.pgs.is

Við munum halda ótrauð áfram
að tryggja þau umskipti sem
nauðsynleg eru,“ sagði Guðmundur
Ingi.
Sigurður Ingi Jóhanns
s on
samgöngu- og sveitar
stjórnar
ráðherra sagði að loftslagsmálin
væru eitt brýnasta viðfangsefni
samtímans og mikilvægt að þjóðir
heims hafi tekið höndum saman um
að vinna að þeim. „Áætlun Íslands
er metnaðarfull. Eitt af því sem er

Árangur í sem mestri sátt
samfélags, efnahags og umhverfis
Katrín Jakobsdóttir forsætis
ráðherra sagði á blaðamanna
fundinum að hún væri stolt af
árangrinum og það væri mikils
virði að geta náð slíkum árangri í
sem mestri sátt samfélags, efnahags
og umhverfis.
Guðmundur Ingi Guðbrandsson
umhverfis- og auðlindaráðherra
sagði í tilefni uppfærðrar aðgerðar
áætlunar að blaðinu hafi verið snúið
við í loftslagsmálum á Íslandi.
„Strax á fyrstu mánuðum ríkis
stjórnarinnar var ráðist í aðgerðir
í loftslagsmálum og fjármagni
beint inn í málaflokkinn. Með þeim
aðgerðum sem við höfum gripið til
og hyggjumst grípa til munum við
ná mun meiri árangri en alþjóðlegar
skuldbindingar samkvæmt Parísar
samkomulaginu krefjast af okkur.
Því ber svo sannarlega að fagna.

Auður Önnu Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar, hefur sett
fram gagnrýni á samgönguhluta aðgerðaráætlunar stjórnvalda og segir
að í hana vanti betri skýringar á því hvernig svo mikill samdráttur geti
náðst á svo stuttum tíma frá vegasamgöngum fyrir utan ívilnanir og þá
sjálfkrafa þróun í vistvænum samgöngum sem eigi sér stað.
„Það sem við erum fyrst og fremst að gagnrýna í þessari aðgerðaáætlun er að á 10
árum er gert ráð fyrir algjörum viðsnúningi frá fortíðinni. Losun frá vegsamgöngum
hefur aukist á tímabilinu frá 2005 til 2018 um 200 þúsund tonn. Í aðgerðaráætluninni
er gert ráð fyrir að á næstu 10 árum náum við að draga losun saman um 364 þúsund
tonn sem er í algjörri andstöðu við þróunina. Það er ekki trúverðugt að það geti
gerst án öflugs inngrips eins og síhækkandi kolefnisgjaldi eða banni við innflutningi
á bensín og díselbílum. Eingöngu er gert ráð fyrir að veita ívilnanir og treysta á
sjálfkrafa umbreytingu. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur sagt að langskjótvirkasta
leiðin sé veruleg hækkun kolefnisgjalds en henni á ekki að beita hér á landi. Enda
sýna bráðabirgðatölur fyrir 2019 að eingöngu tveggja prósenta samdráttur hefur
orðið í olíunotkun vegsamgangna á milli áranna 2018 og 2019,“ segir Auður og
vísar í gögn Orkustofnunar.„Í aðgerðaráætluninni virðist vera gert ráð fyrir um fimm
prósenta samdrætti á milli þessara ára.
Ég hef beðið um að fá forsendurnar fyrir því að við náum svo miklum samdrætti
á þetta stuttum tíma án harðra aðgerða en hef ekki fengið. Málið snýst nefnilega
ekki um fjölda rafmagnsbíla heldur um fjölda bensín- og díselbíla og ekna kílómetra
á þeim. Það sem við erum að gagnrýna er að áætlunin gerir ráð fyrir því að með
núverandi aðgerðum muni sjálfkrafa draga úr losun frá vegasamgöngum um 286
þúsund tonn á tímabilinu, sem er samkvæmt okkur óraunhæft og ekki í samræmi
við okkar útreikninga.
Það sama gildir í raun um losun frá sjávarútvegi. Í aðgerðaráætluninni er gert
ráð fyrir því að losun frá honum dragist saman um 132 þúsund tonn á tímabilinu
algjörlega án inngrips en olíunotkun hans árin 2016–2019 (bæði meðtalin) hefur
staðið í stað eða aukist lítillega eftir mjög hraðan og mikinn samdrátt. Það er því erfitt
að sjá að verulegur samdráttur verði í losun frá sjávarútvegi án aðgerða. Í áætluninni
er gert ráð fyrir að veiði dragist saman á tímabilinu og þar með olíunotkun. Veit ekki
hvort sjávarútvegurinn er sammála þeirri spá.“

Loftslagsskýrsla um íslenska nautgriparækt:

Þörf á betri gögnum til að
rökstyðja losunarbókhald
Starfshópur um loftslagsmál í
nautgriparækt hefur skilað skýrslu
til Kristjáns Þórs Júlíussonar
sjávarútvegs- og landbúnaðar
ráðherra. Í skýrslunni er lögð
áhersla á að þau gögn sem liggja
til grundvallar losunarbókhaldinu í nautgriparækt verði
bætt.
Greint er frá útgáfu skýrslunnar
á vef atvinnuvega- og nýsköpunar
ráðuneytisins. Þar kemur fram að
hópurinn hafi verið skipaður fyrr
á árinu í framhaldi af undirritun
samkomulags um breytingar á

samningi um starfsskilyrði naut
griparæktar.

haldinu í nautgriparækt og hins vegar
til fræðsluverkefna“, segir á vefnum.

Bætt gögn og fræðsluverkefni

Þýðingarmikið aðgengi bænda

„Hlutverk hópsins var að setja saman
verk- og fjárhagsáætlun og að útfæra þau atriði sem miða að kolefnisjöfnun greinarinnar. Í skýrslunni
leggur starfshópurinn megináherslu
á að þeir fjármunir sem til ráðstöfunar
verða fram að næstu endurskoðun búvörusamninga árið 2023 verði nýttir
annars vegar til að bæta þau gögn
sem liggja til grundvallar losunarbók-

Þá segir þar að þýðingarmikið sé að
bændur hafi aðgang að sem bestum
gögnum um losun frá sínum búum,
séu meðvitaðir um hana og þá
möguleika sem þeir hafa til að draga
úr henni.
Fjármunir sem verða til ráðstöfunar eftir endurskoðunina 2023 verði
síðan nýttir til að ýta undir beinar
aðgerðir á búunum.
/smh

Active JOINTS
& Stronger BONES
frá Eylíf
Eylíf vörurnar fást í öllum apótekum,
Fjarðarkaup, Hagkaup, Heilsuhúsinu, Melabúðinni
Ókeypis heimsending af www.eylif.is
Active JOINTS og Stronger BONES
Sveigjanlegri liðir og sterkari bein
Vörurnar eru unnar úr hreinum
íslenskum hráefnum og er framleiðslan á Íslandi. Margra ára staðfestar
rannsóknir er að baki öllum
hráefnunum. Við hjá Eylíf vöndum til
verka og sækjum í sjálfbærar auðlindir
úr sjó og landi. Við notum hreina
íslenska náttúruafurð, náttúruleg og
hrein hráefni sem ekki eru erfðabreytt
og stuðla að sveigjanlegri liðum, því
með sveigjanlegri líkama erum við
færari til að takast á verkefnin í dagsins
önn.

Stronger BONES inniheldur uppbyggjandi næringarefni, en margra
ára rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð
áhrif þeirra á beinauppbyggingu. Það
hefur fyrst og fremst áhrif á styrkingu
beina en húð, liðir, neglur og meltingin
njóta líka góðs af. Stronger BONES
inniheldur íslensk hráefni með
staðfesta verkun Kalkþörunga,
GeoSilica, C, D3 vítamín ásamt sinki og
mangan.

Active JOINTS inniheldur uppbyggjandi næringarefni og margra ára
rannsóknir sýna fram á jákvæð áhrif
þeirra á heilsu beina, auma og
viðkvæma liði, meltingu og húðar.
Active JOINTS virkar vel á liðina, eykur
liðleika.
Vinnur vel á viðkvæmum og aumum liðum
Styrkir beinin, byggir upp bein og bandvef
Eykur orku og þrek og styttir tíman í
endurheimt
Öflugt andoxunarefni, góð vörn fyrir
frumur líkamans
Inniheldur: Kalkþörunga, Smáþörunga
(Astaxanthin), GeoSilica, Birki, C & D3
vítamín.

Stefán ingi Óskarsson

Guðrún Sigríður Jakobsdóttir

Ég mun alveg pottþétt halda mér
við Active JOINTS í framtíðinni
Ég byrjaði fyrir þremur mánuðum að
taka inn Active JOINTS en ég var búin
að prófa ýmis fæðubótaefni fyrir liði
vegna eymsla í hnjám. Eftir einn mánuð,
fór ég að finna fyrir meiri orku, minni
eymslum í hjánum og minni vöðvabólgu í háls og herðum. Eftir tveggja
mánaða inntöku varð óvart hlé á inntöku í 2 vikur og fann ég þá hversu gott
Active JOINTS hafði gert mér, því ég fór
að finna aftur fyrir miklum eymslum í
hjánum og vöðvabólgan í hálsi og
herðum var fljót að gera vart við sig.
Eftir að ég byrjaði aftur að taka inn
Active JOINTS þá tók það rúmlega viku
þar til ég fór að finna aftur stóran mun
á mér. Ég mæli heilshugar með Active
JOINTS.

Það besta sem reyndist mér í
hjólaferðinni
Í mars 2019 kynntist ég Active JOINTS
og byrjaði að nota það til að finna bót á
leiðum hnékvilla. Þegar ég var búinn að
taka Active JOINTS í nokkurn tíma fóru
óþægindi að minnka og voru nánast
farin þegar ég fór í hjólaferð um Evrópu
um mánaðarmótin júní/ júlí. Ég hjólaði
1.300 km á 7 dögum, þessi hjólaferð
reyndi mikið á skrokkinn ekki bara á
hnjáliði heldur líka á allan skrokkinn.
Það var mikið álag á líkamann að hjóla
þessa leið því við hjóluðum í 6 til 8 tíma
á dag, mismunandi eftir dagleiðum en
við hjóluðum frá 150 til 200 km á dag.
Ég var sá eini í hópnum sem
þurfti EKKI að taka neitt yfir daginn eða
á kvöldin vegna álags eða óþæginda
í hnjám, mjöðmum, baki, öxlum og
handleggjum og því á ég bara einu að
þakka það er ekki spurning … Það er
Active JOINTS.

Rakel Bergsdóttir

Hef loksins fundið það sem virkar
fyrir mig og mína heilsu

Ég hef átt við heilsuleysi að stríða
undanfarin ár og ákvað að prófa Active
JOINTS frá Eylíf með von um að það
myndi hjálpa mér eitthvað. Áður
fyrr var ég búin að prófa mjög mörg
fæðubótarefni við stirðleika og
eymslum í liðum. Eftir tæplega 2 vikna
notkun af Active JOINTS fann ég mikinn
mun á liðleika í fingrunum. Áður fyrr
var ég með kreppta fingur af ýmsum
ástæðum og áralöngum kvilla sem
hefur hrjáð mig. Núna er ég búin að
nota Active JOINTS í tæplega 5 mánuði
og ætla að halda áfram því það gerir
mér svo gott. Active JOINTS svínvirkar
fyrir mig og mæli ég með því við alla
mína vini.

HEILSAN ER DÝRMÆTUST
Hreysti

LIÐLEIKI

STYRKUR
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SKOÐUN

COVID-19 ekki búið

Heimsfaraldur vegna COVID-19 er
hvergi nærri yfirstaðinn. Íslendingar
hafa verið minntir óþyrmilega á það
síðustu daga, sem leitt hefur til þess að
hundruð manna hafa verið sett í sóttkví.
Það er því full ástæða fyrir Íslendinga að
fara varlega og haga sér skynsamlega á
ferðalögum og á mannamótum sem fram
undan eru í sumar.
Ýmsir töldu í febrúar og fram í mars
að heimsfaraldur vegna COVID-19 væri
ekki mikið mál og vart alvarlegri en
svona meðal flensa. Jafnvel voru þeir til
sem sögðu þetta samsæri sem runnið væri
undan rifjum vondra Kínverja til að valda
uppnámi í efnahagskerfi heimsins.
Í dag er trúlega flestum orðið ljóst að
COVID-19 er ekkert til að gera grín að.
Staðfest andlát vegna COVID-19 eru í það
minnsta komin í ríflega hálfa milljón og
fer dauðsföllum ört fjölgandi. Staðfest smit
voru þegar Bændablaðið fór í prentun í
gær komin yfir 10,5 milljónir og fjölgaði
af ógnarhraða. Þó staðfest hafi verið að
ríflega 5 milljónum smitaðra manna hafi
batnað, þá verður að hafa það í huga að
skimun fyrir COVID-19 hefur hingað til
aðeins náð til lítils hluta þeirra sem eru
í hættu á að smitast á heimsvísu. Fyrir
ríflega sjö milljarða jarðarbúa er því enn
mikið í húfi.
Það er ekki bara sjúkdómurinn sjálfur
sem veldur mönnum áhyggjum, því
afleiðingarnar á efnahagskerfi heimsins,
iðnað, matvælaframleiðslu og heilbrigðis
kerfið munu verða hrikalegar. Þótt bóluefni
fyndist fyrir alla jarðarbúa strax í dag, þá er
skaðinn þegar orðinn mjög mikill og enginn
getur í raun spáð fyrir um framhaldið. Það
eina sem við Íslendingar getum í raun gert
er að fara að ráðleggingum þeirra sem
mesta þekkingu hafa á svona fyrirbærum
og að haga okkur skynsamlega.
Auðvitað hljótum við samt að reyna
að rýna út úr sortanum og horfa með
bjartsýni fram á veginn. Allt annað væri
uppgjöf. Þrátt fyrir allt höfum við yfir að
ráða flestum þeim þáttum sem gefa okkur
tilefni til bjartsýni ef vel er á spilum haldið.
Við höfum þokkalega skynsama og
hrausta þjóð sem hefur sýnt það að hún
kann að takast á við erfiðleika. Við höfum
efnahagskerfi sem er í mun betri stöðu
en flest efnahagskerfi í kringum okkur.
Við höfum yfir að ráða gríðarlegum
orku
auðlindum og gætum tæknilega,
ef í harðbakkann slær, framleitt allt það
eldsneyti sem við þörfnumst. Við höfum
fjölbreytta atvinnuvegi, við höfum öflugan
sjávarútveg og öflugan landbúnað sem
hefur mikla vaxtarmöguleika. Við höfum
í raun allt til að geta verið að mestu sjálfbær
þjóð og staðið af okkur meiri háttar
heimshörmungar.
Þessi staða lítillar þjóðar meðal þjóða
er alls ekki sjálfgefin. Því skiptir afar
miklu máli að við höfum bein í nefinu og
skynsemi til að verja þá stöðu af mikilli
hörku. Það er nefnilega afskaplega auðvelt
að glata þessari sérstöðu ef menn láta
glepjast af gylliboðum hamingjusölumanna
sem bjóða eilífan æskuljóma í túpum gegn
vægu gjaldi.
Okkur er tjáð að það kosti okkur svo sem
ekkert að flytja inn alla okkar hamingju.
Bara örlitla eftirgjöf af forræði þjóðarinnar
yfir eigin lögum, smá afsal af landi, örlitlu
vatni og afsal á „dass“ af öðrum auðlindum.
Bara svona örlítið í einu, eða þar til örlítið
verður aðeins meira og við sitjum uppi með
ekki neitt í höndunum. – Í von um að við
séum skynsamari en svo, þá fer ég í fríið,
eins og Þorgeir Ástvaldsson vinur okkar
söng svo eftirminnilega, og tek áskorun
yfirvalda um að ferðast um landið, sem við
eigum þó enn, að stærstum hluta. /HKr.

Stefna stjórnvalda í tollamálum
ógnar íslenskri matvælaframleiðslu
Gunnar Þorgeirsson

formaður Bændasamtaka Íslands
gunnar@bondi.is
Innflutningur á búvörum hefur snaraukist á
síðustu árum og með nýlegum tollasamningi
við Evrópusambandið hafa álögur á inn
flutning minnkað til muna. Bændasamtökin
hafa lýst áhyggjum sínum af útboði toll
kvóta á landbúnaðarvörum á seinni hluta
ársins. Erindi var sent á ráðherra sjávar
útvegs- og landbúnaðarmála þann 30. apríl
síðastliðinn þar sem farið var fram á að
fallið yrði frá útboði á tollkvótum fyrir
tímabilið júlí til desember á þessu ári.
Ástæðan er fyrst og fremst þau áhrif sem
kórónuveiran hefur haft á viðskipti með búvörur. Svarbréf barst þann 19. maí þar sem ekki
var fallist á tillögu Bændasamtakanna. Í rökstuðningi BÍ var meðal annars bent á þau áhrif
sem fækkun ferðamanna hefur haft á matvælamarkaðinn hér á landi. Ein aðalforsenda þess
að ríkisvaldið jók innflutningskvóta á sínum
tíma í samningum við ESB var einmitt sögð ör
fjölgun ferðamanna. Sú forsenda er algjörlega
brostin eins og alþjóð veit.
Í öðru lagi hafa bændur áhyggjur af nýju
úthlutunarkerfi sem gæti leitt af sér lægra verð
á tollkvótum fyrir innflytjendur. Það þýðir
í raun að tollvernd innlendra búvara veikist
sem því nemur. Nú hefur ráðuneytið auglýst
og úthlutað á grundvelli nýja útboðskerfisins.
Niðurstaðan er sú að tollar á flestum afurðum sem boðnar voru upp lækka umtalsvert.
Á sama tíma höfum við í orði staðið vörð
um íslenska framleiðslu og talað um eflingu
landbúnaðar í landinu. Nú er svo komið að
til dæmis nautakjötsframleiðendur sjá fram á
stórfellt tap á sínum rekstri vegna þess hvað
tollverndin er rýr. Það er deginum ljósara að
sú stefna sem ríkisvaldið hefur kosið að taka í
tollamálum veikir og ógnar verulega íslenskri
matvælaframleiðslu. Bændasamtökin gera þá
kröfu að tollasamningur við Evrópusambandið
verði endurskoðaður vegna þess forsendu-

brests sem orðið hefur í veigamiklum atriðum
hans.
Íslenskt atvinnulíf gengur nú í gegnum
djúpa efnahagslægð og þess vegna er mikilvægt að verja öll innlend störf og nýta skynsamlega þær matvælaauðlindir sem við eigum
í landinu. Af hverju ættum við að keppa að því
að flytja inn matvæli erlendis frá sem við getum
auðveldlega framleitt sjálf? Stjórnmálamenn
þurfa að svara þessari spurningu og tryggja að
rekstrarumhverfi matvælaframleiðslunnar sé
ekki fórnað í þágu örfárra heildsala.

spyrja hvað þeir vilja. Hvað varð til dæmis um
„íslensku kindakæfuna“ og „alvöru rúllupylsuna“? Ég tel að hluti af búvöruframleiðslunni
eigi að horfa til sjávarútvegsins og spyrja hvað
við getum lært af þeim. Sem dæmi má nefna
skurð á afurðum og pökkun, frystingu og tala
nú ekki um að lengja tímann sem við getum
boðið ferskt lambakjöt. Ég hef verið spurður
að því af hverju við getum ekki keypt kjöt af
gimbrum. Notum sumartímann meðan við
erum að slá eða ferðast til að hugsa hvað við
getum gert betur í okkar framleiðslu.

Matvælasjóði hleypt af stokkunum

Aukin framleiðsla á grænmeti

Stjórn Matvælasjóðs hefur komið saman og
fyrsta verk hennar verður að semja reglur
vegna úthlutana úr sjóðnum. Stefnt er að því
að auglýsa eftir umsóknum eftir miðjan ágúst
og úthluta styrkjum í haust. Í sjóðnum eru
umtalsverðir fjármunir sem nýtast munu landbúnaði til framfara og þróunar. Ég vil hvetja
bændur og fyrirtæki þeim tengd að fylgjast
með þegar auglýst verður og nýta sumarið í
að huga að hvernig við getum gert betur og
aukið verðmætasköpun í landbúnaði. Horfum
út fyrir kassann og nýtum tækifærin sem felast í íslenskum landbúnaði. Við sem bændur
verðum að tengja okkur betur við neytendur og

Mikil uppbygging er fyrirhuguð í sumar
í garðyrkjunni og eru það gleðitíðindi. Í
blaðinu í dag er sagt frá nokkrum stórhuga
bændum sem hafa ákveðið að stækka bú sín
og auka framleiðsluna. Það gera þeir meðal
annars vegna þess að nýr garðyrkjusamningur
veitir mönnum framtíðarsýn, þó gildistíminn
sé reyndar ekki nema til ársins 2026. Með
samningnum eru skapaðar forsendur fyrir því
að hægt verði að auka framleiðslu á íslensku
grænmeti um 25% á næstu þremur árum og
auka þannig markaðshlutdeild innlendrar
framleiðslu. Það er jákvætt og metnaðarfullt
markmið fyrir greinina í heild.

ÍSLAND ER LAND ÞITT

Herðubreið gnæfir dulúðug í fjarska yfir umhverfi sitt í mistrinu en hún var valin þjóðarfjall Íslendinga í kosningu árið 2002. Herðubreið er 1.682
metra hátt móbergsfjall norðan Vatnajökuls innan Vatnajökulsþjóðgarðs. Hún er í Ódáðahrauni og er oft nefnd drottning íslenskra fjalla vegna
þess hve mörgum finnst hún formfögur. Fjallið myndaðist við eldgos undir jökli, en á toppi þess eru hraunlög og hefur gosið því náð upp úr
jöklinum. Slík móbergsfjöll, með hraunlögum að ofan, kallast stapar. Samkvæmt Wikipedia var Herðubreið talin ógeng allt þar til Sigurður
Sumarliðason og þýski jarðfræðingurinn dr. Hans Reck gengu á fjallið þann 13. ágúst 1908. Hundrað og einu ári seinna, eða þann 21. apríl 2009,
fór Björn Böðvarsson, vélsleðakappi úr Mývatnssveit, á topp Herðubreiðar á vélknúnu ökutæki fyrstur manna. 
Mynd / Hörður Kristjánsson
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egar Ríkharður Jónsson hafði gert
hina frægu eirsteypu af Matthíasi
Jochumssyni orti Matthías:

Matta gerði guð úr leir
sem guðsmenn aðra fleiri,
en Ríkharður mig renndi úr eir,
rausnin var þar meiri.

Einhverju sinni orti Haraldur Briem út af
þeim orðum Matthíasar, að andinn væri
ekki yfir honum:
Mikið er ef Matthías
missir kvæða andann,
sem í átta gramma glas
getur kveðið fjandann.
Þannig hafa prestar á hverri tíð verið
ágætlega hagorðir. Séra Sigurður Norland,
prestur í Hindisvík, var í þeim efnum
afkastamikill og snjall:
Bráðum sneiðist byggðin hér,
borgin seiðir marga.
Tjörn í eyði eflaust fer,
engin leið að bjarga.
Mikið vald var Sigurði gefið yfir brag
háttum. Hér er ort undir afdráttarhætti.
(Vatnsheld sléttubönd):
Myndir / Páll Imsland

Féð komin í réttina í Sölvholti. 

Rúningur upp á gamla mátann í Sölvholti
Það er ekki víða núorðið sem sumarrúningur
á sér stað og það upp á gamla mátann, féð
bundið og rúið með sauðaklippum.
Það gerist samt enn og hér með fylgja
nokkrar ljósmyndir sem Páll Imsland tók af
slíkum atburði sem átti sér stað í Sölvholti,
rétt austan við Selfoss, sunnudaginn 28. júní
síðastliðinn.
Þar er fallegt fé og litskrúðugt, lömbin
komin vel á legg, fjörug og státin og sýna
alls konar liti og afbrigði. Meðfylgjandi eru
myndir af fénu og atburðinum.

Hrósa sveigar mættu menn
munað slíkan tvinna,
rósa veigar ættu enn
unað líkan vinna.
Hvetur blíða, margir menn
marka kvíða blandið,
vetur líða argir enn
arka víða landið.
Gramur hvetur köldu kinn
kallar, svíkur frekur.
Rammur vetur öldu inn
allar víkur rekur.
Frauður kvikur hendist hátt,
heitur skefur grunna,
rauður vikur, endist átt,
eitur kefur runna.
Sverða gramir finna fund,
fala svörðinn græna.
Verða ramir inna und,
ala vörðinn ræna.
Í nýlegu bréfkorni frá sr. Skírni
Garðarssyni, er að finna nokkrar
stökur frá prestsþjónustu hans í
Rangárþingi. Skírnir hafði á stundum
örlítið sauðfjárhald. Hann hafði glatað
fjárbók prestssetursins í Odda, en fann
síðar ásamt gegningarfatnaði sem lagður
hafði verið í bleyti í þvottabala:

Rúningurinn á fullu.

Kindabók prestsins fór á flakk,
ferlega vessa í sig drakk,
nú er hún bæði á ská og skakk,
ei skilst nú lengur það almanakk.
Aðkomulamb
uppgötvaðist
á
pestssetrinu eitthvert haustið. Lambið
hafði undanvillst og eyrun sviðin hálf
af vegna sólbruna. Eyrnamarkið var því
með öllu ólæsilegt. Því fóstraði Skírnir
lambið með sínu fé. Af þessu tilefni
orti Björgúlfur Þorvarðarson, bóndi
á Hrafnatóftum:

Sumt rúið og an

nað órúið.

Mark að lesa erfitt er,
eins þó væri ég blindur,
Oddaklerkar eigna sér
eyrnalausar kindur.
Þegar Bjarni Jónsson frá Gröf fagnaði
sjötugsafmæli sínu bárust honum
blessunaróskir fjölda sinna skáldbræðra.
Friðjón Ólafsson var einn þeirra
hagyrðinga sem sendu afmælisbarninu
kveðju, en fannst kveðjan sín klén og bætti
við kveðjuna þessari áréttan;
Skáldanna var mærðin mest,
mæltu hagyrðingar flest,
einhver varð að yrkja verst
og það tókst mér langtum best.

Umsjón:
Árni Geirhjörtur Jónsson
kotabyggð1@gmail.com
Það er leikur í lömbunum.



Séð yfir hluta réttarinnar og skrautlegt féð.
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Tilraunaverkefni um heimaslátrun sauðfjárbænda:

Ótakmarkaður fjöldi bænda getur tekið þátt
– Opnast gífurleg tækifæri, að mati formanns Landssamtaka sauðfjárbænda
Kristján Þór Júlíusson sjávarútvegsog landbúnaðarráðherra og
Guðfinna Harpa Árnadóttir,
bóndi á Straumi í Hróarstungu
og formaður Landssamtaka
sauðfjárbænda, undirrituðu
þann 18. júní samkomulag um að
tilraunaverkefni um heimaslátrun
hefjist næsta haust. Markmiðið
er að leita leiða til að auðvelda
bændum að slátra sauðfé heima
til markaðssetningar, þannig að
verklagið sé í samræmi við reglur
um heilbrigði og dýravelferð.
Verkefninu er því ætlað að auka
möguleika sauðfjárbænda á bættri
afkomu og sterkari tengingu beint
við neytendur.
Ragnheiður Lára Brynjólfsdóttir,
sauðfjárbóndi í Birkihlíð, er í
undirbúningshópi verkefnisins.
Hún segir að rétt um 40 bú hafi sótt
um þátttöku í verkefninu, þó ekki
hafi formlega verið auglýst eftir
þátttakendum. „Það besta er að allir
komast að sem vilja. Það eru engin
fjöldatakmörk, við og ráðuneytið
viljum að sem flestir verði með.
Eins þarf fólk ekki að vera með neina

dýralæknar geti verið mögulegt að
nota fjarfundabúnað, sem er mjög
spennandi kostur og myndi spara
mikinn akstur og tíma.
Í verkefninu er lagt upp með að
það muni helst ekki leggjast neinn
kostnaður á bændurna við að taka
þátt í þessu verkefni. Við viljum
að sem flestir taki þátt til að fá
sem breiðasta grunn og ekki skiptir
máli hvernig aðstæður eru,“ segir
Ragnheiður Lára.
Útbúin gæðahandbók

Þröstur Heiðar Erlingsson og Ragnheiður Lára Brynjólfsdóttir eru sauðfjárbændur í Birkihlíð og reka eigin kjötvinnslu. 
Mynd / HKr.

sérstaka aðstöðu, bara gera þetta eins
og það hefur gert.
Það er verið að vinna í því að
útbúa auglýsingu, við höfum aðeins
sagt frá þessu á Facebook-síðum
og fólk er líka duglegt að hringja
og spyrjast fyrir um þetta,“ segir
Ragnheiður Lára.

Aðkoma dýralækna
„Bændurnir og aðstoðarfólk, ef
eitthvað slíkt er til staðar, mun sjá
um slátrunina sjálfa en dýralæknar
koma í lífskoðun og síðan í skoðun
eftir slátrun. Það er verið að skoða
möguleika á að þar sem ekki fást

Samkvæmt upplýsingum úr
atvinnuvega- og nýsköpunar
ráðuneytinu er fyrirhugað að bændur
sjái sjálfir um heimaslátrunina
en opinbert eftirlit verði í
höndum dýralækna á vegum
Matvælastofnunar. Ekki liggur
endanlega fyrir nákvæmlega hvaða
gæðaþáttum verður fylgst með
en meðal annars verður sýrustig í
vöðva skoðað strax eftir slátrun – og
næstu klukkustundir þar eftir – auk
þess sem tekin verða örverusýni. Þá
verður útbúin gæðahandbók þar sem

nauðsynlegar upplýsingar úr slátrun
verða skráðar af þátttakendum.
Ekki verður heimilt að selja
kjötafurðirnar sem koma út úr
verkefninu. Áætlað er að niðurstöður
verkefnisins liggi fyrir í árslok 2020,
en það er ráðuneytið sem fer með
stjórn verkefnisins og tekur saman
niðurstöður.
Opnast gífurleg tækifæri
Guðfinna Harpa Árnadóttir, formaður
Landssamtaka sauðfjárbænda,
fagnar því að þetta verkefni sé að
fara í gang. „Öll undirbúningsvinna
hefur verið unnin af bændum í
aðgerðarhóp verkefnisins. Án þeirra
frumkvæðis væri þetta verkefni ekki
orðið til. Aðkoma ráðuneytisins
sýnir glöggan vilja stjórnvalda
til þess að gera þetta mögulegt.
Landssamtök sauðfjárbænda hvetja
alla sauðfjárbændur til þátttöku í
verkefninu. Með því að færa stærri
hluta virðiskeðjunnar til bænda opnast
gífurleg tækifæri til nýsköpunar,
vöruþróunar og bættrar afkomu
bænda,“ segir hún.
/smh

Heildarsala á kjöti dregst saman

Niðurstöður vöktunar Matvælastofnunar á súnum:

Sala á íslensku kjöti dróst saman
um 7,5% í maí en þá voru seld
rúmlega 2.176 tonn. Þá hefur
verið samdráttur í heildarkjötsölu
yfir heilt ár sem nemur 2,4%. Á
sama tíma var aukning í sölu á
kindakjöti.
Sala á alifuglakjöti er meiri en
allt annað, en af því voru seld rúm
748,3 tonn í maí. Í öðru sæti var
sala á svínakjöti sem nam tæplega
637,9 tonnum. Kindakjöt var í þriðja
sæti en af því voru seld rúm 424,2
tonn. Af nautgripakjöti voru svo seld
tæp 347,4 tonn og tæp 18,3 tonn af
hrossakjöti.

– en ekki fleiri salmonellusýkingar í fólki

– en kindakjötssalan eykst

Samdráttur í kjötsölu en samt
aukin kinda- og hrossakjötssala
Ef litið er á sölu yfir 12 mánaða
tímabil lítur dæmið aðeins öðruvísi út.
Þar kemur fram að 4,2% samdráttur hefur
orðið í sölu á alifuglakjöti, en seld voru
tæp 9.390 tonn. Um 4,2% samdráttur
í sölu á svínakjöti, en því seldust rúm
6.514 tonn. Þá var 1,8% samdráttur í sölu
á nautgripakjöti með heildarsölu upp á
tæp 4.721 tonn. Um 1,6% aukning hefur
hinsvegar orðið í sölu á kindakjöti og af
því seldust tæp 7.060 tonn. Einnig var
0,6% aukning í sölu á hrossakjöti, en af
/HKr.
því seldust tæp 696 tonn. 

Léttar bryggjur við vötn
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Aukning salmonellusmita
í alifuglum og svínum

Matvælastofnun (MAST) hefur
birt niðurstöður úr vöktun á
súnum fyrir síðasta ár, en það
eru sjúkdómar eða sýkingavaldar sem smitast milli manna og
dýra. Fjöldi sýna úr alifuglum og
svínum með salmonellusmit jókst
nokkuð á síðasta ári miðað við
árið á undan og mun skýringuna
vera að finna í endurteknum
smitum fárra búa þar sem erfitt
hefur verið að losna við tiltekna
stofna bakteríunnar.
Sýkingatilfellum salmonellu í
fólki hefur hins vegar ekki fjölgað.
Skýringar Matvælastofnunar á því
eru að eftirlit með salmonellu og
kampýlóbakter á fyrri stigum matvælakeðjunnar sé öflugt á Íslandi
sem skili neytendum auknu matvælaöryggi. Mikil aukning var í
sýkingum fólks af völdum eiturefnamyndandi E. coli (STEC), sem
aðallega má rekja til hrinu sýkinga
á ferðaþjónustubýli á Suðurlandi
síðasta sumar. Fram til þessa mun
tíðni þessarar sýkingar hafa verið
mjög lág í fólki hér á landi, eitt
til þrjú tilfelli á ári. Telur MAST
að niðurstöður faraldsfræðilegrar
rannsóknar á hrinunni og skimana
sem framkvæmdar voru 2018 og
2019 fyrir STEC í kjöti á markaði
benda til að bakterían sé hluti af
örveruflóru íslenskra nautgripa og
sauðfjár. Er mælt með frekari rannsóknum á algengi STEC í búfé og
skerpa á fyrirbyggjandi aðgerðum
í sláturhúsum og kjötvinnslum til
að minnka líkur á að STEC berist
í kjötið.
Engar breytingar á algengi
kampýlóbakter
Engar marktækar breytingar komu
fram á algengi kampýlóbakter í fólki
eða í alifuglum og afurðum þeirra.
Kampýlóbakter greindist í þremur
sýnum af frosnu kjúklingakjöti á

markaði (2,1% sýna), bæði af innlendu og erlendu kjöti. Í öllum tilfellum var um að ræða mjög litla
bakteríumengun eða undir greiningarmörkum.
Vöktun á salmonellu í eldi og
á sláturhúsum, samkvæmt landsáætlunum, lágmarkar að mati
Matvælastofnunar hættuna á að
smit berist með alifugla- og svínakjöti í fólk. Heilgenarannsóknir
sem framkvæmdar voru á árinu
styðji þá niðurstöðu. Eitt sýni úr
innlendu svínakjöti á markaði
reyndist vera með salmonellu –
og telur Matvælastofnun að það sé
áminning um að stöðugt sé þörf á
því að vera á varðbergi og hvetja til
réttrar meðhöndlunar á matvælum
hjá neytendum.
Aðrar hættulegar bakteríur
Í umfjöllun MAST um niðurstöður
vöktunarinnar kemur fram að aðrar
matarbornar bakteríur, fyrir utan
salmonellu og kampýlóbakter,
valda sjaldnar sjúkdómi í fólki en
í ljósi þess að um mjög alvarlega
sjúkdóma geti verið að ræða sé

eftirlit með þeim bakteríum ekki
síður mikilvægt.
Ein slík er listería, sem finnst
reglulega í þekktum áhættuafurðum og framleiðsluumhverfi þeirra.
Sérstaklega fylgst með
matvælafyrirtækjum
Greint er frá átaksverkefni sem hófst
á síðasta ári, sem felst í sérstöku eftirliti með matvælafyrirtækjum sem
framleiða matvæli tilbúin til neyslu,
með áherslu á reyktar og grafnar
lagarafurðir, osta og kjötálegg. Farið
er sérstaklega yfir sýnatökuáætlun
fyrirtækja og fyrirbyggjandi aðgerðir
þeirra gegn listeríu. Þá segir í umfjölluninni að við að innflutningseftirlit með dýraafurðum frá löndum
utan EES séu reglulega tekin sýni
til greininga á salmonellu, listeríu
(L. monocytogenes) og E. coli. Á
árinu 2019 hafi sýni verið tekin úr
sendingum af hrognum, soðinni
rækju, mysudufti, kjötafurðum (tilbúnum kjúklingaréttum) og gæludýrafóðri, en þau hafi öll verið neikvæð./smh
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20%
afsláttur

Brite CIP-30 – 20L
Kerfisþvottaefni fyrir mjaltaþjóna
Verð kr. 7.490 ( 20% afsl. - kr .5.992)

Afmælistilboð Landstólpa
ÞVOTTAEFNI FYRIR MJALTAKERFI
OG MJALTAÞJÓNA FRÁ TANDRI Á

20% AFSLÆTTI Í JÚLÍ

D90 – Kerfisþvottaefni
Tvívirkt hreinsiefni fyrir mjaltakerfi
10 kg. - Verð kr. 8.990 ( 20% afsl. - kr. 7.192)
20 kg. - Verð kr. 15.900( 20% afsl. - kr. 12.720)
T-CIP 86 – 20L
Tvívirkt þvottaefni fyrir mjaltakerfi
Verð kr. 8.990 ( 20% afsl. - kr. 7.192)
Divosan Plus – 20L
Burstasápa
Verð kr. 17.090 ( 20% afsl. - kr. 13.672)
Dilac Super – 20L
Súrt kerfisþvottaefni fyrir mjaltakerfi
Verð kr. 7.990 ( 20% afsl. - kr. 6.392)
Súrfos-30 – 20L
Lágfreyðandi súrt hreinsiefni fyrir mjaltakerfi.
Einnig fyrir áhöld og búnað sem þolir súrar hreinsilausnir
Verð kr. 10.890 ( 20% afsl. - kr. 8.712)
*Öll verð eru með vsk

Gunnbjarnarholti, 804 Selfossi
Sími 480 5600

Kaupvangi 10, 700 Egilsstöðum
Sími 480 5610

NÝTT HEYVERKUNAREFNI
FRÁ ECOSYL Á ÍSLANDI
• Ecosyl fyrir lystugra fóður
• Varðveitir næringarefnin
• Gefur meiri afurðir

NÝJAR
VÖRUR
Ð

I

ÁM

ARKA

Bústólpi ehf - fóður og áburður • Oddeyrartanga • 600 Akureyri
bustolpi@bustolpi.is • Sími 460 3350 • www.bustolpi.is
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FRÉTTIR

Landssýning kynbótahrossa á Gaddstaðaflötum:

Rjóminn í íslenskri hrossarækt
– Stóðhesturinn Skýr frá Skálakoti hlaut Sleipnisbikarinn
Landssýning kynbótahrossa var
haldin á Gaddstaðaflötum við
Hellu um síðustu helgi en þar
voru samankomnir helstu gæðingar landsins. Þátttökurétt áttu
tíu hæst dæmdu kynbótahross
vorsins í öllum flokkum, auk stóðhesta með afkvæmaverðlaun.
Þegar ljóst var að Landsmót
hestamanna yrði blásið af vegna
kórónuveirufaraldursins var fljótlega ákveðið að stefna að sýningarhaldinu til þess að svala þorsta
aðdáenda íslenska hestsins.
Veðrið var eins og best verður á
kosið og var greinilegt að um 1.200
gestir í brekkunni nutu dagsins til
fullnustu. Hundruð áhorfenda fylgdust með beinu streymi af sýningunni
á netinu víða um heim en þeir gátu
valið um lýsingar á íslensku, ensku
og þýsku.
Óhætt er að segja að vel hafi
tekist til með sýninguna sem stóð
í einn dag. Það var hátíðleg stund
þegar ræktendur og knapar tóku á
móti verðlaunum fyrir hæst dæmdu
hryssur og stóðhesta í sínum aldursflokkum.
Sleipnisbikarinn og
afkvæmaverðlaun
Sleipnisbikarinn, heiðursverðlaun íslenskrar hrossaræktar, sem
Bændasamtökin veita venjulega á

Félagar í hestamannafélögum á
Suðurlandi afhentu verðlaun á
sýningunni.

Guðmundur Viðarsson, bóndi í
Skálakoti, með Sleipnisbikarinn.

Landsmóti hestamanna þeim stóðhesti sem stendur efstur til afkvæma,
var afhentur ræktendum Skýrs frá
Skálakoti en hann er 13 vetra stóðhestur með 128 stig í aðaleinkunn í
kynbótamati og 52 sýnd afkvæmi.
Guðmundur Viðarsson, ræktandi
Skýrs og bóndi í Skálakoti, tók á
móti Sleipnisbikarnum ásamt Jakobi
Svavari Sigurðssyni, sem er meðeigandi hans og hefur séð um þjálfun
þessa mikla gæðings.
Afkvæmaverðlaun stóðhesta
voru afhent ræktendum. Fyrstu verðlaun fyrir afkvæmi hlutu Stormur

Tilraunaverkefni
um heimaslátrun

Gunnar Þorgeirsson, formaður Bændasamtaka Íslands, afhenti
Sleipnisbikarinn. Honum á vinstri hönd er Sveinn Steinarsson, formaður
Félags hrossabænda, sem stjórnaði verðlaunaveitingu af röggsemi. Myndir / TB
Fenrir frá Feti, einn af Lokasonum,
vakti verðskuldaða athygli enda
glæsilegt hross.

Þeir Jón Vilmundarson og Þorvaldur
Kristjánsson sátu í þulaskúrnum og
héldu áhorfendum upplýstum um
gang mála.
Hlynur Guðmundsson, knapi og bóndi á Svanavatni, á fljúgandi skeiði á
gæðingshryssunni Öskju frá Efstu-Grund, Skýrsdóttur.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, ásamt
aðgerðahópi sauðfjárbænda, auglýsir eftir þátttakendum í tilraunaverkefni um heimaslátrun.
Verkefnið byggir á samkomulagi sem Kristján
Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og Landsamband Sauðfjárbænda
gerði í júní sl. Markmið þess er að leita leiða
til þess að auðvelda bændum að slátra sauðfé
heima til markaðssetningar þannig að uppfyllt séu skilyrði regluverks um matvælaöryggi
og gætt sé að dýravelferð og dýraheilbrigði.
Þannig verði leitast við að bæta afkomu sauðfjárbænda, stuðla að bættri dýravelferð og
sterkari tengingu á milli neytenda og íslenskra
frumframleiðenda matvæla.

Ragnhildur Loftsdóttir veitti
Álfadísarbikarnum viðtöku fyrir hæst
dæmdu 4. vetra hryssu vorsins, Drift
frá Austurási.

Skýr frá Skálakoti með afkvæmum sínum og eigendum, þeim Jakobi Svavari
Sigurðssyni og Guðmundi Viðarssyni.
Leynir frá Garðshorni á Þelamörk
hlaut fyrstu verðlaun í flokki fimm
vetra stóðhesta.

Fyrirhugað er að bændur framkvæmi heimaslátrun sjálfir á bæjunum og opinbert eftirlit
verði framkvæmt af dýralæknum á vegum
Matvælastofnunar. Kostnaður vegna dýralæknaþjónustu verkefnisins greiðist af ráðuneytinu. Kjöt af gripum sem slátrað verður í
tilraunaverkefninu verður ekki selt.

Kátir áhorfendur í brekkunni.

