
18. tölublað 2020 ▯ Fimmtudagur 24. september ▯ Blað nr. 571 ▯ 26. árg. ▯ Upplag 32.000 ▯ Vefur: bbl.is

Úr ferð í Almenninga. Fjallhestar á heimleið að Nesi (Merkurnesi) og sést Dímon fram undan.  Mynd / Emma Nink, starfsmaður í Skálakoti

Ullarbirgðir hafa safnast upp víða um heim vegna COVID-19:

Verðhrun á ull á heimsmarkaði
– Verulegar verðlækkanir hjá Ístex á ullarverði til bænda en íslenski lopinn nýtur samt enn algjörrar sérstöðu á heimsvísu
Nær 40% verðfall hefur verið á ull 
á milli ára á heimsmarkaði sem er 
með því allra mesta sem þekkist 
á hrávöruviðskiptum samkvæmt 
Trading Economics. Einungis 
húshitunarolía hefur fallið meira 
í verði. Þá hefur ull í Bretlandi, sem 
Ístex miðar við, lækkað enn meira, 
eða um 50% á nokkrum mánuðum. 

Þetta verðhrun á ull hefur bein 
áhrif á ullarverð Ístex til íslenskra 
sauðfjárbænda, sem lækkar nú 
umtalsvert á milli ára. 

Þó hæsta verð sem Ístex greiðir 
fyrir ull sé óbreytt, þá hefur 
meðalverð fyrir 10 flokka af haustull 
lækkað úr rúmum 285 krónum á kíló 
árið 2019 niður í 247 krónur á kílóið 
2020, eða um 13,5% að meðaltali. 
Þrátt fyrir svo mikla lækkun er 
verðið hjá Ístex samt mun hærra 
en fæst á heimsmarkaði. Því til 
viðbótar kemur stuðningur ríkisins 
við sauðfjárræktina og ræktunar 
fjár til ullarvinnslu samkvæmt 
búvörusamningum. Þar er greitt 
samkvæmt gæðum á hvert kíló 
hreinnar ullar miðað við alla innlagða 
ull á tímabilinu 1. nóvember–31. 
október ár hvert. Slíkur stuðningur 
er reyndar tíðkaður víða um heim auk 

þess sem sum ríki veita nú sérstakan 
stuðning vegna COVID-19, sem ekki 
er gert hér. 

Samkvæmt nýrri verðskrá Ístex 
rokkar verðið á haustull eftir flokkum 
frá 0 krónum upp í 515 krónur á 
kílóið. Meðalverðið er 247 krónur 
á þeim 10 flokkum sem gefnir eru 
upp, en þar af er nú ekkert greitt 
fyrir lélegasta ullarflokkinn. Fyrir 
vetrarull er greitt allt frá 20 krónum 
og upp í 60 krónur á kíló, en fyrir 
lélegasta flokkinn í vetrarullinni er 
nú ekkert greitt.

Vinsældir lopans með ólíkindum

Staðan hér á landi er samt afar sérstök 
í alþjóðlegu samhengi vegna þess að 
eftirspurn á lopa handprjónabandi 
hefur verið með ólíkindum það 
sem af er ári bæði hérlendis og 
erlendis. Þetta kemur fram í grein 
Sigurðar Sævars Gunnarssonar, 
framkvæmdastjóra Ístex, sem 
birt er á bls. 47 í blaðinu í dag. 
Prjónafólk hefur verið afar duglegt 
við prjónaskap og segir Sigurður að 
í vinnslu á lopa vanti lambsull og 
sauðaliti. Verð fyrir þá flokka mun 
því haldast óbreytt frá fyrra ári. Þá 

eru að hans mati ákveðin tækifæri í 
svartri vetrarull og mislitri lambsull. 

Um 50% ullarinnar nýtist í lopa

Aðeins hluti af íslensku ullinni nýtist 
í lopa, eða að meðaltali um 50% af 
því sem bændur skila til vinnslu hjá 
Ístex. Að sögn framkvæmdastjóra 
getur nýtingin svo sveiflast verulega 
á milli ára, en hefur aukist undanfarin 
ár. Sá hluti íslenskrar ullar sem nýtist 
ekki beint í vinnslu hjá Ístex hefur 
verið fluttur út. 

Ístex notar 1. flokk,  af lambsull 
og sauðaliti í framleiðslu af 
lopablöndum. Þá er hluti af mislitri 
haustull notaður í ákveðna liti. 
Hins vegar nær Ístex ekki að nota 
vetrarullina í lopa sem og  2. og 3. 
flokk.

„Hér er aðallega um að ræða 
annan flokk (H2), þriðja flokk 
(H3), mislitan annan flokk (M2), 
heilsársull og snoð. Þessi ull er að 
mestu notuð í gólfteppaband. Þetta 
er iðnaðargeiri sem hefur átt mjög 
erfitt á COVID-19 tímum. Það er því 
ljóst að erfið staða er komin upp með 
þann hluta íslenskrar ullar sem hefur 
farið í útflutning,“ segir Sigurður í 

grein sinni. Hann sagði í samtali við 
Bændablaðið að birgðir væru farnar 
að hlaðast upp af þessari iðnaðarull. 

Íslenski lopinn í sérstöðu

Verð á íslenskri ull hefur nokkuð 
fylgt bresku hreinullarvísitölunni. 
Hún hefur nú lækkað um 50% á 
nokkrum mánuðum. Staðan var slík 
á markaðnum vegna lítilla viðskipta 
að mönnum þótti ekki taka því að 
uppfæra vísitöluna á bilinu 10. mars 
og fram í miðjan júlí.

Samkvæmt heimildum Norilia, 
sem safnar og kaupir norska ull, 
voru um 9.000 tonn óseld af ull í 
Bretlandi í byrjun nýs ullartímabils 
síðastliðinn júní, eða um 1/3 af ull 
síðasta árs. Þeir hafa því sett allt verð 
af öllum flokkum niður í 0 kr. til 
norskra bænda í vetur. Norðmenn 
nota um 20% af norskri ull í 
framleiðslu innanlands. 

Ef litið er á heimsmarkaðsverð á 
fínull (FRED-Global price of Wool, 
Fine), þá er staðan síst betri svo 
vinsældir íslenska lopans nú virðast 
í algjörum sérflokki. Þannig féll 
kílóverð á fínni ull úr rúmum 1.225 
sentum í ágúst 2019 í rúm 801 sent, 

eða 0,8 dollara í ágúst 2020, sem er 
um nærri 65%. Því var verið að greiða 
sem nam um 108 íslenskum krónum 
að meðaltali fyrir kílóið af fínni ull 
á heimsmarkaði í ágúst. Var verðið 
nú það lægsta sem sést hefur síðan í 
ágúst 2009. Það ár fór verðið reyndar 
lægst í febrúar í 586 sent á kíló. Þetta 
er fyrir utan stuðningsgreiðslur við 
landbúnað sem er mjög mismunandi 
eftir löndum. 

Stuðningur vegna COVID-19

Í einhverjum tilvikum hafa ríkis-
stjórnir ákveðið að taka upp 
sérstaka aðstoð við landbúnað 
vegna COVID-19. Sem dæmi hafa 
Bandaríkin tekið upp sérstakar 
stuðningsgreiðslur (Coronavirus 
Food Assistance Program 2 - CFAP 
2) við ullarframleiðslu bænda þar 
í landi. Það er til viðbótar öðrum 
landbúnaðarstuðningi. Nemur það 
um 1,4 dollurum á kg á flokkaða ull, 
eða sem svarar um 189 krónum fyrir 
hvert kíló. Í heild leggur bandaríska 
ríkið 19 milljarða dollara (um 2.600 
milljarða ísl. kr.) í aukna styrki til 
alls landbúnaðar vegna COVID-19 
á yfirstandandi ári.    /HKr. 

Skattafrádráttur 
vegna skógræktar
Frá og með tekjuárinu 2020 geta 
lögaðilar fengið frádrátt á tæpu 
prósenti tekjuskatts vegna kostn-
aðar við skógrækt og fleiri aðgerð-
ir sem leiða til kolefnisbindingar. 
Markmið laga um þessi efni er að 
auka þátttöku fyrirtækja í öllum 
atvinnugreinum í baráttunni gegn 
hlýnun loftslags.

Í frumvarpinu, sem orðið er að 
lögum, fólst breyting um tekjuskatt 
sem kveður á um frádrátt vegna 
framlaga til aðgerða sem gagnast 
kolefnisjöfnun. Þessi frádráttur getur 
að hámarki numið 0,85% af tekj-
um viðkomandi lögaðila á því ári 
sem framlögin eru innt af hendi. Í 
lagatextanum segir að þetta eigi við 
aðgerðir í rekstri til kolefnisjöfnunar 
sem og fjárframlög til skógræktar, 
uppgræðslustarfa og endurheimtar 
votlendis.