Tilkynningar um þátttöku og frekari upplýsingar:
Þröstur Heiðar Erlingsson í Birkihlíð
(raggalara@gmail.com), s: 6905528

Guðný Harðardóttir í Breiðdalsbita
(gudnyhardar@gmail.com), s: 865 0313

Matthías Lýðsson í Húsavík á Ströndum
(husavik@simnet.is), s: 8458393
Pétur Snæbjörnsson í Reynihlíð
(petur@reynihlid.is), s: 894 4171

Nánari upplýsingar er einnig að finna á heimasíðu Landssamtaka sauðfjárbænda, saudfe.is
Frestur til að tilkynna þátttöku er til og með
12. júlí.
Stjórnarráð Íslands
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Heiðrún Sigurðardóttir, doktorsnemi við LbhÍ og SLU í Svíþjóð, var á
sýningunni og safnaði DNA-sýnum úr tagli úrvalshrossa. Markmiðið er að
bera kennsl á þau gen sem hafa áhrif á getu og gæði gangtegunda íslenskra
hrossa. Hér er hún með Aðalheiði Önnu Guðjónsdóttur knapa.

frá Herríðarhóli, Ölnir frá Akranesi,
Konsert frá Hofi og Skaginn frá
Skipaskaga. Heiðursverðlaun fyrir
afkvæmi hlutu Loki frá Selfossi,
Óskasteinn frá Íbishóli og áðurnefndur Skýr frá Skálakoti. Allir
verðlaunagripir sem veittir eru á
landsmótum í einstaklingssýningum
og fyrir afkvæmahesta voru veittir
á sýningunni.
Mikilvægur vettvangur
til að kynna ræktunina
Þorvaldur Kristjánsson, ráðunautur

í hrossarækt, sagði í aðdraganda
sýningarinnar að mikilvægt væri
að veita ræktendum og hestaeigendum vettvang til að kynna
sína ræktun.
„Það er nauðsynlegt að við sameinumst öll um þennan dag íslenskri
hrossarækt til heiðurs og framdráttar;
sýna heiminum að Ísland, upprunaland íslenska hestsins, er sannarleg
uppspretta gæða í hrossavali,“ sagði
Þorvaldur.
Það var Félag hrossabænda,
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins,
Horses of Iceland hjá Íslandsstofu

Pétur Halldórsson, ráðunautur hjá
RML, var sýningarstjóri á Hellu.

og félagið Rangárbakkar sem áttu
veg og vanda af sýningarhaldinu.
Fleiri myndir á bbl.is
Upplýsingar um hestakostinn og
fleiri myndir frá Landssýningu
kynbótahrossa árið 2020 er að
finna á vef Bændablaðsins, bbl.is.

/TB
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Bændur athugið!

Eigum nóg til af Yara áburði
Hafið samband við sölumenn okkar

Sláturfélag Suðurlands svf. | Fosshálsi 1, Reykjavík - 575-6000 | yara@yara.is | www.yara.is

Lely Center Ísland

Flott hliðgrind á lóðina þína!

Hliðgrindur - Ýmsar stærðir
Númer

Lýsing

Verð án vsk.

Verð m/vsk.

Gerðisgrindur
Gerum tilboð í magn eftir teikningum

Reykjavík Krókháls 5f – Sími 414 0000 // Akureyri Óðinsnes 2 – Sími 464 8600
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FRÉTTIR

Engin áform á borðinu um Álftafjarðargöng:

Súðavíkurhlíð lokaðist nær 40 sinnum
á fyrstu þremur mánuðum ársins
Í Súðarvíkurhreppi við Ísa
fjarðar
djúp búa nú um 200
manns, en hreppurinn nær yfir
mjög stórt landsvæði. Hann nær
frá Súðavíkurhlíð í norðri og inn
í botn á Ísafirði, innsta firðinum
við Ísafjarðardjúp. Samgöngur
eru því eðlilega ofarlega á blaði
hjá Súðvíkingum.
Súðavík er komið í ágætar
vegasamgöngur við aðra lands
hluta og samfellt bundið slitlag
er á veginum frá Reykjavík til
Súðavíkur. Þá er nú unnið að
endurbótum og breikkun vegar
ins í Seyðisfirði og Hestfirði. Það
tekur samt um einn og hálfan til
tvo klukkutíma að aka á milli enda
í sveitarfélaginu. Þá ber að geta
þess að vegurinn til Ísafjarðar,
þangað sem Súðvíkingar sækja
að mestu sína þjónustu, liggur um
Súðavíkurhlíð sem oft er lokuð á
vetrum vegna snjóflóða eða yfir
vofandi snjóflóðahættu. Gripið er
til lokana þegar snjóalög eru í hlíð
inni og í samræmi við veðurspár
og mat á snjóflóðahættu.
Ekkert að frétta af jarðgöngum
Bragi Þór Thoroddsen, sveitarstjóri

Bragi Þór Thoroddsen, sveitarstjóri
Súðavíkurhrepps.

Súðavíkurhrepps, segir engar fréttir
vera af gerð jarðganga sem leysi
af veginn um Súðavíkurhlíð og
Kirkjubólshlíð í Skutulsfirði sem
líka geti lokast vegna snjóflóða.
Jarðgöng séu ekki á vegaáætlun
og algjör óvissa um framvindu
þess máls.
„Það var verst að missa Álfta
fjarðargöng út úr samgönguáætlun.
Þótt málinu hafi eitthvað verið
hreyft á Alþingi hefur það ekki
fengið neinn sérstakan hljómgrunn.

Unnið við að fleyga sprungið og hættulegt berg á Súðavíkurhlíð á dögunum. 

Hátt í 40 lokanir
á þrem mánuðum

Vegurinn um Súðarvíkurhlíð útheimtir mikla viðhaldsvinnu á hverju ári í
viðleitni við að tryggja öryggi vegfarenda. 
Mynd / SÞT

Það voru hátt í fjörutíu lokanir á
Súðavíkurhlíð á fyrstu þrem mán
uðum ársins, allt að sólarhring í
hvert skipti og stundum lengur.
Það þýðir að fólk hefur verið

einangrað hér í marga daga
og ekki getað sótt þjónustu á
milli byggðarlaga. Samt hafa
menn hugmyndir um að hér á
norðanverðum Vestfjörðum eigi
að vera eitt byggðarlag í átaki
um sameiningu sveitarfélaga.
Hér háttar enn svo til að við

Myndir / Haukur Már Harðarson

verðum jafnvel að senda sjúklinga
á milli staða sjóleiðina með
björgunarskipi,“ segir Bragi.
Hann segir að þrátt fyrir ýmsa
erfiðleika hvað samgöngur varðar,
þá sé gríðarlega gott að búa í
Súðavík og mikil samheldni sé
meðal íbúa. 
/HKr.

Nýja T6.1 línan er mætt
Sendibílar, pallbílar, smáir vinnubílar og stórir

Skoðaðu úrvalið á
www.hekla.is/volkswagensalur

www.volkswagen.is

HEKLA · Laugavegur 170 · Sími 590 5000
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Fóðrun með Vistbót

Meiri mjólkurframleiðsla

LÍFLAND

VISTBÓT

Minni metanlosun

Við vinnum að
kolefnishlutleysi með
íslenskum bændum

Betri fóðurnýting
Minna kolefnisspor

Vistbót dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda
og bætir fóðurnýtingu um leið
Lífland kynnir nú bætiefnið Vistbót sem dregur
úr metanlosun jórturdýra og eykur nýtingu
fóðurs með samspili á notkun náttúrulegra
kjarnaolía og lifandi góðgerils þannig að bæði
bændur og umhverfi njóta góðs af.

Vistbót inniheldur lifandi gerla sem auka
meltingu trénis og um leið orkunýtingu úr hverju
kílói fóðurs sem gefið er.
Vistbót fæst í duftformi og í steinefnablöndunni
Búkollu Hámark.

Vistbót byggir á náttúrulegum kjarnaolíum sem
draga úr starfsemi metanmyndandi örvera og
ýtir undir myndun efnasambanda sem geta
stuðlað að meiri mjólkurmyndun.

Það er von okkar hjá Líflandi að Vistbót verði
mikilvægt innlegg í að gera íslenskan landbúnað
enn grænni, bændum, neytendum og umhverfinu
til hagsbóta.

LÍFLAND SÖLUDEILD

REYKJAVÍK

AKUREYRI

BORGARNESI

BLÖNDUÓSI

HVOLSVELLI

BRÚARVOGI 1–3

LYNGHÁLSI 3

ÓSEYRI 1

BORGARBRAUT 55

EFSTUBRAUT 1

ORMSVÖLLUR 5

SÍMI: 540 1100

SÍMI: 540 1125

SÍMI: 540 1150

SÍMI: 540 1154

SÍMI: 540 1155

SÍMI: 487 8888

Ef Vistbót er gefin öllum
nautgripum landsins í eitt ár
jafngildir það kolefnisjöfnun um
7600 fólksbifreiða á ári.
10% minni
metanlosun
nautgripa

Kolefnisjöfnun
um 7600 bíla

Við hvetjum bændur til að hafa samband og fá
ítarlegri upplýsingar um Vistbót.

lifland@lifland.is

KUBOTA HEYVINNUVÉLAR BEINT Í HEYSKAPINN
Miðjuhengdar diskasláttuvélar

Heyþyrlur

DM3028 Diskasláttuvél - vbr. 2,80 m - 8 diskar

TE4555

vbr. 5,5 m; 4 stjörnur 7 armar, lyftutengd

DM3032 Diskasláttuvél - vbr. 3,20 m - 8 diskar

TE6568

vbr. 6,8 m; 6 stjörnur 6 armar, lyftutengd

DM3036 Diskasláttuvél - vbr. 3,60 m - 10 diskar

TE6576

vbr. 7,6 m; 6 stjörnur 7 armar, lyftutengd

DM3040 Diskasláttuvél - vbr. 4,00 m - 10 diskar

TE8590C vbr. 9,0 m; 8 stjörnur 6 armar, dragtengd með vagni.

Rakstrarvélar
RA1039 vbr. 3,90 m; 1 stjarna, 11 armar
RA2072 vbr. 6,20 - 7,20 m, 2 stjörnur, 11 armar, miðjurakstur
RA2580 vbr. 7,00 - 8,00 m, 2 stjörnur, 12 armar, miðjurakstur

Gæða vélar á hagstæðu verði. Nánari upplýsingar veita sölumenn okkar
í símum 568-1513 (Rvk.) og 568-1556 (Ak.) eða í tölvupósti, veladeild@thor.is

ÞÓR

H
F

REYKJAVÍK:
Krókháls 16
Sími 568-1500

AKUREYRI:
Baldursnes 8
Sími 568-1555

Vefsíða og
netverslun:
www.thor.is

D

SEL

UPP

D

SEL

UPP
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FRÉTTIR

Hlutafé aukið í Norðlenska
Samþykkt var heimild til stjórnar Norðlenska að auka hlutafé í
félaginu um allt að 200 milljónir
króna á síðasta aðalfundi. Stjórn
mun væntanlega freista þess að
auka hlutaféð á þessu starfsári.
Á aðalfundinum var kosin ný
stjórn Norðlenska. Úr stjórninni
fóru Óskar Gunnarsson og Erla

Björg Guðmundsdóttir. Í þeirra
stað komu ný í stjórn Guðrún Tinna
Ólafsdóttir og Ingvi Stefánsson.
Aðrir í stjórn eru Sigurgeir
Hreinsson, Rúnar Sigurpálsson
og Gróa Jóhannsdóttir. Á fyrsta
fundi stjórnar var Rúnar kjörinn
formaður, Sigurgeir varaformaður
og Gróa ritari. 
/MÞÞ

Norðlenska styður við
aukna svínarækt
Norðlenska breytti fyrirkomulagi
við innkaup á svínakjöti á árinu
þannig að dregið var aðeins úr
slátrun en aukin innkaup á innlendum skrokkhlutum eins og
framleiðslunni hentar á hverjum
tíma.
Svínakjöt er mikilvægt hrá
efni inn í vinnslur Norðlenska og
undirstaðan í stórum vöruflokkum
eins og áleggsvörum. Fram kemur
í fréttabréfi fyrirtækisins að mikil

samkeppni sé í svínakjötsafurðum
þar sem fáir stórir og stækkandi
aðilar eru ráðandi á markaði.
„Ljóst er að með aukinni sam
þjöppun í svínarækt og úrvinnslu
þyngist róðurinn frekar fyrir minni
aðila og því er afar áhugavert fyrir
Norðlenska að taka með einhverj
um hætti þátt í og styðja við aukna
svínarækt á starfssvæði félagsins,“
segir í fréttabréfi Norðlenska. /
MÞÞ

Verkefnið Future Kitchen er eitt þeirra verkefna sem Matís stýrir og starfar að. Það er styrkt af EIT Food, undirstofnun
Evrópusambandsins. 
Mynd / Algaennovation

Matís stýrir Evrópuverkefni:

Skordýraborgarar
og smáþörungar

Sjálfbærni er hugtak sem mikið er
í umræðunni þessa dagana og er
það í fullu samræmi við sjálfbærnimarkmið, eða heimsmarkmið,
Sameinuðu þjóðanna fyrir allar
þjóðir heims fyrir árið 2030.
Flestum er orðið ljóst að betur má
ef duga skal þegar litið er til sjálf
bærrar nýtingar auðlinda jarðar, svo
tryggja megi möguleika framtíðar
kynslóða til að eiga þess kost að nýta
þessar auðlindir sér til næringar og
lífs. Eitt af því sem þarf að vinna að
er endurhugsun fæðukerfisins, þar
sem matvælatækni og matvælavís
indi eru lykill í því að finna leiðir
til að nýta betur, á sjálfbæran hátt,
vannýttar en ríkulegar auðlindir
jarðarinnar.
Evrópuverkefni sem Matís stýrir

Tómas Ellert Tómasson, bæjarfulltrúi í Árborg (t.h.), og Guðmundur Marías
Jensson, formaður Stangaveiðifélags Selfoss, þegar veiðin hófst formlega
í ánni að morgni 24. júní.

Reiknað með góðri veiði
í Ölfusá í sumar

„Okkur líst mjög vel á sumarið,
áin lítur vel út og veiðin fer vel af
stað hjá okkur, þetta verður gott
veiðisumar,“ segir Guðmundur
Marías Jensson, formaður Stanga
veiðifélags Selfoss.
Veiði í Ölfusá hófst formlega
miðvikudaginn 24. júní klukkan

07.00. Um leið fengu félagsmenn
og gestir þeirra að skoða nýtt og
glæsilegt veiðihús félagsins, sem
verður formlega tekið í notkun í
haust. Tómas Ellert Tómasson,
bæjarfulltrúi í Árborg, hóf
veiðisumarið í Ölfusá með aðstoð
formannsins. 
/MHH

Nýja veiðihúsið við Ölfusá á Selfossi er glæsilegt í alla staði og er það
tæplega 90 fermetrar að stærð. Byggingastjóri hússins var Agnar Pétursson,
húsasmíðameistari og félagi í stangaveiðifélaginu.

Um þetta snýst Evrópuverkefni sem
Matís stýrir og starfar að í samstarfi
við framsækin fyrirtæki, stofnanir og
háskóla í Evrópu. Verkefnið miðar
að því að vekja fólk til umhugsunar
um og jákvæðra viðhorfa til nýrra
sjálfbærra fæðuleiða og það hvernig
tækni og vísindi eru nauðsynlegur
þáttur þar.
Verkefnið kallast Future Kitchen
og er eitt þeirra verkefna sem Matís
stýrir og starfar að, sem styrkt er
af EIT Food, undirstofnun Evrópu
sambandsins.
Gagn og gaman
Rakel Halldórsdóttir, sérfræðingur
hjá Matís, segir að í verkefninu

Rakel Halldórsdóttir, sérfræðingur
hjá Matís.

sé upplýsingum um fæðuleiðir,
sem nýttar eru á sjálfbæran hátt,
miðlað í myndbandaformi. „Þar er
skemmtimennt (e. infotainment)
notuð til að koma upplýsingunum
til ungs fólks, helsta markhóps ver
kefnisins, á áhugaverðan og einnig
skemmtilegan hátt, meðal annars
með notkun sýndarveruleikamynd
banda.“
„Future Kitchen“
„Á þessu ári hefur þegar verið
gefið út Future Kitchen sýndar
veruleikamyndband sem sýnir
sjálfbæra ræktun smáþörunga í sér
hönnuðu ræktunarkerfi innanhúss

hjá fyrirtækinu Algaennovation á
Íslandi, en fyrirtækið nýtir jarð
varma til ræktunarinnar. Annað
sýndarveruleikamyndband, sem
væntanlegt er fljótlega, sýnir
ræktun skordýra til fæðu, en
svissneska fyrirtækið Essento
gerir skordýraborgara sem grill
aðir eru úti við í góðra vina hópi
í myndbandinu.“
Að sögn Rakelar eru bæði skor
dýr og smáþörungar næringarrík
fæða og ríkuleg auðlind á jörðu.
„Talið er að milli 30.000 til ein
milljón tegundir smáþörunga fyr
irfinnist á jörðinni, en einungis
innan við 10 tegundir eru nýttar til
fæðu eða í fæðubótarefni í dag. Þá
má geta þess að auk þess að vera
næringarbomba eru smáþörungar
hin raunverulega uppspretta hinna
mikilvægu Omega3 fitusýra, en
fiskur fær þessar nauðsynlegu
fitusýrur úr smáþörungunum. Að
auki er framleiðsla smáþörung
anna hjá Algaennovation kolefnis
neikvæð, í stað þess að menga
losar framleiðslan súrefni út í
umhverfið.“
Sýndarveruleiki
Sýndarveruleikamyndböndin má
horfa á í þar til gerðum sýndar
veruleikagleraugum, en einnig
á tvívíðum skjá með því að
hreyfa bendilinn um skjáinn (eða
hreyfa skjásíma/spjaldtölvu til og
frá). Myndböndin eru aðgengi
leg á Youtube-síðu Matís og á
FoodUnfolded.com. 
/VH

Hörgársveit:

Bændur á Syðri-Bægisá fengu umhverfisverðlaun
Eigendur að Syðri-Bægisá hlutu
umhverfisverðlaun Hörgársveitar
fyrir árið 2020.
Umhverfis- og skipulagsnefnd
sveitarfélagsins sér um umhverfis
verðlaunin og tók ákvörðun sína í
upphafi árs, en sveitarstjórn Hörgár
sveitar færði ábúendum verðlaunin
og nýtti til þess 10 ára afmælisdag
Hörgársveitar.
Ábúendur á Syðri-Bægisá eru þau
Ragnheiður M. Þorsteinsdóttir og
Helgi Bjarni Steinsson og stunda þau
kúabúskap á jörð sinni. Nýtt fjós var
tekið í notkun þar sumarið 2018. Það
er vel tækjum búið og vinnuaðstaða
eins og best verður á kosið. /MÞÞ

Axel Grettisson, oddviti Hörgársveitar, Ragnheiður M. Þorsteinsdóttir og
Helgi Bjarni Steinsson, bændur á Syðri-Bægisá, og Jón Þór Benediktsson,
formaður skipulags- og umhverfisnefndar Hörgársveitar.
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LEKTOR
Í UMHVERFISFRÆÐUM
Laust er til umsóknar 100% starf lektors í umhverfisfræðum með áherslu á sjálfbæra
landnýtingu við deild Náttúru og skóga hjá Landbúnaðarháskóla Íslands (LbhÍ).

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ
» Byggja upp alþjóðlega viðurkenndar rannsóknir á sérsviði sínu, birta ritrýndar vísindagreinar,
afla rannsóknarstyrkja og taka virkan þátt í alþjóðlegu og innlendu samstarfi

VERKEFNISSTJÓRAR
Í KORNRÆKT OG
FÓÐURJURTUM
Laust er til umsóknar störf tveggja verkefnisstjóra í kornrækt annarsvegar og fóðurjurtum
hinsvegar við Landbúnaðarháskóla Íslands (LbhÍ). Starfsmennirnir yrðu hluti af teymi LbhÍ
sem sinnir rannsóknum, nýsköpun og fræðslu á sviði jarðræktar.

STARFSKYLDUR
» Sinna rannsóknum í jarðrækt með áherslu á kornrækt / fóðurjurtir

» Leiðbeina nemendum í rannsóknaverkefnum og kenna námskeið á grunn- og framhaldsstigi.
Lektor hefur tækifæri til að þróa námskeið í grunn- og framhaldsnámi

» Sækja rannsóknarstyrki í erlenda og innlenda sjóði

» Taka virkan þátt í störfum deildar eftir því sem þörf krefur

» Sækja sér faglega þekkingu á ráðstefnum, samráðsvettvangi erlendis og innanlands

» Leitast eftir samstarfi/samvinnu við annað vísindafólk

HÆFNIKRÖFUR

» Kennsla á grunn- og framhaldsstigi og leiðbeining nemenda

» Doktorspróf í plöntuvistfræði, vistkerfisfræði, vistfræði landnýtingar, vistþjónustu, jarðvegsfræði
eða öðrum greinum er nýtast við starfið
» Góð tölfræðikunnátta og geta til að vinna úr viðamiklum gögnum er kostur
» Þekking og reynsla af rannsóknum er tengjast sjálfbærni og landnýtingu, þ.m.t. af notkun
landupplýsingakerfa, er æskileg
» Umsækjandi hafi kynnt rannsóknir sínar á viðurkenndum vettvangi og hafi skýra framtíðarsýn
í þeim efnum
» Reynsla af kennslu og geta og vilji til fjölbreyttrar þekkingarmiðlunar á fræðasviðinu
» Aðild að rannsóknarverkefnum og öflun rannsóknastyrkja í samvinnu við aðra
» Samstarfshæfni og lipurð í samskiptum
» Íslenskukunnátta er æskileg

» Kynna niðurstöður rannsókna á ritrýndum vettvangi og fyrir almenningi

UMSÓKNARFRESTUR » 10.08.2020

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Nánari upplýsingar veita Guðmunda Smáradóttir, mannauðs- og gæðastjóri, gudmunda@lbhi.is
sími 433-5000 og Isabel C Barrio, deildarforseti Náttúru og skógar í síma 869 3876, isabel@lbhi.is.
Upphafleg ráðning verður til fimm ára í samræmi við lög um opinbera háskóla nr. 85/2008. Að þeim tíma liðnum verður
tekin ákvörðun um framhaldið. Gert er ráð fyrir að umsækjandi hefji störf sem fyrst og eigi síðar en 1. janúar, 2021.
Athygli er vakin á því að samkvæmt reglum LbhÍ er rektor heimilt að veita framgang í starf dósents eða prófessors strax
við nýráðningu ef umsækjandi uppfyllir viðkomandi hæfnisviðmið.
Um meðferð umsókna, mat á hæfi umsækjenda og ráðningu í starfið er farið eftir ákvæðum laga um opinbera háskóla
nr. 85/2008 og reglna um nýráðningar og framgang akademískra starfsmanna við Landbúnaðarháskóla Íslands frá 20.
september 2012.

» Vera virkur þátttakandi í faglegu þróunarstarfi og uppbyggingu innan skólans

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
» Framhaldsnám (MSc/PhD) á háskólastigi í búvísindum, líffræði, plöntuvistfræði eða skyldum
greinum
» Þekking á lífeðlis- og erfðafræði plantna
» Þekking á kynbótum og/eða ræktun nytjajurta á norðlægum slóðum æskileg
» Áhugi á kennslu og miðlun þekkingar
» Getu til að vinna sjálfstætt og sem hluti af hóp

UMSÓKNARFRESTUR
» 15.08.2020

NÁNARI UPPLÝSINGAR
Nánari upplýsingar um starfið veita Guðmunda Smáradóttir, mannauðs- og gæðastjóri,
gudmunda@lbhi.is sími 433-5000 og Þóroddur Sveinsson forseti deildar ræktunar og fæðu,
thorodd@lbhi.is, sími 843-5331
Launakjör eru skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög um
réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Launakjör eru skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög um
réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Starfsstöðvar skólans eru þrjár: Keldnaholt í Reykjavík, Hvanneyri í Borgarfirði og Reykir í Ölfusi

Bænda
RÍKISKAUP
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík | Sími 530 1400 | www.rikiskaup.is

Allar nánari upplýsingar
veita starfsmenn
Ríkiskaupa í síma 530 1400
eða í gegnum netfangið
fasteignir@rikiskaup.is

AUGLÝSA EFTIRFARANDI EIGN TIL SÖLU:

LBHI.IS/STORF

16. júlí

Dráttarvélar,
rúllusamstæður,
sláttuvélar og
heytætlur.

BJARNARBRAUT 8, BORGARNESI – SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI
Um er að ræða 629,4 m2 skrifstofuhúsnæði á 1. hæð við
Bjarnarbraut 8, Borgarnesi.
Eignin skiptist í tvö skrifstofurými, annars vegar 361,8 m2
og hins vegar 267,6 m2. Samtals 629,4 m2.
Gengið er inn um bjarta tengibyggingu sem er í sameign.
Eignin er kjörin til þess að leigja út einstök rými.
Gott aðgengi er að húsinu og rúmgóð steypt bílastæði fylgja
en stæðin eru ekki sérmerkt.
Frekari upplýsingar um eignina má finna á heimasíðu Ríkiskaupa:
www.rikiskaup.is.
Verð: 99 mkr.

Austur vegi 69 // 800 Selfoss // 480 0400 // jotunn.is // jotunn@jotunn.is
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NYTJAR HAFSINS

Lúsmý

Samkvæmt því sem ég heyrði
á RÚV, útvarpi allra lands
manna, í vor fer lúsmý yfirleitt
á stjá í júní. Útbreiðsla lúsmýs
í heiminum er mest í Mið- og
Norður-Evrópu og austur í
Rússlandi. Á Íslandi er útbreiðsla
þess mest á Suðvesturlandi, í
Borgarfirði og í Fljótshlíð. Tími
lúsmýs er frá því snemma í júní
og til loka ágúst.
Á heimasíðu Náttúrufræðistofnunar Íslands er að finna
greinargóðar og gagnlegar upplýs
ingar um lúsmý og útbreiðslu þess.
Er það sem á eftir fer er að mestu
fengið þaðan.
Lúsmý er blóðsuga á mönnum
og öðrum spendýrum. Kvendýrin
þurfa blóð til að þroska egg sín. Að
öðru leyti eru lífshættir þessarar
tegundar nánast óþekktir. Ekki er
vitað hvort um sé að ræða eina
kynslóð yfir sumarið eða tvær
en flugtíminn er langur og gæti
bent til að um tvær kynslóðir sé
að ræða.
Í lok júní 2015 fór að bera
á óvæntum bitvargi í sveitum
beggja vegna Hvalfjarðar.
Á örfáum dögum varð fólk í
sumarhúsum í Kjós og Svínadal
fyrir skordýrabitum sem aldrei fyrr
og kannaðist enginn við að neitt
viðlíka hefði gerst áður.
Þegar lúsmý fyrst blossaði
upp sem illvígur bitvargur
sumarið 2015 beindist athyglin
að Kjósinni og Svínadal norðan
megin Hvalfjarðar. Í kjölfarið
tóku ábendingar að berast víðar
að af Suðvesturlandi, og Laugardal
og Biskupstungum í uppsveitum
Suðurlands.
Strax þótti ólíklegt að nýr
landnemi birtist á þennan hátt á
einu sumri. Var líklegra talið að
breytingar á veðurfari hafi orðið
þess valdandi að lúsmýið komst
yfir þröskuld og náði sér á ærlegt
flug. Í ljós kom að þetta skot var
ekki bundið við þetta eina sumar.
Sagan endurtók sig árið eftir
og var þá sama svæði undir og
útbreiðslusvæðið hafði stækkað
og er lúsmý núna plága víða um
land.
Lúsmý leggst einkum á fólk í
svefni, sækir inn um opna glugga
á kvöldin og nóttunni. Það þarf
lognstillur til að athafna sig,
hverfur ef vindur blæs. Þéttvaxinn
garðagróður í byggð skapar skjól
og hagstæð lífsskilyrði fyrir
lúsmý, einnig hávaxinn trjágróður
umhverfis sumarhús. Þekkt er
tilfelli þar sem fólk í umgirtu
sumarhúsi varð illa útleikið á
meðan fólk í nálægu húsi þar sem
enginn var skjólgarðurinn slapp
að mestu.
Með ofurnæmum skynjurum
skynja flugurnar koltvísýring
frá útöndun fólks og staðsetur
blóðgjafa sína. Líkamshlutar sem
standa berir út undan sængum, svo
sem andlit og herðar, handleggir
og fótleggir gefa flugunum
sóknarfæri.
Fljótlega eftir bit koma fram
bólur og útbrot með tilheyrandi
óbærilegum kláða sem staðið
getur yfir í allnokkra daga. Þá er
ráðlegt að bera á húðina kælikrem
og jafnvel taka inn ofnæmislyf.
Til að verjast lúsmýi enn frekar
er ráðlegt að hafa glugga lokaða,
til vara að líma mjög fínriðið
gardínuefni fyrir opnanleg fög á
flugtíma mýsins. Vifta sem heldur
lofti á hreyfingu í svefnherbergi
kann að hjálpa, hugsanlega
einnig vifta sem blæs út á móti
opnum gluggum. Ráðlegt er að
sofa í náttfötum. Því hefur verið
haldið fram að þessar agnarsmáu
og veikbyggðu mýflugur bíti í
gegnum fatnað en svo er ólíklegt.
/VH

Ráðgjöf Hafró – er rétt mælt?
Dökk skýrsla Hafrannsókna
stofnunar leit dagsins ljós 16.
júní sl. Þar ráðleggur stofnunin
sjávarútvegsráðherra að heimila
ekki meiri þorskafla á næsta
fiskveiðiári en 256.593 tonn. það
er 15.818 tonn minna en nú er, þ.e.
5,8%.
Útflutningsverðmæti þessa afla
gæti vel numið 10 milljörðum þannig
að mikið er í húfi að ráðherra haldi
rétt á spilum við ákvörðun um hversu
mikið má veiða af þorski á næsta
fiskveiðiári. Í þau tvö skipti sem
Kristján Þór hefur staðið í þessum
sporum hefur skammur tími liðið frá
því að ráðgjöfin hafi verið birt þar
til ráðherra hefur tilkynnt ákvörðun
sína. Án undantekningar hefur hann
fylgt ráðleggingum stofnunarinnar í
einu og öllu.
Mikið í húfi
Í fréttum Sjónvarps sama dag og
ráðgjöfin var tilkynnt mátti merkja
í viðtali við ráðherra að hann ætli
sér tíma til að gaumgæfa og fara yfir
ráðgjöfina með Hafrannsóknastofnun
og spyrja ákveðinna spurninga sem
hann vilji fá skýrari svör við áður
en hann tekur ákvörðun. Aðspurður
um efni spurningar, nefndi hann
ákvörðun stofnunarinnar að bæta
við árgöngum inn í vísitöluna, að
nú verði miðað við 1–14 ára í stað
þess að numið hefur verið staðar við
10 ára.
Ástæður þessa er samkvæmt
skýrslu Hafró að hlutfallsleg sókn í

elsta og stærsta fiskinn, 11–14 ára er
nú metinn hærri en í þann sem yngri
er og léttari, en hefur fram að þessu
verið metinn lægri, eins og segir í
skýrslu Hafrannsóknastofnunar.
Undirritaður fagnar ákvörðun
ráðherra að ætla sér tíma til
ákvörðunar, enda hér um gríðarlega
mikilvægt verkefni að ræða.
Milljarðarnir fljótir að telja þar sem
þorskur er annars vegar.
Á síðasta ári var útflutnings
verðmæti þorsks 117,5 milljarðar.
Heildarútflutningsverðmæti sjávar
afurða var hins vegar 260 milljarðar
og því þorskurinn hvorki meira né
minna en 45% af heildarverðmætinu.
Aflareglan
Til þessa hefur heildarafli í þorski
stjórnast af aflareglu sem ætlað er
að tryggja nýtingarstefnu stjórn
valda. Forsendur hennar eru
fengnar úr niðurstöðu úr vorralli
Hafrannsóknastofnunar á stærð
veiðistofns. Útkoma af meðaltali
útgefins heildarafla fiskveiðiársins
og 20% af stærð veiðistofnsins er
tillaga stofnunarinnar til ráðherra.
Nú er stærð veiðistofns sögð
vera 1.207 þúsund tonn og úthlutað
aflamark á fiskveiðiárinu er 272.411
tonn.
Reiknaður heildarafli samkvæmt
aflareglu:
(1.207.663 x 0,2 + 272.411) /2
= 256.971 tonn
Hefði spá Hafrannsóknastofnunar

Sex metra humar á
þurru landi
Á þjóðhátíðardaginn, 17. júní, var
nýtt listaverk formlega afhjúpað
við veitingastaðinn Hafið bláa í
Ölfusi.
Um er að ræða sex metra langan
humar sem er yfir mannhæðar hár
eftir listamanninn og skipstjórann
Kjartan B. Sigurðsson í Þorlákshöfn.
Það tók Kjartan fjóra mánuði að
útbúa verkið, sem er úr trefjaplasti.
Verkið er tileinkað hetjum hafsins
og heitir „Humar við hafið“.
Humarinn, sem er glæsilegt lista
verk við veitingastaðinn Hafið bláa í
Ölfusi, stendur þar á þurru landi og

vekur mikla athygli þeirra
vegfarenda sem fara þar hjá
eða koma við á veitinga
staðnum. /MHH

Hjónin Hannes Sigurðsson og Þórhildur Ólafsdóttir á Hrauni í Ölfusi
eru eigendur Hafsins bláa og áttu hugmyndina að listaverkinu,
sem hefur vakið mikla athygli eftir að það var afhjúpað 17. júní
síðastliðinn. 
Myndir / Magnús Hlynur Hreiðarsson

Ekki hef ég heyrt annað en að þeir
telji þorskstofninn vera mjög sterkan
og því óhætt að heimila meiri veiði
en gert hefur verið á undanförnum
árum. Aðspurðir um breytingu á
sókn, að meira sé sótt í stærri fisk,
segja þeir felast í verðmæti hans
og hversu mikið sé af honum á
miðunum.
Hvað hefur orðið
um tvo árganga?

Örn Pálsson.

frá í fyrra gengið eftir væri tillagan
272.480 tonn, eða nánast upp á tonn
það sem nú er leyfilegt að veiða af
þorski.
Sjónarmið sjómanna
fái hljómgrunn
Mikilvæg og réttmæt gagnrýni sem
komið hefur fram á aflareglu er að
ekki sé tekið tillit til sjónarmiða
sjómanna. Aflaregla fyrir næstu
5 árin er nú til endurskoðunar.
Undirritaður, sem er í nefnd sem
vinnur að endurskoðun hennar, hefur
lagt áherslu á sveigjanleika, plús
mínus einhver prósent til eða frá sem
endurspegli sjónarmið sjómanna.
Sjómenn stunda sín vísindi á hafi
úti allan ársins hring. Þeirra reynsla
og þekking er því afar verðmæt.

Það er mín skoðun að ákvörðun
Hafrannsóknastofnunar, að meta
nú veiðistofninn á annan hátt en
gert hefur verið, kalli á rannsóknir
og samráð áður en ráðherra tekur
ákvörðun. Þá er nauðsynlegt að fá
því svarað hversu ábyggilegar tölur
úr rallinu sem sýna að millifiski
hefur fækkað það mikið milli ára
að orðið hrun kemur upp í hugann.
Hér er um að ræða árganga 2014
og 2015 sem mældust nálægt
langtímameðaltali í fyrra en nú
ári síðar einungis helmingur af
meðaltalinu. Í 36 ára sögu rallsins
eru aðeins tvö dæmi um slíkt, árin
1986 og 1990, árgangar 1981, 1982,
1985 og 1986. Mælingar nú gefa því
fullt tilefni til ítarlegrar skoðunar. Í
skýrslu Hafrannsóknastofnunar eru
ekki að finna tilgátur um ástæður
þessa.
Örn Pálsson
framkvæmdastjóri
Landssambands smábátaeigenda
orn@smabatar.is
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Menningarsjóður Jóhannesar Nordal:
Fræðafélag um forustufé hlaut 1,5 milljóna króna í styrk
LÍF

STARF

Úthlutun úr menningarsjóði
sem tengdur er nafni Jóhannes
ar Nordal, fyrr
ver
andi seðla
bankastjóra, fór fram í níunda
sinn fyrir skömmu. Markmiðið
með styrkveitingunni er að styðja
viðleitni einstak
linga og hópa
sem miðar að því að varðveita
menningarv erðmæti
sem
núverandi kynslóð hefur fengið
í arf.
Meðal þeirra sem hlutu styrk
að þessu sinni er Fræðafélag um
forystufé á Svalbarði í Þistilfirði.
Það hlaut 1,5 milljóna króna styrk
til að skrá allt forustufé í landinu í
miðlægan gagnagrunn, fjarvis.is.

vinnslu bókar um ævi afa síns,
Magnúsar Ásgeirssonar, sem var
afkastamikill og virtur þýðandi á
fyrri hluta 20. aldar.
Alls bárust 29 umsóknir í ár
og hlutu þrjú verkefni styrk úr
sjóðnum. Úthlutunarnefndina
skipa Hildur Traustadóttir, fulltrúi
bankaráðs Seðlabanka Íslands,
og er hún jafnframt formaður
nefndarinnar, Páll Magnússon,
ráðuneytisstjóri í mennta- og
menningarmálaráðuneyti, og
Guðrún Nordal, forstöðumaður
Stofnunar Árna Magnússonar í
íslenskum fræðum. 
/VH

Sölvi Björn Sigurðsson, Hrafnhildur Gunnarsdóttir, Daníel Hansen, Jóhannes Nordal, Ásgeir Jónsson og Hildur
Traustadóttir. Mynd / Seðlabanki Íslands

Grunnnám faggreina í Fisktækni-fiskeldi
Boðið verður upp á námið á Austurlandi og Vestfjörðum

Daníel Hansen, forstöðumaður
Fræðaseturs um forustufé.

Tilgangurinn að skrá
ættir forystufjár
Daníel Hansen, forstöðumaður
Fræðaseturs um forystufé, segir að
styrkurinn geri fræðafélaginu kleift að
láta klára og endurbæta gagnagrunn
fjarvis.is þannig að hann aðgreini
forustufé frá öðru fé í landinu. Í
kjölfarið af því verða upplýsingar
um allt forustufé á landinu skráðar og
gerðar aðgengilegar. Daníel segir að
skráningin muni skrá ættir forustufjár
eins langt aftur og hægt er.
„Forustufé er hluti af íslenskum
menningararfi sem okkur ber að
varðveita og safna upplýsingum
um og varðveita. Ættrakningin
nær mislangt aftur eftir svæðum,
yfirleitt 30 til 40 ár, en í sumum
tilfellum nær hún 100 ár aftur í
tímann.“
Daníel segir að forustufé sé
aðeins til á Íslandi og að það hafi
verið viðurkennt sem sérstakur
fjárstofn árið 2017 og að skráningin
sé fyrsta skrefið í ferli þar sem
óskað er eftir að forustufé fari á
skrá hjá UNESCO sem dýrategund
í útrýmingarhættu.
Aðrir styrkhafar
Aðrir sem hlutu styrk að þessu
sinni er Krumma films ehf., til
þess að varðveita kvikmyndaðar
heimildir sem rekja sögu homma
og lesbía á Íslandi. Sölvi Björn
Sigurðsson fékk einnig styrk til

41,9% fólks
á landsbyggðinni
les Bændablaðið
Heimild: Prentmiðlakönnun Gallup, okt.-des. 2019. Aldur 12-80 ára.

Lestur Bændablaðsins:

21,9%

BÆNDABLAÐIÐ ER GEFIÐ ÚT Í 32 ÞÚSUND
EINTÖKUM Á TVEGGJA VIKNA FRESTI
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landsmanna lesa
Bændablaðið

á höfuðborgarsvæðinu

Hvar auglýsir þú?
Sími: 563 0300 / Netfang: bbl@bondi.is / bbl.is

Bænda

16. júlí
16. júlí

Boðið verður upp á eins árs nám í faggreinum fiskeldis. Markmiðið með náminu er að auka við sérþekkingu nemenda á þáttum sem öll fyrirtæki í fiskeldi eru að vinna að. Til þess að ná því fram verður farið
í líffærafræði fiska, markmið ræktunar í fiskeldi, vatns- og umhverfisfræði, sjúkdóma og heilbrigði fiska,
fóðrun fiska og næringarfræði, gæðastjórnun (HACCP), tæknimál í rekstri skoðuð og farið vel yfir
öryggismál.
Námið stendur sem sjálfstætt námsframboð, en gengur jafnframt að fullu til eininga og samsvarar þá
einnar annar í námi á námsbraut Fisktækniskóla Íslands í Fisktækni, með sérstakri áherslu á fiskeldi.
Nemendum gefst kostur á að koma í raunfærnimat í Fisktækni í samstarfi við Austurbrú og Fræðslumiðstöð Vestfjarða. Raunfærnimat er ferli þar sem metin er þekking og færni á ákveðnu sviði, svo sem
reynsla af starfi, námi eða félagsstörfum. Einnig býður Austurbrú og Fræðslumiðstöð Vestfjarða upp á
nám í kjarnafögum (íslensku, ensku, stærðfræði og upplýsingatækni) í janúar 2021.

Námið fer fram í fjar- og staðlotum á svæðinu
Inntökuskilyrði

Grunnskólapróf. Mat á reynslu og þekkingu úr sjávarútvegi.
Skráningarfrestur er til 10. ágúst 2020. Námið byrjar í september 2020.
Nánari upplýsingar um raunfærnimat og nám í kjarnafögum ásamt náms- og starfsráðgjöf hjá
Fræðslumiðstöð Vestfjarða og Austurbrú
Sími 456 5025 • saedis@frmst.is • www.frmst.is
Sími 470 3800 • austurbru@austurbru.is • www.austurbru.is
Nánari upplýsingar um námið og skráning er hjá Fisktækniskólanum
Fisktækniskóli Íslands • Víkurbraut 56 • 240 Grindavík
Sími 412 5966 • klemenz@fiskt.is • www.fiskt.is
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Miltisbruni
Sigurður Sigurðarson, dýralæknir
á Selfossi, og Ólöf Erla Halldórs
dóttir, kona hans, voru í síðustu
viku að leggja upp í ferð um landið
til að athuga merkin sem sett hafa
verið niður þar sem liggja í jörð
skepnur sem dáið hafa úr miltis
brandi.
Sigurður mun setja saman
skýrslu um málið sem afhent verð
ur Matvælastofnun (MAST), sem
tekur við eftirlitinu. Fær MAST
þar ferskar upplýsingar um stöðu
mála af öllu landinu, en merkingin,
myndataka og hnitasetning byrjaði
árið 2004.

Reglugerð mun gera mönnum skylt
að fylgjast með merkjunum á sínu
landi og láta Matvælastofnun vita,
ef þau skaddast eða týnast.“
Um 160 grafir á 130 stöðum
„Grafirnar eru um allt land. Þær
eru um 160 á nær því 130 stöðum.
Mikilvægt er að þekkja og merkja
grafirnar.
Sýkillinn sem veldur miltisbrandi
lifir sem dvalargró nær endalaust
niðri í jörðinni en virðist verða
hættulítill í yfirborðinu í grennd
við grafirnar eftir fáar vikur, líklega
fyrir áhrif sólarljóss og veðrunar.
Þess vegna er mikilvægt að vita hvar
hætta er fyrir hendi og merkja, til
þess að vara við jarðraski, sem gæti
dregið smitefnið upp á yfirborðið.“

Nýjar upplýsingar
hafa tafið verklok
„Í nokkur skipti hef ég talið mig hafa
lokið verkefninu, en þá hafa komið
upplýsingar um bæi og staði, sem
hafa gleymst. Þá hef ég enn þurft að
fara á stúfana og safna upplýsingum.
Þetta hefur með öðru tafið verklokin.
Eins gæti farið nú,“ sagði Sigurður
við upphaf ferðar þeirra hjóna á
Vestfirði í síðustu viku.
Áformað er að afhenda sveit
arstjórnum yfirlit yfir bæi á sínu
svæði að lokinni skoðun og einnig
þeim sem hafa merkin í landi sínu.
Skýrslan er því í fjórum eintökum.
Auk þess mun Matvælastofnun koma
henni í kynningu, m.a. á netinu, fyrir
skipulagsyfirvöld, lækna og lögreglu
og almenning.
„Við treystum þeim sem hafa
slík merki í landi sínu að hjálpa til
við að varðveita þau og verja gegn
ágangi skepna og framkvæmdum
manna. Við skorum á alla áhuga
sama menn að láta vita um staði þar
sem smit gæti leynst og ekki eru á
þessari skrá. Ábendingar hafa borist
um fjölda bæja í viðbót, en þegar
upplýsingarnar hafa verið óljósar
eða ótrúverðugar, hafa þeir staðir
verið settir í bið eða útilokaðir.
Merkin eru hvítur sívalur stólpi,
50 cm hár og 7 cm í þvermál á jarð
föstum teini (kambstál). Notaðar eru
plötur úr ryðfríu stáli, sem festar eru
á stólpana með draghnoðum og sjálf
lýsandi límborðar á hvern stólpa.
Sigurður hefur útbúið lista yfir
miltisbrandsstaðina sem hann hefur
merkt.
„Sá listi er ekki gallalaus, sjálfsagt
vantar á listann ýmsa bæi og óvissa
er um suma staðina. Einnig vantar
upplýsingar um það of víða, hvar
grafirnar eru nákvæmlega. Merkið
á slíkum stöðum er þá áminning um
að sýna varúð og hafa augun opin, ef
raska þarf jörð á viðkomandi svæði.
Ég tek gjarnan við ábendingum
og athugasemdum og mun koma
þeim á framfæri eftir atvikum.

41,9% fólks
á landsbyggðinni
les Bændablaðið
Heimild: Prentmiðlakönnun Gallup, okt.-des. 2019. Aldur 12-80 ára.
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Stundin

Morgunblaðið

Fréttablaðið

Miltisbrunagrafir á Íslandi 2020
– Eftirtaldir bæir eru á lista Sigurðar Sigurðarsonar yfir miltisbrunasýkingar
eða rökstuddan grun um þær – Númer á merktum gröfum eru innan sviga
RANGÁRVALLASÝSLA:
(A1 - A9)
Yztabæli Eyjafjöllum
(2 staðir), Meiritunga (2
staðir), Kaldakinn (2 Staðir),
(Lýtingsstaðir - á skoðun)

VESTMANNAEYJAR:
Einn maður lést (A10)
ÁRNESSÝSLA
Austan Ölfusár: (A11 - A25)
Hamrar Grímsnesi (frá 16 og
17. öld)
Úthlíð, Hjálmsstaðir (2 staðir)
Ketilvellir
Eyvindartunga
Lækur
S-Sýrlækur
Krókur
Eyrarbakki (2 staðir við
Móskurð)
Tunga/Hólar, V-Íragerði
ÁRNESSÝSLA
Vestan Ölfusár: (A30 -- A36)
Hagavík
Þórustaðir (3 staðir)
Stóri-Háls
Gljúfurárholt
Arnarbæli
Hvammur
Þorkelsgerði
GULLBRINGUSÝSLA:
(A42 - A49)
Suðurkot
Sjónarhóll
Ás
Ófriðarstaðir (Jófríðarstaðir)
Urriðakot (2 staðir)
Hraunsholt (2 staðir, grafir
tæmdar og smiti eytt með
formalíni)
REYKJAVÍK OG KJÓS:
(A50 - A63)
Reykjavík (? staðir)
Breiðholt
Sunnuhvoll (Klambratún)
Hlemmur
Miðdalur (2 staðir)
Hraðastaðir
Sólvellir

Sími: 563 0300 / Netfang: bbl@bondi.is / bbl.is

45,0%

Ólöf Erla Halldórsdóttir og Sigurður Sigurðarson við Renault-bifreið sem Bílaland lánaði þeim endurgjaldslaust í
hringferð um landið til að gera lokaúttekt á merkingum á miltisbrunagröfum. Þetta ómetanlega framtak hófst árið
2004 og hefur alfarið verið að frumkvæði Sigurðar og að mestu á hans eigin kostnað.

Bændablaðið

BORGARFJÖRÐUR:
(A101a - A105)
Skáneyjarkot
Skáney (a.m.k.5 staðir)
Laugavellir

Giljar, Grímsstaðir
Árdalur

MÝRASÝSLA: (A111 – A121)
Síðumúli
Fróðastaðir
Hallkelsstaðir (svæði)
Galtarholt
DALASÝSLA: (A141 – A160)
Háafell
Hamraendar
Skriðukot
Hólar
Stóri-Galtardalur
Kjallaksstaðir
Harastaðir
Skarðsstöð
Ólafsdalur
A-BARÐ, V-BARÐ, V-ÍS, N-ÍS,
STR.sýsl: (A170 – A194)
Gillastaðir
Barmar
Reykhólar
Saurbær
Minni-Hattardalur
Birnustaðir
Lágidalur
Grund á Drangsnesi
Gautshamar Drangsnesi
Smiðjuhús í Húsadal
Brunngil í Bitru
HÚNAVATNSSÝSLUR:
(201 – 220)
Ánastaðir (2 staðir)
Höskuldsstaðir
Þórormstunga
Grímstunguheiði
Guðrúnarstaðir
SKAGAFJÖRÐUR:
(A221 – 222 - AB242)
Skarðsá
Lækur (Viðvíkurhreppi)
Hólakot A-Fljót
EYJAFJÖRÐUR: (A231 –
A236)
Háls
Gata Árskógsströnd
Krossanes (2 staðir)
Ytragil, Hólsgerði
Svertingsstaðir (2 staðir)
S-ÞING: (A241 – A243)
Grænavatn (2 staðir)
Grundartóft
Kálfaströnd

N-ÞING, MÚLASÝSLUR:
(A301 – A322)
Jaðar, Engihlíð
Svínabakkar, Hauksstaðir
Hof, Hrappsstaðir
Heiðarsel
Sleðbrjótssel
Hofteigur
HÉRAÐ: (A331 – A350)
Hafrafell
Staffell
Ekkjufell
Kross
Ormarsstaðir
Refsmýri
Hlíðasel
Skeggjastaðir
Meðalnes
Skriðuklaustur
VELLIR: (A351 – A355)
Víkingsstaðir
Jaðar
Ketilsstaðir
Keldhólar
Mjóanes

AUSTFIRÐIR: (A361 – 365)
Brekka
Norðfjörður (Júdasarbali)
Hólmaháls
Hólmar
Slétta
SUÐURFIRÐIR:
(A370 – A377)
Skálavík
Berunes
Dalir (3 staðir)
Hólagerði
Berufjörður
Teigarhorn
Búlandsnes
Djúpivogur (á Tanga)
A-SKAFTAFELLSSÝSLA
austan Fljóta: (A391 – A393)
Bær í Lóni
Brekkubær í Nesjum
Bjarnanes (ómerkt)
A-SKAFTAFELLSSÝSLA
vestan Fljóta: (A401 – A404)
Stóraból
Einholt (2 staðir)
Fell

Síðast fannst miltisbrandur 2004
„Síðast fannst miltisbrandur hér
á landi árið 2004 á Sjónarhóli á
Vatnsleysuströnd. Þá hafði sjórinn
brotið sjávarkamb, þar sem grafinn
hafði verið stórgripur sem drapst úr
miltisbrandi 1874, eða 130 árum
áður.
Efni úr sjávarkambinum barst
yfir beitiland 4 hrossa sem þar voru.
Þrjú hrossanna drápust skyndilega úr
miltisbrandi en það fjórða veiktist
og var lógað.
Fjörutíu árum fyrr, eða 1965,
fannst miltisbruni á Þórustöðum í
Ölfusi. Þá hafði verið raskað jörð á
mógrafasvæði frá aldamótum 1900,
eða 65–70 árum áður með skurð
grefti og jarðvinnslu. Í grafirnar var
fleygt skepnum sem dóu eða fargað
var miltisbrunaveikum.
Við jarðvinnsluna komu í ljós
dýrabein sem dreifðust yfir hálfan
hektara. Sex kýr drápust úr veikinni
og tveir menn fengu miltisbrunasár
á útlimi en læknuðust.“
Hættulegt mönnum og dýrum
„Smithætta er fyrir flestar dýra
tegundir með heitu blóði og fyrir
fólk. Þrjú mismunandi form eru á
miltisbruna. Innvortis blæðingar
og drep er algengast hjá búfé.
Lífshættulegar sýkingar í öndunar
færum koma fyrir hjá fólki sem
andar að sér gróum sýklanna. En
útbrot á húð, drepkýli, eru algengust
hjá fólki.
Að minnsta kosti 10 manns hafa
látist af völdum miltisbruna hér á
landi og margir tugir manna hafa
veikst, sem tekist hefur að lækna.
Erlendis dó fólk þúsundum saman
úr miltisbrandi áður fyrr.
Skepnur sem dóu úr miltisbrandi
voru grafnar djúpt og girt í kringum
grafirnar. Ef jörðin er látin óhreyfð,
á stöðum sem merktir hafa verið, þá
er smithættan engin.
Miltisbrunahræ eru ekki lengur
grafin heldur brennd til ösku og/eða
sótthreinsuð í formalíni.
Hóf að merkja miltisbrunagrafir
árið 2004 á eigin kostnað
„Ég fór að undirbúa merkingar á
gröfunum árið 2004. Eftir að ég hætti
störfum hjá yfirdýralækni um 2006
hefur þetta starf, þ.e. öflun upplýs
inga, staðsetning, merking og skrán
ing, að mestu verið sjálfboðavinna
mín, en kostnaður, sem undirritaður
hefur greitt úr eigin vasa vegna þessa
verks er hár. Matvælastofnunin mun
þó greiða útlagðan kostnað.“
Guðni Ágústson og Bílaland
björguðu málum
„Varla er sanngjarnt að láta eftir
launin mín standa undir vinnu okkar
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Sigurður Sigurðarson við miltisbrunagröf í Meiritungu í Holtum og styður
á einn af álhólkunum sem hann hefur látið útbúa til að merkja hættulegar
miltisbrunagrafir víða um land.

Ólafar. Fyrir nokkrum árum var ég
orðinn vondaufur um að geta lokið
þessu verkefni, og orðinn sorgmæddur vegna daufra undirtekta
og æpandi þagnar stjórnvalda við
beiðni minni um aðstoð. Þá gekkst
Guðni Ágústson, fyrrum landbúnaðarráðherra, fyrir því að útvega bíl hjá
Bílalandi, svo að fara mætti á milli
mitisbrunastaðanna til að merkja og
safna upplýsingum.
Enn hafa snillingar eins og
Sigurður Ófeigsson hjá Bílalandi
lagt okkur Ólöfu til bíl fyrir þessa
lokaskoðun. Það gerir kleift að ljúka
þessu verki með sóma að ég vona.

Guðni Ágústsson er sá sem mestan
skilning hefur á þessu verkefni mínu
og hve nauðsynlegt það er. Heiður
og þökk sé honum fyrir það.
Ýmsir fóru að styrkja þetta verkefni þegar þeir fréttu af því og
fjölmargir hafa lýst ánægju sinni.
Hjartans þökk. Það hjálpar okkur
Ólöfu til að ljúka þessu verki.
Baldur Baldursson, BB-skilti ehf.,
hefur gengið fram af drengskap og
krafti við að koma þessu verkefni
af stað og fengið ýmsa góða menn
til að styðja það,“ segir Sigurður
Sigurðarson.

/SS/HKr.

Lely Center Ísland

2.999.000,-

VINNUÞJARKUR
Fjórgengis V-Twinmótor, 62 hestöfl, rafmagnstýri, bein innspýting, spil, dráttarkrókur, hátt og lágt drif með
læsingu, 14“ álfelgur, sturtupallur, hleðsla 360 kg. eigin þyngd 625 kg. Traktorsskáður, Orange eða Camo.
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Menn reyna að bera höfuðið hátt vegna afleiðinga af COVID-19 en það er ekki einfalt:

Staðan í hótelrekstri í Bandaríkjunum
er sú langversta í sögunni
– Átta af hverjum tíu hótelum standa tóm – um 70% hótelstarfsmanna hafa misst vinnuna og tapið er þegar orðið hrikalegt
Hörður Kristjánsson
hk@bondi.is
Á þjóðhátíðardegi Íslendinga
þann 17. júní reyndu forráðamenn þjóðarinnar að blása kjarki
í almenning eftir hrikalega efnahagsniðursveiflu vegna COVID19 faraldursins. Að þessu sinni
er vandinn ekki heimatilbúinn,
heldur afleiðing heimsfaraldurs
vegna kórónaveiru sem virðist
ætla að verða erfiðari viðureignar
en margir spáðu.
Þegar litið er yfir sviðið er ljóst
að Íslendingar líkt og íbúar annarra
landa þurfa að spýta hressilega í
lófana um leið og sjúkdómahættan gerir mönnum kleift að taka til
hendi. Hér er talað um að fjárhagshalli ríkisins vegna faraldursins geti
numið hundruðum milljarða króna.
Staðan er þó hlutfallslega síst betri
í öðrum löndum eins og Alþjóðlega
efnahagssamvinnu- og þróunarstofnunin OECD (Organisation
for Economic Co-operation and
Development) bendir á.

Hvatning til Íslendinga
um að ferðast innanlands í sumar
mun hjálpa mikið
Íslendingar hafa verið hvattir til að
ferðast um landið sitt í sumar og
styðja með því við innlenda ferðaþjónustu og afleidda starfsemi. Það
virðist mjög rökrétt í ljósi þess að
Íslendingar eru ekki að ferðast til
útlanda þar sem þeir hefðu að öðrum
kosti eytt tugum ef ekki hundruðum
milljarða í ferðalög. Aukin innanlandsvelta og gjaldeyrissparnaður
ætti því að vega nokkuð upp á móti
þeim skelli sem orðið hefur. Hins
vegar er líka ljóst að það mun ekki
vega upp fækkun erlendra ferðamanna um kannski rúmlega 90%
um margra mánaða skeið.

Svona var stöðunni lýst í Forbes
varðandi glötuð störf í hótelrekstri í
Bandaríkjunum í mars. Síðan hefur
staðan bara versnað.

Staðan á landsbyggðinni víða
skárri en í mesta þéttbýlinu
Af samtölum sem Bændablaðið
hefur átt við ferðaþjónustufólk á
landsbyggðinni eru áhrif af fækkun
erlendra ferðamanna afar misjöfn.
Það er einkum á svæðum í kringum
mesta þéttbýli landsins sem nei-

Dæmigert skilti í anddyri á bandaríksu hóteli um þessar mundir.

kvæðu áhrifin eru mest, en minnst
í mesta dreifbýlinu fjærst höfuðborgarsvæðinu. Þar er heilsárs-

OECD telur að atvinnuleysi í heiminum muni aukast til muna út þetta ár:

Versti efnahagsskellurinn vegna
COVID-19 á enn eftir að koma í ljós

Heimsbyggðin er enn ekki farin
að upplifa verstu efnahagslegu
afleið
ingarnar af COVID19 ef marka má spár OECD.
Samkvæmt áætluðum tölum
var mest atvinnuleysi á Spáni
eftir 1. ársfjórðung 2020, eða
13,9%. Þá kom Frakkland
með 7,8% og í þriðja sæti
var Kanada með 6,3%
atvinnuleysi. Á evrusvæðunum
sem samanstendur af 17 ESB
ríkjum, þá var atvinnuleysið að
meðaltali 7,2%.
Í lok fyrsta ársfjórðungs var
uppsagna í kjölfar vandræða
fyrirtækja út af lokunum vegna
COVID-19 ekki farnar að gæta
mjög. Í spá OECD um annan
ársfjórðung er greinilega farið
að meta inn í tölurnar áhrif af
uppsögnum og gjaldþrotum
fyrirtækja. Þá er Spánn kominn
í 19% atvinnuleysi að meðaltali
og Bandaríkin komin upp
í annað sætið með 17,5%

atvinnuleysi. Í þessari sviðsmynd
er meðaltalsatvinnuleysi OECD
ríkjanna 11,4%, en minnst eru
áhrifin af COVID-19 sögð í Japan
en þar er atvinnuleysi á öðrum
ársfjórðungi 2020 metið 3,6%.
Mat OECD er að á þriðja
ársfjórðungi verði atvinuleysið
á Spáni komið í 22% og lækki
í 13,5% í Bandaríkjunum en
verði 12,4% í Frakklandi sem er
þar í þriðja sæti. OECD löndin
eru þá að meðaltali með 10,6%
atvinnuleysi.
Á fjórða ársfjórðungi er
búið að reikna áhrif af annarri
bylgju COVID-19 inn í spána.
Samkvæmt því yrði Spánn
kominn með 25,5% atvinnuleysi
að meðaltali og Bandaríkin með
16,9%. Í þriðja sæti er komið
Bretland með 14,3% og Frakkland
er þar í fjórða sæti með 13,7%
atvinuleysi. Evruríkin eru þar talin
verða með 12,6% atvinnuleysi
að meðaltali og OECD ríkin það

sama. Japan er sem fyrr lægst með
4% atvinnuleysi.
Hægur viðsnúningur
á næsta ári
OECD áætlar að á fyrsta árs
fjórðungi 2021 fari örlítið að
draga úr atvinnuleysinu og sýnir
þar Spán með 24% atvinnuleysi, Bandaríkin með 13,6%
og Frakkland í þriðja sæti með
12,4%, en Bretland í því fjórða
með 11,8%.
Undir lok næsta árs er gert
ráð fyrir áframhaldandi minnkun atvinuleysis, en eigi að síður
yrði það meira en við upphaf
COVID-19. Spánn verður þar að
mati OECD með 20% atvinnuleysi, Frakkland með 10,3%,
Evrusvæðin með 10,2% og
Bandaríkin með 10%. Samkvæmt
þessari spá yrðu OECD löndin
komin niður í 8,9% atvinuleysi
að meðaltali í árslok 2021. /HKr.

Times Square Edition-hóteli, sem var opnað í New York á síðasta ári í
samstarfi Ian Schrager við Marriot International-hótelkeðjuna, verður
endanlega lokað 13. ágúst næstkomandi samkvæmt frétt De Zeen. Hótelið
hefur verið lokað síðan í mars. Ástæðan er sögð vandræði við fjármögnun.
Þetta setur hótelþróunarfyrirtækið Maefield Development, sem unnið hefur
náið með Marriott-keðjunni, í mikinn vanda. Það hlýtur að vekja spurningar
hjá sumum hvað verði um Marriot-glæsihótelið sem nú er í byggingu við
Reykjavíkurhöfn.

þjónusta við ferðamenn líka mun
umfangsminni og lokun vegna
COVID-19 á fyrri hluta þessa árs
hefur á sumum stöðum enn ekki
haft nein teljandi áhrif. Þau svæði
sem fjármálastofnanir hafa til þessa
ekki haft neina trú á í ferðaþjónustu, koma því líklega langbest út
úr þeirri efnahagsniðursveiflu sem
við blasir.
Hrikaleg staða í hótelrekstri
í Bandaríkjunum
Ef horft er til útlanda, þá lýstu samtök gistihúsa- og hótelrekenda í
Bandaríkjunum AHLA, því sama
dag og Íslendingar héldu upp á sinn
þjóðhátíðardag, að staðan væri víða
hrikaleg í þeim geira. Þar stóðu
þá 6 af hverjum 10 hótelum, sem
þó voru opin um öll Bandaríkin,
galtóm. Það er til viðbótar þúsundum
hótela sem þegar höfðu skellt í lás
vegna COVID-19. Frá því bandarísk
heilbrigðisyfirvöld settu í gang vaxandi takmarkanir á samskipti fólks
um miðjan febrúar hafa bandarísk
hótel tapað 36 milljarða dollara veltu
vegna samdráttar í útleigu hótelherbergja. Hótel eru nú að tapa sem
nemur um 400 milljónum dollara á
dag vegna ástandsins.
Hagfræðingar sem, sérhæfa sig í
ferðaþjónustu spá 57,5% tekjutapi
á einu ári. Í annarri viku júní voru
tekjurnar aðeins komnar í 34% af
því sem var á sama tíma 2019 sem
þýðir 66% samdrátt.
Þegar litið er yfir tölur STR inc.
um hótelnýtingu í Bandaríkjunum
á árum 2010 til 2020 kemur í ljós
að staðan er hrikaleg. STR er deild
í CoStar Group sem sér um að taka
saman markaðstölur um hótelrekstur
á heimsvísu. Verst var meðaltalsnýtingin á þessu tímabili árið 2010, eða
58%, en það var í skugga efnahagshrunsins 2008. Nýtingin fór í 60%
árið 2011og hækkaði síðan hægt og
bítandi í 66% nýtingu á árunum 2017
til 2019.
Samkvæmt tölum Tourist Eco
nomics eru áhrifin af COVID-19
faraldrinum á ferðaþjónustuna í
Bandaríkjunum níu sinnum verri en
áhrifin af hryðjuverkaárásinni 9/11
á Tvíburaturnana í New York ásamt
tilheyrandi flugránum.
Átta af hverjum tíu
hótelum standa nú tóm

Þó spár hafi verið gefnar út um samdrátt í efnahagsmálum á heimsvísu af OECD og fleiri stofnunum, þá taka
menn gjarnan fram að í öllum þessum spám sé nær algjör óvissa um framvinduna.

Samkvæmt tölum Oxford Eco
nomics hefur orðið um 50% tekju

samdráttur hjá bandarískum hótel
um á þessu ári. Um 124 milljarðar
hafa glatast af áætluðum 270 milljarða dollara tekjum sem ekki munu
skila sér.
Átta af hverjum tíu hótelum
standa nú tóm. Er því spáð að nýting á hótelrými á árinu 2020 verði
það versta í sögunni. Samkvæmt
spám um útkomuna á árinu 2020
mun það verða verra í hótelrekstri
í Bandaríkjunum en í kreppunni
miklu 1933.
Staðan er langverst hjá dýrum
sérhæfðum hótelum og litlu skárri
hjá hótelum sem bjóða upp á alhliða
þjónustu, þ.e. það sem flestir þekkja
sem þriggja og fjögurra stjörnu hótel.
Um 70% starfsmanna
í hótelrekstri sagt upp eða
störf þeirra lögð niður
Ofan á tekjutap bætist allur sá
mannauður sem hótelgeirinn er
að tapa frá sér vegna uppsagna
og gjaldþrota. Vinnumálastofnun
þeirra Bandaríkjamanna segir
að 7,7 milljónir starfa í þjónustu eins og á hótelum sem og á
sjúkrahúsum hafi glatast í apríl
mánuði einum og sér. Þar af
glötuðust um 3,9 milljónir starfa
eingöngu í hótelrekstri.
Um 70% starfsmanna á hótelum í Bandaríkjunum hefur verið
sagt upp eða störf þeirra lögð niður.
Það þýðir tekjutap hjá þessu fólki
upp á 2,4 milljarða dollara í hverri
einustu viku.
Spáð undir 20% herbergja
nýtingu á árinu 2020
Samkvæmt umfjöllun AHLA eru
rekstraraðilar einstakra hótela sem
og stjórnendur mjög stórra hótela
og hótelkeðja að spá innan við 20%
nýtingu á gistirými. Samkvæmt
rekstrarformúlum þýðir nýting
upp á 35% eða minna einfaldlega
að hótelum verður skellt í lás og
rekstri 33 þúsund smáfyrirtækja
sem þjónusta þau verður stefnt í
voða. Það eru fyrirtæki sem sjá
m.a. um þrif á hótelum, þvottahús,
matvælafyrirtæki, margs konar
iðnfyrirtæki sem annast viðhald
og fyrirtæki af ýmsum öðrum toga.
Samkvæmt tölum úr hótelgeiranum í Bandaríkjunum hefur hagnaður dregist saman um 117% á milli
ára. Það þýðir að hótelrekendur geta
ekki lengur staðið undir þeim kostnaði sem af rekstrinum hlýst.
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Alþjóðaorkustofnunin (IEA) leggur til að ríkisstjórnir hugsi efnahagsumbætur í kjölfar COVID-19 upp á nýtt:

Setur fram þriggja billjóna dollara
áætlun til að draga úr loftmengun
Hrun í fjárfestingum í orkugeira heimsins í kjölfar COVID19 hefur fengið sérfræðinga
hjá Alþjóðaorkustofnuninni
(International Energy Agency IEA) í París til að hugsa upp allar
mögulegar leiðir til að koma fjárfestingum í gang að nýju. Nú er
það þriggja billjóna dollara áætlun
um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.
Þann 18. júní var kynntur þriggja
ára vegvísir um hreina orku og mark
vissar fjárfestingar sem ætlað er að
skapa árlega 9 milljónir starfa sem
eiga síðan að leiða til 1,1% hagvaxtar
á ári. Sérfræðingar IEA fullyrða að
þetta muni leiða til þess að draga
muni úr losun gróðurhúsalofttegunda
um 4,5 milljarða tonna fyrir árið
2023.
Þvert á fyrirliggjandi
fjárfestingaráætlanir
Þetta útspil IEA vekur ekki síst
athygli vegna þess að helstu fjár
festingar sem nú eru í gangi í orku
málum heimsins snúast ekki síst um
að byggja ný kolaorkuver svo hund
ruðum skiptir. Nú segir stofnunin
að ný markmið Evrópusambandsins,
sem nefnd hafa verið European
Green Deal, muni verða sá mótor
sem drífa muni upp efnahagskerfi
ESB. Hvort þessi nýju plön muni
duga til að draga fjárfesta að orku
málaborði heimsins á nýjan leik skal
ósagt látið. Það er þó öllum ljóst sem
að þessum málum koma að gríðar
legir peningahagsmunir liggja nú
þegar í kolaorku
Áður óþekktar áskoranir í
efnahagsmálum heimsins
Fjallað var um málið í viðskipta
ritinu Forbes. Þar kemur fram að
sérfræðingar Alþjóða gjaldeyris
sjóðsins (International Monetary
Fund - IMF) telji líklegt að þessi
áætlun muni vekja athygli þeirra sem
marka stefnuna sem horfi fram á áður
óþekktar áskoranir í efnahagsmálum
heimsins.
Fyrr í mánuðinum kom fram á
stefnumörkunarráðstefnu OECD spá
um að COVID-19 myndi valda mesta
efnahagssamdrætti í heiminum sem
nokkru sinni hafi sést á friðartím
um. Heimsbyggðin horfði einnig á
jafnvel stærri og banvænan vanda
sem stafaði af mannavöldum, en
það séu loftslagsbreytingar. Meðan
samdráttur vegna COVID-19 ylli því
að það dragi tímabundið úr losun
gróðurhúsalofttegunda vegna lok
unar verksmiðja og fyrirtækja, þá
væri ljóst að mengunin færi fljótt
aftur í fyrra horf um leið og losnaði
úr höftum vegna kórónaveirunnar.
Mesti samdráttur í losun gróðurhúsalofttegunda í sögunni
Aldrei áður hefur dregið eins mikið
úr losun gróðurhúsalofttegunda og
á árinu 2019 samkvæmt mati IEA.
Þessi samdráttur sé þó ekkert til að
fagna meðan hann stafar einungis
af efnahagssamdrætti. Þetta ástand
skapi hins vegar grunn til endur
skipulagningar sem miði að því að
draga úr losun.
Hugsa þarf upp á
nýtt uppbyggingu meginstoða
samfélagsins
Skýrsla IEA tekur til sex greina í hag
kerfinu. Það er raforkuframleiðslan,
samgöngur, byggingarstarfsemi,
iðnaður, eldsneyti og nýsköpun. Með

tækifæri til að endurstilla sín efna
hagskerfi og skapa bylgju nýrra
atvinnutækifæra og hraða um leið
breytingum til sveigjanlegri og
hreinni framtíðar í orkumálum.
Stefnumótandi aðilar þurfa að
taka gríðarlega afdrifaríkar ákvarð
anir á mjög skömmum tíma um
leið og þeir setja saman hvetjandi
efnahagspakka. Sjálfbær bataáætlun
okkar veitir þeim nákvæmar grein
ingar og skýr ráð um hvernig takast
má á við helstu áskoranir í efnahags
málum, orku og loftslagsmálum á
sama tíma,“ sagði Birol.
Í samræmi við önnur
samtök og stofnanir

Talað er um sérkennilegar þversagnir í uppbyggingu á orkuverum sem byggja á nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa.
Hér er mynd af sólarorkuveri í byggingu í Þýskalandi. Dæmi eru um að skógar sem binda kolefni séu ruddir til að
byggja risastór sólarorkuver til að draga úr losun kolefnis út í andrúmsloftið. 
Mynd / APVI

Spár gera ráð fyrir að raforka framleidd með vind- og sólarorku í Pennsylvaníu í Bandaríkjunum muni verða
búin að yfirtaka raforkuframleiðslu
með gasi árið 2035.
Hér er 18,5 megavatta sólarorkuver sem byggt hefur verið á verðmætu
ræktarlandi þar sem áður var mengandi brúnkolanáma í Ungverjalandi.

Mynd / IBC Solar

því að taka þessar greinar og innleiða
þær yfir 30 ágerðir telur IEA að hægt
sé að auka hagvöxt að nýju samfara
því að draga úr losun kolefnissam
banda út í andrúmsloftið. Hluti af
aðgerðunum mun fela í sér endur
hönnun bygginga til að gera þær
hagkvæmari. Hraða uppbyggingu
raforkuframleiðslu með endurnýjan
legum orkugjöfum eins og sólarorku
og vindorkugarða. Efla innviði fyrir
lestarsamgöngur og auka stuðning
við eldsneytisframleiðslu sem komi
í stað jarðefnaeldsneytis. Væntanlega
er þar verið að tala um vetnisfram
leiðslu sem framleiðslu á lífgasi, eða
metangasi og öðru lífefnaeldsneyti.
Sagt leiða til 5% samdráttar
í loftmengun í heiminum
Á meðal annars ávinnings telur IEA
að þeirra áætlun muni leiða til 5%
samdráttar í loftmengun á heimsvísu.
Þá muni það veita 420 milljónum
íbúa í þróunarlöndum aðgang að
„hreineldunaraðferðum“ þ.e. með
lífeldsneyti og rafmagni og veita
270 milljónum manna til viðbótar
aðgengi að raforku.
Fatih Birol, forstjóri IEA, segir
að ríkisstjórnir ættu að grípa þetta
tækifæri til að fjárfesta í sjálfbær
um lausnum, eða hætta ella á hrun
banka- og efnahagskerfis samhliða
umhverfishruni.
„Um leið og þeir hanna efna
hagsviðsnúning, verða þeir sem
móta stefnuna að horfa á gríðarlegar
afleiðingar sem þeirra ákvarðanir
munu hafa á mjög stuttum tíma,“
sagði Birol.
„Þær ákvarðanir sem teknar verða
munu móta efnahagskerfin og orku
innviði um ókomna áratugi. Einnig
munu þær nær örugglega valda því
hvort heimurinn verði í stakk búinn

til að mæta markmiðum sínum í
orku- og loftslagsmálum.“
Þá sagði Birol að markmið IEA,

sem kynnt voru 18. júní, séu afar
mikilvæg í þeirri stöðu sem nú er
uppi.
Einstakt tækifæri til að
endurstilla efnahagskerfin
„Ríkisstjórnir hafa núna einstakt

Þessar nýju áætlanir IEA eru í nánu
samhengi við talsmenn í lofts
lagsmálum og samtökum eins og
Christiana Figueres. Þeir greindu frá
því í síðasta mánuði að framkvæmd
uppbyggingar í kjölfar áfallsins af
völdum kórónavírussins skipti öllu
máli varðandi það hvort hægt yrði
að draga úr mengandi útblæstri eða
ekki.
Þessi nýja stefna IEA er í sam
ræmi við áætlun Alþjóðastofnunar
endurnýjanlegra
orkulinda
[International Renewable Energy
Agency – IRENA] sem kynnti sína
langtímaáætlun mitt í COVID-19
faraldrinum í apríl síðastliðnum,
eða það sem kallað er „Longerterm roadmap for reconfiguring the
economy.“ Þá kynnti ráðgjafarfyrir
tækið McKinsey sína stefnumörkun
nú í júní um að ríkisstjórnir ættu að
setja upp áætlanir um að styðja við
sjálfbærar lausnir. Er það stutt rann
sóknum Oxford-háskóla sem rann
sakað hefur fjárfestingar í „grænum
innviðum“ þar sem niðurstaðan er
að slíkt muni styrkja efnahagsbata
og leið og það hefði jákvæð áhrif á
þjóðfélög um allan heim.  /HKr.
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Bóluefni gegn afrískri
svínapest lofa góðu
Kínverskt bóluefni gegn afrískri
svínapest virðist vera að gefa
góða raun en búið er að prófa
það á þrjú þúsund grísum á
þremur búum í Kína frá aprílmánuði til júní á þessu ári.
Reuters-fréttastofan greindi frá
þessu og hafa þeir upplýsingarnar frá kínverska fréttamiðlinum
Xinhua.
Starfsmenn fyrirtækisins Harbin
Veterinary Research Institute hafa
framkvæmt prófanirnar sem allar
hafa gefið jákvæða niðurstöðu.
Svínahjarðirnar sem prófaðar hafa
verið koma frá þremur svæðum
í Kína, Heilongjiang, Henan og
Xinjiang Uygur. Allir grísirnir sem
hafa verið prófaðir eru heilbrigðir, litlu grísirnir vaxa eðlilega og
fá engar aukaverkanir af bóluefninu. Prófessor í faraldsfræðum við
Háskólann í Hong Kong segir að

fleiri prófanir þurfi í mismunandi
umhverfi og af fleiri búum áður en
hægt verður að koma bóluefninu á
markað. Einnig er unnið að því að
búa til bóluefni í Víetnam, Englandi
og Bandaríkjunum.
Orsök afrískrar svínapestar er
DNA-vírus. Það er einungis ein
serótýpa en yfir 20 arfgerðir og
margar undirgerðir með mjög mismunandi getu til að leiða til sjúkdómsins. Vírusinn smitar eingöngu
dýr af svínaætt. Svín af húsdýragerð
og evrópsk villisvín eru mjög móttækileg fyrir sýkingu og dánarhlutfall er mjög hátt. Útbreiðsla sjúkdómsins hefur leitt af sér fjöldaslátrun á svínum í Asíu. Í nóvember á síðasta ári var árfarvegur í Suður-Kóreu
blóðrauður á lit eftir slátrun á hátt í
fimmtíu þúsund grísum í tilraun til
að stöðva útbreiðslu sjúkdómsins.

/ehg-Bondebladet

COVID-19 hefur breytt matarinnkaupum almennings:

Ungt fólk sækir meira en áður
í sérhæfðar matvöruverslanir
Samkvæmt frétt á vefsíðu Global
Meat í síðustu viku, þá hafa samskiptatakmarkanir vegna COVID19 faraldursins leitt til þess að fólk
hefur breytt hegðun sinni við matarinnkaup.
Þetta kemur m.a. fram í könnun
rannsókna- og þjálfunarmiðstöðvar IGD sem sérhæfir sig í samskiptum matvælaframleiðenda og
neytenda. Könnunin náði til 2.000
neytenda. Niðurstaðan sýndi mjög
athyglisverða þróun. Yngri neytendur á aldursbilinu 18 til 24 ára
höfðu snúið sér meira að beinum
viðskiptum við sérverslanir á borð
við fisk- og kjöt- og aðrar matvörubúðir. Hins vegar höfðu eldri neytendur, þ.e. 65 ára og eldri, meira
snúið sér að verslun á netinu. Er
þetta þveröfugt við það sem flestir
hefðu fyrirfram ímyndað sér, ekki
síst í ljósi mikillar tölvunotkunar
unga fólksins og oft og tíðum tölvuvankunnáttu og beinlínis tölvufælni
þeirra sem eldri eru.
„Hegðun neytenda hefur breyst í
þeim mæli sem við höfum vart séð
áður,“ segir Dan Gillet, stjórnandi
hjá IGD.
Hann segir að þessi könnun
gefi tækifæri til að öðlast betri
skilning á því hvernig verslunar
hegðunarmynstur neytenda breytist
þegar lokað er á samskipti og fjarlægðartakmörk sett á eins og gerst
hefur í COVID-19 faraldrinum.
Um 75% fólks yfir 65 ár aldri

sagðist ekki hafa getað verið án netverslunar.
Í samanburði við sams konar
könnun sem gerð var á síðasta ári
kemur fram að 23% ungra neytenda segjast nú hafa verslað í sérverslunum kjötkaupmanna, fisksala
og annarra matvörukaupmanna.
Hlutfallið var 20% í fyrra. Þá sögðust 13% neytenda í könnuninni
versla á netinu í könnuninni núna,
en þar af voru 42% af þeim sem eru
65 ára eða eldri. Þá sögðust 55%
allra þeirra sem nýttu sér netverslun
ekki hafa getað útvegað sér nægan
mat ef netið hefði ekki verið til staðar. Um 75% fólks yfir 65 ára aldri
sagðist ekki hafa átt möguleika á að
útvega sér nægan mat án tilkomu
netverslunar.
Athygli vekur að mikill samdráttur
varð í sölu lágvöruverðsverslana á
meðan útgöngubann ríkti í Bretlandi.
Þannig sögðust aðeins helmingur, eða
50% neytenda, hafa nýtt sér afsláttarkjör slíkra verslana í maí miðað við
65% áður en fullar takmarkanir voru
settar á ferðir fólks í febrúar.
Þá sýndi könnun IGD að verulegar
breytingar höfðu orðið á tíðni ferða
almennings í verslanir. Kannski eðlilegt í ljósi takmarkana og útgöngubanns. Um 73% af 30 heimilum sem
tiltekin voru höfðu verslað oftar en
einu sinni í viku að jafnaði. Þetta
hlutfall lækkaði í 42% á meðan takmarkanir voru hvað mestar á samskiptum fólks. 
/HKr.

Myndavélar greina örsmáar plastagnir af mikilli nákvæmni í kjöti, kjöthakki eða öðrum matvælum sem renna hratt
framhjá myndavélunum.

Danir með tæknilausn til að finna aðskotahluti í matvælum:

DynaCQ-búnaður greinir plast í
matvælum af mikilli nákvæmni

Eins dauði er annars brauð
segir máltækið og nú hefur
subbuskapur jarðarbúa varðandi plastúrgang skapað markað fyrir vélbúnað til að leita að
plastögnum í matvælum.
Um þetta má lesa á vefsíðu
Tæknistofnunar Dana (Teknologisk
Institute). Þar er greint frá vélbúnaði frá DynaCQ sem greinir plast í
matvælum með mikilli nákvæmni
og með miklum hraða.
Plast veldur vandræðum
í matvælavinnslu
Matvælaiðnaðurinn einbeitir sér
mjög að því að koma í veg fyrir
að mengunarefni nái til neytenda.
Aðskotaefni eru skilgreind sem
málmbrot, beinbrot og hörð eða
mjúk rifrildi úr plasti sem óvart
hafa endað í framleiðslu, innihaldsefni og vörum. Ef vart verður við
slík aðskotaefni í vörum sem fara
frá verksmiðjunni getur það valdið
kvörtunum, innköllun á vörum og
jafnvel skaðabótakröfum, en allt
þetta getur verið mjög skaðlegt
fyrir orðspor framleiðanda. Hægt
er að greina málmbrot í vörum sem
nota málmskynjara eða röntgenbúnað. Bein í kjöti er aðeins hægt
að finna vélrænt með röntgengeisla.
Það er mun erfiðara verkefni að
greina litlar plastagnir í matvælum. Ekki er hægt að greina plast
í matvælum með röntgenbúnaði,
þar sem brotin eru oft örsmá og
þunnar örður t.d. úr plastfilmu
sem notuð er til að pakka vörunum áður en þær eru unnar. Nú
eða agnir af svuntu eða hönskum.
Lítil, hörð plastbrot úr færiböndum, kössum og ýmsu öðru eru
einnig vandamál. Á röntgenmynd
geta slíkar agnir runnið saman við
kjötið í kring.
Ljóst er að hvorki málm-, rafné segulskynjarar geta greint plast
í matvælum. Með málmdufti er
hægt að gera plast greinanlegt með
málmskynjara, en í reynd virkar
sú leið aðeins ef um er að ræða
tiltölulega stór plastbrot sem líka
væru þá greinanleg með berum
augum.
Hingað til hefur eina vernd
matvælaiðnaðarins gagnvart plast
mengun verið að setja starfsmenn
á framleiðslulínuna til að reyna að
finna plastbrot í matvælum sem þar
renna í gegn og fjarlægja þau úr
vörunni með höndunum. Þetta er
kostnaðarfrekt og seinlegt ferli og
ekki sérlega árangursríkt. Enda er
sjónræn skoðun þreytandi og erfitt
verkefni fyrir starfsmenn línunnar,
sérstaklega við færiband sem er á
miklum hraða.

Plastagnir eiga greiða leið inn í fæðukeðju manna vegna ótrúlegs sóðaskapar
við meðhöndlun úrgangs.

með einni myndavél sem er notuð
ef hægt er að dreifa vörum í þunnu
lagi yfir færibandið, eða tvískiptur myndavélabúnaður sem skoðar
bæði efri og neðri hlið vörunnar.
DynaCQ forrit

Plast og plastagnir er nú að finna
í ótrúlegu magni í fjörum um allan
heim.

DynaCQ – plastskynjari
Tækjabúnaður sem byggður er
á tölvusjón er nefndur DynaCQ,
sem stendur fyrir „Dynamic
Check of Quality“. Búnaðurinn
hefur verið þróaður hjá dönsku
Tæknistofnuninni. Hann greinir
sjálfkrafa brot úr plasti í matvælum meðan á framleiðslu stendur.
Búnaðurinn hefur verið settur upp á
fjölda framleiðslustöðva sem kemur
í stað einhæfrar, þreytandi handavinnu.
DynaCQ er fær um að skoða
yfirborð matvæla sem hreyfast á
færibandi á allt að 70 metra/mínútu. Á 70 cm breiðu færibandi
getur búnaðurinn fundið plasthluti
sem eru ekki nema 2x2 millimetrar
að stærð og jafnvel minni. Þegar
búnaðurinn skynjar aðskotahlut,
sendir hann merki til stjórnkerfis
færibandsins. Þetta gerir m
 önnum
kleift að hægja á eða stöðva færibandið og fjarlægja aðskotahlutinn handvirkt eða fjarlægja hann
sjálfkrafa með róbóta eða öðrum
vélbúnaði.
Sjónræni búnaðurinn er framleiddur í tveimur útgáfum. Það er

DynaCQ hefur verið notað við innmötun og við enda framleiðslulínu
fyrir pökkun á afurðum eins og
pylsum, próteindufti og hökkuðum
kjötafurðum. Búnaðurinn hefur
einnig verið prófaður með góðum
árangri á beikonbita, sælgæti og
pitsur, þar sem plastmengun getur
einnig valdið vandræðum.
Notaður m.a. í pylsu og pitsugerð
Þar sem búnaðurinn skynjar liti
samkvæmt þekktum litastöðlum,
er einnig hægt að nota hann til
að flokka framleiðslu sem notuð
er í framleiðsluferlinu eða við
lokaskoðun á fullunnum vörum.
Að auki getur DynaCQ skoðað
tilbúnar pitsur til að athuga hvort
álegg dreifist jafnt yfir allt pitsuyfirborðið.
Fyrir kjötiðnaðinn hefur DynaCQ
einnig verið þróað til að fela í sér forrit fyrir sjálfvirka vöruauðkenningu.
Búnaðurinn hefur verið „þjálfaður“
til að þekkja mismunandi kjötskurð
í kössum með skurðarlínum eða
mismunandi skurði á skurðarlínu. Í
slíkum tilvikum getur rafeindasjón
búnaðarins dregið úr fjölda starfsmanna sem þarf til að sannreyna
innihald kassa handvirkt. Þar með
er hægt að auka afkastagetu, minnka
villuhlutfallið og tryggja að vörur
komist á réttan áfangastað.
DynaCQ-búnaðurinn er hann
aður til að vera sveigjanlegur, öflugur og þrifalegur við allar mælingar.
Einnig er gert ráð fyrir að hægt sé
að aðlaga búnaðinn fyrir mörg
önnur skoðunarferli matvæla, t.d.
varðandi aukaafurðir í fiskiðnaði.