Til framlaga teljast, auk fjárfram-
laga til sjóða, stofnana, sjálfseignar-
stofnana og samtaka sem vinna að 
kolefnisjöfnun, verklegar fram-
kvæmdir sem fyrirtæki taka að sér í 
samvinnu við sjóði, stofnanir, sjálfs-
eignarstofnanir og samtök og taka 
ekki greiðslu fyrir. Til framlaga telst 
einnig framkvæmdakostnaður, svo 
sem fæði og ferðir, þegar um er að 
ræða sjálfboðaliðastörf starfsmanna 
fyrirtækis til kolefnisjöfnunar. /VH
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Tilboðsmarkaður með greiðslumark mjólkur:

Gild tilboð um sölu á greiðslumarki 
voru 13 og gild kauptilboð 209
– Jafnvægisverð er 249 krónur á mjólkurlítrann
Á tilboðsmarkaði með greiðslu
mark mjólkur 1. september tóku 
kauptilboð nær undan tekningar
laust mið af settu hámarks verði, 
eða 294 krónur fyrir hvern mjólk
urlítra. Það var því jafnvægisverð. 

Samkvæmt upplýsingum úr 
ráðuneytinu bárust 13 gild tilboð 
um sölu á greiðslumarki mjólk-
ur en gild tilboð um kaup voru 
209. Þetta er annar markaðurinn 
með greiðslumark eftir að samið 
var um endurskoðun á samstarfs-
samningi um nautgriparækt milli 
ríkis og bænda á síðasta ári. Þetta 
er hins vegar fyrsti markaðurinn 
eftir að ákveðið var að hámarksverð 
á markaði myndi nema þreföldu 
afurða stöðvaverði.

Þrjú kauptilboð undir 
jafnvægisverði

Tilboð voru send með rafrænum 
hætti í gegnum AFURÐ, sem er 

greiðslukerfi landbúnaðarins. Fjöldi 
kauptilboða undir jafnvægis verði 
voru þrjú.

„Þeir sem lögðu inn tilboð um 
sölu á greiðslumarki á verði 294  kr./l 

eða lægra selja nú greiðslumark sitt. 
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðu-
neytið mun nú senda öllum tilboðs-
gjöfum upplýsingar um afgreiðslu 
tilboða og gera breytingar á skrán-

ingu greiðslumarks þegar uppgjör 
hefur farið fram. Upplýsingar um 
greiðslumark sitt geta bændur nálg-
ast í AFURÐ“, segir í tilkynningu 
ráðuneytisins. 

Niðurstöður tilboðsmarkaðarins 
voru eftirfarandi:

• Greiðslumark sem boðið var 
fram (sölutilboð) voru alls 
845.349 lítrar

• Greiðslumark sem óskað 
var eftir (kauptilboð) voru  
9.762.556 lítrar

• Greiðslumark sem við-
skipti ná til eftir opnun til-
boða (jafnvægismagn) voru 
845.349 lítrar að andvirði 
248.532.606 kr.

Sérstök úthlutun til nýliða er 5% 
af sölutilboðum, eða 42.499 lítrar.  
Fjöldi gildra kauptilboða frá ný-
liðum voru 12. /smh

Samráðshópur um betri merkingar matvæla skilar tillögum:

Hugmyndir um sérstakt Búvöru-
merki fyrir íslenskar matvörur
– Lagt til að farið verði í átaksverkefni til að auka meðvitund neytenda um þeirra rétt
Samráðshópur um betri merk
ingar matvæla hefur skilað tólf 
tillögum til sjávarútvegs og 
landbúnaðarráðherra. Ein þeirra 
tengist svokölluðu Búvörumerki, 
en hópurinn telur að innleiðing 
þess myndi auðvelda upplýst val 
neytenda tengt uppruna búvara 
og sjái því ávinning af því fyrir 
neytendur. 

Hópurinn vill jafnframt sjá að 
framleiðendur verði hvattir til að 
leggja metnað sinn í að merkja á 
skýran hátt upprunaland búvara, 
óháð því hvort þeim sé það skylt 
eða ekki. 

Að lágmarki 75 til 80 prósent 
íslenskt hráefni

Í tillögunum kemur fram að 
Bændasamtök Íslands hafi lýst yfir 
vilja til að eiga og reka slíkt merki, 
en hugmyndin er að þær matvörur 
sem eru framleiddar úr að lágmarki 
75 til 80 prósentum íslensks hráefnis 
geti borið merkið.

Verkefni samráðshópsins er þáttur 
í samkomulagi sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra, Bændasamtaka 
Íslands, Neytendasamtakanna, 
Samtaka verslunar og þjónustu, 
Félagi atvinnurekenda, og Samtaka 
iðnaðarins sem undirritað var í 
febrúar 2019. Samkomulagið lýtur 
að því að gera gangskör í því að bæta 
merkingar á matvælum og tryggja 
betur rétt neytenda til upplýsinga.

Leggur samráðshópurinn til að 
átaksverkefni verði hrundið af stað 
sem miði að því að tryggja aukna 
meðvitund neytenda um rétt þeirra 
til upplýsinga um matvæli og hvar 
þeir geti nálgast slíkar upplýsingar. 

Átakið leiði einnig til þess að 
fyrirtæki verði betur meðvituð um 
þær kröfur sem til þeirra eru gerðar. 

Nýlegar tæknilausnir gefa 
möguleika á betri upplýsingum

Oddný Anna Björnsdóttir, sjálf-

stæður ráðgjafi, er formaður sam-
ráðshópsins. Hún segir að víðtækar 
kröfur um merkingar komi fram í 
reglugerð um miðlun upplýsinga 
um matvæli til neytenda, sem og í 
sértækri löggjöf, bæði séríslenskri 
og evrópskri. Hafa beri í huga að 
stjórnvöld séu bundin alþjóðlegum 
skuldbindingum, aðallega EES-
samningnum og hafi því ekki leyfi 
til að gera meiri kröfur til íslenskra 
fyrirtækja. „Dæmi um það er að 
ekki er hægt að skylda innlenda 
framleiðendur til að tilgreina upp-
runaland kjöts í unnum kjötvörum 
og tilbúnum réttum. Á nýlega 
uppfærðum vef Matvælastofnunar 
eru ítarlegar og aðgengilegar upp-
lýsingar um þær reglur sem gilda 
um merkingar matvæla og hvaða 
upplýsingum neytendur eigi rétt 
á. Hópurinn benti hins vegar á ný-
legar tæknilausnir, annars vegar 
Gagnalaug GS1 Ísland og hins 
vegar bálkakeðjutæknina, sem 

geta stóraukið upplýsingagjöf til 
neytenda í þessum efnum,“ segir 
Oddný Anna.

Ítarlegri upplýsingar um matvæli

„Þá leggur hópurinn meðal annars til 
að hér á landi verði gerðar sambæri-
legar kröfur um merkingar fiskafurða 
og innan ESB, en þar eiga neytendur 
rétt á mun ítarlegri upplýsingum. Eins 
bendir hann á að mikilvægt sé að upp-
lýsa og hafa eftirlit með því að á bæði 
forpökkuðum og óforpökkuðum mat-
vælum, til dæmis á veitingastöðum, sé 
skylt að tilgreina með forskeyti ef um 
sé að ræða staðkvæmdarvöru. Ekki sé 
leyfilegt að nota eingöngu orðið kjöt, 
egg, smjör eða rjómi sem dæmi, ef um 
jurtavöru er að ræða, því neytendur 
hafi rétt á að vita hvaða hráefni þeir 
séu að kaupa. Hópurinn telur jafn-
framt nauðsynlegt að auðvelda að-
ilum á markaði að skilja hvenær vara 
teljist ekki íslensk í skilningi ákvæða 
fánalaga og kalla eftir leiðbeiningum 
um inntak hugtaksins „nægileg að-
vinnsla“, sem þar er að finna,“ segir 
Oddný Anna enn fremur. /smh

Íslenskur matur. Samráðshópur hefur skilað tólf tillögum til ráðherra um betri merkingar matvæla.  Mynd / HKr.

Oddný A. Björnsdóttir.  Mynd / Aðsend

Neyðarlínan mun tryggja full
nægjandi fjarskiptasamband á bæj
um á Austurlandi áður en gamla kop
arkerfið, heimasíminn, verður lagt 
niður á næstu vikum.

Austurland:
Fjarskiptasamband 
tryggt á bæjum
Samgöngu og sveitarstjórn
arráðuneytið hefur náð samkomu
lagi við Neyðarlínuna um að 
tryggja fullnægjandi fjarskipta
samband á bæjum á Austurlandi 
áður en gamla koparkerfið, heima
síminn, verður að fullu lagt niður 
á næstu vikum. 

Í tilkynningu á heimasíðu ráðu-
neytisins segir að fyrsti áfangi 
Símans við að fasa út PSTN kopar-
kerfið, heimasíma, hefjist 1. október 
næstkomandi. Undir þann áfanga 
falla ýmsir staðir í dreifbýli, meðal 
annars í póstnúmeri 701, sem tengj-
ast símstöðinni á Brúarási á Héraði. 
Neyðarlínan mun því hraða fram-
kvæmdum við að bæta farnetssam-
band á tilteknum bæjum á Jökuldal 
á Fljótsdalshéraði, í samvinnu við 
Landsvirkjun og Símann. Sama mun 
gilda um önnur svæði á landinu þar 
sem á þarf að halda.