/HKr.
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Kórónavírus herjar á mink í Hollandi:

Um 600 þúsund
minkum slátrað
– Líka grunur um smit í dönkum minkabúum
Nálægt 600 þúsund minkum
hefur verið slátrað í Hollandi til
að útrýma smitum vegna kórónavírus á minkabúum þar í landi.
Þar af eru um 500 þúsund ung
dýr en nú hefur verið staðfest
að af 140 minkabúum í landinu
hafa komið upp smit í 13 þeirra.
Einnig er grunur um smit á tveimur dönskum minkabúum.
Sérfræðingar við Háskólann í
Kaupmannahöfn kryfja nú og rannsaka dýrin frá dönsku búunum. Talið
er að tveir starfsmenn við minkabú
í Hollandi hafi að öllum líkindum
sýkst af kórónavírusnum í gegnum
minka og eru dýrin því þau fyrstu
sem vitað er að hafi smitað yfir á fólk.

Sérfræðingar hafa rannsakað búin í
Hollandi þar sem fyrst varð vart við
smit og fundu þeir hefðbundin merki
um lungnabólgu hjá dauðu minkunum við krufningu. Kórónavírusinn
fannst í lungum, hálsi, endaþarmi
og nefi dýranna. Einnig voru tekin
sýni úr umhverfinu og fannst RNAvírus í rykögnum í lofti á búunum.
Minkarnir, sem eru í búrum, hafa
ekki smitað hver annan með beinu
sambandi og því telja sérfræðingar
að smitið hafi færst á milli með dropum á mat eða undirlagi og eða með
ryki af úrgangi í lofti. Þetta þýðir að
starfsmenn eiga á hættu að smitast á
búunum ef þeir nota ekki varnarbúnað. /ehg - Bondebladet

ÞETTA SEM VIRKAR - og er
einstaklega gott í hesthúsið,
fjárhúsið og fjósið.
Umhverfisvænt sterkt
alkalískt hreinsiefni fyrir erfið
óhreinindi. Alhliða hreinsiefni
fyrir gólf, veggi, áhöld, vélar
og fl. Virkar sérstaklega vel á
fitu og sót.
Verð 5L, 3.590 kr
20L, 10.208 kr

Sandblásturskútar
3 stærðir
Verð frá 43.135 kr

Amerískir Sandblásturskassar
m/ryksugu 2 stærðir
Verð frá 448.756 kr

Sandblásturskútur
m/ryksugu 80L
Verð 84.125 kr

Þvottakör
3 stærðir
Verð frá 12.590 kr

SENDUM FRÍTT UM ALLT LAND MEÐ FLYTJANDA

Sandblásturskassar m/ryksugu
2 stærðir
Verð frá 199.690 kr











HREINSIEFNI
SANDBLÁSTURSSANDUR
SANDBLÁSTURSKASSAR
SANDBLÁSTURSKÚTAR
VÉLAHLUTAÞVOTTAVÉLAR
ÞVOTTAKÖR
HÁÞRÝSTIDÆLUR
DÆLUR
O.m.fl.

ÖLL VERÐ ERU MEÐ VSK
ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA
SÍÐAN 1985

Lífræn hreinsistöð

Ástandinu í svínaeldi í Nígeríu um þessar mundir er lýst þannig að sprenging
hafi átt sér stað í útbreiðslu afrískrar svínapestar.

Afríska svínapestin:

Milljón svínum
lógað í Nígeríu
Talið er að um milljón svínum hafi verið lógað í Nígeríu
undanfarna daga í einu versta
svínapestartilfelli sem komið
hefur í langan tíma. Lítið eftirlit í landinu er sögð helsta
ástæða þess að pestin hafi náð
mikilli útbreiðslu á skömmum
tíma.
Ástandinu í svínaeldi í Nígeríu
um þessar mundir er lýst þannig
að sprenging hafi átt sér stað í
útbreiðslu afrískrar svínapestar.
Pestarinnar varð fyrst vart í
nágrenni höfuðborgarinnar Lagos
fyrr á þessu ári en hefur síðan þá
breiðst út um nánast allt landið.
Talsmaður stærsta svínaræktanda í Vestur-Afríku segir að á
búum fyrirtækisins sé þegar búið
að lóga um hálfri milljón svínum
og hátt í milljón í landinu öllu.
Svínapest er engin nýlunda í
Afríku og vitað er um að minnsta
kosti 60 misalvarleg tilfelli hennar frá 2016 til 2019 en ekkert
þeirra er sagt viðlíka útbreitt
og faraldurinn sem gengur yfir
Nígeríu núna.
Dæmi eru um að bú hafi þurft
að lóga öllum sínum svínum og
kemur slíkt verst niður á fátækum smábændum sem reiða sig
á svínaræktina til að sjá sér og
sínum farborða.
Svínapestin í Nígeríu í kjölfar
COVID-19 er ekki við bætandi í
landi þar sem fátækt er mikil og

Grafika 19

• Fyrirferðalítil fullkomin
sambyggð skolphreinsistöð
• Uppfyllir ýtrustu kröfur um
gæði hreinsunar
• Engin rotþró eða siturlögn
25 ára ábyrgð
• Tæming seyru á þriggja til
fimm ára fresti
• Engir hreyfanlegir hlutir
Tunguhálsi 10 - 110 Reykjavík
Sími 517 2220 - petur@idnver.is

• Stærðir frá 6 – 55 persónueiningar

heilsugæsla og matur er víða af
skornum skammti.
/VH

Draganleg Hobby Smágrafa
ARGO.IS

ARGO

Borgarnesi-sími 8610000

argoiceland@gmail.com
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Þjóðlegt með kaffinu
og
kajakferðir
í
Ögri
Þjóðlegt með kaffinu
og kajakferðir í Ögri
og kajakferðir í Ögri
Í Ögri við Ísafjarðardjúp hefur um aldur verið stórbýli og þingstaður Ögurhrepps. Þar hefur undanfarin ár verið rekin ferðaþjónusta þar sem gestum hefur m.a. verið boðið upp á kajaksiglingar
og kaffi með þjóðlegu meðlæti. 
Mynd / Andreas Jacobsen

Í Ögri við Ísafjarðardjúp hefur
verið rekið ferða
þ jónustu
fyrirtækið Ögurferðir síðan 2011.
Starfsemin snýr að kajakferðum
í Ísafjarðardjúpi og rekstri kaffi
húss í samkomuhúsinu í Ögri
sem var byggt 1925.
Kaffihúsið er rekið undir
nafninu „Þjóðlegt með kaffinu“,
en Guðfinna og Jóna Símonína
Bjarnadóttir standa þar vaktina. Þær
hafa einnig gefið út bækur undir
sama nafni og þýtt á nokkur erlend
tungumál.
Ferðafólk sem sækir í hreina
náttúru og kyrrð á fáförnum

slóðum eru helstu viðskiptavinir
Ögurferða. Kajakferðirnar eru frá
stuttum og fjölskylduvænum ferð
um nálægt landi upp í dagsferðir
og jafnvel nokkurra daga ferðir í
Djúpinu og í Jökulfjörðum.
Í samkomuhúsinu í Ögri er
einnig haldið árlega sveitaball.
Ögurballið á sér fastan sess í dag
skrá margra og hefur verið fastur
liður í tilveru Djúpmanna um ára
tuga skeið. Af ballinu fer enginn
heim nema að fá sér rabarbaragraut
með rjóma.
Ögur var stórbýli um aldir og
kirkjustaður í Ögurvík í Ísafjarðar

djúpi, en Ögurkirkja var reist 1859.
Í Ögri var þingstaður Ögurhrepps
og frá 15. til 17. aldar bjó þar hvert
stórmennið á fætur öðru. Má þar
helst nefna Björn Guðnason sýslu
mann, Magnús Jónsson (prúða)
sýslumann og síðar Ara son hans,
Björn Markússon og Erlend
Ólafsson málafylgjumann.
Fyrsta rafstöð á sveitaheimili
við Djúp var reist í Ögri 1928. Í
Ögurnesi var verstöð og þurrabúðir
héldust þar allt fram á 20. öld. Þá
var þar lengi landsíma- og póst
afgreiðsla, sem og læknissetur frá
/HKr.
1932 til 1951.

Fátt er notalegra en að fara í kajakróður á lygnum fjörðum og skoða seli og
annað dýralíf í kyrrðinni.

PRONAR PDF 340 (C)

Framsláttuvél - Vinnslubreidd: 3,4m
án knosara
með knosara

PRONAR PDT 340

PRONAR PDT 300

Miðjuhengd sláttuvél.

Miðjuhengd sláttuvél

2.575.000 án vsk. 1.997.000 án vsk.

Kr. 1.615.000 án vsk.

Kr. 1.495.000 án vsk.

PRONAR ZKP 800

PRONAR PDD 830

Vinnslubreidd: 3,0m

PRONAR ZKP 420

Vinnslubreidd: 7-8m

Sláttuvél (fiðrildi)

Vinnslubreidd: 2x3m

Einnar stjörnu rakstrarvél. Lyftutengd.

Kr. 3.369.000 án vsk.

Kr. 3.115.000 án vsk.

Kr. 875.000 án vsk.

PRONAR PWP 770

PRONAR PWP 530

Vinnslubreidd: 4,0-4,5m

PRONAR T663/4

6 stjörnu snúningsvél.
7 armar á hverri stjörnu.

4 stjörnu snúningsvél, lyftutengd.
7 armar á hverri stjörnu.

með tandemhásingum.

Kr. 1.665.000 án vsk.

Kr. 1.225.000 án vsk.

Kr. 2.490.000 án vsk.

Vinnslubreidd: 7,7m

36 mánaða

verksmiðju ábyrgð *

Vinnslubreidd: 5,3m

11 tonna sturtuvagn

36

Gagnheiði 35 // 800 Selfossi // 480 0400 // aflvelar.is // sala@aflvelar.is // sala@jotunn.is

*Upplýsingar varðandi skilmála veittar hjá Aflvélum.

Miðjuvél

Vinnslubreidd: 3,4m

Þegar róið er út á Ísafjarðardjúp geta menn allt eins átt von á að sjá hvali
sveifla sporðinum upp úr haffletinum.
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Efnagreining ehf. flytur á
næstu dögum á Akranes
Við munum nota júlímánuð til að koma okkur fyrir.

Við þökkum ykkur, kæru viðskiptavinir,
fyrir gott samstarf á liðnum árum og hlökkum
til að þjónusta ykkur á nýjum stað.
Við byrjum að greina heysýni og önnur sýni að
Lækjarflóa 10a á Akranesi í síðasta lagi

15. ágúst.

Garðstaðir er í Ögurvíkinni við Ísafjarðardjúp og næsti bær við Ögur. Þar hefur um árabil verið safnað upp
bílhræjum úti á túni sem blasa við öllum vegfarendum. Hafa margir ferðamenn stoppað þarna til að taka myndir af
herlegheitunum. Hefur þessi sjón verið eigendum Ögurs og ferðamönnum sem þangað koma mikill þyrnir í augum,
en í aðalskipulagi Súðavíkurhrepps var samþykkt í byrjun júní að breyta bújörðinni Garðstöðum að hluta í iðnaðarsvæði. Þar mun samkvæmt heimildum blaðsins vera talað um 3,4 hektara eða 34 þúsund fermetra. Mynd / Hafliði Halldórsson

Deilt um bílhræ á bújörð sem nú
hefur verið breytt í iðnaðarsvæði
Ögurhreppur, eða Ögursveit, var
hreppur sunnan Ísafjarðardjúps í
Norður-Ísafjarðarsýslu, kenndur
við bæinn og kirkjustaðinn Ögur.
Hinn 1. janúar 1995 sameinaðist
Ögurhreppur Reykjarfjarðar
hreppi og Súðavíkurhreppi undir
merkjum hins síðastnefnda.
Tveir bæir hafa verið í Ögur
víkinni, þ.e. Ögur og Garðstaðir,
sem var upphaflega hjáleiga út úr
Ögurlandi. Engin eignatengsl eru
í dag með þessum tveim jörðum,
en skipulagslögsaga yfir öllu svæð
inu er nú í höndum sveitarstjórnar
Súðavíkurhrepps.
Í Ögri hefur verið stunduð
ferðaþjónusta undanfarin ár, en
allir sem þangað koma og aka þar
um þjóðveginn komast ekki hjá
að sjá að töluverð umsvif blasa
við á Garðstöðum. Fyrir ókunn
uga mætti í fyrstu ætla að þarna
færi fram stóriðja af einhverjum
toga, en þegar betur er að gáð þekja
ónýt bílhræ stóran hluta af túninu
á Garðstöðum.
Til ábúenda á Garðstöðum hafa
margir bílaáhugamenn getað leit
að eftir varahlutum í gamla bíla í
gegnum árin, en ábúendur í Ögri
eru ekki eins hrifnir. Þeir segja
bæði stafa af þessu sjónmengun og
telja óhjákvæmilegt annað en að
talsverð grunnvatnsmengun sé af
þessum bílhræjum. Hafa þeir átt í
samskiptum við skipulagsyfirvöld
í Súðavík árum saman og vilja að
eigendum verði skipað að fjarlægja
þessi bílhræ.
Bújörð breytt í iðnaðarsvæði
á aðalskipulagi
Nýjustu tíðindin af bújörðinni Garð
stöðum eru þau að þar hefur ekki
verið stundaður búskapur um ára
tuga skeið. Sóttu eigendur því um
að tilgangi jarðarinnar yrði breytt í
aðalskipulagi og jörðin skilgreind að
hluta sem iðnaðarsvæði. Bragi Þór
Thoroddsen, sveitarstjóri Súðavíkur
hrepps, staðfesti í samtali við Bænda
blaðið að nú í byrjun júní hafi nýtt
aðalskipulag verið samþykkt í sveit
arstjórn þar sem heimild er gefin
fyrir iðnaðarsvæði á Garðstöðum
(3,4 hektarar eða 34.000 fermetrar,

innsk. blm.). Iðnaðarrekstur á því
svæði væri þó háður starfsleyfum
tilheyrandi stofnana.
Bragi sagði jafnframt að hann
skildi vel áhyggjur ferðaþjónustu
aðila í Ögri og að hann hefði
ákveðna samúð með þeirra sjón
armiðum. Þótt mönnum þyki ásjón
Garðstaða og fleiri sveitabæja
víða um land ekki boðleg fyrir
ferðamenn, þá sé ekki einfalt fyrir
sveitarfélögin að grípa þar inn í.
Garðstaðir séu eignarland og réttur
eigenda því mjög sterkur og spurn
ing hver eigi að greiða fyrir hreinsun
á svæðinu verði þess krafist. Þá
benti Bragi á að bílhræ hafi safnast
þarna upp á nokkrum áratugum og
útilokað væri að þau hafi öll komið
frá íbúum Súðavíkurhrepps. Stærsti
hluti þeirra væri trúlega ættaður frá
öðrum sveitarfélögum á norðan
verðum Vestfjörðum. Því gæti þetta
líka verið spurning um sameiginlega
ábyrgð þeirra á málinu.
Varðandi mögulega mengun af
viðkomandi bílhræjum sagði hann
að þær athuganir sem gerðar hafi
verið hafi ekki leitt í ljós meng
un á svæðinu. Annars heyrðu þau
mál frekar undir heilbrigðisnefnd
Vestfjarða og umhverfisráðuneyti.
Meint sorpbrennsla
harðlega gagnrýnd
Auk söfnunar á bílhræjum á Garð
staðatúnið, þá hafa eigendur Ögurs
gagnrýnt meinta ólöglega brennslu
á sorpi á Garðstöðum í stórum ofni
sem þar er á bæjarhlaðinu. Benda
þeir m.a. á myndir máli sínu til
stuðnings þar sem flutningabíll,
sem merktur er stærsta sjávarút
vegsfyrirtæki Vestfjarða, hefur ít
rekað sést koma með ruslafarma
að bænum. Segjast þeir hafa orðið
vitni að brennslu í ofninum. Þá hafi
sami flutningabíll flutt þangað vöru
bretti sem komið er fyrir á brennu
stæði fast við þjóðveginn utar í
Ögurvíkinni. Telja eigendur Ögurs
að hvort tveggja sé ólöglegt.
Sveitarstjóri Súðavíkurhrepps
segist ekki hafa nein staðfest gögn
frá heilbrigðisyfirvöldum í höndum
um þessa meintu sorpbrennslu.
„Það var mjög lagt að okkur að

hafa eftirlit með þrettándabrennu
sem þarna hefur farið fram árlega.
Ég mætti þar á staðinn með heilbrigð
iseftirlitsmanni fyrir forvitnissakir.
Við tókum út brennuna, en það var
ekkert ólöglegt að sjá í henni. Þetta
var bara stór bálköstur af timbri.“
Hann segir því ljóst að tekið hafi
verið á kvörtunum þó ógerningur
væri fyrir svo lítið sveitarfélag að
hafa stöðugt eftirlit þarna í gangi 365
daga á ári.
Fyrst og fremst sjónmengun
„Ef ávæningur er um að þarna sé
einhver ólögleg starfsemi í gangi
þá er það hlutverk heilbrigðis
eftirlits og lögreglu að taka á því.
Eigendur Ögurs hafa beint til okkar
kvörtunum og ég hef átt með þeim
fundi og ýmis samtöl. Það eru allt
kvartanir sem hafa ekki verið stað
festar af eftirlitsaðilum. Þar með talin
meint brennsla á rusli. Ég hef ekki
staðfesta vitneskju um nein brot af
þeim toga og get því lítið aðhafst í
málinu. Ég er þó alls ekki að mæla
því bót hvernig staðan er þarna. Þetta
er þó fyrst og fremst sjónmengun en
ekki staðfest mengun í jarðvegi eða
öðru sem ýjað hefur verið að,“ segir
Bragi Þór Thoroddsen, sveitarstjóri
Súðavíkurhrepps.
Heilbrigðiseftirlitið mun gera
úttekt vgena starfsleyfis
Anton Helgason, framkvæmdastjóri
Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða, segist
reikna með að eigendur Garðstaða
sæki um starfsleyfi á jörðinni í kjölfar
breytinga á aðalskipulagi.
„Þeir sóttu um starfsleyfi fyrir
bílapartasölu 2004, en var hafn
að af skipulagsástæðum. Nú hefur
skipulagi verið breytt og væntanlega
færi slík umsókn nú í hefðbundinn
farveg.
Við höfum farið þarna að skoða
nokkuð oft. Öll olía hefur verið
tæmd af þessum bílum og rafgeym
ar teknir úr svo það er engin bráð
mengunarhætta af þessu, en þetta er
vissulega ljótt ásýndar,” segir Anton.
Varðandi sorpbrennslu á svæðinu
segist hann ekki hafa neina stað
festingu um slíkt. 
/HKr.

Nánari upplýsingar á
efnagreining.is

■ Efnagreining ehf, Lækjarflóa 10a, 300 Akranes
■ efnagreining@efnagreining.is ■ sími 661 2629

GRAFA
SMÁ?
SMÁGRÖFUR TIL LEIGU

Í GRÍMSNESI OG NÁGRENNI

Lely Center Ísland

DRIFSKÖFT
OG DRIFSKAFTAEFNI

Reykjavík: Krókháls 5f – Sími 414 0000 – www.vbl.is
Akureyri: Óðinsnes 2 – Sími 464 8600

Vetrarsól er umboðsaðili
Sláttuvélar
& sláttuorf

Gulltryggð gæði

40 ár

á Íslandi
Sláttutraktorar
Snjóblásarar
Askalind 4 | Kópavogi | Sími 564 1864 | vetrarsol.is

Bænda
Eigendur Ögurs segjast hafa verið vitni að því að sorp úr þessum flutningabíl, sem merktur er stærsta útgerðarfélagi
á Vestfjörðum, hafi verið brennt í ofni sem þarna sést á hlaðinu, lengst til vinstri á myndinni. 
Mynd / HH

16. júlí
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Stella Guðmundsdóttir, ferðaþjónustufrömuður í Heydal við Ísafjarðardjúp:

Bjartsýn á ferðamennskuna
í sumar og gott haust
– Er ásamt fjölskyldunni að byggja nýtt gróðurhús og ræktar grænmeti, suðræn ber og ávexti fyrir gesti
Ferðaþjónustan í Heydal við
Ísafjarðardjúp hefur fengið mjög
góða dóma meðal ferðamanna sem
þangað hafa komið. Sækir fólk þar
í náttúrufegurðina við Djúp auk
veðursældar og kyrrðarinnar í
dalnum.
Heydalur er 6 km langur dalur
sem gengur inn úr Mjóafirði og um
hann liðast Heydalsá. Dalurinn er
innarlega í vestanverðum Mjóafirði
fyrir innan brúna sem vígð var í
september 2009 og þverar fjörðinn
innan við bæinn Látra. Leysti brúin
af erfiðan farartálma yfir Eyrarfjall,
eða Hestakleif eins og Vestfirðingar
nefndu veginn yfirleitt. Ásamt brúargerðinni var þá ráðist í viðamiklar
vegabætur á veginum úr Mjóafirði
um Vatnsfjörð og Reykjanes og inn
í Ísafjörð. Nú í sumar er enn verið að
vinna við langþráðar endurbætur á
Djúpvegi í Hestfirði og Seyðisfirði.
Stella Guðmundsdóttir hefur
undanfarin ár verið að byggja upp
ferðaþjónustu í Heydal ásamt fjölskyldu sinni. Hún er kennari að mennt
og flutti vestur í Djúp úr Kópavogi
eftir að hafa lokið þar störfum eftir
tvö ár sem skólastjóri í Digranesskóla
og síðan átján ár í Hjallaskóla.

Ferðaþjónustan í Heydal í Mjóafirði við Ísafjarðardjúp getur tekið við 50 gestum í einu í gistingu. Þar er lítil sundlaug, heitir pottar og tjaldstæði.

Kræsingar á borðum með heima
ræktuðu grænmeti, berjum og
nýveiddum silungi.

Ánægðir ferðamenn
í veðursæld og kyrrð
Fyrirtækið á bak við starfsemina
heitir Ævintýradalurinn ehf. og engu
er logið um það að uppbyggingin í
Heydal hafi verið ævintýri líkast. Á
Tripadvisor fær Heydalur t.d. mjög
góða dóma. Þá fékk staðurinn viðurkenningu frá Icelandic Lamb sem
Stella er mjög stolt af.
„Starfsemin gengur þokkalega
núna eftir COVID-19 samdráttinn.

Stella Guðmundsdóttir starfrækir ferðaþjónustuna í Heydal ásmt fjölskyldu
sinni. 
Mynd / HKr.

Mænisgluggar
Náttúrulegt ljós og góð
loftræsting er öllum
dýrum nauðsynleg.

JFC mænisgluggar eru hannaðir til að sameina þetta
tvennt. Gluggarnir eru sérsmíðaðir í þeim stærðum
sem henta best fyrir hvert gripahús.
Hönnun burðargrindarinnar sem er úr áli tekur mið af
hámörkun ljósflæðis í gegnum gagnsætt óbrjótanlegt
plast án þess að það komi niður á styrkleika gluggans.
Stillanleg spjöld á báðum hliðum gluggans
gefur möguleika á að stýra loftflæði að vild í
gegnum gripahúsið.
Hafðu samband: bondi@byko.is

Horft niður í Heydalinn.

Það er orðinn nokkuð góður gangur
í þessu þó það séu enn eyður inn
á milli. Við erum búin að hafa hér
mörg virkilega góð kvöld og hótelið
fullt af og til. Fólk sem hingað kemur
virðist líka vera mjög ánægt. Enda er
hér afskaplega mikil veðursæld inni
í dalnum,“ segir Stella.
Ævintýrið hófst fyrir
um tuttugu árum
Munnmælasögur herma að í dalnum
hafi búið 12 bændur þegar flest var
og einn klerkur. Dalnum hefur hin
síðari ár verið skipt á milli tveggja
jarða, Galtarhryggjar og Heydals.
Upphafið að ævintýri Stellu
má rekja til þess að fjölskyldan
keypti jörðina Galtarhrygg með
það í huga að rækta þar upp skóg
og ala upp fisk í ánni. Var þetta í
upphafi aðeins hugsað fyrir fjölskylduna Þá bjó Jóhann Áskelsson
bóndi góðu búi á jörðinni Heydal.
Jóhann ákvað síðan að bregða búi,
seldi kvótann af jörðinni og Stella,
Pálmi og synir hennar keyptu
jörðina Heydal árið 2000. Var þá
ekki búið að ákveða hvað gert yrði
við húsakostinn, annað en að þau
hugðust stunda þar grænmetisrækt og auka við skógræktina.
Var fyrst farið í að endurbyggja
íbúðarhúsið og síðan byrjað að
moka út úr fjósinu árið 2002. Í
framhaldinu var síðan byggður þar
upp veitingasalur. Síðan var farið í
borun eftir heitu vatni og það vatn
var m.a. nýtt í upphitun, sundlaug
sem gerð var í gömlu útihúsunum
og í heita potta þar fyrir utan.
Þar er nú gististaður með rúm fyrir

50 gesti og veitingasalur sem tekur
70 til 100 manns í sæti. Auk þessa
er ágætt tjaldstæði á túni neðan við
bæinn.
Margvísleg afþreying
Í Heydal getur fólk komist á hestbak,
farið í gönguferðir um svæðið og
í siglingar á kajak. Stella segir að
opið sé reyndar allt árið. Yfir vetrartímann hefur fram að þessu verið
mest um útlendinga sem sækjast
eftir kyrrð og að sjá norðurljósin.
Þá hefur verið farið í vélsleðaferðir
á gönguskíði og snjóþrúgur þegar
aðstæður eru góðar.
„Við sækjum fólk þá suður
og bjóðum upp á fjögurra daga
skipulagða dagskrá og ökum því
aftur til baka.“
Rækta grænmeti,
suðræn ber og ávexti
„Þá erum við með grænmetisræktun
og erum að byggja nýtt gróðurhús.
Grænmetið er nýtt fyrir staðinn og
auk þess selt til annarra.
Við hliðina á sundlauginni ræktum við svo suðrænan gróður, kirsuber, epli, vínber, plómur og fleira.
Fólk er mjög undrandi að koma á
svo afskekktan stað á Vestfjörðum
og finna þar ávaxtaræktun eins og
þekkist í heitari löndum á suðlægum slóðum. Svo bjóðum við líka
upp á glænýjan silung fyrir hótelgesti.“
Stella segist bjartsýn á ferða
mennskuna í sumar og efast ekki
um að haustið verði líka gott.

/HKr.
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S. 766-0505
hannes@kjarnabyggd.is

Höfum til á lager 1 14,8 m2 hús
Verð kr. 3,8 milljónir m/vsk.

Mynd / HKr.

Súðavík við Álftafjörð. 

Einnig bjóðum við forsteypta járnbenta
dregara undir sumarhús og palla.
Stærðir 26,5 x 50 cm - ýmsar lengdir.
Verð kr. 15.000+vsk pr. metri.

Súðavík við Álftafjörð:

Merkilegt sjávarþorp með mikla sögu
Þorpið Súðavík við Álftafjörð í
Ísafjarðardjúpi hefur tekið miklum breytingum eftir snjóflóðið sem
féll á þorpið snemma að morgni 16.
janúar 1995. Flóðið féll á gömlu
byggðina sem svo er nefnd, en eftir
flóðið var ákveðið að reisa nýtt
þorp utan snjóflóðahættusvæðis
innan við Eyrardalsá.
Í Súðavík er ýmislegt áhugavert að skoða. Þar er mjög merkilegt Melrakkasetur sem tileinkað er
íslenska refnum og er opið alla daga
frá maí til september a milli klukkan
10.00 og 14.00. Þá er þar að finna
skemmtilegan og fallegan garð,
Raggagarð, sem gleður bæði börn
sem fullorðna.
Allir velkomnir til Súðavíkur
Bragi Þór Thoroddsen, sveitarstjóri
Súðavíkurhrepps, sagði í samtali við
Bændablaðið að sumarið núna verði
öðruvísi en venjulega með tilliti til
ferðamennsku. Útlendingarnir sem
hafi verið áberandi undanfarin ár sjáist vart að þessu sinni. Hann vonast
þó til að Íslendingar nýti tækifærið
í staðinn til að skoða landið sitt og
heimsæki Súðavík. Þar séu allir velkomnir.
„Það er ágætis hljóð í fólki hér þó
staðan sé mjög breytt. Ég held að nú
sé tækifæri fyrir marga til að endurskipuleggja sig og endurskilgreina.

Það hefur verið gengið að því sem
gefnu að hér komi útlendingar í bílförmum, skipsförmum og flugvélaförmum, en ljóst að þeir koma ekki.
Ég held því að nú sé tækifærið til að
fara í markaðssókn. Það hefur verið
þannig hér að skipakomur á Ísafjörð
hafa skilað til okkar fjölda erlendra
ferðamanna. Við erum þó fá hér og
því engin gríðarlega stór fyrirtæki í
þessum geira,“ segir Bragi.
Hann segir það trúlega rétt að
ferðaþjónusta svona fjarri höfuðborgarsvæðinu verði ekki fyrir eins
miklum neikvæðum áhrifum vegna
COVID-19 og fyrirtæki í mesta þéttbýlinu á suðvesturhorninu. Ástæðan
sé einkum sú að vetrarþjónusta er
ekki sérlega ríkur þáttur í þjónustu
við ferðamenn á afskekktari stöðum og skaðinn eftir lokun landsins
undanfarna mánuði því óverulegur.
„Að sama skapi vegur hver ferðamaður sem hingað kemur þungt fyrir
svo fámennt byggðarlag.“
Raggagarður hefur
mikið aðdráttarafl
Raggagarður í Súðavík er með
leiktækjum fyrir börn og fullorðna. Frumkvöðull að uppsetningu
Raggagarðs er Vilborg Arnarsdóttir,
eða Bogga eins og Súðvíkingar kalla
hana. Hún var jafnframt fyrsti framkvæmdastjóri garðsins. Hana hafði

lengi langað að búa til sumarleiksvæði til þess að auka fjölbreytni í
afþreyingu fyrir fjölskyldur og ferðamenn á norðanverðum Vestfjörðum,
efla útiveru og hreyfingu og stuðla
að ánægjulegri samveru foreldra og
barna.
Bogga hófst handa við verkefnið
eftir að sonur hennar, Ragnar Freyr
Vestfjörð, lést í bílslysi í Súðavík
árið 2001, aðeins 17 ára gamall.
Garðurinn er til minningar um hann.
Í garðinum er svið ásamt áhorfendasvæði, ætlað fyrir fjölskyldusamkomur og listaviðburði, er á útivistarsvæðinu. Nokkur útigrill eru á
leikjasvæðinu til afnota fyrir gesti.
Sæti og borð eru fyrir yfir 100 manns
í öllum garðinum.
Gestabók og sparibaukur eru við
salernishúsið og eru gestir beðnir um
að skrifa í bókina í hvert sinn sem
garðurinn er heimsóttur. Enginn
aðgangseyrir er í Raggagarð en frjáls
framlög í baukinn eru vel þegin til að
styrkja rekstur garðsins.
Salerni, grill og önnur aðstaða í
garðinum eru opin frá 1. júní til 1.
september, en gestum er þó velkomið að heimsækja garðinn á öðrum
tímum líka. „Garðurinn er byggður
upp með huga, höndum og hjarta
heimamanna og annarra velunnara“,
eins og segir í kynningu um garðinn
á vefsíðunni ferðalag.is.

/HKr.

Regnsett
Regnjakki og smekkbuxur í sýnileika.
Efnið er teygjanlegt sem auðveldar
hreyfingu. Jakkinn er með hettu,
vösum og stillanlegri teygju í mitti.
Uppfyllir staðalinn EN 20471 og EN 343

Verð:
kr. 5.400,-

Verð:
kr. 7.900,-

Stærðir: S-3XL
Efni: 190gr PU/pólýester

KH Vinnuföt • Nethyl 2a • 110 Reykjavík • Sími: 577 1000 • info@khvinnufot.is • www.khvinnufot.is
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Smiðsbúð 10, 210 Garðabæ - s. 787 9933
vpallar@vpallar.is - www.vpallar is

Lely Center Ísland
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Reykjavík: Krókháls 5f – Sími 414 0000 – www.vbl.is
Akureyri: Óðinsnes 2 – Sími 464 8600
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ÍSLAND ER LAND ÞITT

KIA Gullhringurinn fer fram 11. júlí á Laugarvatni:

Keppt á rafmagnshjólum í fyrsta skipti

Herdís Friðriksdóttir í Reykholti er göngustjóri og miðlar sínum fróðleik um
þorpið og starfsemina í því til gesta göngunnar. Myndir / Magnús Hlynur Hreiðarsson

„Sælkerarölt um Reykholt“
hefur slegið í gegn í sumar

„Sælkerarölt um Reykholt“ er
nafn á göngu, sem er farin á
hverjum föstudegi í sumar klukk
an 11.00 í Reykholti í Biskups
tungum í Bláskógabyggð.
Gangan, sem tekur um eina og
hálfa klukkustund, hefur slegið í
gegn þá föstudaga, sem hefur verið
farið en á milli 40 og 50 manns
hafa sótt hverja göngu. Í göngunum
býðst gestum að kynnast Reykholti
betur og öllu því sem þorpið hefur

upp á að bjóða. Stoppað er á ýmsum
stöðum, sagt frá sögu og sérkennum
Reykholts, bragðað á alls kyns
vellystingum og gestum boðið að
kaupa sér góðgæti til að njóta þegar
heim er komið. Gangan er auðveld,
og hentar því öllum aldurshópum,
hún kostar ekki neitt en gestir
þurfa þó að skrá sig fyrirfram með
því að hafa samband í gegnum
fridheimar@fridheimar.is  /MHH

Stoppað er við Reykholtshver, sem er lífæð Reykholts og undirstaða
byggðarinnar. Hann er goshver og gýs á tíu mínútna fresti en er yfirbyggður
og vatnið er notað til þess að hita upp hús og gróðurhús Reykholts. Bakað
er rúgbrauð í hvernum, sem gestir fá að smakka en það er Sigrún Erna,
íbúi á staðnum, sem sér um baksturinn og er hún með starfsemi í kringum
baksturinn, sem hún kallar „Rúgbrauð í fernu frá Sigrúnu Ernu“. Hægt er
að finna hana undir þessu nafni á Facebook.

Eigum tinda og hnífa
í margar gerðir
heyvinnutækja.

480 0400 // jotunn.is // jotunn@jotunn.is

Götuhjólreiðakeppnin KIA
Gullhringurinn fer fram
laugardaginn 11. júlí á Laugar
vatni og verður fyrsta stóra
keppni sumarsins. Í ár brýtur
KIA Gullhringurinn blað í sögu
hjólreiðamóta á Íslandi og býður
upp á sérstakan keppnisflokk
rafmagnshjóla.
Skipuleggjendur búast við um
sex hundruð keppendum og annað
eins af gestum í kringum mótið í
ár. Umferð á svæðinu er í sögulegu
lágmarki þar sem ferðaþjónustan
er hvergi komin í það form sem
hún var fyrir COVID og því mega
keppendur eiga von á lítilli annarri
umferð í brautinni þetta árið.
Í ár bryddar KIA Gullhringurinn
upp á þeirri nýjung að bjóða upp á
sérstakan keppnisflokk rafmagns
hjóla.
„Það skapaðist mikil umræða
um þetta í fyrra en við ákváðum
að láta árið í ár verða fyrsta árið
okkar með rafmangshjólaflokk,
sagði Þórir Erlingsson, einn af
skipuleggjendum keppninnar.“
„Þetta er nú bara fyrst og síðast
liður í því að vaxa með sportinu
á Íslandi. Hópur rafhjólaeigenda
fer sí
stækkandi og við viljum

Reiknað er með að um 600 hjólreiðakappar, karlar og konur, munu keppa í
Kia Gullhringnum laugardaginn 11. júlí. 
Mynd / Gullhringurinn.is

bjóða þetta fólk velkomið. KIA
Gull
hringurinn er ekki hluti af
Íslandsmeistaramótinu heldur erum
við þátttökukeppni og miklu frekar
hjólreiða
viðburður með keppni
frekar en keppni ein og sér.“
Keppni hefst og endar á
Laugarvatni og njóta keppend

ur og áhorfendur gestrisni hótela
og veitingastaða á Laugarvatni
á meðan keppninni stendur.
Verslunarrekendur á Laugarvatni
hafa margir fullyrt að keppni
valdi meiri umsvifum í verslun á
Laugarvatni heldur en verslunar
mannahelgin. 
/MHH

Goðafoss friðlýstur
Goðafoss í Skjálfandafljóti
hefur verið friðlýstur, en
fossinn er einn af vinsælustu
ferðamannastöðum á Norður
landi. Guðmundur Ingi Guð
brandsson umhverfis- og
auðlindaráðherra undirritaði
friðlýsingu fossins nýverið.
Goðafoss er með vatnsmestu
fossum landsins. Hann greinist í
tvo meginfossa og nokkra smærri
og er ásýnd hans fjölbreytileg
eftir vatnsmagni, veðurfari og
árstíð. Fossinn er 9–17 metra hár
og um 30 metra breiður. Landið
við vesturbakka Goðafoss heitir
Hrútey og afmarkast hún af
Hrúteyjarkvísl, sem greinist
frá Skjálfandafljóti ofan við
Goðafoss, en sameinast fljótinu
aftur alllangt neðar.
Meginmarkmið með verndun
svæðisins er að vernda sérstakar
náttúruminjar, breytileika jarð
myndana og fossinn sjálfan og er

Friðlýsingin var undirrituð að viðstöddum sveitarstjórnarmönnum í Þingeyj
arsveit og landeigendum, fulltrúum umhverfis- og auðlindaráðuneytisins,
Umhverfisstofnunar, heimafólki og öðrum gestum á svæðinu. Við athöfnina
lék norðlenski blásarakvintettinn Norðangarri og að henni lokinni var boðið
til kaffisamsætis á Fosshóli.

hann friðlýstur sem náttúruvætti.
Friðlýsingin felur m.a. í sér að
náttúrulegu vatnsrennsli í foss
inn er viðhaldið sökum fegurðar

hans og sérkenna og útivistargildis
svæðisins. Með friðlýsingu verður
komið á landvörslu við svæðið,
einnig fræðslu og eftirlit.  /MÞÞ

Geysir friðlýstur á 17. júní
– Allt Geysissvæðið hefur nú verið friðlýst
Það var hátíðleg stund á
svæðinu í Haukadal í
Geysis
Biskupstungum í Bláskógabyggð
á þjóðhátíðardaginn, 17. júní
síðastliðinn þegar umhverfis
ráðherra, Guðmundur Ingi
Guðbrandsson, mætti á svæðið og
friðlýsti svæðið með undirskrift
sinni. Geysissvæðið er eitt þekkt
asta goshverasvæði jarðar.
Til marks um það draga goshverir
um heim allan heiti sitt af Geysi auk
þess sem hverahrúður er iðulega
kallað „geyserite“.
Fjölmargir hverir og laugar
eru á friðlýsta svæðinu, goshverir
og leirhverir sem og leirugir
vatnshverir. Geysir og Strokkur
eru þeirra þekktastir en meðal
annarra hvera má nefna Blesa,
Sóða, Litla Geysi, Litla Strokk,
Vigdísarhver, Háahver, Sísjóðanda
og Óþerrisholu. Á svæðinu er einnig
hverahrúður á stóru samfelldu
svæði.
„Með undirrituninni er Geysir
innan marka jarðarinnar Laugar
friðlýstur sem náttúruvætti.
Markmiðið er að stuðla að

Undirritunin fór fram á hverasvæðinu í Haukadal að viðstöddu sveitar
stjórnarfólki í Bláskógabyggð, fulltrúum umhverfis- og auðlindaráðuneytisins,
Umhverfisstofnunar og fleiri gestum. Við athöfnina söng Karlakór
Hreppamanna og að henni lokinni var boðið til þjóðhátíðarkaffis á Hótel
Geysi. 
Mynd / Magnús Hlynur Hreiðarsson

varðveislu sérstæðra jarðmyndana,
hvera, örvera og sérstæðs gróðurs
á hverasvæðinu sem er einstæður
á lands- og heimsmælikvarða.
Með friðlýsingunni er stuðlað að
því að svæðið nýtist til útivistar og
ferðaþjónustu til framtíðar og sé í

stakk búið til að taka á móti þeim
fjölda gesta sem sækja svæðið heim
á ári hverju. Þá er einnig stuðlað að
endurheimt náttúrufars á svæðinu
sem raskað hefur verið og það fært
til fyrra horfs eins og unnt er,“ segir
Guðmundur Ingi.
/MHH
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Tilboð óskast í timburhús til brottflutnings

Ríkiseignir óska eftir tilboðum í að fjarlægja timburhús. Staðsetning hússins
er suð-vestur af Gljúfrasteini (Jónstótt) í Mosfellsdal. Um er að ræða eldri
hluta hússins, 120 m2 að stærð ásamt sólstofu 16,3 m2. Húsið er timburhús frá
Húsasmiðjunni, byggt árið 1974 með timburgólfi en á steyptum óuppfylltum
sökkli (lagnakjallara). Sólstofan er byggð árið 1984. Trépallur er utan með
húsinu. Ekki er reiknað með að kaupandi fjarlægi steypta hluta hússins. Húsið
skal fjarlægt í síðasta lagi 15. ágúst 2020 og skal kaupandi gera það á sinn
kostnað og ábyrgð.
Frekari fyrirspurnir má senda á netfangið: utbod@rikiseignir.is
Tilboðum skal skila til Ríkiseigna, Borgartúni 7A, 105 Reykjavík fyrir kl. 14:00,
þriðjudaginn 21. júlí 2020.
Áskilinn er réttur til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.

䘀礀爀椀爀 戀渀搀甀爀

刀礀欀猀甀最甀爀
一吀 ㌀

䠀︀爀ﴀ猀琀椀搀氀甀爀
䠀䐀 㘀⼀㘀

jardir.is
匀瀀愀爀
䬀䴀 㜀 ⼀㈀

Lely Center Ísland

SÍUR Í
DRÁTTARVÉLAR

唀洀戀漀 漀最 ︀樀渀甀猀琀愀

䠀︀爀ﴀ猀琀椀搀氀甀爀
䬀㜀
Reykjavík: Krókháls 5f – Sími 414 0000 – www.vbl.is
Akureyri: Óðinsnes 2 – Sími 464 8600

Bænda

bbl.is

Facebook

Gámurinn
er þarfaþing

Til leigu eða sölu:

 Þurrgámar

 Einangraðir gámar

 Gámahús og salernishús

 Hitastýrðir gámar

 Fleti og tankgámar

 Færanleg starfsmannaðstaða

 Geymslugámar

 Gámar með hliðaropnun

 Bos gámar og skemmur

www.stolpigamar.is
Hafðu
samband
568 0100

Klettagörðum 5 | 104 Reykjavík | Óseyrarbraut 12 | 220 Hafnarfirði
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landbúnaði

Krakkarnir úr Vísindaskóla unga fólksins heilsuðu m.a. upp á kýrnar í Garði. 

Hversu mikið getur kýr mjólkað? Er hægt að rækta paprikur
heima í stofu? Þessar spurningar
og fleiri heyrðust þegar krakkar úr Vísindaskóla unga fólksins heimsóttu bændur á fjórum
bæjum í Eyjafirði í tengslum við
nám sitt. Skólaverkefninu „Dagur
með bónda“, sem Bændasamtökin
bjóða upp á, var að þessu sinni
boðin þátttaka í Vísindaskólanum.
Verkefnið hefur verið við lýði í
um 20 ár og mikil reynsla fyrir hendi
á heimsóknum bænda í grunnskóla
til að kynna landbúnað fyrir grunnskólanemendum. Verkefnastjórinn,
Berglind Hilmarsdóttir, var leiðbeinandi á námskeiðinu með stuðningi Agnesar Jónsdóttur á Akureyri.

Börnin heimsóttu fjóra bæi í Eyjafjarðarsveit og fengu að kynnast ýmsum
hliðum íslensks landbúnaðar. Hér er einn hópurinn á Þórustöðum 7 þar
sem stunduð er kartöflurækt.