Í tilkynningunni er haft eftir 
samgöngu- og sveitarstjórnarráð-
herra að síðastliðið ár hafi hann lagt 
mikla áherslu á að ljósleiðaravæða 
byggðir landsins í gegnum verkefnið 
Ísland ljóstengt. „Það er gríðarlega 
metnaðarfull stefna. Það er á hinn 
bóginn mikilvægt að samfella sé í 
þessari framþróun og að gamla kop-
arkerfið verði ekki lagt af áður en 
tryggt er að allir bæir hafi öruggt 
símasamband. Því hef ég beint því 
til Neyðarlínunnar að tryggja að 
ekki komi til þess að einstaka bæir 
verði sambandslausir við umheim-
inn í þessu ferli. Það væri óásætt-
anlegt.“  /VH

Byggðamálaráð:
Fagnar Loftbrú
Byggðamálaráð hefur sent frá sér 
ályktun þar sem það fagnar tilkomu 
Loftbrúar og telur verk efnið vera 
eina mikilvægustu byggða og sam
gönguaðgerð síðari ára. Loftbrú 
veitir 40% afslátt af heildarfar
gjaldi fyrir allt að sex innanlands
flug á ári og markmiðið er að bæta 
aðgengi íbúa á landsbyggðinni sem 
búa fjarri höfuðborginni að mið
lægri þjónustu.

Í ályktun sinni tekur byggðamálaráð 
undir með ráðherra byggðamála að 
það sé mikið réttlætismál að þeir 
sem búa fjarri höfuðborginni en vilja 
og þurfa að sækja þjónustu þangað 
fái niðurgreiðslu á ferðum sínum 
með flugi. Loftbrúin væri hluti af 
stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar 
og tilgreind bæði í byggðaáætlun og 
samgönguáætlun.

„Hér er um að ræða mikilvæga 
aðgerð, sem ég myndi segja að væri 
ein stærsta byggða- og samgöngu-
aðgerð síðari ára,“ segir Ágúst Bjarni 
Garðarsson, formaður byggðamála-
ráðs. „Þetta er mál sem hefur verið á 
dagskrá ráðherra síðan hann kom inn 
í ráðuneytið. Það er því sérstaklega 
ánægjulegt að Loftbrúin sé nú orðin 
að veruleika.“  /VH



Bændablaðið | Fimmtudagur 24. september 2020 3

Skellum okkur saman í birkimó!
Söfnum birkifræi og breiðum birkiskógana út á ný.

Nánari upplýsingar á  birkiskogur.is

Verkefni á vegum:

Samstarfsaðilar:

Birkifræ
L A N D S ÁTA K  Í  S Ö F N U N  B I R K I F R Æ S

Vertu með í 
að klæða landið. 
Settu birkifræið 

í tunnuna! 
birkiskogur.is

Samstarfsaðilar:

Verkefni á vegum:
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Landssamtök sauðfjárbænda segja afurðaverð 2020 mikil vonbrigði:

Segja tækifæri til að hagræða í slátrun, 
vinnslu og markaðssetningu
– Forstjóri SS segir að til að hækka verð þurfi að vera hóflegur skortur á vörunni
Í fyrstu útgáfum af verðskrám 
sláturleyfishafa, vegna sauð
fjár slátrunar 2020, var lands
meðaltalshækkun á afurðaverði 
til bænda 6,4 prósent frá síðasta 
ári, eða reiknað meðalverð upp á 
499 krónur á kíló dilka. Fljótlega 
eftir að allar verðskrár höfðu 
verið birtar bárust uppfærslur á 
þeim frá tveimur sláturleyfishöf
um. Eftir þær hækkanir stendur 
reiknað meðalverð í 502 krónum, 
sem er hækkun um 7,1 prósent. 

Byggja þeir útreikningar á 
útkomunni úr síðustu sláturtíð. 
Lands samtök sauðfjárbænda (LS) 
höfðu í ágúst gert kröfu um að 
afurðaverð til bænda færi í 600 
krónur á kílóið að lágmarki í ágúst 
og byggði hana meðal annars á 
almennri verðlagsþróun í landinu.

Til samanburðar má nefna að 
árið 2019 var 16,7 prósent lands
meðaltalshækkun frá 2018, eftir 
þær uppbætur sem þá skiluðu sér 
í verðskrár. 

Forsendur fyrir meiri hækkunum

Guðfinna Harpa Árnadóttir, for
maður LS, segir mikil vonbrigði að 
það afurðaverð sem fram er komið 
sé ekki hærra. „Það eru, að okkar 
mati, forsendur fyrir meiri hækkun 
til sauðfjárbænda.  Ef fer sem 
fram horfir þá munum við áfram 
sjá verulegan samdrátt í greininni. 
Það má segja að við séum að horfa 
á fjórða árið í röð þar sem mörg 
bú munu hafa mjög takmarkaða 
launagreiðslugetu.  Nú er staðan sú 
að hjá mörgum bændum er ekki af 
neinu að taka og þá er ljóst hvert 
mun stefna,“ segir Guðfinna Harpa.

Ýmsir hafa furðað sig á því að 
afurðastöðvarnar geti ekki boðið 
betur, sérstaklega vegna þess að 
löngum hefur verið talað um að 
þær séu nú í eigu sauðfjárbændanna 
sjálfra og því ætti að vera til stað
ar skilningur á stöðu greinarinnar. 
Guðfinna Harpa segir málið ekki 
svo einfalt að sauðfjárbændur eigi 
afurðastöðvarnar. „Þær eru ólíkar að 

uppbyggingu, eigendasamsetningin 
ólík og sauðfjárbændur í miklum 
minnihluta stjórnarmanna í þessum 
félögum.“

Kallað eftir skýringum 
afurðastöðvanna

Að sögn Guðfinnu Hörpu hafa LS 
kallað eftir því að afurðastöðvarnar 
komi fram og skýri stöðuna; hvers 
vegna ekki náist fram leiðrétting 
á afurðaverði. „Við vitum að á 
undanförnum misserum hafa orðið 
grundvallarbreytingar á tollvernd 
sem breyta miklu varðandi stöðu 
afurðastöðvanna gagnvart verslun
inni. Verðþróun lambakjöts á smá
sölumarkaði hefur ekki fylgt þróun 
vísitölu neysluverðs og ekki má síðan 
gleyma þeim áhrifum sem COVID19 
hefur haft með beinum hætti á rekstur 
afurðastöðva og ekki síður þróun á 
mörkuðum hér á landi og erlendis. 

Við ítrekum það hins vegar að það 
eru fyrst og fremst stjórnendur afurða
stöðvanna sem þurfa að stíga fram og 
skýra stöðuna og hvað þarf til, til þess 
að afurðaverð á lambakjöti verði það 
sem það þarf að vera til að rekstur 
sauðfjárbúa gangi upp. 

Sendar voru fyrirspurnir til 
þriggja af stærstu sláturleyfis
höfunum, þar sem óskað var 
eftir viðbrögðum við þessu ákalli 
LS. Steinþór Skúlason, forstjóri 
Sláturfélags Suðurlands, segir í sínu 
svari að félagið hafi farið varlega í 

að segja til um framtíðina því hún 
sé um margt óviss. „Breyting í fram
boði eða verði á einni kjöttegund 
– sama hvort hún er innlend eða 
innflutt – hefur áhrif á aðrar.

Um kindakjöt gildir sama og um 
allar aðrar vörur. Til að hækka verð 
þarf að vera seljendamarkaður sem 
kallað er, þ.e. hóflegur skortur á 
vörunni.

Svo gildir það um flestar vörur 
að hærra verð dregur úr eftirspurn. 
Verðhækkun getur því minnkað inn
landssölu svo mikið að auka þurfi 
útflutning aftur sem dregur þá niður 
verð,“ útskýrir Steinþór.

Rekstur afurðafyrirtækja  
verið þungur

Ágúst Torfi Hauksson, fram
kvæmda  stjóri Norðlenska, segir 
stöðuna vera þannig að kostnaður 
við rekstur framleiðslufyrirtækja í 
kjötgeira hafi hækkað mjög mikið 
umfram verðlag á síðustu árum, 
til dæmis hafi laun og flutningar 
hækkað langt umfram verðlag. 
Þetta hafi meðal annars valdið því 
að rekstur afurðafyrirtækja hefur 
verið þungur undanfarin ár.