Myndir / Margrét Þóra Þórsdóttir

Bændur sem tóku á móti krökkunum í Vísindaskólanum, frá vinstri talið:
Aðalsteinn Hallgrímsson, Garði, Þórir Jón Ásmundsson og Jón Helgi
Helgason, Þórustöðum. Anna Sigríður Pétursdóttir, Brúnalaug, Beate Stormo
og Helgi Þórsson, Kristnesi.

Um 80 börn sækja Vísindaskólann árlega, þessir hressu krakkar eru í þeim hópi en þau eru hér í heimókn á
garðyrkjustöðinni Brúnalaug.

Hressir krakkar eftir góða heimsókn í Eyjafjarðarsveit.

Vísindaskóli unga fólksins er fyrir börn á aldrinum 11–13 ára. Hér er einn hópurinn í heimsókn á Kristnesi.

Agnes Jónsdóttir stuðningsfulltrúi með einn hópinn við rútuna.
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Nánari upplýsingar gefur:

MEIRA FÓÐUR, LYSTUGRA FÓÐUR

Grétar Hrafn Harðarson
S: 892-1480
Nf: gretarhrafn@simnet.is

Nánari upplýsingar gefur:

Helgi Þórsson í Kristnesi að sýna börnunum jarðarberjaræktun sína.

GRÆNU VELFERÐARGÓLFIN

Grétar Hrafn Harðarson
S: 892-1480
Nf: gretarhrafn@simnet.is

Vantar þig
heyrnartæki?

Þórir Jón Ásmundsson, bóndi á Þórustöðum, fræðir krakkana um kartöflurækt.

Heyrnarmælingar, ráðgjöf og heyrnartækjaþjónusta
Opn S eru ný tegund heyrnartækja frá Oticon sem hjálpa þér að heyra margfalt betur í fjölmenni og klið.
Þú getur fengið Opn S með endurhlaðanlegum rafhlöðum. Heyrnartækni hefur um árabil veitt þjónustu
víðs vegar á landsbyggðinni. Í júlí bjóðum við upp á heyrnarmælingar, ráðgjöf og þjónustu á eftirfarandi stöðum:

Akureyri | Akranes | Borgarnes | Egilsstaðir | Ísafjörður | Reykjanesbær
Sauðárkókur| Selfoss | Siglufjörður

Bókaðu tíma í síma 568 6880 eða á www.heyrnartaekni.is
Heyrnartækni | Glæsibæ | Álfheimum 74 | 104 Reykjavík | Landsbyggðaþjónusta | Sími 568 6880
Anna Sigríður Pétursdóttir leiðir krakkana í allann sannleik um ræktun á
grænmeti, en í garðyrkjustöð sinni, Brúnalaug, ræktar hún einkum paprikur.

Fimm ný námskeið
á hverju sumri
Vísindaskóli unga fólksins er fyrir
börn á aldrinum 11–13 ára og hefur
hann verið starfræktur frá árinu
2015. Upphafsmaður að stofnun
skólans er Sigrún Stefánsdóttir
sem jafnframt er skólastjóri. Um
80 börn sækja skólann árlega. Dana
Rán Jónsdóttir verkefnastjóri segir
að dagskráin sé breytileg frá ári til
árs sem geri það mögulegt fyrir börn
að koma þrjú ár í röð og tileinka
sér nýjan fróðleik í hvert sinn. „Við
bjóðum upp á fimm ný námskeið
á hverju sumri og leggjum áherslu
á að allir nemendur hafi sama aðgang að öllu námsframboði sem
er í boði hverju sinni í skólanum.
Vísindaskólinn hefur sannað mikilvægi þess að í boði sé afþreying
fyrir ungmenni að loknum skóla þar
sem vísindi eru sett fram á fræðandi
og skemmtilegan hátt,“ segir Dana
Rán.
Fróðlegar heimsóknir
Berglind segir að hópur bænda
í Eyjafirði ásamt leiðbeinanda

og stuðningsfulltrúa hafi komið
saman á fögru sumarkvöldi til
að undirbúa móttöku nemendahópanna fimm. Fyrirkomulagið
var með þeim hætti að fyrir hádegi var bóklegt nám en verklegi
þátturinn var tekinn með heimsóknum á fjóra bæi, Kristnes,
Brúnalaug, Garð og Þórustaði
7. Blandaður búskapur er stundaður á Kristnesi þar sem áhersla
er lögð á sjálfbærni, Brúnalaug er
garðyrkjustöð sem leggur áherslu
á að rækta paprikur og gúrkur, á
Garði er rekið stórt og tæknivætt
kúabúa og kartöfluræktun fer fram
á Þórustöðum 7.
„Vandaður undirbúningur
bændanna vegna Vísindaskólans
og hlýlegar móttökur þeirra var
kjarninn í námskeiðinu. Þetta
var virkilega skemmtilegt og
börnin urðu margs fróðari um
íslenskan landbúnað og fjölbreytileika hans,“ segir Berglind.
„Bændurnir eiga líka hrós skilið, þeir gáfu sér tíma til að sinna
þessu verkefni með okkur þó nóg
sé að gera á þessum árstíma og
stóðu sig afar vel.“

/MÞÞ

Bænda

16.. júlí
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UTAN ÚR HEIMI

Íslensk framleiðsla
á Bílskúrs- og Iðnaðarhurðum
564-0013 | 865-1237

Alvöru verkfæri
fyrir verktaka
og sveitarfélög

Sjaldgæfir kaktusar eru víða að hverfa úr náttúrulegu umhverfi sínu vegna
ólöglegrar verslunar með plöntur.

Ólögleg verslun með plöntur:

Stórtækir kaktusaþjófar
Laganna verðir á landamærum
Bendaríkja Norður-Ameríku og
Mexíkó eiga í baráttu við hópa
kaktusaþjófa sem fara um eyðimörkina beggja megin landa
mæranna og stinga upp sjaldgæfa
kaktusa. Svo mikil er eftirsóknin í
sumar tegundir að hætt er við að
þeir deyi hreinlega út í sínu náttúrulega umhverfi.
Í hverjum mánuði eru kaktusaþjófar við landamærin handsamaðir með
þúsundir eintaka af plöntum sem þeir
hafa grafið upp með rót og síðan selt á
svörtum og ekki svo svörtum markaði
á netinu til safnara um allan heim.
Reyndar er það svo að lögreglan
hefur upprætt heilu glæpahringina
sem stunda skipulega ólöglega verslun með plöntur en jafnóðum spretta
upp nýir eins og fíflar í túni.
Vandinn við margar tegundir eftirsóttustu kaktusanna er að þeir eru
mörg ár og jafnvel áratugi að vaxa
og endurnýja sig ekki eftir að þeir
eru grafnir upp.
Alþjóleg vernd

Vesturhrauni 3 - 210 Garðabæ // Austur veg 69 - 800 Selfossi
480 0000 - 480 0400 // aflvelar.is // sala@aflvelar.is - sala@jotunn.is

Það fer vel um þig í vinnufatnaði frá

Einn þessara kaktusa, Ariocarpus
fissuratus, vex á afmörkuðum

Stórt eftirlitssvæði
Svæði sem reynt er að vakta vegna
kaktusaþjófnaðar er gríðarlega
stórt og því erfitt að fylgjast með
mannaferðum á því og hver tilgangur ferðanna sé. Vitað er um
dæmi þess að þjófar í gervi ferðamanna hafi farið um svæði þar sem
sjaldgæfa kaktusa er að finna og
staðsett þá með GPS og svo komið
í skjóli nætur og grafið þá upp.
Einnig hafa menn keypt landsvæði
þar sem kaktusar hafa fengið að
vaxa óáreittir í hundrað ár og hafið
eins konar námagröft þar til búið er
að grafa alla kaktusana upp.

/VH

Vínrækt í Ástralíu:

Framtíðaræktunarsvæði
kortlögð eftir yrkjum
Ástralir hafa búið til spákort
sem sýnir væntanlegar hita- og
úrkomubreytingar vegna hlýnunar jarðar og áhrif þeirra á ræktun
vínþrúgna í álfunni. Kortið gerir
vínræktendum kleift að sjá fyrir
hvaða yrki gefa mest af sér í framtíðinni.
Kortið nær yfir 71 vínræktarsvæði í suðurhluta Ástralíu og sýnir
hita- og úrkomubreytingar í framtíðinni og um leið hvaða yrki vínþrúgna
muni standa sig best á hverju svæði.
Að sögn vínræktenda í Ástralíu mun
kortið koma að góðum notum þar
sem árlega eru flutt út vín fyrir um
2,78 milljarða bandaríkjadali, eða
um 386 milljarða íslenskra króna.
Skipta þarf um yrki

Hafðu samband og kynntu þér
vöruúrvalið og þjónustuna

svæðum í Mexíkó og Texas og er
mjög eftirsóttur af kaktusasöfnurum um allan heim. Tegundin,
sem kallast steinkaktus, er marga
áratugi að ná þroska til að blómgast og mynda fræ. Kaktusinn, sem
er með djúpa stólparót og lifir
sjaldnar af að vera grafinn upp og
fluttur milli staða, hefur horfið af
stórum svæðum og er í dag meðal
lífvera sem bannað er að versla
með á alþjóðamarkaði.

Hitaspár sýna svo ekki verður um
villst að hiti í Ástralíu og víðast
annars staðar í heiminum mun
hækka á næstu árum og áratugum
og að vínbændur verða að aðlagast
breytingunum með því að skipta um
þrúgur. Þetta þýðir að bændur sem
rækta þrúgur eins og pinot noir og
chardonnay þurfa að skipta þeim út
fyrir hitaþolnari yrki eins og shiraz.
Þeir sem standa að gerð kortsins,
sem tók fjögur ár, segja að það sé
unnið í samræmi við nýjustu spár
um hita- og úrkomubreytingar á

Shiraz-þrúgur ræktaðar í Ástralíu.

vínræktarsvæðunum sem það nær
yfir og að þær eigi að gilda til
ársins 2100. Reiknað er með að
hiti á svæðunum muni að meðaltali
hækka um 3 °C á tímabilinu auk þess
sem spár gera ráð fyrir aukinni tíðni
hitabylgja og minni úrkomu.
Í sumum tilfellum verður ekki
nóg fyrir bændur að skipta út
yrkju og því einnig nauðsynlegt að
flytja ræktunina í meiri hæð og úr
suðurhlíðum þar sem hiti er ekki
eins mikill. Einnig er líklegt að víða
þurfi að koma upp vökvunarbúnaði
þar sem hann hefur ekki verið
nauðsynlegur til þessa.
Svipuð kort væntanleg
fyrir aðra starfsemi
Fastlega má reikna með að fljótlega
muni fleiri svipuð kort liggja fyrir
þar sem meðal annars verður spáð
fyrir um breytingar í skógrækt,
vatnsbúskap og ferðamennsku svo
dæmi séu tekin. 
/VH
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Ríkið styrkir og semur við loðdýrabændur

Verð á minkaskinnum hefur verið
lágt undanfarin ár vegna mikils
framboðs og í kjölfar COVID-19
hrundi salan. Ríkið hefur ákveðið
að styrkja greinina um 80 milljónir
króna í gegnum fóðurstöðvarnar
með lægra fóðurverði. Styrkurinn
er hluti að umhverfissamningi
ríkisins við greinina.
„Ríkið hefur ákveðið að styðja
þá tíu loðdýrabændur sem eftir
eru á landinu og um leið að nýta
umhverfiskosti greinarinnar til lengri
tíma litið og gera umhverfissamning
við greinina,“ segir Einar Einarsson,
minkabóndi og formaður Sambands
íslenskra loðdýrabænda.
Styrkurinn á þessu ári er
80 milljónir króna sem fara til
fóðurstöðva og nýtist minkabændum
sem niðurgreiðsla á fóðri.
Einar segir að næsta skinnauppboð
Köbenhagen Fur verði 9. júlí
næstkomandi. „Upphaflega stóð
til að það yrði hefðbundið uppboð
með fólki í salnum en því var breytt í
síðustu viku í uppboð á netinu vegna
þess að COVID-19 er kominn aftur
af stað í Kína.
Síðasta uppboð með fólki í
salnum var í september á síðasta
ári og uppboðið í febrúar var slegið
af vegna COVID-19. Síðan þá hefur
verið reynt að halda uppboð á netinu
en þau hafa gengið illa. Lítil sala og
verð lélegt.“

Einar Einarsson, minkabóndi og
formaður Sambands íslenskra
loðdýrabænda.

hún hafi samþykkt að styðja greinina
tímabundið til að koma henni í
gegnum þennan tíma.
„Í lok síðasta árs var
starfandi starfshópur á vegum
samgönguráðuneytisins og atvinnuog nýsköpunarráðuneytisins
sem vann skýrslu um framtíðar
möguleika í minkarækt. Í
skýrslunni er lagt til að gerður verði
umhverfissamningur við greinina
sem felur meðal annars í sér stuðning
við fóðurstöðvar. Hugmyndin er
að fóðurstöðvarnar nýtist ekki
eingöngu loðdýrabændum og að

afurðastöðvum verði gert kleift að
afsetja meira hráefni sem gæti nýst
framleiðendum gæludýrafóðurs.
Umhverfissamningurinn gengur
því bæði út á stuðning við bændur
og fóðurstöðvarnar.“
Einar segir að þessi valkostur
og jarðgerð séu með fáum kostum
sem eru í boði ef banna á urðun á
lífrænum úrgangi.
COVID-19 tröllriðið öllu
„Þar sem árið hefur gengið mjög
illa það sem af er og COVID-19

tröllriðið öllum mörkuðum og
engin skinn selst setti stjórn
Sambands íslenskra loðdýrabænda
sig í samband við Bændasamtökin.
Í framhaldi af því sendi stjórn
Bændasamtakanna erindi á atvinnuog nýsköpunarráðherra og styrk til
loðdýrabænda vegna ástandsins sem
tengist COVID-19.
Það sem er nú að gerast er að
ríkið er bæði að afgreiða þann styrk
og semja við greinina á grundvelli
skýrslunnar sem var samin um
framtíð greinarinnar,“ segir Einar.

/VH

Vélfang ehf. er nýr umboðsaðili Schäffer á Íslandi
Vélfang ehf. og Schäffer Maschinenfabrik GmbH hafa undirritað með sér samkomulag
þess efnis um að Vélfang ehf. mun framvegis sjá um sölu og þjónustu við Schäffer
liðléttinga og hjólaskóflur á Íslandi.

Versta sviðsmyndin
„Það er því mikið til af óseldun
skinnum sem til stendur að bjóða til
sölu á þessu ári. Slík staða er engan
veginn góð fyrir markaðinn og verð
í dag mjög lágt.
Versta sviðsmyndin er að ef öll
skinnin fara óseld inn í næsta ár, eins
og virðist vera að gerast á markaði
með gærur og dún og allt meira og
minna stopp.
Við vonum að sjálfsögðu að salan
glæðist með haustinu en auðvitað
er vonlaust að spá í framtíðina og
sérstaklega á óvissutímum eins og
núna.“
Einar segir að land
búnaðar
ráðherra, samgöngu- og sveitar
stjórnarráðherra og umhverfis
ráðherra hafi nýverið kynnt
minnisblað um framtíð minka
ræktarinnar í ríkisstjórninni og að

Þröstur Friðfinsson, sveitarstjóri
í Grýtubakkahreppi, Sigurður Ingi
Jóhannsson samgöngu- og sveitar
stjórnarráðherra og Haraldur Bene
diktsson, varaformaður Fjarskipta
sjóðs, við undirritun samningsins.

Okkur hjá Vélfangi hlakkar til að takast á við þetta verkefni og bjóðum eigendur
Schäffer og alla aðra velkomna til okkar á Gylfaflötina í Reykjavík
og nýja starfsstöð okkar á Óseyri 8 á Akureyri.

Grýtubakkahreppur:

Ljósleiðari á
síðustu bæina

Grýtubakkahreppur hefur fengið
tæplega einnar milljón króna styrk
úr verkefninu „Ísland ljóstengt“
til að ljúka ljósleiðaravæðingu
sveitarfélagsins. Einnig fær
hreppurinn 650 þúsund krónur
úr byggðaáætlun í sama tilgangi.
Ljósleiðari var lagður í
sveitarfélaginu á flest heimili fyrir
allmörgum árum, grunnnetið er frá
2008. Er þetta í fyrsta skipti sem
styrkir bjóðast Grýtubakkahreppi til
þessa verkefnis.
Í sumar verður lagt heim á bæina
Hvamm, Kolgerði og Pálsgerði.
Verður þá í boði ljósleiðari á öll
heimili í hreppnum, utan eins bæjar
sem ekki óskaði eftir tengingu.
Þetta er mikilvægt skref, segir
í frétt á vef Grýtubakkahrepps og
styrkir búsetu enn frekar.  /MÞÞ

Vélfang ehf. er sölu- og þjónusutaðili fyrir tæki og vélar á svið landbúnaðar og jarðverktöku og var stofnað árið 2004.
Fyrirtækið er með starfsstöðvar bæði á Reykjavík og Akureyri og flutti nýlega í stórglæsilegt húsnæði á Óseyri 8 á Akureyri.
Helstu vörumerki fyrirtækisins eru nú Schäffer, Fendt, JCB, Claas, Kuhn og Kverneland.

– VERKIN TALA
Gylfaflöt 32 ● 112 Reykjavík ● Sími 580 8200 ● www.velfang.is ● Óseyri 8 ● 603 Akureyri
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HELSTU NYTJAJURTIR HEIMSINS

Aldin apríkósa eru gul og appelsínugul og oft með rauðleitum blæ á þeirri hlið sem snýr að sólinni.

Apríkósur í silfurskálum,
svo
eru velívalin
orð
Apríkósur
silfurskálum,
svo eru vel valin orð
svo eru vel valin orð

ur eru fluttar inn í formi sulta og
grauta.
Af ferskum apríkósum kom mest
frá Spáni, rúm 8 tonn, og Ítalíu, rétt
rúm 3 tonn. Mest var flutt inn af
þurrkuðum apríkósum frá Tyrklandi
árið 2019, eða rúm 26 tonn og rúm
10,5 tonn frá Þýskalandi.

Vilmundur Hansen
vilmundur@bondi.is

Lengi var talið að uppruni
apríkósa væri í Armeníu enda
á tréð langa ræktunarsögu þar
um slóðir. Í dag eru flestir sammála um að aldinið sé komið
frá Kína. Áhugafólki um flóru
Gamla testamentisins greinir á
um hvort aldin sem nefnd eru í
ritunum og kölluð epli séu epli
eða apríkósur.
Heimsframleiðsla á apríkósum
er vaxandi og samkvæmt upplýsingum Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna
var framleiðslan árið 2017 rúm 4,3
milljón tonn en tæp 3,8 milljón
tonn árið 2016. Tyrkland var það
land sem ræktaði mest af apríkósum 2017, eða um 985 þúsund tonn.
Úsbekistan var í öðru sæti með rúm
532 þúsund tonn og Ítalía í því þriðja
með rúm 266 þúsund tonn. Alsír,
Íran, Pakistan, Spánn, Frakkland,
Afganistan, Marokkó og Grikkland
fylgdu svo í kjölfarið með ræktun
á rúmlega 257 og niður í rúm 106
þúsund tonn.
Heildarinnflutningur, samkvæmt
upplýsingum á vef Hagstofu Íslands,
á apríkósum til Íslands, bæði ferskum og þurrkuðum, árið 2019 var
um 52,3 tonn. Þar af voru 12,9
tonn ferskar apríkósur en 39,4 tonn
þurrkaðar. Auk þess sem apríkós-

Ættkvíslin Prunus og
tegundin armeniaca

Apríkósur eru viðkvæmar og eru því tíndar af trjánum með höndum.

Áhugamenn um flóru Gamla testamentisins eru sumir á því að víða þar sem
talað er um epli ritum í þess sé átt við apríkósur.

Apríkósuvín.

Vel yfir 400 tegundir trjáa og runna
sem eru sígrænir eða lauffellandi
tilheyra ættkvíslinni Prunus sem er
af rósaætt. Þar á meðal aldintré eins
og ferskjur, plómur, kirsuber, perur
og apríkósur. Allt eru þetta plöntur
sem vaxa villtar á norðurhveli jarðar.
Sú tegund sem mest er ræktuð
og almennt ber aldin sem kallast
apríkósur er P. armeniaca, en aldin
skyldra tegunda eins og P. brigantina, P. mandshurica, P. mume,
P. zhengheensis og P. sibirica kallast einnig apríkósur og seldar sem
slíkar.
Apríkósutré eru með trefjarót, 8
til 12 metrar að hæð og um 40 sentímetrar að þvermáli en oft lægri og
gildari í ræktun. Blöðin breiðlensulaga, 5 til 9 sentímetrar að lengd en
4 til 8 sentímetrar að breidd, rúnnuð
við blaðstilkinn en annars sagtennt
og mjókka til endanna. Blómin 2
til 4,5 sentímetrar í þvermál, með 5
hvítum eða bleikleitum krónublóðum. Blómstra snemma á vorin áður
en plantan laufgast. Aldinið 2,5 til
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4 sentímetrar í þvermál en stærra
hjá sumum yrkjum í ræktun, gul og
appelsínugul og oft með rauðleitum
blæ á þeirri hlið sem snýr að sólinni.
Aldinhúðin mjúk og flauelskennt
viðkomu og smáhært og aldinkjötið
þétt, jafnvel þurrt og sætt á bragðið og kallast steinaldin. Fræið er
umlukið harðri og sléttri skel sem
oft er með þrjár rákir eftir annarri
hliðinni.
Fjöldi ólíkra afbrigða og yrkja
sem eru aðlöguð að mismunandi
umhverfisaðstæðum og breytileg að stærð, lögun og bragði eru
í ræktun. Má þar nefna 'Polonais'
og 'Bergeron' sem bæði ilma vel,
eru rauðleit og safarík og ræktuð
í Frakklandi. Yrki sem eru vinsæl
í Bandaríkjunum eru 'Blenheim',
'Wenatchee Moorpark', 'Tilton' og
'Perfection'.
Líftími apríkósutrjáa er um 20 ár.
Saga og útbreiðsla
Uppruni apríkósa var lengi talinn
vera í Armeníu enda á tréð langa
ræktunarsögu þar um slóðir og fjöldi
yrkja mikill. Belgíski baróninn de
Poerderlé skrifaði um 1770 að heiti
trésins sé kennt við Armeníuhluta
Asíu þaðan sem það er upprunnið og
að þaðan hafi það borist til Evrópu
og kallast aldin þess armeníuplóma.
Fornleifarannsóknir í garði
musterisins í Garni í Armeníu, sem
var reist á fyrstu öld fyrir Krist og
talið helgað sólguðinum Mihr og
er í grísk-rómverskum stíl, sýna
að þar voru ræktaðar apríkósur.
Mannvistarleifar við Shengavit
búsetukjarnann í Armeníu sem er
frá því um 3000 fyrir Krist benda
til að þar hafi verið ræktaðar
apríkósur og að þær hafi verið hluti
af daglegri fæðu fólksins sem þar
lifði. Aðrar heimildir benda til að
ræktun apríkósa sé upprunnin á
Indlandi.
Sovéski grasafræðingurinn
Nikolai Vavilov, uppi 1887 til
1943, hélt því hins vegar fram að
uppruni apríkósa væri í Kína og þar
hafi ræktun þeirra verið stunduð frá
því rúmlega árið 3000 fyrir upphaf
okkar tímatals. Flestir sem láta
sér þetta varða í dag eru sammála
honum um að apríkósur hafi borist
frá Kína til norðurhéraða Indlands
og Mið-Asíu.
Egyptar til forna þekktu og ræktuðu apríkósur og þar eru þær mikið
þurrkaðar og notaðar til að sæta mat
og í drykk sem kallast amar al-dīn.
Líklegast er talið að apríkósutré
hafi borist til Grikklands í kjölfar
landvinninga Alexanders mikla,
uppi 356 til 323 fyrir Krist, í Persíu
og dreifst út þaðan til landa við
Miðjarðarhaf og Rónar og frá Róm
bárust apríkósur norður um Evrópu.
Apríkósutré voru ræktuð á
Englandi á 17. öld og unnin úr
þeim olía til lækninga á æxlum,
bólgum og sárum á maga og
meltingarfærum og almennt var
litið á aldinið sem lostaörvandi.
Vitað er að breskir og spænskir
landnemar í Nýja heiminum fluttu
með sér apríkósufræ og græðlinga
yfir Atlantshafsála og að yrki sem í
dag eru í ræktun í Kaliforníu og víðar
í Bandaríkjum Norður-Ameríku
eru langflest komin af spænskum
græðlingum.
Nafnaspeki
Fyrstu skráðu heimildir um að
apríkósur komi frá Armeníu er
að finna í riti svissneska grasa
fræðingsins Gaspar Bauhin, uppi
1560 til 1624. Umrætt rit, sem kallast Pinax Theatri Botanic, kom út
árið 1623. Í ritinu er að finna lýsingu og flokkun á um 6.000 plöntum
og þar kallar hann apríkósur Mala
armeniaca eða epli frá Armeníu.
Sænski grasafræðingurinn Carl
von Linnaeus, uppi 1707 til 1778,
gaf apríkósutrjám latneska heitið
Prunus armeniaca í góðri trú um að
uppruni þeirra væri í Armeníu í bók
sinni Species Plantarum frá 1753.
Þýðing latneska ættkvíslar
heitisins Prunus er óþekkt og talið

Apríkósur lagðar til þerris.

að það sé lánsorð úr phrygian sem
er útdautt tungumál sem var talað
í Mið-Asíu og skylt frumgrísku.
Tegundaheitið armeniaca þýðir að
plantan komi frá Armeníu og í samræmi við það að Evrópumenn töldu
hana þaðan komna. Það má því segja
að apríkósur hafi lengi siglt undir
fölsku flaggi á latínu.
Enska heitið apricot var borið
fram abrecock á 16. öld og kemur
úr miðaldafrönsku, aubercot sem
síðar var borið fram abricot. Til
Frakklands er talið að aldinið
hafi borist frá Spáni undir heitinu
albaricoque eða a(l)bercoc eins og
það kallast á katalónsku. Líklegast er
að Márar hafi komið með apríkósur
til Andalúsíu á Spáni frá Marokkó
en Arabar kalla þær قوُقْرَبْلا eða
al-barqūq sem þeir tóku úr býsatískri
grísku βερικοκκίᾱ eða berikokkíā og
þýðir apríkósutré. Gríska heitið mun
svo vera komið úr latínu, praecocia,
sem þýðir snemmblómstrandi.
Ítalir kalla aldinið albicocca,
Þjóðverjar echte aprikose og Finnar
aprikoosi, Svíar, Norðmenn, Danir
og Færeyingar segja aprikos. Á
íslensku kallast bæði tréð og aldinið
apríkósa en einnig þekkist heitið eiraldin.

Uppruna heitisins apríkósa er að finna í latneska orðinu praecoia sem þýðir
snemmblómstrandi.

Ræktun
Apríkósur þrífast best í svölu og
þurru loftslagi og geta myndað aldin
í suðurhlíðum Himalajafjalla upp í
3.000 metra hæð og í vetrardvala
þola hraustar plöntur allt að -30°
á Celsíus. Tré í ræktun geta verið
óstabíl þegar kemur að blómgun og
aldinmyndun og eiga það til að taka
sér frí og sleppa því að blómgast
eitt og eitt ár. Frost á vorin eru samt
hættulegust fyrir ræktendur þar sem
trén eru snemmblómstrandi og geta
blómin hæglega skemmst í vor- og
næturfrostum.
Trén dafna best í kalkríkum, pH
6.0 til 7.0, grýttum og þurrum jarðvegi en þola ill að þorna í langan
tíma. Áburðargjöf getur einnig verið
vandamál þar sem tré eru kresin á
jarðveg og þola illa mikinn áburð
eða ónákvæma áburðargjöf hvort
sem áburðurinn er lífrænn eða
kemískur.
Til að viðhalda yrkjum í ræktun
eru apríkósugreinar ágræddar á rótarstofna. Sum yrki eru sjálffrjóvgandi en önnur ekki og þarf því að
planta tveimur yrkjum saman til að
blóminn frjóvgist.
Líkt og í annarri stórræktun herja
ýmsar óværur, skordýr, bakteríur og
sveppir, á apríkósur sem mætt er
með ýmiss konar efna- eða lífrænum vörnum.
Næringarinnihald og nytjar
Í 100 grömmum af ferskum
apríkósum eru 48 kaloríur og í þeim
eru 11% kolvetni, 1% prótein, tæplega 1% fita og 86% vatn. Apríkósur

Innflutningur á apríkósum til Íslands,
bæði ferskum og þurrkuðum, árið
2019 var um 52,3 tonn.
Apríkósur úr dó
s
sunnudagseftirré voru vinsæll
ttur Íslendinga
á sjötta og sjöun
da áratug síðus
tu
aldar.

Apríkósusulta.

eru ríkar af A- og C-vítamínum, auk
járns og kalí.
Ferskar apríkósur eru safaríkar
og sætar en þær geymast ekki vel
og þær því þurrkaðar, sultaðar eða
niðursoðnar til geymslu.
Tyrkland er stærsti útflytjandi
þurrkaðra apríkósa í heiminum.
Til að auka geymsluþol þurrkaðra apríkósa eru þær úðaðar með
brennisteinsdíoxið, SO2, sem er
eitruð gastegund sem kallast E220
í innihaldslýsingunni. Brennisteins
tvíoxið eykur appelsínugulan litinn
á þurrkuðum apríkósum og eru því
lífrænar þurrkaðar apríkósur dekkri á
litinn. Neysla á mikið af þurrkuðum
apríkósum sem hafa verið úðaðar
með brennisteinsdíoxið getur valdið
höfuðverk og meltingartruflunum.
Í fræi apríkósa er að finna mikið
af trefjum, járni og í litlu magni
eiturefni sem kallast amygdalin og
líkist blásýru og því ekki ráðlagt að

borða fræin í miklu magni í einu. Úr
fræjunum er unnin olía sem notuð
er til að gefa líkjörnum amaretto
og amarettikexi og -brauði bragð.
Auk þess sem til eru afbrigði af
apríkósutrjám sem mynda sætkennd
fræ sem eru borðuð líkt og möndlur.
Apríkósur og menning
Kínverjar tengja apríkósur við
menntun og lækningar. Samkvæmt
frásögn kínverska heimspekingsins
Chuang Tzu, uppi á fjörðu öld fyrir
Krist, talaði Konfúsíus, uppi 551 til
479 fyrir Krist, til lærisveina sinna
í lundi umkringdum apríkósutrjám.
Fræ apríkósa eru mikið notuð í kínverskum lækningum og er sagt að
læknirinn Dong Feng, sem var uppi
á annarri öld eftir Krist, hafi ekki
farið fram á aðra greiðslu fyrir störf
sín en að ef sjúklingum batnaði að
þeir gróðursettu apríkósutré í trjálundinn hans.
Áhugamenn um flóru Gamla
testamentisins eru sumir á því að
víða þar sem talað er um epli í ritum
þess sé átt við apríkósur. Helstu rökin
fyrir þessu eru að epli á ritunartíma

Gamla testamentisins hafi verið ólík
nútíma eplum, sem eru stór, safarík
og sæt, verið lítil, hörð og römm á
bragðið og ekki mikið í ræktun. Aftur
á móti hafi apríkósur verið vel þekkt
aldin á söguslóðum Gamla testamentisins á ritunartíma þess og eigi
því lýsingar eins og í Orðskviðunum
25:11, „Gullepli í silfurskálum“ og
í Ljóðaljóðunum 2:3, „Sem eplatré í kjarrviði ber elskhugi minn af
sveinunum. Í skugga hans uni ég og
ávextir hans eru gómsætir“, fremur
við safaríkar apríkósur en hörð epli.
Samkvæmt grískum goðsögnum
fólst ein af tólf þrautum Heraklesar
í að sækja gullepli Vesturdísarinnar.
Gulleplanna var gætt af hundrað
höfðuðum dreka og fleiri vættum
við norðurenda heimsins. Samkvæmt
goðsögunni leysti Herakles
Prómeþeif úr fjötrum á leið sinni
að gulleplunum. Í þakklætisskyni
vísaði Prómeþeifur honum leiðina
til Atlasar risa sem ber himnahvelfinguna á öxlum sér. Herakles hafði
verkaskipti við Atlas og tók himnahvelfinguna á herðar sér en risinn fór
að sækja eplin. Þegar Atlas kom úr
þeirri för ætlaði hann að nota tækifærið og koma byrði sinni fyrir fullt
og allt á Herakles. Heraklesi tókst þó
með kænsku að blekkja risann með
því að biðja hann að standa undir
himnunum á meðan hann setti á
sig hlíf svo hann meiddist ekki á
herðunum af því að bera himininn
uppi. Atlas sá ekki við þessu og tók
Herakles gulleplin og fór sína leið.
Sambærilega sögu er að finna í
norrænni goðafræði þegar Iðunni
og gulleplum er stolið af jötninum
Þjassa og goðið farið að eldast. Til
að endurheimta Iðunni og gulleplin
fékk Loki lánaðan valsham Freyju
og flaug til hallar Þjassa. Þar breytti
hann Iðunni í hnetu og flaug af stað
með hana í klónum. Þjassi jötunn
tók hins vegar eftir því og elti þau
í arnarham en þegar Loki flaug inn
yfir Ásgarð kveiktu æsirnir í spónahrúgu svo að vængir Þjassa sviðnuðu
er hann flaug yfir eldinn og hann
féll til jarðar. Æsirnir drápu hann
og glöddust yfir að hin dýrmætu
epli væru komin aftur til Ásgarðs
og þeim var tryggð eilíf æska á ný.
Líkt og með gullepli Gamla testa
mentisins eru leiddar að því líkur að
gullepli Vesturdísarinnar hafi verið
apríkósur en ekki epli. Aftur á móti
er óvíst af hvaða tré gullepli Iðunnar
eru upprunin.
Apríkósur í blóma eru tákn annars
mánaðar kínverska ársins og þjóðaraldin Armeníu. Blóm plöntunnar er
á tungumáli blómanna sögð standa
fyrir efa og eða tákna skaut kvenna.
Af einhverjum ástæðum hefur sú
þjóðtrú fest í sessi meðal bandarískra
landgönguliða að því fylgi ógæfa
að borða apríkósur eða hafa þær á
sér og á það sérstaklega við nálægt
skriðdrekum. Sögur af þessu tagi
eru þekktar meðal landgönguliða frá
því bæði í seinni heimsstyrjöldinni
og í Víetnamstríðinu og í sumum
tilfellum er heitið á apríkósu nafnavíti sem ekki má nefna á nafn og þær
kallaðar kósur, forboðna aldinið eða
ávöxtur A.
Apríkósur á Íslandi
Fyrstu merki um innflutning á
apríkósum til Íslands er að finna í
auglýsingu frá Jóhannesi Hansen
kaupmanni sem auglýsir ýmsar
gerðir að kryddpækluðum aldinum
til sölu í blöðunum Nýja öldin og
Fjallkonunni í desember 1897.
Meðal aldinanna eru ananas, perur,
jarðarber, ferskjur og apríkósur.
Árið 1905 auglýsir Thomsens
Magasín „alls konar sælgætisvörur“
eins og praline, confeet gráfíkjur,
krakmöndlur og þurrkaðar apríkósur
til sölu.
Á þriðja og fjórða áratug síðustu
aldar eru apríkósur talsvert auglýstar
til sölu ásamt öðrum nýlenduvörum
en svo virðast þær hverfa af markaði
á fimmta áratugnum og þá líklega í
kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar.
Í dag er hægt að fá ferskar, þurrkaðar og apríkósur í grautum í verslunum allt árið.
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Varðveisla sjaldgæfs gróðurs og
plantna í útrýmingarhættu
Vilmundur Hansen
vilmundur@bondi.is
Þrátt fyrir að Stellenboschgrasagarðurinn í Suður-Afríku
sé annar af megin grasagörðum
landsins fer ekki mikið fyrir
honum og jafnvel vandasamt að
finna garðinn ef maður er ekki
staðkunnugur.
Stellenbosch er elsti háskóla
grasagarðurinn í Suður-Afríku og
hefur áhersla hans frá upphafi verið
að varðveita sjaldgæfar plöntur í
útrýmingarhættu.
Saga garðsins nær aftur til 1902
þegar grasafræðingurinn og fyrsti
lektor Suður-Afríku í grasafræði,
Augusta Vera Duthie, hóf að rækta
plöntur við aðalbyggingu skólans
til að leiðbeina nemendum um flóru
Suður-Afríku. Stellenbosch er elsti
háskólagrasagarðurinn í landinu en
háskólinn er staðsettur í samnefndri
borg á vestanverðum Hornhöfða um
50 kílómetra austan við Höfðaborg

Vinsældir garðsins til kennslu
urðu strax miklar og árið 1921 var
ákveðið formlega að hann yrði
háskólagrasagarður með þeirri
rannsóknaskyldu sem fylgir slíkri
upphefð.
Minni en ég átti von á
Síðastliðið haust heimsótti ég SuðurAfríku ásamt nokkrum Íslendingum
og var talsvert spenntur fyrir að
koma í garðinn. Allt í kringum
Stellenbosch eru frjósöm vínrækt
arhéruð og vínsmökkunarbýli sem
gaman var að heimsækja og smakka
þar á vínum úr ólíkum vínþrúgum.
Ég hafði lesið mér aðeins til um
sögu hans og vissi að garðurinn
naut mikillar virðingar. Það kom
mér því á óvart hversu lítill garð
urinn er en á sama tíma var hann
vel nýttur og plöntur og lítil gróð
urhús úti um allt eins og vera ber
í grasagarði.
Fjölbreytni í garðinum er mikil
og í dag má þar sjá plöntur víða að
úr Afríku bæði utandyra og í gróð
urhúsunum.

Í Stellenbosch-garðinum er enn að finna tré sem voru gróðursett þar á fyrsta áratug síðustu aldar. 

Myndir / VH

Stellenbosch-háskólagrasagarðurinn er rúmlega hundrað ára og með virtari
grasagörðum í heimi.

Blóm paradísarfuglsins eru áberandi
í suðurhluta Suður-Afríku.

Eyðimerkurtegundin Welwitschia mirabilis komst í heimsfréttirnar árið 1949
þegar hún blómstraði í Stellenbosch og myndaði fræ. Eitthvað sem ekki
hafði tekist áður í ræktun.

Prótera er þjóðarblóm Suður-Afríku.

Baobab-bonsai.

Garðinum er skipt í sjö megin
svæði sem hvert er með sínu sniði
og flóru og hvert öðru áhuga
verðara. Þar er tjörn með vatnalilj
um, skyggður garður með bonsaitrjám, burknahús, pálmahluti,
kryddjurtagarður, kaktusa- og
þykkblöðungahús og svæði sem er
undirlagt próteum sem eru einkenn
isblóm Suður-Afríku. Í garðinum
er einnig ræktað grænmeti og horn
með kjötætuplöntum.

Metnaðarfullir umsjónarmenn
Garðurinn var stækkaður 1925 og
fyrsti forstöðumaður hans, dr. Hans
Herre, ráðinn. Fimm árum síðar
var fyrsti garðyrkjufræðingurinn,
Helmut Meyer, ráðinn til að sinna
garðinum. Herre og Meyer lögðu
mikinn metnað í vinnu sína og garð
urinn varð fljótt frægur um víða ver
öld fyrir úrval sitt af innlendum suð
ur-afrískum plöntum og sem áfanga

39

Bændablaðið | Fimmtudagur 2. júlí 2020

UTAN ÚR HEIMI

Áskorun til afurðastöðva!
Sauðfjárbændur þurfa
launaleiðréttingu líkt og
aðrar stéttir landsins.
Við krefjumst þess að meðal
afurðaverð haustið 2020 verði
að lágmarki 700 kr. á kg.
Stjórn Félags sauðfjárbænda í Dalasýslu

Vatnaliljugarðurinn.

Burkni.

staður ferðamanna. Þeir félagar
voru duglegir að safna tegundum
sem áður voru óþekktar í grasagörðum og nokkrar tegundir og
ættkvíslir eins og Meyerophytum
meyeri, Herreanthus meyeri og
Cyrtanthus herrei nefndar þeim
til heiðurs. Auk þess sem fjöldi
tegunda eins og Ischyrolepis
duthieae, Ornithogalum duthiae
og ættkvíslin Duthieastrum eru
nefndar í höfuðið á Ágústu Veru
Duthie.
Herra komst í heimsfréttirnar
1949 þegar eyðimerkurtegundin
Welwitschia mirabilis, sem hann
ræktaði af fræi 23 árum áður,
blómstraði í garðinum og myndaði
fræ, eitthvað sem ekki hafði tekist
áður í ræktun.
Garðurinn hefur tekið miklum
breytingum á þeim rúmum hundrað
árum sem hann hefur verið starfandi
og einu minjar um upphaflegt útlit
hans er að finna í kryddjurtahluta
hans. Auk þess sem í garðinum er
enn hægt að skoða plöntur og tré
sem var plantað á fyrstu árum hans.
Katjiepiering
Fyrir þá sem ekki nenna að skoða
plöntur alla daga er í garðinum

Lely Center Ísland

STÝRISENDAR í ﬂestar
gerðir dráttarvéla
Reykjavík: Krókháls 5f – Sími 414 0000 – www.vbl.is
Akureyri: Óðinsnes 2 – Sími 464 8600

Lára Jónsdóttir garðyrkjufræðingur, sem var með í hópnum sem heimsótti
Stellenbosch-háskólagrasagarðinn.

notaleg bókabúð og kaffihús sem
nefnist Katjiepiering en heitið er
komið úr afrísku og er nafnið á
gardeníu á því máli. Auk kaffis

og léttra veitinga er boðið upp á
ljómandi góð hvítvín sem hægt
er að fá í góðu skjóli fyrir sterkri
Afríkusólinni.

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

HUSQVARNA
FS 400 LV

Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 770

Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II

Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
K 2500

Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN
MHG Verslun ehf | Víkurhvarf 8 | 203 Kópavogi | Sími 544-4656 | www.mhg.is
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Nýlega hafa sveitarfélög og
umhverfisverndarsamtök lagt
til að Eyjafjörður verði friðaður
fyrir sjókvíaeldi. Talið er að lífríki
í firðinum sé í húfi og náttúran
skuli njóta vafans. Í umræðunni er
fátt tiltekið sem hönd er á festandi.
Umræðan virðist hverfast um tilfinningar og fagurfræði, sem þó
vissulega eiga fullan rétt á sér.
Hér í þessu greinarkorni vil
ég reyna að dýpka umræðuna og
leggja fram upplýsingar sem hönd
er á festandi og hægt er að rífast
um. Hér er fjallað um haffræði og
líffræði Eyjafjarðar sem er allvel
rannsakað efni og nálgast má
heimildir hjá höfundi. Rétt er þó
að nefna að Hafrannsóknastofnun,
Sjómælingar hjá Landhelgisgæslu
og Háskólinn á Akureyri hafa staðið
fyrir umfangmestu rannsóknunum
sem hér er stuðst við.
Eyjafjörður er stór
Eyjafjörður er með stærstu fjörðum
landsins og sumir segja stærsti
eiginlegi fjörðurinn, ef frá er skilinn
Breiðafjörður (Djúp og Flóar eru jú
ekki firðir!). Eyjafjörðurinn er um
58 km langur og 15 km breiður í
fjarðarminni. Heildarflatarmálið er
áætlað 422 km2 (sunnan 66°10 N).
Fjarðarmynnið er opið móti úthafinu
þar sem mesta dýpi er 215 m. Enginn
dýpisþröskuldur er í mynni fjarðarins
og eru sjóskipti því svo til óheft við
úthafið. Djúpáll gengur inn fjörðinn
og mesta dýpið er austan við Hrísey,
inn undir Grenivík, þar sem dýpið er
ennþá um 100 m. Áfram grynnkar
rólega og þrengist eftir því sem innar
gengur. Út af Arnarnesi, innan við
Rauðuvík, þrengist djúpállinn mikið
og er mesta sjávardýpið 70 m. Innan
við hrygginn dýpkar fjörðurinn á ný
og breikkar. Innan við Hjalteyri er
dýpið víða um 75-90 m fram undir
Hörgárgrunn. Mesta er þó dýpið í
djúpál vestan megin, 110 m. Innan
við Hörgárósa dregur rólega úr
dýpinu og er dýpið út af Skjaldarvík
þó ennþá 65 m og við Krossanes 55
m, en úr því dregur hratt úr dýpinu.
Hafrannsóknastofnun hefur metið
heildar rúmmál Eyjafjarðar 29 km3
(sunnan 66°10 N).