„Það er því alveg ljóst að þótt 
verð á lambakjöti til dæmis hefði 
haldið í við verðlag væri samt ekki 
um það ræða við þessar aðstæður að 
verð til bænda hefði getað gert það 
– afkoma afurðastöðva er ekki slík 
að þær geti tekið á sig fyrrgreindar 

kostnaðarhækkanir í meiri mæli en 
verið hefur. Það verður ekki betur 
séð þegar horft er heilt á geirann 
að afurðastöðvarnar hafi tekið á sig 
talsvert af þessum kostnaðarhækk
unum undanfarinna ára en þol til 
að ganga lengra í þeim efnum er 
lítið sem ekkert,“ segir Ágúst Torfi. 
Hann bætir við, að ofan á það leggist 
svo að verðþróun á lambakjöti hafi 
ekki fylgt annarri verðlagsþróun, 
sem sé í raun afleiðing offramboðs 
á markaði. „Á árinu 2019 og fram 
til dagsins í dag hefur verð lamba
kjöts hins vegar hækkað umfram 
verðlag. Aðstæður hafa verið á þá 
lund að unnt hefur verið að þokast 
í átt til leiðréttingar á verði lamba
kjöts. Vonandi getur sú þróun haldið 
áfram, þó það sé því miður alls ekki 
auglóst á þessum óvissutímum.“

Skúli Þórðarson, sauðfjárbóndi 
og framkvæmdastjóri Sláturfélags 
Vopnfirðinga, telur að ekki þurfi 
að fækka fé meira – innanlands
markaðurinn sé kominn í jafnvægi. 
Hann telur að með því að halda 
framleiðslunni í samræmi við sölu, 
sé smám saman hægt að auka virði 
sauðfjárafurða svo bændur beri meira 
úr býtum. „Svo þarf að hækka afurða
verðið um tíu prósent á ári þar til að 
framleiðslukostnaði er náð. Það tekur 
þrjú ár í viðbót; úr 500 krónum á kíló
ið í 550, síðan í 610 krónur og loks 
670 krónur,“ segir Skúli.

Ágústi Andréssyni, forstöðu manni 
Kjötafurðastöðvar Kaup félags Skag

firðinga, var einnig send fyrirspurn en 
svör hafa ekki borist.

Tækifæri til hagræðingar 
og sóknar

Þegar Guðfinna Harpa er spurð út 
í sjónarmið bænda um hver vanda
mál greinarinnar séu – og mögu
legar leiðir út úr þeim – segir hún 
að vandamálin séu margþætt. „Það 
eru flestir sammála um að það séu 
tækifæri til að hagræða í slátrun, 
vinnslu og markaðssetningu. Hluti 
af vandanum er sá að við höfum enga 
aðkomu að verðmyndun á markaði.  
Eins og kerfið er uppbyggt í dag þá 
geta allir aðilar í virðiskeðjunni tryggt 
sína afkomu meðal annars með því að 
lækka afurðaverð til bænda. Það geta 
ekki talist eðlileg viðskipti.“

Verðum að tryggja viðunandi 
afkomu og meiri stöðugleika 

„Í þessu umhverfi leita bændur nýrra 
leiða.  Fyrir suma eru tækifæri sem 
felast í því að selja beint til neytenda 
og jafnvel taka yfir hluta af fram
leiðsluferlinu frá slátrun til smásölu. 
Þetta mun aukast og er af hinu góða. 
En samt sem áður verðum við að 
tryggja heilt yfir að afkoma í sauð
fjárrækt sé viðunandi og ekki síður 
að við búum við meiri stöðugleika 
og fyrirsjáanleika en verið hefur,“ 
segir Guðfinna Harpa enn fremur. 
 /smh

Ágúst Torfi Hauksson, framkvæmda
stjóri Norðlenska. Mynd / Aðsend

Guðfinna H. Árnadóttir, formaður LS.
 Mynd / smh

Fáir erlendir ráðunautar á landinu í sumar:

Ráðgjafarmálin leyst með innlendum 
ráðunautum og fjarfundum
Síðasta heimsóknin fyrir lokun 
var 9.–11. mars þegar Annichen 
Eriksen, ráðunautur í lífrænum 
vörnum í gróðurhúsum, kom frá 
Noregi. Karvel L. Karvelsson, 
fram kvæmdastjóri RML, segir 
að eftir að ferðalög voru heimiluð 
aftur 15. júní með þeim skilyrð
um að ferðamenn færu í skimun, 
hafi Benny Jensen kartöfluráðu
nautur komið frá Danmörku 
dagana 22.–25. júní.  

„Hann fór í skimun í Danmörku 
fjórum dögum fyrir komu og svo 
aftur við komuna til landsins. 
Benny heimsótti kartöflubændur 
og fóru samskipti fram utandyra 
án snertinga eða návígis. Benny 
kom aftur í byrjun ágúst og mun 
aftur fara í skimun í Danmörku, en 
eins og staðan er núna er ekki krafa 
um skimun við komu hingað frá 
Danmörku,“ segir Karvel.

Hollenskur paprikuráðunautur 
var á landinu í júlí

„Chris Verberne papriku
ráðunautur kom hingað frá 
Hollandi 19. júlí og heimsótti 
paprikubændur. Hann fór í skimun 
fyrir komu  og aftur við komuna til 
landsins. Hann fór inn í gróðurhús 
og var þá í hlífðarfatnaði vegna 
plöntusóttvarna og þar að auki 
með andlitsgrímu og fylgdi 
eðlilegum sóttvarnarvenjum,“ 
segir Karvel og bendir á að í 
öllum tilfellum heimsókna sé vilji 
einstakra bænda kannaður og þeir 
upplýstir fyrirfram um sóttvarnir 
og varúðarráðstafanir. 

Óvissa um framhald 
heimsókna

„Fyrirhugaðri heimsókn Annichen 

Eriksen í ágúst var frestað fram 
í nóvember og ákvarðanir um 
framhald heimsókna verða teknar 
fljótlega og þá tekið mið af þörf 
og áhættu. 

Einn íslenskur aðili kom svo 
frá Svíþjóð og dæmdi á einni 
kynbótasýningu en fór í grein
ingu áður.

Öllum öðrum komum hefur 
verið frestað og hefur þá verið 
leyst með okkar ráðunautum þar 
sem hægt hefur verið að koma því 
við í gegnum fjarvinnslu.

Þetta hefur bjargast hingað til 
og ekki er vitað til þess að neinar 
greinar hafi orðið fyrir tjóni. Fyrst 
og fremst eru þetta ráðunautar sem 
koma vegna inni og útiræktunar 
á grænmeti og blómum.

Við munum fylgjast með 
ástandinu áfram og endurmeta það 
í ljósi aðstæðna,“ segir Karvel. /smhKarvel L. Karvelsson, framkvæmdastjóri RML.

Breytingar frá 2019
Sláturleyfishafi Lömb Fullorðið

SS 8,5% -2%

NL 6,4% 0%

SAH 9% 0%

KS og SKVH 6% 0%

Fjallalamb 5,7% 8,6%

SV 8,5% 0%

Landsmeðaltal 7,1% -0,83%

Verð 2020
Sláturleyfishafi Lömb Fullorðið

SS 505 kr. 121 kr.

NL 490 kr. 111 kr.

SAH 503 kr. 115 kr.

KS og SKVH 508 kr. 139 kr.

Fjallalamb 483 kr. 122 kr.

SV 507 kr. 117 kr.

Landsmeðaltal 502 kr. 124 kr.
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FÆRUM LAND 
TIL FYRRA HORFS

Votlendissjóðurinn leitar að áhugasömum landeigendum til samstarfs 
um endurheimt votlendis. Endurheimt stöðvar losun gróðurhúsaloftstegunda, 
eflir lí�ræðilega fjölbreytni, fuglalíf og styrkir vatnsbúskap í veiðiám 

Endurheimt er skilgreind sem aðgerð í þágu lofstlagsmála í 
nýsamþykktri umhverfisstefnu Bændasamtakana, í stefnu 
stjórnvalda og loftslagsráði Sameinuðu þjóðanna.

Votlendissjóðurinn er sjálfseignarstofnun og rekin af samfélagslega 
ábyrgum fyrirtækjum, félagasamtökum og einstaklingum. 
  
Allt um endurheimt votlendis á www.votlendi.is 

VOTLENDISSJÓÐURINN - ÁRLEYNI 22 - 110 REYKJAVÍK

WWW.VOTLEND.IS - VOTLENDI@VOTLENDI.IS

2020

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt
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GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

��������������
���������������

�������������
�����������

��������������������

���	���������

������������
��������

���������������
������������������

�����������
������������

������������������
���������������

�������������

��������  ����������
����������������

��������������
�������������������

HAUSTTILBOÐ 
Síðasta sendingin

sem við bjóðum á gamla verðinu*  
 Næsta sending mun hækka um 15-25%

www.volundarhus.is
*Verð samkvæmt gengi evru 01.11.2019 sem var 133,70 kr en er í dag um 160,60 kr.

FYRSTUR KEMUR - FYRSTUR FÆR
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Nú hefur ráðherra landbúnaðarmála sett 
saman starfshóp sem vinna á úr fyrir
liggjandi gögnum landbúnaðarstefnu fyrir 
íslenska þjóð. Í hópnum sitja Björn Bjarna
son og Hlédís Sveinsdóttir og með þeim 
starfa Sigurgeir Þorgeirsson og Bryndís 
Eiríksdóttir. Í fréttatilkynningu frá ráðu
neytinu segir: 

„Mótun landbúnaðarstefnu er samvinnu
verkefni stjórnvalda, bænda, neytenda og 
atvinnulífs. Verkefnisstjórn mun efna til funda 
með bændum og öðrum hagaðilum í því skyni 
að virkja þá til þátttöku í stefnumótuninni. 
Fyrir milligöngu ráðuneytisins verður stofn
að til samráðs við þingflokka. Samráð verð
ur haft við fulltrúa Bændasamtaka Íslands, 
Samtaka atvinnulífsins, Neytendasamtakanna 
og Alþýðusambands Íslands og þeim gefinn 
kostur á að fylgjast með framvindu verksins 
á vinnslustigi.“

Meginþættir við mótun 
landbúnaðarstefnu

Samkvæmt skipunarbréfi verkefnisstjórnar
innar skal við mótun landbúnaðarstefnu litið 
til eftirfarandi meginþátta:

1. Með öflugum landbúnaði verði Ísland 
leiðandi í framleiðslu á heilnæmum 
landbúnaðarafurðum – sérstaklega verði 
hugað að fæðu og matvælaöryggi og 
samkeppnishæfum rekstrarskilyrðum í 
sátt við umhverfi og samfélag.

2. Tryggð verði byggðafesta með nýtingu 
tækifæra í krafti nýsköpunar og vöruþró
unar sem taki mið af grænum lausnum, 
matarmenningu og sjálfbærni.

3. Menntun, rannsóknir og þróun mótist af 
hæfilegri samþættingu fræðilegra við
fangsefna og ráðgjafar í þágu þeirra sem 
stunda landbúnað og vinnslu landbún
aðarafurða.

4. Með hvötum og stuðningi verði dregið úr 
umhverfisáhrifum og stuðlað að verndun, 
endurheimt og nýtingu landvistkerfa í 
samræmi við heimsmarkmið Sameinuðu 
þjóðanna um sjálfbæra þróun frá árinu 
2016.

Gert er ráð fyrir að tillaga að landbúnaðarstefnu 
fyrir Ísland muni liggja fyrir þann 31. mars 
2021.

Sjónarmið verslunar og neytenda

Við sem bændur verðum nú að hafa hraðar 
hendur og vinna þessa stefnu á þeim grunni 
sem bændum hugnast, en eins og kemur fram í 
tilkynningu frá ráðuneytinu verður haft samráð 
við Bændasamtök Íslands. Við höfum kallað 
eftir tillögum frá búgreinafélögum hvernig 
viðkomandi einingar sjá fyrir sér slíka stefnu. 
Skiladagur á þeim tillögum var til 15. þessa 
mánaðar og er það í höndum vinnuhóps 
Bændasamtakanna að koma með fyrstu drög 
að stefnu sem við sem bændur getum staðið að. 

Nauðsynlegt er að kalla fram sjónarmið 
verslunar og neytenda um það hvernig við 
sjáum landbúnað til framtíðar, því þessi stefna 
þarf að vera í sátt við þá sem neyta og þá sem 
sýsla með okkar vöru. 

Við höfum kallað eftir landbúnaðarstefnu 

fyrir íslenska þjóð, hvert skuli stefna og hverj
ar eiga að vera áherslur með slíkri stefnu. 
Þarna þarf að koma fram framtíðarstefna sem 
tekur á framleiðslu og stuðningi ríkisins en 
ekki síður tollaumhverfi til framtíðar svo 
framleiðendur geti haft skýra sýn á fram
tíðina.

Aukum íslenska framleiðslu

Mikið hefur verið rætt um afurðaverð til 
bænda á undanförnum vikum. Það sem við 
sjáum raungerast er að nýtt kerfi í úthlutun 
tollkvóta er að þeir fara lækkandi og 
samhliða því lækkar afurðaverð til bænda. 
Þetta mál er aðkallandi að ræða við ráðherra 
landbúnaðarmála hvernig þetta muni þróast, 
því eins og fram kemur í samningnum sem 
gerður var við ESB árið 2016 þá var forsenda 
aukins tollkvóta fjölgun ferðamanna. Eins 
og staðan er í dag þá hafa þessir tollkvótar 
gríðarleg áhrif inn á markaðinn þegar 
neytendum fækkar eins og raun ber vitni. En 
samkvæmt könnun á þróun matarverðs til 
neytenda þá hefur hún bara hækkað. Hvað 
veldur, er erfitt að átta sig á. 

Það er mjög gaman að fylgjast með garð
yrkjubændum hvað þeir eru ákveðnir í að 
auka við íslenska framleiðslu. Það verður 
fróðlegt að fylgjast með þegar þessar nýju 
byggingar komast í framleiðslu og hver þróun 
verður á hlutfalli innlendrar framleiðslu á móti 
innfluttu því tækifærin eru mikil með okkar 
hreina vatni og sterkri stöðu íslensks græn
metis. 

Bændablaðið kemur út 24 sinnum á ári. Því er dreift ókeypis á yfir 400 stöðum 
á landinu og á öll lögbýli landsins.
Lesendur geta einnig gerst áskrifendur að blaðinu og fengið það sent heim í pósti 
gegn greiðslu. Árgangurinn kostar þá kr. 11.200 með vsk. (innheimt í tvennu lagi). 
Ársáskrift fyrir eldri borgara og öryrkja kostar 7.200 með vsk. 

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

Áföll af ýmsum toga geta oft haft 
skelfilegar afleiðingar fyrir einstaklinga 
og samfélög. Ef fólki auðnast hins vegar 
að horfa á þá óáran sem yfir dynur hverju 
sinni á yfirvegaðan hátt má oft líka finna 
tækifæri sem lýsa upp veginn fram undan.

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) 
gaf út í júlí í sumar yfirlit yfir stöðu mála 
hvað varðar fæðuöryggi og næringu fyrir 
íbúa heimsins. Þar kemur fram að þrátt 
fyrir göfug markmið um að útrýma hungri 
í heiminum fyrir 2030 þá hefur miðað hægt 
í þeim efnum. Meira að segja svo, að frá 
2014 hefur jafnt og þétt verið að síga á 
ógæfuhliðina. 

Samkvæmt úttekt WHO er áætlað að 
næstum 690 milljónir manna gangi um 
svangir á hverjum einasta degi, eða 8,9 
prósent jarðarbúa. Eykst fjöldi hungraðra 
um ríflega 10 milljónir á hverju ári, eða 
um nærri 60 milljónum á fimm árum. Þetta 
ástand hefur síðan versnað mjög í kjölfar 
heimsfaraldurs vegna COVID19. Ástæðan 
er stöðvun atvinnulífs og matvælaframleiðslu 
vegna sjúkdómsins. Einnig stóraukið 
atvinnuleysi sem leiðir til þess að fólk á ekki 
fyrir lífsnauðsynjum. 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 
bendir líka á fæðuóöryggið, sem er annar 
mælikvarði sem lýsir þróun sem leiðir 
til hungurs. Árið 2019 bjuggu nærri 750 
milljónir, eða næstum tíundi hver maður 
í heiminum, við mikið fæðuóöryggi. Það 
þýðir að ef fæðuöryggi þessa fólk verður 
ekki tryggt mjög fljótt, mun allur þessi fjöldi 
brátt upplifa hungur upp á hvern einasta dag. 

„Heimurinn er ekki á leið með að útrýma 
hungri fyrir árið 2030. Ef núverandi þróun 
heldur áfram mun fjöldi þeirra sem verða 
fyrir áhrifum af hungri fara yfir 840 milljónir 
árið 2030,“ segir í úttekt WHO.

„Bráðabirgðamat bendir til þess að 
COVID19 heimsfaraldur geti bætt á milli 
83 og 132 milljónum manna við heildarfjölda 
vannærðra í heiminum á árinu 2020. Það 
veltur síðan á framvindu hagkerfa heimsins 
hvernig þróun verður.“

Það er ekkert ýkja langt síðan 
almenningur á Íslandi var í þeirri stöðu að 
mikil fátækt, vannæring og hreint hungur 
var daglegur veruleiki. Það sem bjargaði 
Íslendingum úr þeirri skelfingarstöðu 
var matvælaframleiðsla fyrir aðrar þjóðir 
þegar þeirra matvælaframleiðsla varð fyrir 
áföllum vegna styrjalda. Þar var það einkum 
sjávarútvegurinn sem gat brugðist hratt við 
með stórauknum veiðum og útflutningi á 
fiski fyrir hungraða Evrópubúa. Í þeirri 
stöðu varð Evrópubúum það vel ljóst hversu 
fæðuöryggi þjóða er gríðarlega mikilvægt. 