50 tonn fosfór með árvatni. Miklir
hafstaumar og ör sjóskipti benda
einnig til þess að geta Eyjafjarðar
til að takast á við miklar náttúrlegar
sveiflur í næringarefnákomu séu
miklar. Ennþá er óljóst hvert er
burðarþol fjarðarins fyrir fiskeldi,
en margt bendir til að það sé talsvert.
Staðsetning eldissvæða

Jón Örn Pálsson.

Til samanburðar má nefna að flatarmál Arnarfjarðar á Vestfjörðum er
áætlað 343 km2 og rúmmál hans um
19 km3. Hafrannsóknastofnun hefur
metið burðarþol Arnarfjarðar til
fiskeldis 30.000 tonn, þó er fiskeldi
aðeins heimilt í hluta af firðinum.
Haffræði fjarðarins
Haffræði Eyjafjarðar er þekkt með
nokkurri vissu. Hafstraumar eru
almennt meiri en mælist í mörgum
öðrum fjörðum hérlendis og sértaklega eftir því sem innar dregur.
Innan við Hjalteyri og allt inn undir
Svalbarðseyri er meðalstraumur um
7-9 cm/sek á 15 m dýpi og hámarks
sjávarfallastraumar á bilinu 30-70
cm/sek. Straumstefnan er almennt
í suður að vestanverðu og í norður
austanmegin. Flókið getur verið að
metavatnsskiptin í firðinum, einnig
kallað endurnýjunartími sjávar.
Út frá meðalstraumi við Gjögur í
fjarðarminni má áætla að vatnsskiptin séu nálægt einni viku, en allt
að fjórar vikur metið eingöngu út frá
sjávarföllum. Endurnýjunartímann
má áætla þarna mitt á milli. Innan
við Hjalteyri er áætlað að vatnsskiptin séu 13-17 dagar, reiknað
út frá straummælingum og sjávarföllum. Súrefnismælingar sýna að
Eyjafjörður er ekki dæmigerður
þröskuldsfjörður þrátt fyrir 40 m
dýpisþröskuld utan við Hjalteyri.
Vegna mikilla hafstrauma myndast

Eyjafjörður er um 58 km langur og 15 km breiður í fjarðarmynni.
Heildarflatarmálið er áætlað 422 km2 (sunnan 66°10 N). Til samanburðar má
nefna að flatarmál Arnarfjarðar á Vestfjörðum er áætlað 343 km2 og rúmmál
hans um 19 km³. Hafrannsóknastofnun hefur metið burðarþol Arnarfjarðar
til fiskeldis 30.000 tonn, þó er fiskeldi aðeins heimilt í hluta af firðinum.

ekki sterk lagskipting í djúpálnum
eins og oft gerist í fjörðum með
meiri dýpisþröskulda og hægari
strauma. Gott dæmi um slíkan fjörð
er Arnarfjörður, þar sem endurnýjun
sjávar stöðvast tímabundið í djúpsjó
vegna lagskiptingar, sem leiðir til
að súrefnismettun lækkar verulega
síðsumars og á haustin. Slíkt er ekki
tilfellið í Eyjafirði.
Næringarefnaástand
Styrkur nitrats (NO3) og fosfats
(PO4) eru gjarnan notaðar sem
mælikvarði á „mengunarástand“

Bílskúrs- og iðnaðarhurðir

• Stuttur afhendingartími
• Hágæða íslensk
framleiðsla
• Val um fjölda lita í
RAL-litakerfinu
• Vindstyrktar hurðir

Smíðað eftir máli
Iðnaðarhurðir
Iðnaðarhurðir með gönguhurð
Bílskúrshurðir
Hurðir í trékarma
Tvískiptar hurðir

Fyrsta flokks þjónusta og ráðgjöf

HURÐIR

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

í vatni og sjó. Stuðst er þá við
vetrargildi, því yfir dimmasta tíma
ársins er enginn þörungavöxtur og
öll næringarefni eru þá uppleyst.
Sjósýnataka fór fram að vetri til
árin 1993, 2017 og 2018. Prufur
voru teknar á 12 til 17 stöðvum frá
Oddeyri að Gjögri. Niðurstöður
sýna mun minni breytileika en búast
mátti við miðað við stærð fjarðarins.
Nitrat er að jafnaði aðeins um
1% hærra á svæðinu innan við
Hörgárósa í samanburði við útsvæði
fjarðarins, sunnan og norðan við
Hrísey. Og fosfat er um 3% hærra
á innsvæðinu í samanburði við
útsvæðið (sjá kort). Almennt er sjór
fyrir Norðurlandi næringarsnauðari
en sunnan og vestan við landið.
Vetrargildi niturs og fosfórs við
Suðurströndina og í Faxaflóa er að
jafnaði 13,3 µmól/líter (NO3) og
0,90 µmól/líter (PO4). Þó innihald
næringarefna sé hærra í Eyjafirði
en úti fyrir Norðurlandi benda þessi
gögn til að næringarefnaástand
Eyjafjarðar sé harla gott þrátt
fyrir afrennsli næringarefna frá
landbúnaðarsvæðum og allmikla
íbúðarbyggð, ásamt afrennsli frá
fiskvinnslu og öðrum iðnaði.
Af þessum niðurstöðum má
ætla að „náttúrulegt“ innihalda af
nitur (köfnunarefni) í Eyjafirði sé
um 5.300 tonn og sambærileg tala
fyrir fosfór er um 800 tonn. Sem
dæmi, þá mun 20.000 tonna laxeldi
auka uppleyst nitur í firðinum
um 12% (650 tonn) og fósfór um
7% (60 tonn) á ársgrundvelli (til
viðbótar kemur fast botnfall, en
magn þess ræðst af eldistækni;
opnar eða lokaðar eldiskvíar).
Þessi aukning frá fiskeldinu dreifist
yfir alla daga ársins. Framburður
næringarefna í vorleysingum frá
stórum ám sem falla í Eyjafjörð
yrði mun meiri en hámarks dagleg
úrskolun næringarefna frá fiskeldi.
Áætla má að meðalrennsli stærri
vatnsfalla sem renna í innanverðan
Eyjafjörð; Eyjafjarðará, Glerá,
Hörgá og Fnjóská sé nálægt 100 m3/
sek. Í vorleysingum er þetta rennsli
margfalt. Efnamælingar árvatns sýna
innihald sem er nálægt 5 µmól/L
nitur og 0,5 µmól/L fosfór. Ætla má
að í innanverðan Eyjafjörð berist því
árlega að lágmarki 220 tonn nitur og

Staðsetning eldissvæða skiptir
máli og þarf þar að taka tillit
til fjölmargra sjónarmiða. Út
frá sjálfbærnisjónarmiðum geta
hafstraumar og straumstefnur haft
úrslitaáhrif. Við val á eldistækni
skiptir sjávardýpi og öldufar
hinsvegar meginmáli. Svo þarf að taka
mið af dýralífi, öðrum sjávarnytjum
og siglingarleiðum. Einnig má nefna
fagurfræði og jafnvel neikvæða
ímynd fiskeldis, sem skiptir sumt
fólk mestu máli. Spyrja má, hvort
einhver möguleiki sé á að samræma
þessi sjónarmið í Eyjafirði? Þeir
sem tala um sjónmengun nefna
gjarnan að fiskeldi þurfi að fara
á land. Á landi þarf sambærileg
framleiðslueining stærra flatarmál
en á sjó og ljósmengun þá meiri af
aragrúa hringlaga landkerjum. Hvað
með að sleppa þessu bara alveg? Það
er önnur og lengri umræða. Ljós
eru notuð neðansjávar í sjókvíum.
Yfirborðsljós eru í lágmarki, nema á
bátum sem þjónusta eldiskvíar.
Mikilvægt er að hefja vinnu við
strandsvæðaskipulag þannig að öll
sjónarmið fái hljómgrunn. Út frá
sjálfbærnisjónarmiðum er e.t.v.
æskilegast að eldiskvíar í Eyjafirði
sé staðsettar austanvert í firðinum.
Þannig munu hafstraumar í ríkari
mæli færa uppleyst næringarefnin
út úr firðinum. Austanvert er einnig
minna þéttbýli og færri yrðu þar vitni
að ljótleikanum! Miðað við stærð
fjarðarins væri sérkennilegt ef ekki
fyndust svæði sem flestir yrðu sáttir
við fyrir sjókvíar. Aðeins þarf um
1% af flatarmáli fjarðarins til að
framleiðslan 20 þús. tonn, svo dæmi
sé tekið. Jafnvel má finna rúmgóð
og hentug svæði í innanverðum
Eyjafirði án þess að það trufli á
nokkurn hátt siglingaleiðir um
fjörðinn.
Heyrst hefur að sjókvíaeldi
muni koma í veg fyrir að hægt yrði
að stunda hvalaskoðun í Eyjafirði.
Á hverju slík skoðun byggir
er erfitt að ráða í. Sumir hafa
einfaldlega neikvæða afstöðu til
laxeldis. Í Noregi og Skotlandi er
blómleg ferðaþjónusta, sem byggir
á hvalaskoðun þrátt fyrir öfluga
fiskeldisstarfsemi þar við strendur.
Í Noregi eru sjókvíar staðsettar á
yfir 800 aðskyldum svæðum og
mjög oft nærri farleiðum stærri
hvalategunda. Afar fáheyrt er að
þessi stóru sjávarspendýr syndi inn
í kvíaþyrpingar eða að einhver vandi
fylgi þessu sambýli.
Smábátasjómenn hafa lýst sig
andvíga sjókvíaeldi í Eyjafirði.
Fullyrt er að laxeldi loki fyrir
þekkt veiðisvæði og fæli fisk í
burtu. Staðreyndin er reyndar sú að
sjókvíaeldi dregur að sér botnfiska
og eykur veiði í nágrenni við
kvíaþyrpingar. Það er vegna þess
að botnfall eykur æti og fjölgar
botndýrum á jaðarsvæðum, s.s.
smákrabba, orma og slöngustjörnur.
Sjómenn í Patreksfirði og Tálknafirði
eru a.m.k. mjög sáttir með laxeldið
þar. Veiði þorsks og ýsu kemur og fer
í takt við starfsemi eldisfyrirtækja.
Á hvíldarári dettur veiðin niður.
Fóðurrestar hafa ekki neikvæð áhrif
á heilnæmi sjávarfangs, enda nota
eldisfyrirtæki eingöngu fóður sem
inniheldur náttúruleg lífræn hráefni
(engin kemísk tilbúin efni).
Laxalúsin
Það er hins vegar full ástæða til að
hafa áhyggur af laxalús – ef laxeldi
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verður leyft í opnum eldiskvíum.
Ekki endilega vegna þess að lúsin
hafi mikil áhrif á villta laxfiska
eða bleikju, heldur vegna þess að
lúsin skaðar eldislaxinn. Í köldum
vetrarsjó er þol laxsins fyrir
lúsasmiti afar lítið. Lúsavörnum
fylgir gríðarlegur kostnaður og
framleiðslutjón. Eina sjálfbæra
og raunhæfa vörnin er að stunda
reglubundna hvíld á öllum Eyjafirði
eða stunda laxeldi í lokuðum
sjókvíum. Í lokuðum eldiskvíum
er mögulegt að fyrirbyggja alfarið
að laxalús skapi vanda. Stjórnvöld
eiga einfaldlega að setja kröfur
og skilyrði um umhverfisvænar
eldisaðferðir.
Í andmælum um sjókvíaeldi í
Eyjafirði hefur verið minnst á að
lúsin muni stórskaða bleikjustofna
jafnvel útrýma þeim. Það er afar
ósennilegt að þetta gangi eftir,
jafnvel þó laxeldið fjölgi lúsalirfum
umtalsvert. Dvalartími bleikju í sjó
er aðeins 6 – 10 vikur, frá apríl/
maí til júní/júlí. Á þeim tíma nær
lúsin ekki er að fullþroskast eða
verða skaðleg bleikju. Þess utan er
bleikjan yfirleitt nærri ósasvæðum
þar sem sjórinn er ekki fullsaltur
og lúsasmit mun minna. Reynslan
erlendis frá, þar sem sjávarhiti er
meiri og þroskahraði lúsa því meiri,
sýnir að bæði bleikja og sjóbirtingur
„hreinsa“ sig af laxalús með því að
synda upp í árósana. Sjóbirtingur
dvelur lengur en bleikja í sjó og
hefur því mun meira náttúrulegt
lúsasmit. Sjóbirtingur er algengur
Eyjafirði og því er fyrirfram ljóst
að umfangsmikið hvíldarlaust
laxeldi í opnum eldiskvíum mun
margfalda lúsasmit sem ógnar
rekstri eldisfyrirtækja sem enn
síður getur haft neikvæð áhrif á
lítinn og viðkvæman laxastofn í
Fnjóská. Það er þó svo heppilegt
hérlendis að vegna sjávarkulda
hafa laxaseiðin venjulega yfirgefið
árnar og strandsvæðin þegar nýsmit
lúsalirfa hefst á sumrin.
Samfélagsleg áhrif
Að lágmarki þarf 4-5 ársverk til
að framleiða 1.000 tonn af laxi og
annað eins við slátrun. Til viðbótar
kemur bein aðkeypt stoðþjónusta;
s.s. kafarar, iðnaðarmann, flutningar
og m.fl. Fullvinnsla afurða kallar svo
á enn meiri mannskap. Fiskeldi þarf
á að halda vel menntuðu starfsfólki
af báðum kynjum. Eyjafjörður er

vaxandi matvælaframleiðsusvæði
og ekki verður annað séð en
laxeldi geti verið mikilvægur
þáttur í þeirri uppbyggingu.
Háskólasamfélag á Akureyri
er mjög vaxandi og gæti orðið
gagnkvæmur styrkur þróunarstafi í
framsæknu umhverfisvænu fiskeldi.
Mörg verkefni fyrir nemendur og
viðfangsefni til stærri rannsókna –
í túnfætinum. Þar gæti Háskólinn
á Akureyri tekið ákveðna forustu.
Lengi hafa verið uppi áætlanir
um uppbyggingu á vöruhöfn
á Dysnesi og færa þangað
alla gámaumferð frá Oddeyri.
Hugmyndir er einnig um
uppbyggingu á stóru lífmassaveri
í Eyjafirði fyrir móttöku á
lífrænum úrgangi af Norðurog Austurlandi. Staðsetning á
Dysnesi gæti verið hentug fyrir
slíka starfsemi. Jafnvel fyrir
Slippinn líka. Uppbygging laxeldis
gæti hjálpað til að undirbyggja
fjárhagslegar forsendur fyrir svo
mikilli framkvæmd. Þar mætti
staðsetja þjónustuhöfn fyrir
laxeldið, laxaslátrurhús og jafnvel
laxavinnslu. Uppsafnað botnfall
frá lokuðum sjókvíum mætti nýta
til metanframleiðslu í lífmassaveri.
Úrgang frá laxeldinu mætti þannig
nýta sem eldsneyti á þjónustubáta
eldisins.
Umhverfisvænt laxeldi gæti
hjálpað til við að styrkja ímynd
svæðissins til hagsbóta fyrir bæði
ferðþjónustu og markaðssetningu
matvæla frá matarkistunni
Eyjafirði. Gríðarleg framþróun
hefur átt sér stað í laxeldi eins og í
öllum öðrum matvælaiðnaði. Saga
fiskeldis er þó víða sorgarsaga
mistaka og þekkingarleysis. En
menn hafa sem betur fer ekki gefist
upp á að læra og bæta sig. Í dag
er laxeldi ein umhverfisvænasta
matvælaframleiðsla sem fyrirfinnst.
Fyrirliggjandi gögn benda til að
hvorki líffræðileg eða vistkerfisleg
rök mæli gegn laxeldi í Eyjafirði.
Málið snýst fremur um útfærslu,
skipulaga og framtíðarýn fyrir
Eyjafjarðarsvæðið. Vona bara að
Eyfirðingar skoði málið vel og
kasti ekki frá sér tækifæri til að
styrkja sjálfbæra auðlindanýtingu
svæðisins og tugmilljarða verð
mætasköpun? Ef það veður niður
staðan þá er það af því bara!

YFIR 50 ÁRA REYNSLA

HÚSAEINANGRUN

Íslensk hönnun, framleiðsla og gæði. EPS húsaeinangrun fyrir sökkla, plötur, veggi og þök er CE merkt
og hentar vel þar sem einangrunin þarf að standa af sér mikinn þrýsting og virka sem rakamótstaða.
EPS húsaeinangrun er framleidd í 25 – 200 mm þykkum plötum. Borgarplast framleiðir einnig ýmsar
stærðir og gerðir EPS einangrunarlausna s.s. vatnsbretti, gluggaþynnur og þaklista.

BORGARPLAST HF.
Húseinangrun og frauðkassar:
Grænásbraut 501, 262 Reykjanesbæ, Sími: 561 2210
Fráveitulausnir og ker:
Völuteig 31, 270 Mosfellsbæ, Sími: 561 2211
borgarplast.is

Bænda

16. júlí

Jón Örn Pálsson
sjálfstætt starfandi ráðgjafi.

Við kynnum
nýjan liðlétting!
Mótorar og varahlutir á lager
Hröð og góð þjónusta
Dreifingaraðili BRIGGS & STRATTON
á ÍSLANDI

Pitbull er öflugur og vel búinn
liðléttingur sem hægt er að útfæra
á marga vegu.

Verð f
4.841. rá:
000
án vsk

.

Kubota mótor, Linde vökvakerfi,
Dana Spicer öxlar, veltingur
á afturhásingu en ekki lið sem
gerir hann mjög stöðugan.

MHG Verslun ehf | Víkurhvarf 8 | 203 Kópavogi
Sími 544-4656 | www.mhg.is

Lely Center Ísland

TINDAR OG
HNÍFAR
GOTT ÚRVAL
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Akureyri: Óðinsnes 2 – Sími 464 8600
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GARÐYRKJUSKÓLI LBHÍ REYKJUM

Á FAGLEGUM NÓTUM

Í sumarfríinu þarf að fá góðan granna til að vökva plönturnar.

Myndir / Floridana

Pottaplöntur að sumri
Garðeigendur njóta nú sumar
verkanna, sumarblóm og fjöl
æringar blómstra sem aldrei
fyrr og runnagróðurinn sýnir
sínar fegurstu hliðar eftir
harðan vetur. Allt er þetta besta
mál, en ekki má gleyma potta
plöntunum sem ættu núna að
njóta lífsins innanhúss.
Síðla vetrar eru pottaplöntur oft
hálf ræfilslegar. Þegar sólarinnar
nýtur aftur breyta þær um svip og
fá endurnýjaðan þokka.

Kjúklingar af stofni Ranger Gold. Danski kjúklingaframleiðandinn Danpo hefur nú ákveðið að hætta að nota
kjúklingategundina Ross 308 og í staðinn fyrir þá tegund að skipta yfir í tegund sem heitir Ranger Gold. Ástæðan
er mótbyr dýravelferðarsamtaka gegn ræktun á hinni hraðvaxta tegund Ross 308. Samt hefur tegundin Ranger Gold
stærra kolefnisfótspor vegna lengri eldistíma og frjósemin er verri. Þá eru heldur engar sannanir fyrirliggjandi um
að svonefndir „velferðarkjúklingar“ séu heilsubetri í eldi.

Danir leggja nú áherslu
á velferðarkjúklinga

Ólík umhirða að sumri og vetri
Sumarumhirða pottaplantna
er um margt ólík umhirðu að
vetri, þegar mesta áskorunin
er að halda þeim í horfinu, láta
þær njóta þeirrar birtu sem völ
er á og dregið er úr vökvun og
áburðargjöf. Sumartíminn felur
í sér aðrar áskoranir. Plönturnar
þurfa miklu meiri vökvun og þær
þurfa aukna næringu til að njóta
sín sem best og bæta við vöxtinn.
Blómin sem höfð voru á bjartasta
stað yfir veturinn getur þurft að
færa frá gluggum og hitagjöfum.
Margar tegundir geta hreinlega
eyðilagst af of mikilli beinni birtu
að sumrinu. Blöð geta sviðnað,
blómin standa stutt og plöntunum
hættir við ofþornun.
Loftraki
Loftraki í híbýlum er oftast mun
lægri en plönturnar kjósa helst. Til
að draga úr álagi vegna mikillar
birtu og aukins lofthita er gott
ef hægt er að hækka loftrakann.
Úða ætti plönturnar reglulega með
fínum vatnsúða. Annað gott ráð
er að láta plöntur standa í víðri
skál með vikri, þannig má hækka
loftrakann umhverfis plönturnar.
Einnig er hægt að hafa plöntur
margar saman, þó þannig að
vel fari um þær. Sá raki sem
plönturnar gefa sjálfar frá sér
er líka til þess fallinn að hækka
rakastigið nokkuð og plönturnar
fá líka skugga hver af annarri.
Vökvun og næring
Umpottun ætti yfirleitt að
vera lokið snemma vors. Þá fá
plönturæturnar nægilegt svigrúm
til að vaxa yfir sumartímann.
Pottamoldin geymir næringu
sem nægir þeim fyrsta kastið, auk
þess sem aukið vaxtarrými veldur
því að sjaldnar þarf að vökva.
Þegar kemur að vökvuninni er

Snorri Sigurðsson

snorri.sigurdsson@outlook.com
Þegar kemur að vökvun er helsta
reglan að þar gildir engin regla
önnur en að vökva hvorki of mikið
né of lítið.

helsta reglan að þar gildir engin
regla önnur en að vökva hvorki
of mikið né of lítið. Plöntur í
mikilli sól geta þornað mjög
hratt. Ræktandinn þarf að fylgjast
með jarðrakanum, td. með því að
athuga með fingri hvort moldin sé
rök í tveggja sentímetra dýpt eða
svo. Einnig gefur þyngd pottsins
til kynna hvernig ástatt er. Plöntur
með þykk og leðurkennd lauf og
stöngla eru líklegar til að þola
meiri þurrk en þær sem hafa þunn
og stór lauf. Blómstrandi plöntur
mega ekki þorna.
Plöntur sem standa í leirpottum
þorna mun hraðar en séu þær í
plastpottum. Ef ekki eru notaðar
skálar undir blómapotta þarf
að hafa þær í pottahlíf til að
auðvelda vökvun. Dökkleitir
pottar og pottahlífar geta tekið
til sín mikinn hita frá beinni sól
og er hætt við að ræturnar drepist
þess vegna. Suðurgluggi er versti
óvinur pottablómanna á sumrin.
Pottaplönturnar þurfa ekki
á áburðargjöf að halda nema
frá vori og fram á haust. Flestir
nota fljótandi pottaplöntuáburð.
Auðvitað skiptir máli hvaða
tegund ræktuð er, en rétt er að
varast of mikla áburðargjöf. Farið
eftir leiðbeiningum á umbúðunum
og notið heldur minna af áburði
en þar er gefið upp. Plöntur í
miklum vexti má vökva með
daufri áburðarblöndu við hverja
vökvun, aðrar þurfa aðeins
næringu í annað eða þriðja hvert
sinn sem vökvað er.
Sumarleyfið

Loftraki í híbýlum er oftast mun
lægri en plönturnar kjósa.

Í sumarfríinu þarf að fá góðan
granna til að vökva plönturnar.
Að öðrum kosti er hægt að koma
þeim fyrir á skuggsælum stað
fjarri beinni sólarbirtu og hafa
hitastigið í lægra lagi. Flestar
plöntur þola vel að hafast við vel
vökvaðar í gluggalausu herbergi
í eina til tvær vikur án þess að
láta á sjá.

Ingólfur Guðnason

Danski kjúklingaframleiðandinn
Danpo, sem er stærsti kjúklinga
framleiðandinn í Danmörku,
hefur nú ákveðið að hætta að
nota kjúklingategundina Ross
308 og í staðinn fyrir þá tegund
að skipta yfir í tegund sem heitir
Ranger Gold.
Líklega þekkja fæstir lesendur
Bændablaðsins muninn á þessum
tveimur tegundum, en tegundin
Ross 308 er algengasta kjúklingategundin í heiminum og hefur haft
mikla yfirburði yfir aðrar tegundir
vegna hagkvæmni í framleiðslu þar
sem tegundin er mjög hraðvaxta.
Tegundin hefur hins vegar lent
í ákveðnum mótbyr undanfarið
vegna þess að dýravelferðarsamtök hafa bent á að hinn mikli og
hraði vöxtur geti dregið úr velferð
kjúklinganna og hafa nú nokkur
dönsk matvælafyrirtæki og verslanir ákveðið að hætta að nota
kjúklingakjöt sem framleitt er með
þessari kjúklingategund.

Kjúklingategundin Ross 308 er hraðvaxin og hefur verið vinsæl í eldi vegna
hagkvæmni í framleiðslu.

en sótsporið sem verður til við
framleiðslu með Ross 308. Þar að
auki er frjósemin hjá Ranger Gold
verri þ.e. það eru fleiri fúlegg sem
verða til þegar þessi kjúklingur er
framleiddur. Þetta kallar einnig á
heldur hærra sótspor þar sem við
framleiðslu eggjanna þarf meira
fóður, lýsingu, hita, loftræstingu
og auðvitað vinnu.

12 daga munur
Eins og áður segir er tegundin
Ross 308 mjög hraðvaxta og með
einstaka fóðurnýtingu og tekur
það kjúklinginn ekki nema 34
daga að ná sláturstærð, eða 2.200
grömmum. Ranger Gold kjúlingurinn nær því hins vegar ekki fyrr en
að jafnaði á 46 dögum og því geta
bændur sem nota þessa tegund ekki
framleitt jafn mikið magn á hverju
ári og þeir sem eru með Ross 308.
Almennt lítið um afföll
Samkvæmt dönskum fjölmiðlum
þá er umræðan um betri velferð
hægvaxta kjúklinga byggð á tilfinningum eða skoðunum fólks en
margir virðast tengja hægan vöxt
við minni líkur á sjúkdómum eða
dauðsföllum kjúklinga þar sem
kjúklingarnir búa ekki við eins
kraftmikið eldi.
Samkvæmt dönskum rannsóknaniðurstöðum, sem reyndar
eru ekki mjög umfangsmiklar,
virðist þetta þó ekki vera tilfellið
og þarlend gögn sýna að hraðvaxta
kjúklingar eru ekki endilega líklegri til að fá framleiðslusjúkdóma,
eða til að drepast vegna kröfugs

Tekur gildi árið 2022

Hæna og hani af tegundinni Ross
308.

eldis. Á það hefur þó verið bent
að gera þurfi ítarlegri rannsóknir
til að taka af allan vafa. Þá hefur
verið bent á það að almennt sé það
mjög sjaldgæft að kjúklingar fái
framleiðslusjúkdóma eða drepist
á eldistímanum og raunar benda
gögn til þess að heldur hærra hlutfall af Ross 308 kjúklingum ljúki
fullu eldi en einmitt Ranger Gold
kjúklingarnir!
Sótspor Ranger Gold stærra
Vegna lengri eldistíma á Ranger
Gold kjúklingunum, sem kallar á
aukna fóðurnotkun sem nemur 300
grömmum af fóðri á hvern sláturfugl, er sótspor þessarar framleiðslu um það bil 20% stærra

Þessi stefna Danpo tekur ekki gildi
strax enda tekur töluverðan tíma
að breyta framleiðsluháttum þó
svo að eldistími á kjúklingum sé
ekki langur. Skýringin felst í því að
framleiðslugeta þeirra bænda sem
framleiða eggin sem kjúklingarnir
klekjast úr er takmarkandi þáttur
þegar kemur að Ranger Gold
kjúklingum. Fyrst þarf að fjölga
fullorðnum varphænum og hönum
til þess að geta aukið framleiðsluna á eggjunum og þetta tekur allt
sinn tíma eða um níu mánuði. Svo
þarf að auka framboðið jafnt og
þétt og því gefur Danpo sér um
tvö ár í ferlið. Þar til viðbótar gefa
forsvarsmenn Danpo sér einnig að
það taki tíma að vekja neytendur
betur til vitundar um kosti þess að
kaupa frekar kjúklingakjöt af hægvaxta fuglum en hraðvaxta.
Ekki allir sannfærðir
Vegna þess sem hér að framan
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hefur verið rakið eru ekki allir
sannfærðir um að rétt sé að skipta
unnvörpum úr því að framleiða
kjúklingakjöt með hraðvaxta
tegundinni Ross 308 og yfir í
Ranger Gold. Umræða meðal
neytenda skiptir þó höfuðmáli
þegar kemur að markaðs
ákvörðunum og nú þegar hafa stórir
notendur og seljendur á kjúklingum
eins og skyndibitakeðjan KFC og
þýska lágvöruverslunarkeðjan
Lidl ákveðið að skipta yfir
í kjúklingakjöt af hægvaxta
kjúklingum. Aðrar stórar keðjur
í Danmörku eins og Coop og
Salling Group, sem rekur m.a.
þekktar keðjur eins og Føtex,
Bilka og Netto, hafa ekki tekið
sömu ákvörðun en halda öllum
möguleikum opnum og vilja sjá
hvort þessi ákvörðun Danpo sé í
raun rétt eða ekki.

dýravelferð, þá liggur fyrir að allar
stórar verslunarkeðjur Danmerkur
muni fylgja stefnu Danpo.

Neytendur ráða
Vegna mikils innflutnings á ódýru
kjúklingakjöti til Danmerkur er alls
óvist hvort þessi nýja stefna Danpo
reynist rétt eða ekki. Þegar allt kemur
til alls eru það nefnilega neytendurnir
sem í raun velja hvaða leið verður
farin, enda er oft sagt að þeir velji
leiðirnar með veskjunum sínum.
Danpo er því í raun að veðja á það
hvernig neytendur muni að tveimur
árum liðnum haga sér þegar kemur
að innkaupum á kjúklingakjöti.
Dönsku kjúklingabændurnir vonast
einnig til þess að með þessari aðgerð
geti þarlendir neytendur betur tekið
upplýsta ákvörðun um kjötkaup sín
og stutt þarlenda framleiðslu frekar
en að kaupa innflutt kjöt. Fari svo
að neytendurnir kjósi heldur að
kaupa dýrari kjúkling, með stærra
sótspori en mögulega með betri

87% með Ross 308

Eldi á hraðvöxnum Ross 308 kjúklingum hefur oft verið milli tannanna á
dýraverndarfólki. Þar hefur þó fyrst og fremst verið deilt um eldi í búrum
og þéttleika fugla í eldishúsum sem valdið hefur vandræðum. Ekkert liggur
samt fyrir um að það sem deilt hefur verið um muni lagast við það að skipta
yfir í hægvaxnari fugla af Ranger Gold stofni.

Danir eru umfangsmiklir þegar
kemur að kjúklingaeldi og -slátrun
en árleg slátrun þar í landi er um 104
milljónir kjúklinga og þar af voru í
fyrra 87% allra slátraðra kjúklinga
af tegundinni Ross 308. Sé litið til
landsins alls þá eru ekki nema 18 af
um 200 kjúklingabændum sem eru
í dag með Ranger Gold kjúklinga
í framleiðslu. Danpo er eins og
áður segir stærsta fyrirtækið í eldi,
slátrun og vinnslu á kjúklingum og
er með um 50% markaðshlutdeild í
Danmörku. Þá er fyrirtækið einnig
stærst á Norðurlöndunum á þessu
sviði en kjúklingaframleiðendurnir
sem standa að fyrirtækinu eru 70.

&
Áhættumat erfðablöndunar og sjálfbærir villtir laxastofnar
FISKNYTJAR

NÁTTÚRA

Bent hefur verið á að þegar um er
að ræða sterkan laxastofn í veiðiá
eru minni líkur á að eldislax geti
valdið erfðablöndun. Það þarf
því að tryggja að í hverri veiðiá
á eldissvæðum séu sterkir sjálfbærir laxastofnar sem er ein mikilvægasta mótvægisaðgerðin til
að hindra eða draga verulega úr
líkum á að erfðablöndun geti átt
sér stað.

nægilega margir hrygningarfiskar
séu í veiðiám að hausti fyrir
hrygningu.
Hver á að greiða?

Tillögur starfshóps
Á árinu 2017 var gefin út skýrsla
starfshóps um stefnumótun í fisk
eldi en tillögurnar voru grunnur
að þeim breytingum sem voru
gerðar á lögum um fiskeldi sam
þykkt á Alþingi Íslendinga á ár
inu 2019. Stefnumótunarhópurinn
benti á mikilvægi sterkra villtra
laxastofna án þess að kom með til
lögur. Því miður var megináhersla
í þeirri vinnu að tryggja fjárhags
legan ávinning laxeldisfyrirtækja
í meirihlutaeigu erlendra aðila.
Mál er varðar umhverfisvernd
fengu lítið vægi þrátt fyrir að í
stefnumótunarhópnum væru opin
berir fulltrúar m.a. frá umhverfisog auðlindaráðuneytinu.
Mikilvægt að stjórna veiðiálagi
Vöktun á ástandi laxastofna í veiðiám
á eldissvæðum er mikilvægur hluti
mótvægisaðgerða að því gefnu að
jafnframt verði veiðiálagi stjórnað og
þannig tryggður hæfilega stór hrygn
ingarstofn að hausti. Viðmiðið er því
að í laxveiðiám sé alltaf nægilegur
fjöldi hrygningarfiska að hausti til
að tryggja eðlilega nýliðun og sjálf
bærni.

Valdimar Ingi Gunnarsson.

Vöktunaraðferðir hér á landi
Í nokkrum veiðiám á Íslandi er fylgst
með fjölda laxfiska sem ganga upp í
ána með árvökum og þannig hægt
að fá upplýsingar um stærð hrygn
ingarstofns að hausti. Jafnframt er í
sumum tilvikum fylgst með þéttleika
seiða, en þær rannsóknir geta ekki
staðfest hvort lítill þéttleiki seiða sé
vegna þess að hrygningarstofn hafi
verið of lítill eða aðrar ástæður skýri
slaka nýliðun. Í fjölmörgum veiðiám
eru engar rannsóknir og því ekki til
staðar upplýsingar um stærð hrygn
ingarstofns að hausti og hvort það sé
sjálfbær nýting á stofninum.
Vöktunaraðferðir í Noregi
Samfara uppbyggingu laxeldis í
Noregi hefur vöktun með villtum
laxastofnum verið aukin og eru um
200 veiðiár vaktaðar. Vöktunin er að
því leyti ólík því sem gerist hér á landi
að áhersla er lögð á að meta stofn

Þverá.

stærð að hausti með að telja fiskana í
veiðiánum. Hér er vöktunin færð sem
næst atburði, þ.e.a.s. hrygningunni, og
þannig fást nákvæmar upplýsingar um
stöðu hrygningarstofnsins. Árlega eru
birtar upplýsingar í Noregi um ástand
einstakra laxastofna á vefnum http://
www.vitenskapsradet.no
Hve margir hrygningarfiskar?
Til að tryggja sjálfbæra nýtingu á

laxastofnum á eldissvæðum þarf að
vera í veiðiám ákveðinn fjöldi hrygn
ingarfiska, það krefst m.a. að:
• Það þurfa að liggja fyrir
upplýsingar um hve margir
hrygningarlaxar þurfa að vera
til staðar í veiðiám til að tryggja
sjálfbærni. Það krefst rannsókna
á laxastofnum í veiðiám á
eldissvæðum.
• Með vöktun og veiðistjórnun að

Það má ljóst vera að eigendur
lítilla veiðiáa hafa takmörkuð
fjárráð til að láta framkvæma
rannsóknir í sínum ám. Jafnframt
yrðu slíkar rannsóknir fyrst og
fremst gerðar vegna uppbyggingar
laxeldis í sjókvíum á svæðinu. Það
er því vart sanngjarnt að eigendur
veiðiáa greiði fyrir rannsóknirnar.
Hér er eðlilegt að Umhverfissjóður
sjókvíaeldis, sem fjármagnaður
er af laxeldisfyrirtækjum, greiði
kostnaðinn. Markmið sjóðsins
er að lágmarka umhverfisáhrif
sjókvíaeldis. Með sjóðnum skal
greiða kostnað við rannsóknir
vegna burðarþolsmats, vöktunar og
annarra verkefna sem stjórn sjóðsins
ákveður.
Valdimar Ingi Gunnarsson
Höfundur er
sjávarútvegsfræðingur og hefur
m.a. unnið við ýmis mál tengd
fiskeldi í rúm þrjátíu ár.

Loftpressur
í hæsta
gæðaflokki
Við bjóðum upp á allar stærðir
og gerðir af Ingersoll Rand loftpressum.

Slökkvirörið frá Scotty FireFighter
inniheldur 15 cm langt kvoðuhylki í
föstu formi.
Einfalt í notkun; tengist við
garðslöngur og stærri slöngur.
Lausnin er umhverfisvæn.
Við stöðugt rennsli á 4,5 börum
dugar hleðslan í 60 mín.
Hentar mjög vel við 2,5 til 5,9 bör.
Fyrir bændur, sumarhús, slökkvilið og
hvern þann sem þarf að hafa góðan
búnað við hendina.

Skutull ehf.

S. 773-3131 & 842-1314

Mjög hljóðlátar og einfaldar í viðhaldi.
Bjóðum upp á þjónustusamninga
og leggjum mikla áherslu á að veita
góða viðgerðar- og varahlutaþjónustu.
Gerðu kröfur — hafðu samband við
Gunnar í síma 590 5135 eða sendu línu
á gma@klettur.is og kynntu þér þína
möguleika.
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Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins

Kálfadauði hjá fyrsta kálfs kvígum
mun meiri á Íslandi en í Danmörku
Auður Ingimundardóttir
ráðunautur Búfjárræktar- og
þjónustusviðs hjá RML
audur@rml.is

Mat bænda á hlutfalli dauðfæddra kálfa hjá fyrsta
kálfs kvígum á sínu búi

70

Auður Ingimundardóttir
ráðunautur Búfjárræktar- og
þjónustusviðs hjá RML
ditte@rml.is

Kálfadauði
hjá fyrsta kálfs kvígum
Í könnuninni voru bændur meðal
annars beðnir um að svara því hversu
hátt þeir teldu hlutfall dauðfæddra
kálfa vera hjá fyrsta kálfs kvígum á
sínu búi og þeir beðnir um að meta
hversu mikið vandamál kálfadauði
væri á skalanum 0-10, þar sem 0
er ekkert vandamál og 10 er mjög
mikið vandamál.
Mynd 1 sýnir mat bænda á
hlutfalli dauðfæddra kálfa hjá
fyrsta kálfs kvígum á sínu búi ásamt
rauntölum fyrir viðkomandi bú úr
Huppu. Telja 36% þátttakenda að
kálfadauði á þeirra búi sé á bilinu
0-10% og um 33% telja að hann sé
milli 11-20%. Flestir bændur hafa
svarað eftir tilfinningu en sumir hafa

58

53
47

50

Fjöldi svara

Í gegnum árin hafa bændur verið
vanir að missa eitthvað af kálfum
undan kvígum og hefur það
hugsanlega áhrif á hvort hugsað
sé um kálfadauða sem eiginlegt
vandamál.
Landsmeðaltal
dauðfæddra kálfa eða kálfa sem
drepast í fæðingu hér á landi
er 27%. Í löndunum í kringum
okkur eru þessar tölur hins vegar
mun lægri og má þar nefna að
kálfadauði hjá fyrsta kálfs kvígum
í Danmörku er tæp 7%. Þegar
kálfarnir eru hins vegar komnir
í heiminn eru um 2,8% kálfanna
sem drepast fyrstu 180 dagana hér
á landi en t.d. í Danmörku eru þær
tölur hærri, eða 5,5%.
Um miðjan apríl sendi RML út
skoðanakönnun í Huppu til kúabænda
á Íslandi þar sem kannað var viðhorf
og upplifun bænda af kálfadauða
hjá fyrsta kálfs kvígum. Um 30%
kúabænda svöruðu könnuninni og
kunnum við þeim þakkir fyrir góða
þátttöku. Verkefnið er styrkt af
Framleiðnisjóði landbúnaðarins og
er könnunin fyrsti liður verkefnisins.
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Af hverju drepast kálfarnir?
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Svör í skoðanakönnun
Rauntölur úr Huppu
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50%

Hlutfall dauðfæddra kálfa hjá fyrsta kálfs kvígum
Mynd 1. Mat bænda á hlutfalli dauðfæddra kálfa hjá fyrsta kálfs kvígum á sínu búi ásamt rauntölum fyrir viðkomandi
bú úr Huppu.

Mat bænda á ástæðum kálfadauða hjá fyrsta kálfs kvígum
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Röng fóðrun fyrir burð
Vítamín, stein- og snefilefnaskortur

0,5

Kvígurnar bera of gamlar
Kvígurnar bera of ungar

0,4
0,3

Stórir kálfar

30%

25%

22%

4%

4%

7%

Lítið eða slælegt eftirlit
Væntanleg burðardagsetn. ókunn

18%

0,2
0,1

vandamál, þar sem aðeins um 8%
bænda finnst kálfadauði hjá fyrsta
kálfs kvígum vera mikið vandamál
á meðan meirihluti bænda telur
kálfadauða hjá fyrsta kálfs kvígum
ekki vera vandamál. Athyglisvert
er að rauntölur úr Huppu sýna að
kálfadauði hjá þátttakendum er frá
0-67% en að aðeins mjög fáum
finnist það vera mikið vandamál.

Kvígur of feitar við burð
Kvígur vanþroskaðar við burð

9%
4%

5%

Stress t.d. við flutninga milli hópa
Annað

0

Ástæður
Mynd 2. Mat bænda á ástæðum kálfadauða hjá fyrsta kálfs kvígum. Hægt var að merkja við fleiri en einn valmöguleika
en meirihluti telur kálfana stóra við burð.

líklegast náð í rauntölur úr Huppu,
sem má finna í frjósemisskýrslunni
undir skýrslum. Þessi könnun
sýnir hins vegar að rauntölur og
tilfinning fara ekki alltaf saman,

14% bænda svöruðu því til að þeir
teldu kálfadauða hjá fyrsta kálfs
kvígum á sínu búi vera á bilinu
21-30% en rauntölur sýna að 29%
búa þátttakenda eru á því bili, það

er því töluverður munur á rauntölum
og tilfinningu.
Það virðist ekki vera mikið
samhengi milli hlutfalls dauðfæddra
kálfa og þess sem bændur telja

Í könnuninni voru bændur spurðir
um það af hverju þeir telja að
kálfarnir fæðist dauðir eða drepist í fæðingu (sjá mynd 2). Hægt
var að merkja við fleiri en einn
valmöguleika en margir nýttu sér
það, enda er frjósemi margþátta
eiginleiki þar sem umhverfisáhrif
eru mikil. Meirihluti, eða um 64%
svarar því til að kálfurinn sé stór
við burð og að það sé líklegasta
orsök þess að kálfurinn fæðist
dauður eða drepist í fæðingu. Þá
segja 30% bænda að kvígurnar
hafi verið fóðraðar rangt fyrir burð
og 18% telja að kvígurnar séu of
feitar við burð.
Áhugavert er að 22% bænda
telja líklegt að um vítamín-, steinog snefilefnaskort sé að ræða hjá
kvígum. Meirihluti bænda er með
bætiefnafötur (60%) og saltsteina
(48%). Hægt var að merkja við
fleiri en einn valmöguleika og því
kann að vera að sumir noti bæði
saltsteina og bætiefnafötur. Það er
í eðli kúa að mynda goggunarröð
og getur það því haft áhrif á hvort
allir gripir hafi sama aðgang að
vítamín-, stein- og snefilefnum
þegar það er gefið í bætiefnafötum
og saltsteinum.
Heimsókn til bænda
Gerðar hafa verið viðamiklar
rannsóknir á kálfadauða hjá
íslenskum kúm, þar sem meðal annars
hefur verið horft til lífeðlisfræðilegra
þátta, þær hafa ekki leitt í ljós skýrar
og óyggjandi ástæður kálfadauða. Í
seinni hluta þessa verkefnis ætlar
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins að
heimsækja um 30 bændur, til þess að
skoða aðbúnað og fóðrun kvígna frá
kynþroska að burði ásamt bústjórn,
í þeim tilgangi að leita leiða til að
lækka hlutfall dauðfæddra kálfa hjá
fyrsta kálfs kvígum.