Heimsfaraldur vegna COVID19 ætti 
að kenna okkur Íslendingum að það er 
ekkert sjálfsagt mál að hægt sé að valsa 
óhindrað í matarbúr annarra þjóða í leit að 
bestu bitunum. Heimsfaraldur hefur gert 
það að verkum að matvælaframleiðsla, 
fataverksmiðjur og tækjaframleiðsla hefur 
víða dregist saman eða hreinlega stöðvast. 
Þegar svo er dugar ekki fyrir okkur 
Íslendinga að sitja með hendur í skauti. Við 
verðum að bregðast við og upphugsa ráð 
sem gerir okkur sjálfbær og tryggir okkar 
fæðuöryggi. 

Íslenskar landbúnaðarafurðir hafa á 
liðnum árum ekki verið að standa undir nema 
hluta af okkar neyslu á landbúnaðarvörum. 
Þarna er því augljóst tækifæri til að gera 
betur. Þar verður hugvit og skynsemi að 
vera í hávegum haft, þannig að ný og aukin 
framleiðsla fari fram með sem arðbærustum 
hætti og geti þegar fram í sækir líka 
skapað okkur gjaldeyristekjur. Þetta tókst 
í sjávarútvegi þrátt fyrir meingallað kerfi, 
af hverju ætti það ekki líka að geta átt við 
í landbúnaði?  /HKr. 
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ÍSLAND ER LAND ÞITTÍSLAND ER LAND ÞITT

Dyrhólaós með Mýrdalsjökul og eldstöðina Kötlu í bakgrunni. Fremst í hæðinni vinstra megin á myndinni er að finna hinn sögufræga Lofsalahelli. 
Ósinn er mikið vatnsflæmi í Mýrdal á milli Dyrhólahverfis og Reynishverfis og gott landbúnaðarland er þar allt um kring. Nokkur veiði er einnig 
í ósnum. Dyrhólaós virðist í fljótu bragði vera venjulegt stöðuvatn þar sem mjótt eiði (Reynisfjara) á milli Dyrhólaeyjar að vestan og Reynisfjalls 
að austan skilur hann frá Atlantshafinu. Ósinn er samt skilgreindur sem sjávarlón og þar gætir flóðs og fjöru. Á leirum óssins er gósenland 
farfugla og sveiflast saltinnihaldið í lóninu eftir sjávarstöðunni, en í leirbotni lónsins þrífast vel margvísleg lindýr. Útræði var frá Dyrhólaey fram 
á 20. öld, en þegar vélbátar komu til sögunnar voru uppi hugmyndir um að búa til höfn í Ósnum, en ekkert varð af því.  Mynd / Hörður Kristjánsson

Mótun landbúnaðarstefnuÍ mótlætinu geta 
falist tækifæri



Bændablaðið | Fimmtudagur 24. september 2020 7

LÍFLÍF&&STARFSTARF

A llt til dagsins í dag hefur mikið 
verið á sig lagt til að ná fé af 
fjalli á haustin. Nú standa víða 

yfir fjárleitir og þar eftir réttarrag. Margt 
hefur verið ort um smalamennskur gegnum 
árin. Þó að eftirfarandi kveðskapur verði 
aldrei talinn til tímamótakveðskapar, þá 
er öllum hollt að heyra og sjá hugleysu á 
blaði. Kvæðið er eftir Guðmund Árnason 
dúllara og ort í Herkastalanum í Reykjavík 
24.10.1908:

Ég upp alinn er við það
einatt smala þegar í stað,
hjörð að ala, þekkti ég það
þá og bala slá með hrað.

Fénaður mikill þótti þá,
þrjú nær hundruð sauðir,
þurfti í húsið þeim að ná,
þeir voru annars dauðir.

Elskaði friðinn ætíð þá
og vel liðinn flestum hjá
undan sló á allan hátt
óskaði ró ég fengi og sátt.

Unun mesta er að sjá,
eiga hesta og fást við þá,
heyja lest og fleira að fá
og fást við hressta búskapsstjá.

Mætur náungi upp mig ól
og man til fyrst þar sá ég sól.
Allt frá fjórða aldursári
alveg þá laus frá öllu fári.
Velmegun var þar góðra gæða,
gat því jafnan mín horfið mæða.

Kökur ei vandist við,
var það að gömlum sið,
en hafði ótal gæði
í allra besta næði.
Mjólk drakk ég mikla og góða,
sem má ég vel um ljóða.

Sex kýrnar sáust þar
sannlega mjólkaðar.
Einn og annar var slyngur
osta- þar -tilbúningur.
Skyrið var svo með sóma
sannlega allt í blóma.

Tvær gangnastemmur, glænýjar, sendi mér 
Ingólfur Ómar Ármannsson. Ekki verður 
þeim beint jafnað við kveðskapinn hér að 
ofan, allavega verður ekki klagað upp á 
bragfræðina hjá Ingólfi Ómari:

Kemur saman leitarlið,
lifnar yfir seggjum.
Gangnamenn af gömlum sið
glaðir súpa á dreggjum.

Sungið var af miklum móð,
margan gladdi segginn.
Ærið kenndur oft ég stóð
upp við réttarvegginn.

Tölvubréf barst mér frá Philip Vogler 
á Egilsstöðum. Hann er ástríðufullur 
við vísnagerð og hefur lagt sig í fram
króka við að læra vel bragfræðina. Philip 
tók á dögunum þátt í smalamennsku á 
Sandbrekkuafrétti í Hjaltastaðaþinghá. 
Það vakti honum sérstaka athygli, að einn 
fjáreiganda í göngunum taldi sig sjá full
komlega fyrir hvernig ein hans áa myndi 
haga sér þegar hún skyldi til réttar rekin. 
Góðbændur grunar þannig rétt til um atferli 
og háttalag sinna áa. Þetta þótti Philip furðu 
sæta og færði það í ferskeytluform:

Í skapgerð sinna skjáta að spá
er skemmtun gagnleg bændum,
helst því gruna hegðun má
um haust sem er í vændum.

Örugglega hefur áður birst á þessum 
blöðum vísa Þórarins Hjartarsonar frá 
Tjörn í Svarfaðardal. Hún lýsir meistara
lega erfiðleikum í göngum:

Ósigur er aumt að játa
eftir þung og gengin spor.
Farðu í rassgat rolluskjáta
og reyndu að drepast svo úr hor.

Umsjón:
Árni Geirhjörtur Jónsson

kotabyggð1@gmail.com

258MÆLT AF
MUNNI FRAM

Konurnar hjálpuðust að við að rúlla reflinum upp eftir að formlegum saumaskap var lokið. Nú er þess beðið að refilinn verður settur upp í 
einhverju góðu sýningarhúsnæði á Hvolsvelli.  Myndir / Magnús Hlynur Hreiðarsson

Njálurefillinn á Hvolsvelli tilbúinn:

Ríkisstjórnin veitti 25 milljónum króna í refilinn
Ríkisstjórnin samþykkti á dögunum að 
veita Rangárþingi eystra 25 milljónir 
króna af ráðstöfunarfé sínu til að koma 
Njálu reflinum á Hvolsvelli í varanlegt sýn-
ingarhúsnæði. 

Gert er ráð fyrir að heildarkostnaður við 
að hanna og koma upp sýningu á reflinum 
nemi um 50 milljónum króna.  

Nokkrar hressar konur á Hvolsvelli komu 
saman í síðustu viku og tóku síðustu saum
sporin í refilinn. Eftir það var honum rúllað 
upp og hann látinn bíða þar til hann verð
ur settur upp í varanlegt sýningarrými á 
Hvolsvelli. 

Það voru þær Christina M. Bengtsson og 
Gunnhildur E. Kristjánsdóttir sem hófu verk
efnið fyrir sjö árum og sjö mánuðum. Mun 
betur gekk að sauma refilinn en þær reiknuðu 
með því þær höfðu gefið sér tíu ár í verkefnið. 

Refillinn er saumaður með völdu íslensku 
ullargarni sem er sérstaklega jurtalitað fyrir 
verkefnið, refilsaumur er forn útsaumur sem 
stundaður var á víkingaöld. Saumaskapurinn 

hefur verið að mestu framkvæmdur af íbúum 
í sveitarfélaginu en auk þeirra hafa um 2.000 
manns saumað í refilinn með leiðsögn.

Kristín Ragna Gunnarsdóttir, teiknari, 
listamaður og bókmenntafræðingur, er 
hönnuður Njálurefilsins.  /MHH

Lilja Einarsdóttir sveitarstjóri færði konunum blómvönd frá sveitarfélaginu þegar síðustu saumsporin 
voru tekin í refilinn. Hér eru þær frá vinstri, Christina, Lilja, Kristín Ragna og Gunnhildur.

Úr Tungnaréttum í Biskupstungum í Bláskógabyggð 12. september síðastliðinn. Þessir flottu krakkar stilltu sér upp á réttarvegginn við dilkinn frá 
Hjarðarlandi en þetta eru allt barnabörn þeirra Kolbrúnar Óskar Sæmundsdóttur og Egils Jónassonar, en Kolbrún Ósk prjónaði allar lopapeysurnar 
úr ull af kindunum frá Hjarðarlandi. Ullinn var spunnin hjá Huldu Brynjólfsdóttur í Uppspuna í Ásahreppi. Nöfn og aldur barnanna eru frá vinstri, 
Ísak Máni Ólafsson (9 mánaða), Kolbrún Agla Alvinsdóttir (1,5 árs), Egill Nói Ólafsson (5 ára), Ástrós Birta Samúelsdóttir (6 ára), Karitas Elín 
Alvinsdóttir (8 ára), Sebastian Smári Samúelsson (9 ára), Helga Rún Ólafsdóttir (10 ára) og Þórunn Ósk Alvinsdóttir (11 ára). 
– Sjá fleiri myndir úr Tungnaréttum á bls. 39.  Mynd / Magnús Hlynur Hreiðarsson
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Félagsvísindastofnun Háskóla 
Íslands hefur gefið út skýrslu 
um rannsókn sem unnin var fyrir 
Textílmiðstöð Íslands um viðhorf 
sauðfjárbænda til ullarræktunar og 
hvernig sé hægt að auka verðmæti 
ullarinnar. Þar kemur m.a. fram að 
rúmlega helmingur svarenda hafði 
mjög eða frekar mikinn áhuga á 
ullarræktun samanborið við 18% sem 
höfðu mjög eða frekar lítinn áhuga.

Skýrsluhöfundar eru Guðbjört 
Guðjónsdóttir, Guðný Bergþóra 
Tryggvadóttir og Inga Rún 
Sæmundsdóttir. Í rannsókn þeirra 
kemur fram að veruleg óánægja er 
meðal sauðfjárbænda um skilaverð 
á ull en 71% telja frekar eða mjög 
illa borgað fyrir ull. Langflestir 
svarenda skiluðu ull af búinu til 
Ístex og flokkuðu ullina samkvæmt 
flokkunarkerfi Ístex. 

Um 11% fannst mjög eða frekar 
vel borgað fyrir kíló af fyrsta flokks 
hvítri ull hjá Ístex. Um 69% svarenda 
fannst ásættanlegt verð fyrir kíló af 
fyrsta flokks hvítri ull liggja á bilinu 
500 til 1.100 kr. Einungis 1% töldu 
að mjög vel væri borgað fyrir ullina. 

Ullarverð og stuðningsgreiðslur

Vert er að hafa í huga að skilaverð frá 
vinnslustöðvum fyrir ull til bænda er 
eitt, en auk þess fá bændur stuðning 
samkvæmt búvörusamningum fyrir 
ullarframleiðsluna. Þó flestum 
bændum finnist verð sem Ístex 
greiðir kannski lágt, þá er það samt 
verulega mikið hærra en þekkist 
á heimsmarkaði nú um stundir. 
Fyrir framleiðslu ársins 2019 námu 
greiðslurnar frá Ístex að meðaltali 
fyrir haustull 285 krónur og 30 
aura, en hún er flokkuð í 10 gæða 
og litaflokka sem misjafnt verð 
er greitt fyrir. Hæst var þá greitt 
fyrir flokk sem heitir H-Lamb, 
eða 515 krónur á kíló, en fyrir 
1. flokk (H-1) voru greiddar 415 
krónur fyrir kílóið. Þar við bættust 
stuðningsgreiðslur ríkisins við 
ullarframleiðslu í sauðfjárrækt 
samkvæmt búvörusamningi en þær 
námu að meðaltali 944,8 krónum á 
kíló. Þar eru stuðningsgreiðslur líka 
mismunandi eftir flokkum. Samtals 
var því verið að greiða að meðaltali 
fyrir haustullina 1.230,1 krónu á kg 
og 1.398 krónur fyrir verðmætasta 
flokkinn. 

Fyrir vetrarullina er greitt talsvert 
minna og stuðningurinn þar er 
sömuleiðis lægri. Þar er ullin í sex 
flokkum. Meðalverð hjá Ístex fyrir 
vetrarull frá bændum 2019–2020 var 
79,3 kr. á kíló. Stuðningur ríkisins til 
bænda vegna vetrarullar nam 372,7 

krónum að meðaltali á kíló. Samtals 
gerir það að meðaltali 452 krónur 
á kíló. 

Ístex hefur gefið út verðskrá fyrir 
ull sem bændur framleiða 2020 og 
í vetur, en þar er um talsverðar 
verðlækkanir að ræða í sumum 
flokkum (Sjá nánar á bls. 47). 
Ekki liggur fyrir hver endanlegur 
stuðningur ríkisins verður við 
ullarframleiðslu bænda núna, en 
fyrirfram var ráðgert að hann yrði 
hærri en í fyrra. 

Kraftur er starfsemi 
Textílmiðstöðvar Íslands

á Blönduósi

Mikill kraftur er í starfsemi Textíl-
miðstöðvar Íslands á Blönduósi 
um þessar mundir en þar er Elsa 
Arnardóttir forstöðumaður. Hún 
segir að verið sé að efla rann-

sóknarvinnu m.a. með þátttöku í 
stóru Evrópuverkefni sem skilar 
sér í styrk upp á um 120 milljónir 
króna á næstu þrem og hálfu ári. Þeir 
fjármunir nýtast í uppbyggingu á 
staðnum. Þá fékkst líka 17 milljóna 
króna styrkur frá Innviðasjóði til að 
styrkja rannsóknir. 

„Með þessu erum við að færast 
inn í nútímann og getum fest kaup 
á stafrænum vélbúnaði. Styrkir 

hafa fengist sem nýttir verða til 
að nútímavæða tækjabúnaðinn á 
staðnum. Í þessu felast mjög mikl-
ir möguleikar. Þá getum við boðið 
áhugasömum bændum að skoða 
möguleika á að koma hingað og 
vinna með ullina,“ segir Elsa.

Um fimmtungur hefur mikinn 
áhuga á heimavinnslu ullar

Í könnun Félagsvísindastofnunar 
kemur fram að 22% svarenda höfðu 
mjög eða frekar mikinn áhuga á 
heimavinnslu á ull, en 87% sögðu 
enga heimavinnslu á íslenskri 
ull vera stundaða á bænum. Þeir 
sem svöruðu í könnuninni voru 
á aldrinum 18 til 75 ára og eldri. 
Meirihluti svarenda, eða 52%, voru 
á aldursbilinu 46 til 65 ára.  

Þau sem stunduðu heimavinnslu 
á ull voru spurð hvort ullin sem 
notuð væri í heimavinnslu kæmi 
af búinu eða væri keypt. Rúmlega 
helmingur sagði alla ull koma frá 
búinu.

Um helmingur þeirra sem sögðu 
að heimavinnsla væri stunduð á 
bænum sögðust sinna henni sjálfir 
og svipað hlutfall nefndi eiginkonu/
sambýliskonu. 

Þar sem heimavinnsla var 
stunduð var algengast að prjóna-
skapur eða hekl væri selt frá bænum 
(16 svarendur) eða þæfð ull (7 svar-
endur). Um 42% svarenda höfðu 
mjög eða frekar mikinn áhuga á að 
láta spinna sérstakt band úr ullinni 
sem væri hægt að rekja til búsins.

34% höfðu mikinn eða frekar 
mikinn áhuga á vefverslun 

Þegar spurt var hversu mikinn eða 

lítinn áhuga svarendur hefðu á því að 
taka þátt í að þróa sameiginlega vef-
verslun fyrir íslenska ull og ullarvörur 
í samstarfi við Textílmiðstöðina, 
kom í ljós að 34% höfðu mikinn eða 
frekar mikinn áhuga á slíku.

Þá var spurt hvað væri sann-
gjörn álagning á vörur þeirra í 
vefverslun og 87% svarenda taldi 
sanngjarna álagningu vera á bilinu 
lægri en 30% til 60%, en um 13% 
töldu sanngjarna álagningu vera 
hærri en 60%.

90% telja umhverfisvæna 
ullarframleiðslu mikilvæga

Spurt var um viðhorf til náttúru-
vænnar ullarframleiðslu. Miklum 
meirihluta, eða 90%, fannst mjög 
eða frekar mikilvægt að ullarfram-
leiðsla á Íslandi væri umhverfis-
væn. Þegar spurt var hvað ætti að 
einkenna umhverfisvæna íslenska 
ullarframleiðslu merktu 79% við 
að bandið/ullin væri 100% íslensk 
og 74% að ullarvinnsla færi öll 
fram á Íslandi. Um 30% höfðu 
mjög eða frekar miklar áhyggjur 
af umhverfisáhrifum af textíl-
framleiðslu í heiminum og svipað 
hlutfall, eða 34%, höfðu mjög eða 
frekar litlar áhyggjur.

Meirihluti sauðfjárbænda vill 
fræðast meira um ullina

Þegar sauðfjárbændur voru 
spurðir hvort þeir hefðu áhuga á að 
auka þekkingu sína á ákveðnum 
sviðum sem viðkoma ull og ullar-
ræktun, kom fram nokkur dreifing 
á svörum þeirra. Algengast var 
þó að fólk hefði áhuga á að læra 
meira um meðferð ullar við og 
eftir rúning (56%) og ræktun fjár 
með ullargæði í huga (53%). 