Hreinni nautgripir þrífast betur
Jóna Þórunn Ragnarsdóttir
ráðunautur Rekstrar- og
umhverfsisviðs hjá RML
jona@rml.is
Öll viljum við að gripunum okkar
líði sem best og einn af þáttunum
sem tryggir góða velferð gripa
er hreinleiki þeirra. Blautir og
skítugir gripir þurfa að eyða meiri
orku til að halda á sér hita en þeir
sem hreinir eru og nýta því fóður
verr til vaxtar.
Klesstur feldur nær ekki að
mynda loftrými nær skinninu til
að halda á gripnum hita auk þess
sem þeir eru einnig móttækilegri
gagnvart alls konar smitefnum og
húðsýkingum. En hvernig má bæta
velferð gripanna og auka hreinleika?
Loftræsting
Loftræsting gripahúsa er mjög

Mynd 2: Tandurhreinn gripur með nægilegt rými á bitum.

Mynd 1: Nóg af köldu og þurru lofti inn, gerir flutning hita og raka út
nægilegan. 
Mynd / Buskap

mikilvæg, sér í lagi búi menn
með holdagripi sem verða loðnir

yfir vetrartímann. Hitastig í húsakynnum nautgripa ætti að vera

innan við 10 gráður nema hjá smákálfum þar sem gott er að hafa
um 15 stiga hita, enda er vambarstarfsemin ekki farin að framleiða varma af neinu gagni. Lægra
hitastig dregur einnig úr fjölgun

sýkla í umhverfinu og ýtir síður
undir að fjósið verði fjölgunarsvæði flugna. Stór og góð dreifing
loftinntaka og nægilega öflugar
útsogsviftur (eða útsogsop í náttúrulegu loftsræstikerfi) tryggja
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Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins

Velkomin í þjóðskógana í sumar!

skogur.is/tjalda
Mynd 3: Rakstur gripanna í meðhöndlunarbás eykur vellíðan þeirra og át auk
þess sem minni skítur festist í stuttklipptu hári en loðnu. Mynd / Norsk landbruk

flutning raka loftsins út úr fjósinu
og kemur í veg fyrir að gripir
svitni og klepri. Gott er að pæla
í og gera sér grein fyrir virkni
loftræstingarinnar í hverju útihúsi
fyrir sig, t.d. hvaða áhrif það hefur
að opna hurðir og hleypa lofti
inn á öðrum stöðum en í gegnum
loftinntök, minnkar loftræsting í
kringum gripina en verður góð
loftræsting á fóðurgangi sem nýtist engum? Hvar kemur ferska
loftið inn, og hvernig ferðast það
um bygginguna?
Rými og undirlag/undirburður
Aukið rými gripa gerir það að
verkum að þeir geta frekar valið
sér hreint legusvæði. Kálfar eiga
undantekningalaust að hafa legupláss á hálmi eða öðru mjúku og
þurru undirlagi en ekki á köldum
og blautum bitum. Eldri gripir
færast svo ýmist yfir á bita (helst
klædda með mjúku efni til að
mýkja undir þunga skrokka) eða
legubása. Almennt er talið að
hálmstíur séu of vinnu- og aðfangafrekar fyrir gripi sem komnir
eru yfir hálfsárs-aldurinn, enda éta
þeir mikið og skíta í takt við það.
Rýmisþarfir eru meiri í hálmstíum
en í stíum með bitum og sé þétt
á gripnunum á hálminum þarf að
bera oftar undir og passa vel upp
á gæði hálmsins. Þarna kemur
einnig góð loftræsting til góða því
illa loftræst hálmstía blotnar fyrr
upp. Erfitt getur orðið að þurrka
hálminn að nýju ef hann eitt sinn
verður of blautur. Mikilvægt er að
setja mikinn hálm inn í upphafi og
besta sparnaðarráðið er að nota
það mikið í einu að hann nái ekki
að blotna.
Ef of rúmt er á gripum á bitum
þá vill líka safnast upp skítur á
bitunum. Nauðsynlegt er þó að
rýmið standist reglugerð um velferð nautgripa svo að allir gripir
geti lagst og geti étið samtímis.
Fóðrun
Fóður gripanna hefur áhrif á
mykjuna. Sé of mikið kjarnfóður
eða mjög auðmelt, blautt gróffóður
gefið verður mjög þunnt á
gripunum. Skíturinn klessist frekar
í halann og á hæklana, auk þess
sem kúadellurnar líta ekki lengur
út eins og sérbakað vínarbrauð
í laginu – með upphækkaðan
kant og hringi. Örlítill hálmur
eða kjarnfóðurblanda með meira
tréni eða torleystari sterkju hefur
stemmandi áhrif á meltinguna og

bætir hreinleika gripanna mjög.
Jöfn fóðrun allan eldistímann er
mikilvægari en að reyna að bata
gripina fyrir slátrun.
Meðhöndlun
Til að halda gripunum almennilega hreinum þarf að venja þá
snemma við að láta klippa sig
og bursta. Betra er að temja 70
kg kálf en 700 kg bola og því
um að gera að umgangast gripina
sem mest fyrst á æviskeiðinu og
venja þá við að láta klippa sig
og nota kúaklóruna óspart. Ekki
stefna eigin lífi og limum í hættu
við að snurfusa gripina heldur
koma sér upp góðri aðstöðu til að
klippa og þannig koma í veg fyrir
að neytendur stefni eigin lífi og
heilsu í hættu vegna kross-smits
við slátrun. Læsigrindur ættu að
vera í stíum þar sem gripir eru
meðhöndlaðir eða nota sérstakan
meðhöndlunarbás til verksins.
Kviður og læri safna mestum
skít og eru einnig mikilvægustu
staðirnir þegar kemur að fláningu. Rúningsklippur (eða allavega rúningskambar og -hnífar)
duga mjög vel á holdagripi sem
koma loðnir á hús að hausti og
svo er hreinlætinu viðhaldið með
reglulegri snyrtingu í gegnum
veturinn. Klippt er með hárunum
í fyrstu umferð og seinna tekin
önnur umferð nær skinninu til að
draga enn úr hættu á því að skítur
festist í feldinum. Nautgripum
finnst almennt gott að láta klóra
sér á mölum og hala svo þeir
taka mjög vel í allskyns kjass og
strokur sem hægt er að nýta sér til
tamningar. Eins er hægt að setja
upp kúaklórur eða einfaldlega
strákústa í stíum svo gripirnir
geti snurfusað sig á kollinum.

Allar stærðir
af CAT rafstöðvum:
Opnar stöðvar
Stöðvar í húsi
Stöðvar í gám
Aukabúnaður eins og sjálfvirkur
skiptirofi og fleira
Öflug og góð þjónusta
Gerðu kröfur — hafðu samband við
Karl í síma 590 5125 eða sendu línu
á kg@klettur.is og kynntu þér þína
möguleika.

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

Við fögnum því að Aflvélar eru komnir með umboð
fyrir Valtra dráttarvélar og Goes fjórhjól.

Bústjórn

Af því tilefni ætlum við að gefa dráttarvélaskráð
Goes fjórhjól með völdum Valtra dráttarvélum út júlí.

Ef í harðbakkann slær er hægt
að skipuleggja slátrun þannig að
gripirnir séu sendir á þeim árstíma
þegar þægilegast er að halda þeim
hreinum, t.d. seinnipart sumars
þegar hefur verið þurrt og gott
loft í húsunum í lengri tíma, eða
ef uxar eru aldir utandyra þá eru
þeir hreinastir á svipuðum tíma.
Hafa ber þó í huga að á þeim
árstíma er yfirleitt mest framboð
af sláturgripum og getur reynst
erfitt að koma gripum í sláturhús,
auk þess sem eftirspurn eftir
nautakjöti fer dvínandi þegar líður
á haustið og þar með lækkar oft
afurðastöðvaverðið.

Lely Center Ísland
Vélar í boði:

ALTERNATORAR í ﬂestar
gerðir dráttarvéla
Reykjavík: Krókháls 5f – Sími 414 0000 – www.vbl.is
Akureyri: Óðinsnes 2 – Sími 464 8600

Valtra N134A

Valtra N114EH5

Valtra N154EA

m/tækjum

m/tækjum

m/tækjum

Valtra T234D
m/frambúnaði

Gagnheiði 35 // 800 Selfossi // 480 0400 // aflvelar.is // sala@aflvelar.is // sala@jotunn.is
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VÉLABÁSINN

Hjörtur L. Jónsson
liklegur@internet.is
Smábílar sem ekki beint eru brúklegir til stórferðalaga eru í raun
óeðlilega vinsælir á Íslandi miðað
við vegi og vegleysur á landinu
öllu. Eftir stórlega fækkun ferðamanna til landsins og færri seldra
bíla á bílaleigur er mikið úrval
smábíla á ágætis verði hjá bílaumboðum.
Í síðustu viku prófaði ég einn
alminnsta bílinn í smábílaflórunni,
Toyota Aygo X-me.
Keyri á mínum hraða og er ekki í
sparakstri við prófun bíla
Toyota Aygo er fáanlegur í sex
mismunandi útgáfum á verði frá
2.160.000 upp í 2.930.000, allir
bílarnir eru með sömu vél, sem er
þriggja strokka 998cc bensínvél sem
á að skila 72 hestöflum. Uppgefin
meðaleyðsla er sögð vera 4,1 lítri
á hundraðið í blönduðum akstri við
bestu aðstæður.
Ég byrjaði að taka innanbæjarrúnt
í frekar þungri umferð og eftir 60
km akstur var mín eyðsla 7,2 lítrar
á hundraðið.
Næst var það lengri keyrsla og
eftir tæpa 40 km sýndi aksturstölvan
mér að þar hefði ég verið að eyða 4,6
lítrum á hundraðið, en þess ber að
geta að ég reyni að passa mig á að
halda frekar umferðarhraða og vera
á mínum forsendum í akstri frekar
en að reyna að ná uppgefinni eyðslu
samkvæmt sölubæklingum.

Helstu mál og upplýsingar
Lengd

2.340 mm

Hæð

1.460 mm

Breidd

1.615 mm
Myndir / HLJ

Toyota Aygo x-me. 

Þriggja strokka vélar titra almennt mikið, en þessi titrar lítið.

Mikið af góðum
aukabúnaði í Aygo
Það er ágætlega þægilegt að
sitja í bílstjórasætinu, fótapláss
gott. Bíllinn sem ég prófaði var
næstdýrasti Toyota Aygo og nefnist
x-me. Fannst í fyrstu verðið vera
í hærri kantinum, en þegar allur
aukabúnaðurinn er skoðaður er
verðið nokkuð sanngjarnt.
Aukabúnaðurinn telur í verði
bíla og í Toyota Aygo er m.a. hiti í
sætum, rafmagn í speglum, snerti
skjár í bakkmyndavél, bluetooth
símakerfi, USB tengi, aksturstölva,
akreinalesari, hemlunarkerfi með
rafeindastýrðu hemlunarkerfi,
sjálfvirkt háuljósakerfi, árekstrar
öryggiskerfi og fleira. 7 ára ábyrgð
og tveggja ára þjónustupakki fylgir
hverjum Toyota Aygo.

Svolítið sérstök litasamsetning, en mér finnst hún flott.

Frekar óskýr bakkmyndavélin, en gerir sitt gagn.

Kom verulega á óvart
á malarveginum
Að keyra bílinn er þægilegt þó að
krafturinn mætti vera aðeins meiri
gagnvart upptakinu. Hefði viljað að
svona lítill bíll mætti vera sneggri
upp í umferðarhraða. Hann liggur
vel á malbiki og fjöðrun ótrúlega góð
gagnvart skemmdum í malbiki. Mun
minni högg upp undir bíl miðað við
marga aðra smábíla.
Á malarvegi er ekki mikið smásteinahljóð upp undir bílinn eins og
í flestum smábílum, en það er aðeins

Tveir farþegar í aftursæti. Báðir undir 180, ekkert of mikið pláss í viðbót
fram á við, en gott til hliðanna.

aftast í bílnum sem heyrist í steinum
upp undir bílinn.
Skriðvörnin virkar ágætlega á
lausamöl, tekur ekki allan kraft af
manni þegar hún kemur á í lausri

Lely Center Ísland

beygju eins og í sumum öðrum
bílum.
Eins og alla bíla sem ég prófa
þá hávaðamældi ég bílinn og bjóst
við frekar hárri tölu vitandi af litlum
dekkjum og lítið einangruðum bíl þá
var niðurstaðan ekki eins slæm og
ég hafði haldið. Á 90 km hraða var
hávaðinn inni í bílnum í kringum 73
desíbel (db).
Góður bíll en ekki
alveg gallalaus

KÚPLINGAR í ﬂestar
gerðir dráttarvéla
Reykjavík: Krókháls 5f – Sími 414 0000 – www.vbl.is
Akureyri: Óðinsnes 2 – Sími 464 8600

Ef maður tekur smábíla og líkir
þeim við skóstærð karlmanna
sem er fyrir meðalmenn skóstærð
43–44 þá væri Aygo skóstærð
36 og svona lítill bíll hefur þann
galla að mjórra er á milli hjóla en

Hávaði inni í bílnum mældist með
minna móti í svona litlum bíl.

Í Toyota Aygo þarf að muna eftir að
kveikja ljós í hvert sinn sem farið
er af stað.

á meðalbílum. Það veldur því að
þegar malbik er orðið slitið og rásir
komnar í það, passar bíllinn ekki
í förin. Þá vill hann leita upp úr
förunum á mikið slitnu malbiki
og hæglega snúist ef bleyta er á
veginum. Svolítið eins og það sé
stútur undir stýri.
Varadekkið í bílnum er það sem
ég kalla aumingi, en samt varadekk
líkt og í mörgum öðrum bílum í
dag.

Afturljós kvikna ekki þegar
bíllinn er settur í gang og muna þarf
að snúa ljósatakkanum í hvert sinn
sem farið er af stað til að maður sé
löglegur í íslenskri umferð.
Farangurspláss er ekki mikið, en
að öðru leyti er bíllinn eigulegur og
fínn til styttri ferða og borgaraksturs.
Nánari upplýsingar um bílinn er
hægt að nálgast á vefsíðunni www.
toyota.is þar sem nú eru ýmis sumartilboð í gangi.
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Ég fer í fríið ...
Hjörtur L. Jónsson
liklegur@internet.is
Einkunnarorð hjá mörgum er að
ferðast innanlands í sumar enda
landið fallegt og af mörgu er að
taka í náttúru Íslands sem vert
er að skoða.
Mikið hefur verið um auglýsingar
frá hinum ýmsu landshlutum
um fegurð og það sem er í boði
af þjónustu af ýmsum toga, s.s.
gistingu, veitingum og það sem vert
er að skoða á hverjum stað fyrir sig.

Svona redding er bara snilldin ein.

Snillingarnir á landsbyggðinni
hafa bjargað mörgum

Árið byrjaði vel og
stefndi í slysalítið ár
Fram til loka júní höfðu aðeins tveir
látist í umferðinni og stefndi í metár,
en slysin gera ekki boð á undan sér
þrátt fyrir að varað sé sérstaklega við
þeim. Svo var síðastliðinn sunnudag
þegar nokkur mótorhjól komu upp
úr Hvalfjarðargöngunum sem endaði
með skelfilegum afleiðingum.
Undanfarið hafa mótorhjólamenn
verið að gagnrýna á spjallsíðum
mótorhjólafólks að næstum allt nýtt
malbik sé verra en hálustu vegir á
vetrum þegar það blotnar. Mikið
vantar af ferðamönnum í umferðina
vegna COVID-19 og mjög fáir
erlendir ferðamenn á landinu
sem undanfarin ár hafa fyllt vegi
landsins á bílaleigubílum. Með færri
ferðamönnum og minkandi umferð
ætti slysum á vegum að fækka, en
til þess að það náist þurfum við að
hjálpast að í að virða umferðarlög
og vera varkár í umferðinni, það eru
alls staðar hættur.
Að vera tilbúinn til ferðalaga er
lykillinn að ánægjulegu ferðalagi
Bras getur verið skemmtilegt, en

bílnum? (Í bílum þar sem varadekk er
undir bíl aftan til er það ótrúlega oft
ryðgað fast og getur verið stórmál að
ná undan). Er rafmagnspumpa með
og tappasett fyrir varadekkslausa
bíla í bíl?
Þetta ofantalið er oft auðvelt að
fara yfir og kostar ekki mikið miðað
við kostnaðinn sem gæti orðið ef
ekki er farið yfir þessa hluti.

Varadekk sem eru fest undir bíla eru
gjarnan ryðguð þar föst og getur
verið mikið bras að ná undan.

Hjálpsamir verkstæðismenn og
einstaklingar hafa bjargað mörgum
ferðamanninum. Einstaka sinnum
rekst maður á myndir af „redd
ingum“ sem einhverjir mundu
nefna „skítamix“. Sjálfur hef ég haft
gaman af að sjá myndir af þessum
„reddingum“, oft hefur mér dottið í
hug að þessir snillingar hafi hugvit
og gáfur til reddinga sem eru með
ólíkindum (sjá myndir).

Meistaralegt hugvit að koma sér til byggða á fjórhjóli.

láðst að kenna nemendum þetta trix
með takkann. Alla vega ók ég eftir
4 ökukennslufarartækjum í dag og

Drifsköft,
drifskaftshlífar og
drifskaftshlutir.

Ökukennarar fengu
skot á Facebook

Þetta traktorsdekk var fyllt með
mosa og grasi til að komast í
þjónustu.

bara að vissu marki, það er ekki
gaman að vera fastur í vegkanti með
sprungið dekk ef felgulykillinn er
ekki í bílnum eða tjakkurinn.
Það að vera tilbúinn fyrir ferðalag
vill gleymast hjá mörgum, en þetta
er ósköp einfalt, fara yfir bílinn
(eða mótorhjólið) áður en farið er
í ferðalag. Er loft í varadekkinu,
er hægt að ná varadekkinu undan

mismunandi bifreiðar og einungis
ledborðar að framan og málið dautt
...“

Nokkrum sinnum hef ég minnst á hér
í þessum pistlum hættuna af ljósleysi
aftan á bílum í umferðinni og hvatt
bílstjóra til að blikka háuljósunum
fyrir aftan bíla sem eru afturljósalausir. Þetta virðist virka vel og ansi
margir bílstjórar eru farnir að átta
sig og kveikja ljós við blikkið. Hins
vegar mættu fleiri gera þetta og vil
ég benda sérstaklega ökukennurum
á að setja þetta inn í námið. Fyrir
nokkrum dögum sá ég á Facebook
færslu frá atvinnubílstjóranum
Rúnari Harðarsyni skot sem ætlað
var ökukennurum sem var orðrétt
svohljóðandi (birt með leyfi):
„Ok ég ásamt haug af fólki
höfum verið að gagnrýna fólk sem
ekki kveikir ljósin á nýrri gerðum af
farartækjum. Svo í dag sá ég ástæðuna ... nokkrum ökukennurum hefur

480 0400 // jotunn.is // jotunn@jotunn.is
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LYST – BÆRINN OKKAR

Langafi Sigurðar Magnússonar,
ábúanda á Suður-Hvoli, Eyjólfur
Guðmundsson, kaupir jörðina
um 1900 og hefur sama ættin yrkt
þar síðan. Um áramótin 2014–15
kaupir Sigurður jörðina af móður
sinni og er fjórði ættliðurinn þar
í búrekstri.
Býli: Suður-Hvoll (Hvoll 1).
Staðsett í sveit: Mýrdalshreppur.
Ábúendur: Sigurður Magnússon.

Suður-Hvoll

Fjölskyldustærð (og gæludýra):
Sigurður og börnin Birnir Frosti og
Sara Mekkín. Hundurinn Viský og
kötturinn Húgó.

Hvernig sjáið þið búskapinn fyrir
ykkur á jörðinni eftir fimm ár?
Það verður með svipuðu sniði en
betra fjósi.

Stærð jarðar? Í kringum 600
hektarar.
Gerð bús? Kúabú.

Hvar teljið þið að helstu tækifærin séu í framleiðslu á íslenskum
búvörum? Hreinleiki vörunnar.

Fjöldi búfjár og tegundir? 47 kýr,
um 100 nautgripir, 25 kindur og
15 hestar.

Hvað er alltaf til í ísskápnum?
Eitthvað ætt.

Hvernig gengur hefðbundinn
vinnudagur fyrir sig á bænum?
Vaknað í mjaltir, tilfallandi störf eftir
árstíma og seinni mjaltir í lok dags.
Skemmtilegustu/leiðinlegustu
bústörfin? Heyskapur fellur undir
skemmtilegast en skítkeyrsla undir
með leiðinlegri vinnu.

Hver er vinsælasti maturinn á
heimilinu? Grilluð nautasteik.

Sigurður Magnússon.

Hundurinn Viský.

Kötturinn Húgó.

Eftirminnilegasta atvikið við
bústörfin? Það mun hafa verið
þegar ég tók við búinu á eigin
nafni.

MATARKRÓKURINN

Klassísk steik au Poivre og grillaðar gúrkur
Bjarni Gunnar Kristinsson
Matreiðslumeistari
Klassísk steik au poivre er einfaldur réttur; piparsteik með rjómalagaðri pönnusósu. Leyndarmálið,
svo að góður árangur náist, er að
dreifa muldum pipar á steikurnar
– aðeins á aðra hliðina.
Með því að kryddar þær áður,
er yfirborði kjötsins leyft að þorna
svo að piparkornin geti fest sig betur
við steikurnar. Að steikja mest á
annarri hliðinni gerir bragðið betra
fyrir pönnusósuna – annar helmingur
piparkornanna fer í sósuna, svo þið
missið ekki það frábæra kryddbragð.

Klassísk steik au poivre
›

Tvær 170 til 225 gramma beinlausar
medalíusteikur, svo sem filet mignon
(lund) eða hryggvöðvi

›

salt

›

30 g gróft malaður svartur pipar, plús
meira eftir smekk í sósuna

›

3 matskeiðar (45 ml) jurtaolía

›

1 msk. (15 g) smjör

›

2 timjan kvistar

›

1 miðlungs hvítlauksrif

›

1/2 stór skalotlaukur (um 40 g),
saxaður

›

2 msk. (30 ml) koníak eða brandy

›

3/4 bolli (175 ml) kjúklingasoð eða
keyptur saltlítill kraftur og vatn

›

3/4 bolli (175 ml) rjómi eða 6 msk.

›

1 tsk. (5 ml) Dijon sinnep

Aðferð
Saltið alla steikina. Setjið á víragrind
og látið þorna í kæli í 30 mínútur.
Hitið ofninn í 190 gráður. Dreifið
sprungnum piparkornum á disk og
þrýstið annarri hlið hverrar steikar þétt
inn í piparinn til að það verði jafnt
lag. Setjið hverja steik til hliðar, piparkornið upp.

Hitið olíu á pönnu á miðlungs hita þar
til hún glitrar. Bætið steikum á, piparkorni niður og eldið þar til piparkornin eru ristuð vel, um þrjár mínútur.
Snúið steikunum varlega til að reyna
að brjóta ekki piparkornskorpuna.
Bætið við smjöri, timjan og hvítlauk
og eldið saman, ausið yfir steikina
með skeið, þar til steikin er vel brúnuð
á annarri hliðinni. Takið af hitanum.

í fimm mínútur þegar endanlegum
hita er náð.

Færið steikurnar yfir á bökunarplötu.
Athugið innra hitastig steikanna með
hitamæli; ef þær hafa náð 52 gráðum,
þá eru þær tilbúnar fyrir þá sem vilja
blóðuga steik. Ef þær hafa ekki náð
kjörhitastigi (sem fer mjög eftir stærð
steikanna), færið þær þá yfir í ofn
og klárið að elda þær. Hvort heldur
sem er, leyfið þá steikunum að hvíla

Bætið við koníak eða brandy. (Til að
koma í veg fyrir óvæntan blossa getið
þið slökkt á brennaranum, bætt við
áfenginu og síðan endurstillt brennarann.) Eldið þar til hrá áfengislykt hefur
brunnið upp og koníakið hefur næstum
alveg gufað upp.

Hellið öllu nema einni matskeið af
feiti af pönnunni og hendið hvítlauk
og timjan. Setjið skalotlauk og piparkorn eftir smekk á pönnuna, setjið
aftur á miðlungs hita og hrærið þar til
laukurinn er orðinn mjúkur, í um það
bil tvær mínútur.

Bætið kjúklingakrafti við og látið

malla, hrærið og skafið alla steikingarskán, bætið í rjóma, látið malla
og hrærið þar til sósan hefur þykknað
nóg. Kryddið með sinnepi og salti.
Raðið steikum á diskana og hellið sósunni ofan á. Berið fram með frönskum
kartöflum eða kartöflumús.

Grillaðar agúrkur með fetaosti og
sinnepsfræi
Léttsýrðar gúrkur eru fitusnauðar og
hollt snarl, en hefur þú prófað grillaðar gúrkur?
›

Um það bil 10 baby-gúrkur

›

1/3 bolli rauðvínsedik

›

1/3 bolli ólífuolía

›

1 msk. sinnepsfræ

›

1 msk. saxaður hvítlaukur

›

1 klípa af salti

›

2 stilkar dill

›

1/2 bolli fetaostur

›

1 msk. saxað dill

Skerið gúrkurnar í tvennt, að lengd.
Bætið ediki, ólífuolíu, sinnepsfræjum,
hvítlauk og salti í stóra skál og hrærið.
Bætið gúrkunum út í og blandið. Látið
marinerast í um það bil 10–15 mínútur.
Stillið grillið á miðlungs hita og setjið
gúrkurnar á. Grillið í um það bil 10
mínútur og snúið eftir fimm mínútur.
Framreiðið grillaðar gúrkur með
fetaosti og njótið!
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HANNYRÐAHORNIÐ

Haustpeysa

Þessi er tilvalin í útileguna eða
fyrir haustið. Peysan er prjónuð
með gatamynstri og hringlaga
berustykki, úr 1 þræði af DROPS
Eskimo eða 2 þráðum af DROPS
Air. Báðar garntegundir fást hjá
Handverkskúnst.

Stærðir: S (M) L (XL) XXL (XXXL)
Yfirvídd: 88 (98) 110 (120) 130 (142) cm.
Garn: DROPS Eskimo
Rauður nr 08: 550 (650) 700 (750) 850 (900) g
Eða notið:
DROPS Air
Hindber nr 25: 400 (450) 500 (500) 600 (600) g
Prjónar: Sokka- og hringprjónar 40 og 80 cm, nr 7
og 8 – eða þá stærð sem þarf til að 11 lykkjujr og
15 umf í sléttu prjóni verði 10x10 cm.
PERLUPRJÓN (prjónað í hring):
Umferð 1: 1 lykkja brugðið, 1 lykkja slétt, 1 lykkja
brugðið
Umferð 2: 1 lykkja slétt, 1 lykkja brugðið, 1 lykkja
slétt
Endurtakið umf 1 og 2.
Fram- og bakstykki: Fitjið upp 102 (114) 126 (144)
156 (168) lykkjur á hringprjón nr 7 með 1 þræði
Eskimo eða 2 þráðum Air. Tengið í hring, setjið
prjónamerki sem markar upphaf umferðar, prjónið
stroff þannig: *3 lykkjur slétt, 3 lykkjur perluprjón
– sjá skýringu að ofan*, endurtakið frá *-* þar til
prjónaðar hafa verið 7 umf. Skiptið yfir á hringprjón
nr 8 og prjónið 2 umf slétt, þar sem í fyrstu umf er
fækkað um 6 (6) 6 (12) 12 (12) lykkjur jafnt yfir = 96
(108) 120 (132) 144 (156) lykkjur. Prjónið áfram slétt
prjón þar til stykkið mælist 33 (34) 35 (37) 38 (39)
cm, prjónið nú þannig: prjónið fyrstu 21 (24) 27 (30)
33 (36) lykkjurnar (= hálft bakstykki), fellið af næstu

6 lykkjur (= handvegur), prjónið næstu 42 (48) 54
(60) 66 (72) lykkjur (= framstykki), fellið af næstu
6 lykkjur (= handvegur), prjónið næstu 21 (24) 27
(30) 33 (36) lykkjurnar (= hálft bakstykki). Geymið
stykkið og prjónið ermar.
Ermi: Fitjið upp 30 (30) 30 (30) 36 (36) lykkjur
á sokkaprjóna nr 7 með 1 þræði af Eskimo eða 2
þráðum af Air. Prjónið stroff þannig: 3 lykkjur slétt, 3
lykkjur perluprjón – sjá skýringu að ofan*, endurtakið
frá *-* þar til prjónaðar hafa verið 7 umf. Skiptið yfir
á sokkaprjóna nr 8. Prjónið slétt prjón, JAFNFRAMT í
fyrstu umf er lykkjufjöldinn jafnaður í 28 (28) 32 (32)
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Stjörnumerki: Tvíburi.
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Friðrik Logi er 10 ára og hefur
búið víða en finnst hvergi betra að
vera en heima í Skagafirði. Þar býr
hann hjá móður sinni í Réttarholti
með ógrynni af alls lags dýrum og
á Króknum með pabba sínum og
hundinum sínum Tímoni.
Nafn: Friðrik Logi Hauksteinn
Knútsson.
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FÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐ

Bóndi, smiður og vélvirki
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36 (36) lykkjur. Þegar stykkið mælist 10 cm er aukið
út um 1 lykkju í uphafi og enda umferðar, endurtakið
útaukningu með 8 (8) 6 (6) 5 (5) cm millibili 3 (3) 4
(4) 5 (5) sinnum til viðbótar = 36 (36) 42 (42) 48 (48)
lykkjur. Þegar ermin mælist 41 cm í öllum stærðum
eru felldar af 6 lykkjur mitt undir ermi (þ.e.a.s. 3
lykkjur í upphafi umf og 3 lykkjur í enda umf) =
30 (30) 36 (36) 42 (42) lykkjur á prjóninum. Prjónið
aðra ermi eins.
Berustykki: Sameinið ermar og bol á hringprjón nr
8 = 144 (156) 180 (192) 216 (228) lykkjur. Prjónið
0 (1) 2 (3) 4 (5) umf slétt, JAFNFRAMT í fyrstu umf
er lykkjufjöldinn jafnaður í 144 (160) 176 (192) 208
(224) lykkjur. Prjónið mynstur A.2 (= 16 l) 9 (10) 11
(12) 13 (14) sinnum í umf. Þegar allt A.2 hefur verið
prjónað til loka á hæðina eru 63 (70) 77 (84) 91 (98)
lykkjur á prjóninum. Prjónið nú 2 umf slétt og fækkið
um 15 (20) 25 (30) 35 (40) lykkjur jafnt yfir = 48 (50)
52 (54) 56 (58) lykkjur.
Hálsmál: Skipti yfir á hringprjóna nr 7 og prjónið
A.1 hringinn. Þegar A.1 er prjónað til loka á hæðina
er fellt af með sl yfir sl og br yfir br lykkjur.
Frágangur: Saumið saman op undir ermum, gangið
frá endum, þvoið flíkina og leggið til þerris.
Prjónakveðja,
mæðgurnar í Handverkskúnst, www.garn.is

8
7

Skóli: Varmahlíðarskóli.
Hvað finnst þér skemmtilegast í
skólanum? Íþróttir.
Hvert er uppáhaldsdýrið þitt? Örn.

5

4
6
4

Búseta: Réttarholt í Akrahreppi +
Sauðárkrókur.

7

Sudoku
Galdurinn við Sudoku-þrautirnar er að setja réttar tölur, frá 1–9, í eyðurnar. Sama talan má ekki koma
fyrir tvisvar í línu lárétt og lóðrétt og heldur ekki innan hvers reits sem afmarkaður er af sverari línum.

Uppáhaldsmatur: Pitsan hans
pabba.
Uppáhaldshljómsveit: Queen.
Uppáhaldskvikmynd: Deadpool
1 og 2.
Fyrsta minning þín? Var 2 ára í
hjólaferð í vagni og english bulldog
hundurinn okkar hún Aska gafst upp

á að hlaupa svo hún fékk að sitja í
hjá mér.
Æfir þú íþróttir eða spilarðu
á hljóðfæri? Já, æfi körfubolta,
fótbolta, sund og fimleika. Svo spila
ég á píanó.
Hvað ætlar þú að verða þegar
þú verður stór? Bóndi, smiður og
vélvirki.
Hvað er það klikkaðasta sem þú
hefur gert? Þegar ég skaut fyrsta
lundann minn snemma í vor.
Gerir þú eitthvað skemmtilegt í
sumar? Keyra crossarann minn,
skjóta í mark og lifa lífinu!
Næst » Ég skora á Rakel Sonju
Ámundadóttir að svara næst.
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Smáauglýsingar
Sími: 563 0300 | Netfang: augl@bondi.is | Veffang: www.bbl.is
Hægt er að skrá auglýsingar og greiða með auðveldum hætti á bbl.is
Verð: Textaauglýsing kr. 2.350 m. vsk (innan við 140 slög) og kr. 5.800 texti + mynd.
Skilafrestur: Fyrir kl. 16.00 á þriðjudegi fyrir útgáfu.

Gunnar Hippe norskar kerrur í úrvali.
Búvís, sími 465-1332.
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DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI

SÍMI 568 6411 · RAFVORUR@RAFVORUR.IS

.Til sölu og flutnings sumarhús,
25 fm + 7 fm yfirbyggð verönd,
8 steyptar undirstöður fylgja,
gaseldavél, gashitari, gasskápur
og kútar, ísskápur, sem þurfa með
gasvatnshitara öfl. Uppl. í s. 8934609. Staðsettur 15 mín frá Selfossi.
Auðvelt að flytja með vörubíl. Verð
4.500.000 kr.

Kerrur á einum og tveimur öxlum á
lager, með og án bremsum. Ýmsar
útfærslur, breiddir og lengdir. Einnig
gott úrval af 2ja og 3ja hesta kerrum.
Gæðakerrur – Góð reynsla. Brimco
ehf. Efribraut 6, Mos. S. 894-5111.
Opið kl. 13-16.30 - www.brimco.is

Frábært úrval
fyrir fjórhjól

Nolan N100-5 Plus. Ýmsir litir
í boði. Verð: 64.900 kr.

Óska eftir varahlutum í Grimme upptökuvél. Hún heitir sennilega LK650.
Mig vantar aðallega upptökubandið
og takkabandið inni í henni. Helgi,
s. 869-1870.

Silunganet
Flot og sökknet
Breytt felling - meiri veiði
Sjóbleikjunet
Bleikjugildrur

Einhver sem lumar á varahlutum eða
á svona Fiat 850 Coupe 1967-70? S.
864-3560 og Tilgusta@gmail.com

Sumarhús/Gestahús 25 fm með
9 fm verönd. Fullbúið og tilbúið til
flutnings. Tilboðsverð kr. 3.900.000
án/vsk. Upplýsingar í s. 892-1882.

Hestakerrur 2ja og 3ja hesta,
ríkulegur útbúnaður. Frá kr.
1.345.000 m.vsk. Gæðakerrur – Góð
reynsla. Brimco ehf. Efribraut 6, Mos.
S. 894-5111. Opið kl. 13-16.30 www.brimco.is

Hitahandföng. Fimm hitastillingar
bæði fyrir hendur og þumla.
Verð: 33.890 kr.

Sími 892-8655
Ein öflug frá Nugent. Alhliða
flutningakerra með spili. Verð kr.
1.720.000 +vsk. Vallarbraut.is –
S. 841-1200 og 841-7300.

Reynsla - Þekking - Gæði

www.heimavik.is

Óska eftir krókheysispalli fyrir 1,45
m krók. Verður notaður í efnisflutning
en tilbúinn að skoða flest allt. Bjarki,
uppl. í síma 699-2032.

Bjóðum uppá sérsniðnar
svampdýnur og bólstrun fyrir:

Tjaldvagninn Fellihýsið
Húsbílinn Bátinn
Hjólhýsið Sumarhúsið
Heimilið o.m.fl!

Hagasláttuvélar frá kr. 195.000 +vsk.
Diskasláttuvélar, tromlusláttuvélar,
sláttuvélar fyrir fjórhjól og vökvadrifnar
sláttuvélar. www.hardskafi.is –
s. 896-5486.

Til sölu nýtt sumarhús (heilsárshús)
30,2 fm + 7 fm verönd. Salerni,
sturta, eldhús, ísskápur, parket og
flísar á gólfi. Ásett verð 6,6 millj.
kr. án vsk. 8,2 m. vsk. Uppl. gefur
Thomas í s. 698-3730 og 483-3910.

Taðklær á lager. Breiddir: 1.2 m
og 1,5 m. Eurofestingar og slöngur
fylgja. Opnar raufar í baki. Sterk og
vönduð smíð. Hákonarson ehf. S.
892-4163. Netfang: hak@hak.is www.hak.is

Svampur.is Vagnhöfða 14 Reykjavík
Símar 567 9550 og 858 0321

í skip, hús og sumarhús

Ryðfríir
neysluvatnshitarar
með 12 ára ábyrgð
Hitöld (element), hitastillar,
hitastýringar og flest annað
til rafhitunar
Við erum sérfræðingar í öllu sem
viðkemur rafhitun.

Kaplahrauni 19 • Hafnarfirði
Sími: 565 3265
rafhitun@rafhitun.is • www.rafhitun.is

Lambheldar hliðgrindur. Breidd 4,20
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.
5 stk eða fleiri 19.900 kr. auk vsk.
Uppl. í síma 669-1336 og 899-1776,
Aurasel ehf.

Til sölu gestahús 22,5 og 30
fermetrar. Tilbúin til afhendingar.
Uppl. í síma 894-3000 eða á
gudmundur@torf.is

RIDGTP aftursætistaska. Stórir
renndir og smelltir vasar, mikið
geymslupláss og mjúkt hvíldarsæti. Verð: 26.900 kr.

Garðhús til sölu, 15 fm. Gluggar á
öllum hliðum. Yfirfarið og endurnýjað. Ásett verð 700.000 kr. Uppl. í
netfangið santon@nyborg.is og í
síma 664-5900.

Fljót og góð þjónusta

Rafhitarar

Framrúða. Veitir gott skjól fyrir
búk og hendur. Verð: 49.890 kr.

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

Rúllugreip/faðmgreip. Ásoðnar Eurofestingar og slöngur fylgja. Verð kr.
189.000 m/vsk. H. Hauksson ehf.
Sími 588-1130.

OZARK aftursætistaska. Stórir
renndir vasar, mikið geymslupláss
og mjúkt hvíldarsæti.
Verð: 33.900 kr.

Brettataska. Nett og þægileg
taska til að hafa á fram- eða
afturbretti. Verð: 18.900 kr.

Fjárhúsmottur. Verð kr. 9.350 stk.
m/vsk. (kr. 7.540 án vsk). Tilboð =
Frír flutningur. H. Hauksson ehf.
S. 588-1130.

Flaghefill, breidd 3,0 m. Verð kr.
587.000 með vsk (kr. 474.000 án
vsk.) H. Hauksson ehf. S. 588-1130

Traktorsdrifnar rafstöðvar (AgroWatt), www.sogaenergyteam.
com - stærðir: 10,8 kW – 72 kW.
Stöðvarnar eru með eða án AVR
(spennujafnara). AVR tryggir örugga
keyrslu á viðkvæmum rafbúnaði t.d.
mjólkurþjónum, tölvubúnaði, nýlegum rafsuðum o.fl. Hákonarson ehf.
Uppl. í s. 892-4163, hak@hak.is www.hak.is.

Vagnasmiðjan auglýsir: Getum nú
afgreitt þessa flottu Hardox skúffu
á trailervagn, með botnplötu úr 8
mm. Hardox 450 stáli sem nær upp
á miðjar hliðar (50 cm upp í gegnum
allar beygjurnar). Fram og afturgafl
ásamt hliðum úr 5 mm Hardox 450
stáli. Fæst á gamla verðinu. Til afgreiðslu strax. Einnig sterkar og
ódýrar krókgrindur. Án gámalása:
kr. 280.000 +vsk. Með gámalásum:
kr. 380.000 +vsk. Vagnasmiðjan,
Eldshöfða 21 R.vík, s. 894-6000.

Byssurekki. Einfaldur byssurekki
með gúmmífestingum.
Verð: 11.900 kr.

KLETTHÁLSI 3
110 REYKJAVÍK
S: 540 4900
yamaha.is
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Vagnasmiðjan auglýsir: Framleiðum
og eigum á lager krókheysisgrindur með eða án gámalása, sterkar
og ódýrar. Veljum íslenskt. Vagnasmiðjan.is - Eldshöfða 21, Rvk. Sími
894-6000.

Hestakerruleiga til sölu. Til sölu
Hestakerruleigan í Víðidal, G -3 ehf.
Um er að ræða 3 þriggja hestakerrur.
Skuldlaust félag, vefsíða, símanúmer. Tiltölulega einfaldur rekstur. Allar
kerrurnar seljast nýskoðaðar. Mesta
vinnan fer í gegnum síma. Hálfgerð
sjálfsafgreiðsla þegar kerra er leigð.
Möguleiki á að 5 hesta kerra fylgi
einnig. Frekari upplýsingar gefur
Viggó í síma 698-2333.

Háþrýstidælur fyrir verktaka og
iðnaðarmenn. Margar stærðir með
bensín eða dísil. 500 Bar, flæði
21 L/mín. 700 Bar, flæði 15 L/mín.
Vatnshitarar fyrir háþrýstidælur.
Vandaður búnaður frá Comet - www.
comet-spa.com. Hákonarson ehf.
hak@hak.is - s. 892-4163.

Vönduð hlið á ótrúlegu verði! Sterkbyggð heitgalvanhúðuð fjárheld hlið
í stærðum 1,52 m - 4,57 m. Val um
lamir fyrir tréstaura eða galvaníseraða hliðstaura. Ein bestu kaup á
markaðinum í dag. Allar upplýsingar
á www.thor.is

Brettagaflar með glussaopnun. Burður
2.500 kg. Euro festingar. Verð kr.
205.000 með vsk. (kr. 166.000 án
vsk.) H. Hauksson ehf. Sími 588-1130.

DELEKS ruddasláttuvélar. Leo 180
cm með armi kr. 620.000+vsk. Lince
165 cm kr. 298.000+vsk. Leo 140
cm kr. 270.000+vsk. Vallarbraut.is s. 841-7300 & 841-1200.

Pallaolía, 9 lítra fötur, á 4.000 kr.
Uppl. í síma 898-1828.

Taðkvísl. Breidd 1,7 m. Verð kr.
145.000 m/vsk. H. Hauksson ehf.
Sími 588-1130.

Jeep Cherookee árg. 2008, ekinn
87.000 km. Skjálfskiptur með sóllúgu. Ný dekk. Ný skoðaður. Verð
1.750.000 kr. Uppl. í s. 842-0990.

Vökvunarbúnaður fyrir stór og lítil
ræktunarsvæði í mörgum útfærslum.
Dælur: Rafdrifnar, bensín, dísil, traktorsdrifnar, glussadrifnar. Slöngur og
úðarar (sprinklerar) í öllum stærðum.
Hákonarson ehf. Uppl. í síma 8924163, hak@hak.is, www.hak.is

Háþrýstiþvottadælur fyrir allan
iðnað. Öflugar og vandaðar dælur
á frábæru verði frá Comet, www.
comet-spa.com. Aflgjafar; rafmagn,
Honda bensín, Yanmar dísil, aflúrtak
á traktor. Heitt og kalt vatn, mikið
vatnsflæði og þrýstingur allt að 500
bar. Hákonarson ehf. Uppl. í s. 8924163, hak@hak.is - www.hak.is

Til sölu pípuhlið/ristarhlið. Stærð
4x280. Nýsmíði. Uppl. í síma 6600374.

Til sölu þrjú Honda CRF-250RLA
götuskráð hjól. Skráð 2017 og 2018,
ekin 50 – 1.800 km. Aukabúnaður:
bögglaberi, sætislækkun og power
kubbur. Verðhugmynd +/- 1.400.000
kr. Uppl. í síma 824-1113.

Vegristar 4 x 2,5 m, verð 297.500
+ vsk. Sama verð og í fyrra! Bera
alla venjulega umferð, traktora, fulllestaða vörubíla. Flytjum á staðinn
fyrir hagstætt verð. Gönguhlið og
veghlið í ýmsum breiddum. Íslensk
smíði. Upplýsingar og myndir á
Facebook: Sæblær ehf og í s. 8992202 og 862-1909.

Hjólkoppar til sölu, mikið úrval, ýmis
tilboð í gangi. Sanngjarnt verð. Lítið
við. Valdi koppasali, Hólmi v/ Suðurlandsveg, ofan við Rauðhóla. Opið
kl. 11-18. S. 865-2717.

Seljum vara- og aukahluti í flestar
gerðir af kerrum. Sendum um land
allt. Brimco ehf. Sími 894-5111. Opið
frá kl. 13-16.30 - www.brimco.is
Mjög öflugar WC dælur með skerabúnaði. Búnaðurinn dælir frá salernum upp í skolplagnir. Hentar fyrir
mörg WC. Blautþurrkur, tíðabindi,
gólftuskur o.fl. engin fyrirstaða. Video
á www.zehnder-pumpen.de (News).
Umboðsaðili ZEHNDER á Íslandi,
Hákonarson ehf. S. 892-8812 / 8924163. Netfang: hak@hak.is
Til sölu 20 feta einangraður gámur
með sturtum, klósettum og vöskum.
Uppl. í síma 691-6101.

Hliðgrindur. Vandaðar stækkanlegar hliðgrindur frá 1,0-6,0 mtr. í
tveimur þéttleikum. Góð læsing og
lamir fylgja. Brimco ehf. Efribraut 6,
Mos S. 894-5111. Opið kl. 13-16.30.
www.brimco.is

JCB smágrafa 8015, árg. 2004 (kemur á götuna 2006) hefur aðeins verð
notuð í 1.000 vinnustundir, 2 skóflur
fylgja. Ásett verð er 1.500.000 kr.
+vsk. Uppl. í síma 893-0808.

Dodge Ram 1500, árg. 1999, ekinn 100 m. Gasmiðstöð, snúningssæti, h/m. 2 rúmstæði langs. Nýjar bremsudælu og slöngur. Verð
800.000 kr. Uppl. í s. 830-2910.

Traktorsdrifnar dælur í mörgum
útfærslum og stærðum á lager.
Sjálfsogandi dælur í mörgum stærðum fyrir magndælingu á vatni, skolpi,
sjó, olíu. Háþrýstar dælur fyrir vökvun
og niðurbrot í haughúsum. Slöngubúnaður með hraðkúplingum, flatir
barkar á frábæru verði, 2” – 3” – 4”.
Allur búnaður fyrir vökvun á ræktunarsvæðum. Haugdælur með vacuum
búnaði. Aðrir aflgjafar: rafmagn,
bensín/dísil, glussaknúnar (mjög háþrýstar). Við sérhæfum okkur í öllu
sem viðkemur dælum fyrir iðnað og
heimili. Gerum einnig við allar dælur.
Hákonarson ehf. Uppl. í s. 892-4163,
hak@hak.is, www.hak.is

Til sölu eða leigu
vinnuvélar og kranar

Kobelco 210
Árg. 2017, 2.000 vst.

Komatsu 148
Árg. 2018, 2.100 vst.

Terex CBR40 2016

Vinsamlega hafið samband
ratio@ratio.is
Stórbaggagreip ásoðnar Euro
festingar og slöngur. Verð kr.
230.000 með vsk. (186.000 án vsk.)
H. Hauksson ehf. S. 588-1130.

Solis 26 HST. Ný hönnun. Ný
skipting (hydrostatic). Stærri dekk,
betra sæti. Verð kr. 1.680.00 +vsk.
(án sláttuvélar) Vallarbraut.is –
S. 841-1200 og 841-7300.

Ekki örvænta! Erum að fá Nugent
sturtukerrurnar aftur eftir Covid. Vallarbraut.is – S. 841-1200 og 841-7300.

Glussadrifnir jarðvegsborar. Á
traktora og allt að 60 tonna vinnuvélar.
Margar stærðir og gerðir af borum.
Margar festingar í boði. Hákonarson
ehf. S. 892- 4163. Netfang:
hak@hak.is - www.hak.is.

Stubbastandar - Stubbahólkar. Bæði
frístandandi og veggfestir. Uppl. í
netfangið stubbastandur@gmail.
com og í síma 842-2535.

Haughrærur galvaníseraðar með
eikarlegum. Búvís ehf. Sími 4651332.

Til sölu 6 hjóla Scania R420, árg.
2007, dráttarbíll með stól. Ekinn
572.000 km. Beinskiptur, hann er
framdrifinn. Verð kr. 3.200.000 án
vsk. Nánari uppl. í s. 892-1157.

Úrval af Palmse sturtuvögnum. Búvís ehf. Sími 465-1332.

Rafstöðvar með orginal Honda-vélum
og Yanmar dísil á lager. Stöðvarnar
eru frá Elcos Srl. á Ítalíu, www.elcos.
net. Eigum einnig hljóðlátar stöðvar
fyrir ferðavagna. Við bjóðum upp
á allar gerðir af rafstöðvum. Mjög
hagstætt verð. Hákonarson ehf.
www.hak.is, s. 892-4163, netfang:
hak@hak.is

Til sölu. Nýskoðaður Ford F350 árg.
2000, 4x4, 7.3 ltr. Dísel, ekinn um
200.000 km. Sjálfskiptur, gott kram
og eintak af svona bíl, alltaf í góðu
viðhaldi og slíku. Bíllinn er fyrrverandi
sjúkrabíll, er fyrir ökumann og einn farþega. Superchips tölvukubbur og tölva
með, er með tómu húsi að aftan, stærð
er: D=3,4m, B=2,0m og H=1,68m,
sem hentar í ýmsa möguleika varðandi vinnu og eða ferðalög, sem ferðabíll fyrir tvo. Í húsinu er einnig Webasto
miðstöð ásamt loftinntökum og topplúgu. Bíllinn er á tvöf. að aftan svo og
með loftpúðafjöðrun ásamt því að lítið
notuð og mjög flott 6 stk. af ónegldum
vetrardekkjum fylgja með. Nýtt beisli
með 3.500 kg dráttargetu (sem er
Max). Verð 1.790.000 kr. Engin skipti
eða slíkt og einungis bara staðgreitt/
tilboð. Uppl. í síma 892-1524.
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Notuð atvinnutæki
til sölu hjá Velti
Ný og notuð tæki til sölu
í miklu úrvali.

Weckman 7 tonna sturtuvagn. Verð
kr. 1.270.000 með vsk (kr. 1.025.000
án vsk). H. Hauksson ehf. Sími 5881130.

Kynntu þér enn meira úrval
á veltir.is
Fjármögnu
með sögule n
lágum vöxt ga
um!
Patura spennar í úrvali. P1 er bæði
fyrir 12V og 230V. 5 km drægni. Frábært verð, aðeins kr. 29.900. Mikið
úrval af öðrum rafgirðingarvörum.
Skoðið Patura bækling á www.brimco.is. Brimco ehf. Efribraut 6, Mos.
S. 894-5111. Opið kl. 13-16.30.

RENAULT D75
180 hö sjálfskiptur
Ekinn: 28.200 km.
Nýskráning: 02/2017
Vél: 180 hö
Skráð heildarþyngd: 7,5 tonn
Bíll á grind
Nýskoðaður, lítið ekinn og
í góðu standi
Verð: 3.900.000 kr. án vsk.

MAN TGX
560 hö sjálfskiptur 6x2
Nýskráning: 03/2016
Ekinn: 416.800 km
Dráttarbíll
Vökvakerfi fyrir vagn
Retarder, loftkæling, öflug hljómtæki,
lúxussæti og leðurinrétting.
Stráheill og glæsilegur bíll.
Skoðaður og í góðu standi.

Weckman sturtuvagnar. 9 tonna:
verð kr. 1.490.000 með vsk (kr.
1.202.000 án vsk). 11 tonna: verð
kr. 1.690.000 með vsk (kr. 1.363.000
án vsk). 13 tonna: verð kr. 1.970.000
með vsk (kr. 1.589.000 án vsk). 15
tonna: verð kr. 2.734.000 með vsk
(kr. 2.205.000 án vsk). H. Hauksson
ehf. Sími 588-1130.

Girðingaefni. 5 str. túnnet kr. 10.850
rl. 6 str. túnnet kr. 12.800 rl. Iowa
gaddavír kr. 6.600 rl. Motto gaddavír
kr. 3.980 rl. Öll verð með vsk.
H. Hauksson ehf. Sími 588-1130.

Backhoe fyrir dráttarvélar og
hjólaskóflur. Margar stærðir.
Gröfudýpt: 1,3 - 4,2 metrar.
Margar stærðir af skóflum
og
öðrum
aukabúnaði.
Hákonarson ehf. S. 892-4163,
hak@hak.is, www.hak.is

Kjallaradælur fyrir klósett. Öflugur
hnífur. Mótorar staðsettir fyrir utan
votrými. Inntak fyrir vask, sturtu,
baðkar. Margar stærðir sem henta
fyrir íbúðar- og atvinnuhúsnæði.
Mjög öflugur og vandaður búnaður. Hákonarson ehf. S. 892-4163,
hak@hak.is

Nýr Kempf 2ja öxla malarvagn. Til
afhendingar strax. Hardox 450 -8
mm botn og 5 mm hliðar. Alcoa
Durabright felgur, skúffa og grind
(tvöföld grind) heitsprautu-zinkað,
6 þrepa sturtutjakkur gefur 43gr.
halla, seglyfirbreiðsla. Kempf er
þýskt fyrirtæki stofnað 1950. Skoðið
heimasíðuna: www.kempf.ag/en/ Th.
Adolfsson ehf. S. 898-3612.

Solis 75. Góður kostur í heyskapinn.
Verð kr. 3.750.00 +vsk. Vallarbraut.
is – S. 841-1200 og 841-7300.

Solis 75. Ný stærð! Með ámoksturs
tækjum. Verð kr. 4.950.00 +vsk.
Vallarbraut.is – S. 841-1200 og 8417300.

Nýr Cosmo 1.900 L áburðardreifari.
Skipti á 4-7 þús. lítra haugsugu eða
haug af peningum. Sími 895-1610.
Álbrautir fyrir kerruna. Parið frá 400
kg í burðargetu og allt að 3.500 kg.
Ýmsar lengdir. Parið frá kr. 19.900
m.vsk. Sendum um land allt. Brimco
ehf. Efribraut 6, Mos. S. 894-5111,
opið frá kl. 13-16.30 - www.brimco.is

VOLVO FH

Verð: 4.900.000 kr. án vsk.

Þessi níu manna bíll er til sölu.
Benz Vido 4x4, árgerð 2015. Ekki
ekinn nema tæpa 90.000 km. Er
á tilboðsverði í nokkra daga: kr.
4.250.000. Nánar í síma 892-0034.

Tiki AP-2600-DRB bílaflutningakerra. Heildar burðargeta 2.750 kg.
Pallstærð 418 x 196 cm. Kr. 872.950
án vsk. Búvís ehf. S. 465-1332.

Verð: 8.900.000 kr. án vsk.

Volvo FH 6x2
500 hö
Nýskráning: 01/2014
Ekinn: 623.500 km
Dráttarbíll
Álfelgur, aflúrtak á gírkassa,
Skoðaður og í góðu standi.

Nú er gamli MAN vélaflutningabíllinn
til sölu. Nýskoðaður og í góðu lagi
miðað við aldur og fyrri störf. Bíllinn
er á góðum dekkjum og miðstöðin
í lagi. Verðhugmynd gæti verið kr.
800-900 þúsund +vsk. Uppl. í síma
464-2200.

25 sæta húsbílaefni. M. Bens 814,
árg. 1995, ekinn 600.000 km. Uppgerð vél, gott „wide“ boddý, ísl. yfirbygging. Verðhugmynd 900.000 kr.
S. 865-1985.

Tveggja hjóla traktor. Notaður innan
við 20 klst. Snjóblásari fylgir með.
Hægt að tengja við ýmis tæki. Í topp
standi. Verð 750.000 kr. S. 867-2647.
Sjá myndir á ymislegt.net/traktor
Taðklær. Breiddir 120 cm, 150 cm og
180 cm. Búvís ehf. Sími 465-1332.

RENAULT MIDLUM
240 hö sjálfskiptur
Nýskráning: 07/2008
Ekinn: 176.000 km.
Nettur og lipur bíll
Vörukassi, 4.600 mm langur
Lyfta: 1.500 kg álblað
Kælivél
Skoðaður og í góðu lagi

Flaghefill, breidd 2,7 m. Verð kr.
267.000 með vsk. (kr. 216.000 án
vsk.) H. Hauksson ehf. S. 588-1130.

Lokuð kerra til sölu. Góð fyrir golfbíl,
fjórhjól, mótorhjól eða hvað sem er.
Stór og vönduð. Uppl. í síma 8922221.

Benz 815 D, árg. 2001, ekinn
178.000 km. Nýuppgerður pallur.
Boddí þarfnast aðhlynningar. Frekari
uppl. í síma 847-1330, Böðvar.

Til sölu MAN L34 kassabíll með
1,5 tonna lyftu. Árgerð 2004 ekinn
308.000 km. Leyfð heildarþyngd
9.500 kg burðargeta 4.200 kg. Verð
kr. 870.000 eða tilboð. Upplýsingar
í s. 893-4043, Halldór.

IH Case 485, árg. 1987, notaður
2.895 tíma, lítið notaður síðustu
ár. Er á nýjum dekkjum að framan
og aftan. Öll ljós, drif, bremsur og
úrtök í lagi. Lítið slitinn. En það þarf
að kíkja á mótor því það blandast
vatn í smurolíuna á löngum tíma.
Sennilega pakkning farin. Ásett
verð 325.000 kr. +vsk. Nánari uppl. í
s. 775-4131.

Man lyftubíll 8-153. Árg. 1998, ekinn
159.000 km. Nýtt loftpúðar, pústkerfi,
olíutankur, startari, yfirfarnar
bremsur vetrardekk, skoðunarfær.
Verð tilboð. Uppl. í síma 892-0378.

Coachmen Camper 30 fet. Árg.
2000, ekinn 10.000 km. Verð kr.
2.190.000. Rnr.130717. Glæsilegur
húsvagn. Bílasalan Braut, sími 5876600.

Humbaur kerrurnar eru til á lager.
750–1.300 kg á einum öxli. 2.000
kg–2.500 kg á tveimur öxlum. 3.000
kg sturtukerra. 3.500 kg vélavagn.
Topplausnir. Smiðjuveg 12, græn
gata. 200 Kópavogur. Uppl. í síma
517-7718 og á vefsíðunni www.
topplausnir.is

Til sölu Toyota Land Cruiser 120
GX, árg. 2003, keyrður 305.000 km,
beinskiptur. Er með nýlega grind,
hásingu, túrbínu, dekk og felgur. Útlit
lélegt. Verð 950.000 kr. Uppl. í síma
847-4639.

Tiki CS300-DRB/DROP kerra.
Heildar burðargeta 2.100 kg. Pallstærð 300 x 182 cm. Kr. 685.230
án vsk. Búvís ehf. Sími 465-1332.

Verð: 2.900.000 kr. án vsk.

Hádegismóum 8
Sími 510 9100

veltir.is

Traktorsdekk. Búvís, sími 465-1332 .

PZ 186, árgerð ca. 1990. Verið
varasláttuvél sl. 15 ár. Geymd inni.
Er í fínu standi. Eitthvað af hnífum
fylgir með. Sími 865-3842.

Krone flatvagn, árg. 2011, 13,60 m
á lengd. Álskjólborð. Eiginþ. 7 tonn.
Heildarþ. 41 tonn. Verð kr. 1.500.000
+ vsk. Frekari uppl. veitir Böðvar í
síma 847-1330.

Tiki CE200-R kerra. Heildar burðargeta 600 kg. Pallstærð 200 x 119
cm. Kr. 189.900 án vsk. Búvís ehf.
S. 465-1332.
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Til sölu v/breytinga Toyo heilsársdekk,
stærð 225/45/18 mánaða gömul, notuð
3.000 km. Kosta ný kr. 130.000, seljast
á kr. 50.000. Staðsett í Reykjavík.
Uppl. í síma 849-1719.

Óska eftir

Gröfuarmur á traktorinn, 2ja tonna
sturtuvagn, stauraborar í úrvali,
skóflur, greipar og margt fleira á
www.hardskafi.is. Sími 896-5486.

Glussadrifnar gólfhrærur. Vinnudýpt:
1,9 m. Stærð á skrúfu: 48 cm. Rotor:
12 kW. Glussaflæði: 75 L/mín. 20 m
af glussaslöngum fylgja. Mesta hæð
frá gólfi: 2 m. Burðarvirki: Heitgalf /
SS stál. Hákonarson ehf. S. 8924163. Netfang: hak@hak.is

Tökum að okkur hinar ýmsu viðgerðir á kerrum, hestakerrum sem
og öðrum kerrum. Förum með þær
í aðalskoðun. Pantið tíma. Brimco
ehf. Efribraut 6, Mos. Sími 894-5111.
Opið kl. 13-16.30 - www.brimco.is

Til sölu




Plast í fjárhúsgólf og stíur. Bása- og
drenmottur, útileiktæki, gúmmíhellur
og gervigras. Heildarlausnir á
leiksvæðum. S. 820-8096. Netfang:
jh@johannhelgi.is
HONDA rafstöðvar fyrir ferðavagna,
sumarbústaði o.fl. Einnig mikið úrval
bensín- eða díseldrifinna rafstöðva
fyrir verktaka, bændur o.fl. Uppl. í
síma 568-1500 og www.thor.is

Smágröfur til leigu í Grímsnesi og
nágrenni. Við bjóðum upp á að tækin
séu send og/eða sótt á vinnusvæðið. Gröfuleigan - www.grofuleiga.is.
Sími 695-1446.

Viðarofn, steypujárn. Staðsettur á
Egilsstöðum, kr. 40.000. Uppl. í síma
894-1913.

Rúllugreip með ásoðnum Euro
festingum og slöngum. Verð kr.
179.000 með vsk (kr. 145.000 án
vsk.) H. Hauksson ehf. S. 588-1130.

Fánastöng og íslenski fáninn til sölu.
Stærð fána: 150 x 108 sm Fánastöng
(og festing): 7,5 m. Er í Bláskógabyggð. Uppl. í síma 891-7190 .
Steyr 8090, árgerð 1987. Gangfær
en þarfnast lagfæringar. Upplýsingar
í síma 898-1230.
Skjótt tryppi til sölu. Fallega skjótt
og blesótt veturgömul tryppi til
sölu. Góðar ættir og alveg einstakt
geðslag. Tryppin eru öll komin
út af Randveri frá Nýjabæ, Goða
frá Sauðárkróki og Orra frá Þúfu.
Frekari uppl. eru veittar í síma 6638869 milli kl. 19.30-22.00 alla daga.
Ódýrar heimaræktaðar trjáplöntur
til sölu í 2 l pottum. Birki, alpareynir,
loðvíðir, ilmreynir, aspir, rifsber, sólber,
hélurifs, körfuvíðir og ýmsar tegundir
kvista. Aðeins 750 kr. stk. Uppl. í síma
857-7363 (Er í Reykjavík).
Landnámshænur til sölu. Staðsettar
á Vesturlandi. Frekari upplýsingar í
síma 820-1003.

Rúllugreip á þrítengi. Verð kr. 79.000
með vsk (kr. 64.000 án vsk.) H.
Hauksson ehf. S. 588-1130.
Flaghefill/snjótönn. Breidd 3 m. snjóvængir fylgja. Verð kr. 751.000 með
vsk. (kr. 606.000 án vsk.) H. Hauksson ehf. S. 588-1130.

Innihrærur fyrir haugkjallara. Rafdrifnar (3 fasa) eða glussadrifnar.
Vinnudýpt: 130 cm eða meira. Einnig
hægt að fá hrærurnar glussadrifnar með festingum fyrir gálga á liðléttingum. Hákonarson ehf. Uppl. í s.
892-4163, hak@hak.is / www.hak.is
Taðklær. Breidd 120 cm - verð kr.
195.000 m.vsk. Breidd 170 cm - verð
kr. 245.000 m. vsk. Breidd 220 cm verð kr. 330.000 m.vsk. H. Hauksson
ehf. S. 588-1130.
Tiki TP300-DLB kerra. Heildar
burðargeta 2.990 kg. Pallstærð 300
x 150 cm. Kr. 772.000 án vsk. Búvís
ehf. Sími 465-1332.

Pöttinger Novadisk 400 diskasláttuvél árg. 2010, verð kr. 700.000 +vsk.
9 hjóla rakstrarvél árg. 2002, verð kr.
150.000 +vsk. Seko heilfóðurvagn
árg. 2000, verð kr. 500.000 +vsk.
Uppl. í s. 866-8862.
Vantar gamla dráttarvél með
framdrifi 4x4, sem greiðast má með
Suzuki jeppa árg. 2004. Verðmat
kr. 180.000 og 520.000 stgr. á
milli. Ýmis gömul heyvinnslutæki
til sölu á sama stað, þ.á m. Krone
sláttuvél 330, smá biluð en önnur
fylgir í varahluti með. Verð á vélunum
100.000 kr. Uppl. í s. 865-6560.
Til sölu 8 ha. við Meðalfellsvatn í
Kjós á kr. 14,9 millj. Uppl. í síma
848-3377.




Óska eftir orginal afturdrifi eða heilum Isuzu Trooper ´97 eða eldri árg.
Þarf ekki að vera gangfær. Björgvin,
s. 690-5499.
Kaupi alla hvarfakúta og sótsíur
undan bílum, flesta á 5.000 kr.
stk. Uppl. í síma 785-1615 eða á
friddi84@visir.is - Friðþór.
Óska eftir jörð eða landspildu (sjálfstæðri eign) til kaups. Reynt að skoða
í flestum landshlutum. M.a. hugsanleg skipti á 4. herb. íbúð í 101 Rvk.
Uppl. í síma 652-6527 og 651-0118.

Atvinna




Óska eftir að komast í vinnu á sveitabæ í Skagafirði frá október til loka
apríl. Er útskrifuð sem búfræðingur.
Hef meiri reynslu af kindum en hef
líka áhuga á að komast á kúabú.
Upplýsingar í síma 774-7742.

McHale sláttuvélar
Framvél: 3m með knosara
Verð: 2.990.000 + vsk
Afturvél: 3m með knosara
Verð: 2.880.000 + vsk

34 ára enskur maður óskar eftir fullri
vinnu á sauðfjárbúi. Getur verið hér
fram yfir sauðburð árið 2021. Uppl. í
s. +4407980864926 eða á facebook.
com/S.Normannsson.Sherdding
Full sumarvinna í boði við grænmetisræktun í Gróðrarstöðinni
Reykjalundi fyrir háskólanema, í
gegnum Nýsköpunarsjóð námsmanna. Sveigjanlegur vinnutími og
viðvera. Spennandi tækifæri til að
læra allt um lífræna ræktun. Uppl.
hjá Nick í s. 663-5906.
Dennis, 32 ára frá Þýskalandi, óskar
eftir fullu starfi eða árstíðabundnum
verkum í bústörfum frá 9. júlí
nk. Nánari upplýsingar gegnum
netfangið toews.88@web.de eða í
s. 004367762667813.
Heimilisaðstoð vantar á sveitabæ í
Rangárþingi eystra. Um 50% starfshlutfall er að ræða. Í starfinu felst að
sjá um matargerð og þrif. Uppl. í s.
847-0324.
Óskum eftir að ráða laghentan starfskraft á kúa-og hænsnabú í Eyjafirði.
Fjölbreytt og skemmtilegt starf. Húsnæði getur verið í boði. Áhugasamir
sendi póst á hranastadir@simnet.is

McHale hálmblásari/fóðurvagn
C470 - Tekur tvær rúllur
Verð: 3.390.000 + vsk

Giant 4548 Tendo
45 hestöfl - 2200 kg lyftigeta
Verð: 5.500.000 + vsk

Vantar mann í vinnu við heyskap o.fl.
á sauðfjárbú. Uppl. í síma 694-8570.




Þjónusta

Rafmagnshjól, bilað en nothæft,
selst fyrir lítið. Einnig göngugrind
í góðu lagi. Uppl. í síma 898-5562.

Tek að mér viðgerðir á flestum
tegundum
sjálfskiptinga.
Hafið samband í s. 663-9589
til að fá uppl. og tilboð. HP
transmission, Akureyri. Netfang
einar.g9@gmail.com, Einar G.

Claas Rollant 255 rúllusamstæða á
góðu verði. Uppl. í síma 863-1650.

McHale Fusion 3 Plus
Hlaðin aukabúnaði
Verð: 13.990.000 + vsk

Óska eftir trjákurlara sem getur kurlað um 12-14 cm trjáboli og hentar
aftan í 45 hestafla dráttarvél. Upplýsingar í síma 825-8077.

Bátur 3,4 m til sölu. Árar fylgja. Notaður á sjó og vötnum. Verð 170.000
kr. Uppl. í netfangið santon@nyborg.is

Rúlluvél Lely árg. 2015. Notuð
5.000-6.000 rúllur. Uppl. í síma
862-9094 eða 452-4494, Magnús.

Eigum eftirfarandi vélar
til afgreiðslu!

McHale Fusion Vario
Verð: 13.759.000 + vsk

Gullmoli til sölu!

Tek að mér almenna girðingavinnu
og viðhald á girðingum. Hreinn s.
866-9588, Sveitadurgur ehf.

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 eru 10 grindur eða fleiri, verð pr. stk. kr. 6.900
án vsk. Aurasel ehf. Pöntunarsímar
899-1776 og 669-1336.

McHale Fusion 1
Árgerð 2007 - Mikið endurnýjuð.
Einstök vél sem á nóg eftir.
Verð: 4.390.000 + vsk

Erum með varahluti og þjónustu fyrir allar JCB vélar
Gámarampar á lager. Heitgalvanhúðaðir. Burðargeta: 8.000 kg.
Stærð: 160 cm x 200 cm x 16 cm.
Lykkjur fyrir lyftaragaffla. Hákonarson ehf. hak@hak.is - s. 892-4163.

www.bbl.is

S: 527 2600

Vélavit
Sala - Viðgerðir
Þjónusta
Varahlutir
S: 5272600
- www.velavit.is
www.velavit.is

McHale varahlutir
Við eigum til afgreiðslu alla helstu
varahluti í McHale.
Skjót afgreiðsla á sérpöntunum!

Gunnbjarnarholti, 804 Selfossi
Sími 480 5600

Kaupvangi 10, 700 Egilsstöðum
Sími 480 5610
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Tilkynningar

Til sölu 8 ha. land við Meðalfellsvatn
í Kjós á kr. 14,9 millj. Uppl. í síma
848-3377.

Til leigu er íbúðarhúsið á Heiði í
Mývatnssveit. Húsið er 120 fm
að grunnfleti, kjallari, hæð og
ris samtals 283 fm. Í húsinu eru
8 svefnherbergi, eldhús, stofa,
2 snyrtingar, þvottahús, búr og
geymsla. Lágmarksleigutími er
12 mánuðir. Húsið er laust frá 1.
ágúst 2020. Nánari upplýsingar
gefur Böðvar í síma 856-1153 eða
á bodvarbaldi@gmail.com

Til tónleikagesta og velunnara
Sumartónleika Listasafns Sigurjóns
Ólafssonar. Sem listrænn stjórnandi
Sumartónleikaraðar Listasafns
Sigurjóns Ólafssonar til margra
ára sé ég mig knúna til að tilkynna
ykkur að sumartónleikaröðin verður
ekki haldin í ár, eins og undanfarin
31 ár. Ástæðan er ekki Covid -19
faraldurinn heldur áhugaleysi
þeirra sem taka ákvarðanir um
starfsemi Listasafns Sigurjóns
Ólafssonar. Hlíf Sigurjónsdóttir
fiðluleikari.

Óska eftir jörð eða landspildu (sjálfstæðri eign) til kaups. Reynt að
skoða í flestum landshlutum. M.a.
hugsanleg skipti á 4. herb. íbúð í
101 Rvk. Uppl. í síma 652-6527 og
651-0118.

Leiga

Herbergi til leigu í Kópavogi. Uppl. í
síma 862-4230.
Getum boðið upp á hrossabeit á
Snæfellsnesi. Áhugasamir hafi samband í s. 846-4811.
Til leigu herbergi með húsgögnum í
Ljósheimum í Reykjavík. Aðeins um
10 mín. gangur í MS. Sameiginlegt eldhús. Herbergið leigist frá 1. ágúst í 10
mánuði. Upplýsingar í síma 869-3310.

Jarðir

OKKAR ÆR OG KÝR
— STARTARAR OG ALTERNATORAR —




Nú er tækifæri að eignast jörð, skógrækt eða sumarhúsalóð á besta stað
í uppsveitum Suðurlands. Nánari
upplýsingar er að finna á heimasíðunni bodmodsstadir.is

www.bbl.is

Glerárgata 34b við Hvannavelli • S 461 1092 • asco.is

Gúmmíbelti

Varahlutir

- Fyrir smágröfur

í dráttarvélar

Vertu vinur okkar á Facebook

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is

Bókamarkaðurinn á Snæfellsnesi

er opinn föstudaga til sunnudags frá kl. 12 til 18.

VALTRA, MASSEY FERGUSON,
ZETOR, CASE og NEW HOLLAND

Markaðurinn er staðsettur
á Borgarbraut 2, Grundarfirði

Eigum fyrirlyggjandi og sérpöntum varahluti í fjölmargar gerðir landbúnaðartækja.

Alö
Trejon
Pronar

Goes
ERT
NC

Schäffer
Bogballe
McHale
Valmetal
FMG
Pöttinger
Einnig ýmsar gerðir sláttutraktora

Kvernerland
FAE
He-VA

Sérpöntum
einnig dekk
frá Alliance

Nýjar bækur - gamlar bækur - allskonar bækur

BÝ TIL HVAÐ SEM ER - GERI VIÐ ALLT
Laghentur smiður ferðast um landið og tekur að sér verkefni.

Opið alla virka daga
frá 08:00 - 17:00

•
•
•
•

Kjarnaborun, allar stærðir af borum.
Steypusögun, múrbrot. Fræsun fyrir gólfhita.
Viðhald og viðgerðir á öllu, s.s. raftækjum.
Geri við sumarbústaði, smíða hvað sem er inn í hús.

Drífandi ehf.

S. 777-8371 - Netfang: gunnariceman@gmail.com

Austur vegi 69 // 800 Selfoss // 480 0400 // jotunn.is // jotunn@jotunn.is

FERÐAÞJÓNUSTA

Tilboð

Tveggja manna herbergi í 2 nætur.
Verð 15.900 kr.

Ef þú átt leið um Tjörnesið
skaltu endilega líta við í
Minjasafninu á Mánárbakka!
Opið alla daga í sumar milli 10 og 18.
S: 8642057 og 8980424

Hvanneyri, Borgarfirði
Ullarselið & Landbúnaðarsafn Íslands
Opið alla daga 11:00-17:00
S. 4370077 www.ull.is
S. 8447740 www.landbunadarsafn.is

Þjóðvegur 85. 24 km norðan við Húsavík.

info@hotelheidmork.is Sími 564-6600 GSM 898-7510 Ögurhvarf 4

Camping 66.12° north
Mánárbakka Tjörnesi

Tjaldsvæði 24 km
norðan við Húsavík

Tjaldsvæðið Systragil við Vaglaskóg
Í skjóli trjáa við lindina hjalandi.
Frábær aðstaða, nægt rafmagn,
gönguleiðir, golf, stutt til Akureyrar,
á Húsavík og í Mývatnsveit.

S: 8980424 og 8662424
facebook.com/camping6612

www.systragil.is

sími 860-2213
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Landbúnaðarháskóli Íslands:

Metaðsókn í landslagsarkitektúr og lífræna ræktun matjurta

Mikill fjöldi umsókna hefur
borist Landbúnaðarháskóla
Íslands bæði í háskólanám
og starfsmenntanám skólans.
Aðsóknin í grunnám (BS) við
skólann jókst um 51,1% á milli
ára.
Aukningin er hlutfallslega
langmest í BS-nám í landslags
arkitektúr, þar nemur aukningin
240% á milli ára, fjölgun umsókna
í garðyrkjunám á Reykjum nam
45% og umsóknum í búvísindanám
fjölgaði um 40%.
Við skólann er einnig boðið

upp á framhaldsnám til meistaraog doktorsgráðu. Á meistarastigi
er boðið einstaklingsmiðað rann
sóknanám og starfsmiðað meistara
nám í skipulagsfræði. Í skipulags
fræði er mikil aukning frá því í
fyrra en 18 eru skráðir til náms
á fyrsta ári í haust, en til saman
burðar voru sjö nemendur árið áður.
Nemendum í doktorsnámi hefur
fjölgað á undanförnu ári og hafa
aldrei verið fleiri en nú. Þá vörðu
tveir nemendur doktorsritgerðir
sínar nú í júnímánuði.
Ragnheiður I. Þórarinsdóttir,

rektor Landbúnaðarháskóla Íslands,
segir það mikið gleðiefni að sjá
hversu mikinn áhuga ungt fólk sýnir
námi í Landbúnaðarháskóla Íslands
og hversu dreifing umsókna er mikil.
„Það er gaman að sjá aukinn áhuga
á búvísindanámi, en þar hefur orðið
aukning um 40% milli ára. Mikilvægt
er að fjölga vísindamönnum á breiðu
sviði búvísinda, en þar hefur skort
á nýliðun á undanförnum árum.
Þá er greinilegt af umsóknum til
brautar náttúru- og umhverfisfræða
að áframhaldandi áhugi er á
sjálfbærri þróun og jafnvægi

verndunar og nýtingar. Þá gleður
það mig sérstaklega að sjá
þessa miklu fjölgun umsókna í
starfsmenntanámið okkar, bæði á
Hvanneyri og á Reykjum. Aldrei
hafa fleiri sótt um að komast að í
garðyrkjunámi á Reykjum og færri
komast að en vilja í búfræði.
Það er því bjart fram undan hjá
Landbúnaðarháskóla Íslands og ljóst
að öflugt starf, spennandi námskrár
og markvisst kynningarstarf skólans
er að skila góðum árangri.“
Landbúnaðarháskóli Íslands býr
við þá sérstöðu að bjóða bæði upp

á háskólanám og starfsmenntanám
á framhaldsskólastigi. Aðsókn í
starfsmenntanám skólans sló öll
fyrri met í vor með samtals 280
umsóknum.
Má þar sérstaklega nefna góða
aðsókn í garðyrkjunám á Reykjum
þar sem 136 umsóknir bárust og
hafa þær aldrei verið jafnmargar
í sögu skólans. Flestir sækja
um í lífræna ræktun matjurta en
þar sóttu 45 nemendur um nám.
Aðsókn er einnig góð í ylrækt,
með 26 umsóknir, og 10 í garð- og
skógarplöntuframleiðslu. 
/VH

Ef þú vilt bregða
þér af bæ…
Félagsmönnum í Bændasamtökum Íslands
býðst að leigja orlofsíbúð í Kópavogi til lengri
eða skemmri tíma allt árið um kring.
Íbúðin er í fjölbýlishúsi í
Þorrasölum 13-15 og rúmar
auðveldlega fjóra gesti.
Í henni eru tvö svefnherbergi,
rúmgóð stofa sem er
sambyggð eldhúsi, bað- og
þvottaherbergi og svalir.
Stutt er í alla þjónustu,
m.a. sundlaug, golfvöll og
fjölbreyttar verslanir.
Nánari upplýsingar um
íbúðina er að finna á bondi.is.

Mat á umhverfisáhrifum

Aðild að Bændasamtökunum borgar sig

Álit Skipulagsstofnunar

Bókanir á Þorrasölum fara í gegnum Orlofsvef BÍ á vefslóðinni
orlof.is/bondi

Breikkun Vesturlandsvegar á Kjalarnesi

Fyrir okkur öll

Flóamannabók er jólabókin í ár
Allir sem unna sögu
Flóans og flóamanna
geta farið að hlakka til
haustsins því fyrstu tvær
bækurnar í væntanlegri
Flóamannabók,
þar
sem fjallað er um
Hraungerðishrepp, eru á
leiðinni í prentun.
„Bækurnar eru skrifaðar
af Jóni M. Ívarssyni,
sagnfræðingi
og
lesnar yfir af þeim
frændum Svavari Sigmundssyni
og Guðmundi Stefánssyni. Þeir
sem gerast heiðursáskrifendur fá
nöfn sín birt á heiðursnafnalista í
bókinni. Þeir og jafnframt hinir sem
gerast áskrifendur fá bókina á 20
þúsund krónur, sem er kosta boð,“
segir Guðni Ágústsson um

væntanlega
útgáfu bókanna. „Í
bókunum er rakin
saga Flóans, fólksins
og bæjanna í máli og
myndum. Myndirnar
eru yfir tvö þúsund
talsins og margar
fágætar. Bækurnar
eru
einstakar
upplýsingabækur
og verða lesnar
upp til agna. Ég bið
væntanlega kaupendur að fylla
út listann hér til hliðar og mynda
hann svo eða skanna og senda á
sigmstef@gmail.com. Heimilisfang
Sigmundar er Logafold 163,
112 Reykjavík, kjósi fólk að nota
þjónustu Póstsins. Hann er með
s. 898-6476,“ segir Guðni.

Skipulagsstofnun hefur gefið álit sitt um mat á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000. Álitið liggur frammi hjá Skipulagsstofnun,
Borgartúni 7b, Reykjavík. Álitið og matsskýrslu Vegagerðarinnar er
einnig að finna á vef stofnunarinnar www.skipulag.is.

Heiðuráskrift og/eða áskrift
Flóamannabók – Byggðasaga Flóahrepps
Ég undirrituð / undirritaður panta hér með eitt eintak af fyrstu tveimur
bókum Flóamannabókar – Byggðasögu Flóahrepps, þar sem fjallað er um
Hraungerðishrepp. Nafn einstaklings eða fyrirtækis sem tiltekið er hér að
neðan verður skráð í heiðursáskriftalista fremst í Flóamannabók en hjón og
sambúðafólk geta skráð nöfn sín saman og fá eitt eintak af hvorri bók.
Verð bókanna er kr. 20.000 sem greiðist eigi síðar en 1. september 2020.
Reikningur verður sendur áskrifendum í heimabanka eða pósti ef óskað er.
Bækurnar verða afhentar við útgáfu sem áætluð er fyrir jól 2020.

Nafn:
Nafn/ nöfn eða heiti sem skrá skal á heiðursnafnalistann:

Jafnframt geta einstaklingar og gerst áskrifendur og fá bækurnar á sama verði

Kennitala greiðanda:
Heimilisfang:
Símanúmer:
Tölvupóstfang:
Óska eftir reikningi í pósti __ Heiðursáskrift __
Óska eftir reikningi í heimabanka __ Áskrift __
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Palmse vagnar

NÝTT

PT3925 með vökvahliðum
Burðargeta 13,1 tonn
Kr. 2.690.000.- án vsk

FERREL malarvagn
Burðargeta 13 tonn
Niðurfellanleg skjólborð öðru megin
Kr. 2.490.000.- án vsk

PT3925-19T Kr. 3.290.000.- án vsk
Burðargeta 19 tonn. Með vökvahliðum. Dekk 600/50R22,5

SLÆR Í GEGN

Samasz diskasláttuvélar KDT260
Vinnslubreidd: 2,6 metrar
Kr. 1.090.000.- án vsk
Samasz diskasláttuvélar KDT300
Vinnslubreidd: 3 metrar
Kr. 1.190.000.- án vsk
Samasz diskasláttuvélar KDT340
Vinnslubreidd: 3,4 metrar
Kr. 1.290.000.- án vsk

Samasz diskasláttuvél KT341
Vinnslubreidd: 3,4 metrar
Miðjuhangandi Kr. 1.790.000.- án vsk

Net- og plastlager frá Búvís um land allt
Hagaland

Ós

Klifahagi
Bakki
Síða

Akureyri

Svínabakkar
Hrifla

Réttarholt
Páfastaðir
Auðólfsstaðir

Hagi
Hvammstangi

Skipalækur
Efri-Fitjar

Miðskógur
Dalsmynni
Brúarland

Hlöðutún

Meðalfell

Baldur Grétarsson
Skipalæk - 701 Egilsstöðum
Sími: 471 3131 / 861 1961

Austurhlíð

Smyrlabjörg

Flúðir
Langsstaðir

Sigurbjörn Karlsson
Smyrlabjörgum - 781 Höfn í Hornafirði
Sími: 892 9074

Sigurþór Gíslason
Meðalfelli - 276 Mosfellsbær
Sími 566 7060 / 897 7690

Magnús Guðmundsson
Efra Hvoli - 861 Hvolsvelli
Sími: 892 2488 / 487 8334

Brynjólfur Guðmundsson
Hlöðutúni - 311 Borgarnesi
Farsími: 863 7398

Hjálmar Ágústsson
Langsstöðum - 801 Selfoss
Sími 482 1035

Efri-Hvoll

Rúnar Örn Guðmundsson
Síðu – 541 Blönduós
Sími: 695 3363

Búvís ehf
600 Akureyri
Sími: 465 1332 / 660 1648

Haraldur Bjarnason
Haga II - 451 Patreksfirði
Sími: 456 2054 / 869 1047

Auðólfstaðabúið
Auðólfstöðum - 541 Blönduós
Sími: 452 4757 / 864 0238

Vagn Haukur Sigtryggsson
Hriflu II – 641 Húsavík
Sími: 464 3259 / 848 4476

Brynjúlfur Steinar Guðbrandsson
Brúarlandi I - 311 Borgarnesi
Farsími: 894 2708

Högni Jónsson
Ósi - 415 Bolungarvík
Sími: 456 7397 / 892 0569

Sigurður Baldursson
Páfastöðum 560 - Varmahlíð
Sími: 453 8175 / 895 4166

Stefán Pétursson
Klifshaga - 671 Kópasker
Sími: 465 2227 / 659 8927

Jón Bjarnason
Skipholti 3, 846 Flúðum
Sími: 848 2599

Atli Sveinn Svansson
Dalsmynni – 311 Borgarnes
Sími: 662 1345

Ingibjörn Gunnarsson
Fífusundi 5, Hvammstanga
Sími: 847 6587

Róbert Jónsson
Réttarholti – 560 Varmahlíð
Sími 453 8258 / 891 9161

Gunnar Þóroddsson
Hagalandi - 681 Þórshöfn
Sími: 468 1368 / 892 5268

Trausti Hjálmarsson
Austurhlíð 2 - 801 Selfossi
Sími: 486 8948 / 865 9284

Skúli Hreinn Guðbjörnsson
Miðskógi – 371 Búðardal
Sími: 480 0000

Gunnar Þorgeirsson
Efri Fitjum – 531 Hvammstangi
Sími: 451 2554 / 894 2554

Þór Ingvason
Bakka - 621 Dalvík
Sími: 466 3171 / 844 9371

Jóhann Marvinsson
Svínabökkum – 690 Vopnafjörður
Sími 473 1527 / 846 3563

Sími 465 1332
www.buvis.is