Vanda þarf betur til verka, 
auka vöruþróun og breyta 

viðskiptaháttum

Í lokin voru bændur spurðir í 
opinni spurningu hvar þeir teldu 
helstu möguleika sauðfjárbænda 
liggja í að auka verðmæti ullar-
innar og komu nokkur megin-
þemu fram.

Fram kom að margir töldu 
helstu möguleika liggja í að vanda 
betur til verka við ullarvinnslu 
heima fyrir, þar á meðal við rún-
ing og fjárræktun, aðrir töldu 
möguleikana liggja í aukinni mark-
aðssetningu og vöruþróun á ull og 
ullarvörum og enn aðrir í breyttum 
viðskiptaháttum með ull. 

 /HKr.

FRÉTTIRFRÉTTIR

Könnun Félagsvísindastofnunar HÍ á viðhorfi íslenskra sauðfjárbænda til ullarræktunar:

Helmingur bænda hefur mikinn 
áhuga á ull en 18% lítinn
– Um 71% finnst frekar illa eða mjög illa greitt fyrir ullina og um 90% telja umhverfisvæna ullarframleiðslu vera mikilvægaHversu mikinn eða lítinn áhuga hefur þú á ullarræktun?
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Úr vinnslusalnum hjá Ístex.  Mynd / HKr.

Guðmundur Hallgrímsson að sýna 
réttu handtökin við að rýja kind. 

Ull á leið í vinnslu. 

Bændamarkaðir haldnir í Eyjafjarðarsveit þrjár næstu helgar
– Góð reynsla frá í sumar hvetur okkur áfram, segir Karl Jónsson, framkvæmdastjóri Matarstígs Helga magra
„Við ætlum að taka upp þráð
inn á nýjan leik og halda þrjá 
bænda   markaði næstu helgar,“ 
segir Karl Jónsson, fram kvæmda
stjóri Matarstígs Helga magra í 
Eyjafjarðarsveit. Bænda markaðir 
voru tvívegis haldnir í sumar sem 
leið og gáfu góða raun. 

„Við ákváðum svo að hætta við alla 
okkar fyrirhuguðu viðburði út af kór-
ónuveirunni sem skaut upp kollinum í 
sumar, bændamarkaðir og Matarhátíð 
Helga magra sem fyrirhuguð var urðu 
þannig veirunni að bráð. Það voru 
okkur mikil vonbrigði.“ Bændamarkaðir voru við Hrafna-

gilsskóla, á svæði við íþróttamið-
stöðina, en aðgangur að þeirri 
aðstöðu er ekki fyrir hendi nú og 
þarf því að færa bændamarkaðinn 
um set. Tónlistarhúsið Laugarborg 
í Hrafnagilshverfi varð fyrir valinu 
26. september og 3. október, en 10. 
október verður markaður á Brúnum, 
hjá þeim Einari og Hugrúnu í 
Brúnirhorse. 

Mjög góðar viðtökur

„Viðtökur við mörkuðunum í sumar 
voru mjög góðar. Við hófum leik í 

byrjun júlí og í frábæru veðri opn-
uðum við fyrsta markaðinn. Það kom 
margt fólk, margir forvitnir um hvað 
við höfðum upp á að bjóða og ágæt 
sala. Tveimur vikum síðar í skíta-
veðri, kulda og rigningarskúrum, 
kom mun færra fólk en velta þess 
markaðar var talsvert betri en þess 
fyrri. Við merktum að fólk var að 
koma gagngert til að kaupa ákveðnar 
vörur eftir að hafa svalað forvitni 
sinni á fyrsta markaðnum,“ segir 
Karl. 

„Við renndum blint í sjóinn með 
þessa markaði en reynsla sumarsins er 

sannarlega góð og hvetur okkur áfram. 
Nú er mikill uppskerutími og því má 
búast við fjölbreyttari afurðum,“ segir 
hann. 

Á markaðnum verður boðið upp 
á lambakjöt, nautakjöt og svínakjöt, 
papriku og gúrku, egg, ís, splunku-
nýjar kartöflur auk sultutaus og 
annarrar smáframleiðslu sem gjarn-
an er í boði á þessum árstíma, allt 
frá framleiðendum í sveitinni. Þá 
höfum við fengið gestasöluaðila til 
liðs við okkur til að auka breiddina 
og hvetja okkar fólk áfram í sinni 
vöruþróun.“  /MÞÞ

Bændamarkaðir verða tvær næstu 
helgar í Laugarborg og sá þriðji á 
veitingastaðnum Brúnirhorse á 
Brúnum. Framleiðendur úr Eyja
fjarðarsveit bjóða þar fjöl breyttan 
varning.  Mynd / Karl Jónsson
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Ný prjónabók
22 nýjar uppskriftir - Lopi 40

Bókin er fáanleg í öllum verslunum sem selja Lopa

Valsárhverfi á Svalbarðseyri í uppbyggingu í fjölskylduvænu umhverfi á góðum útsýnisstað:

Leitast við að ná fram eiginleikum sveitaþorps
Björg Erlingsdóttir, sveitarstjóri 
í Svalbarðsstrandarhreppi, segir 
töluverðan áhuga fyrir nýju 
hverfi, Valsárhverfi, sem verið 
er að byggja upp við þéttbýlið á 
Svalbarðseyri. Mikil umferð sé um 
svæðið og fjöldi fyrirspurna um 
lóðir hafi borist.

Nýlega rann út frestur til að sækja 
um lausar lóðir á Svalbarðseyri og 
var tveimur lóðum úthlutað í kjölfar-
ið. Björg segir að alls hafi verið aug-
lýstar 10 lóðir, þar af voru 8 einbýlis/
parhúsalóðir og tvær raðhúsalóðir. 
Áður var búið að auglýsa 17 lóðir og 
hefur fjórum þeirra verið úthlutað. 

Fyrstu húsin risin

Fyrstu húsin í hverfinu hafa þegar 
risið og fleiri eru í farvatninu. 
Uppbyggingu hverfisins verður skipt 
upp í nokkra áfanga að sögn Bjargar 
en um þessar mundir er verið að 
ljúka við seinni hluta fyrsta áfanga. 
Gatnagerð í hverfinu er einnig að 
ljúka og segir Björg að þá verði 
auðveldara fyrir áhugasama að sjá 
hvernig gatan liggur, hvert útsýnið 
er og hvernig húsin munu standa 
í landslaginu. „Við gerum svo ráð 
fyrir að halda áfram með gatnagerð 
þegar við höfum selt megnið af 
lóðunum,“ segir hún.  

Sveitarfélagið byggir parhús

Björg segir að margir sýni nýjum 
lóðum áhuga, þar er m.a. um að ræða 
ungt fjölskyldufólk sem hefur hug á 
að snúa aftur heim á Svalbarðseyri 
og einnig hafi fólk sem nú búi á 
Akureyri áhuga fyrir að flytja sig 
um set.

„Það getur hins vegar verið flókið 
að takast á við stórt verkefni eins og 
húsbyggingu,“ segir Björg og bendir 
á að sveitarfélagið hafi í hyggju að 
byggja parhús á einni þeirra lóða 
sem auglýstar voru núna.

„Við höfum fengið fyrirspurnir 
frá fólki sem hefur áhuga á að kaupa 
húsnæði af sveitarfélaginu,“ segir 
hún. 

Fjölskylduvænt umhverfi

Björg segir að Valsárhverfi bjóði 
upp á fjölskylduvænt umhverfi þar 
sem tekið er mið af þörfum barna og 
barnafjölskyldna. Skipulagssvæðið 
einkennist af talsverðum landhalla 
sem býður upp á fallegar útsýni-
slóðir. Nýja byggðin mun umvefja 
skóla og íþróttasvæði og allar bak-
lóðir nýju byggðarinnar snúa að 
opnu landi eða útivistarstíg. Með 
því er leitast við að ná eiginleikum 
sveitaþorps. „Við bjóðum upp á 
ákveðinn sveigjanleika í skipulagi 
hverfisins bæði hvað varðar húsa-
gerðir og íbúðastærðir. Í fyrstu 
tveimur áföngum hverfisins er 
gert ráð fyrir um 100 íbúðum, til 
helminga verða þar einbýlishús 
og par- eða raðhús til helminga á 
móti,“ segir Björg. Í fyrsta áfanga 
sem verið er að klára núna er gert 
ráð fyrir 19 einbýlishúsum og 26 
rað/parhúsum. Björg segir að ekki sé 
gert ráð fyrir að leik- og grunnskóli 
í sveitarfélaginu þurfi að stækka fyrr 
en hafist verður handa við annan 
áfanga.

Margvíslegir kostir

„Við teljum okkur geta boðið upp 
á margvíslega kosti, útsýnið er fal-
legt yfir fjörðinn og stutt í góðar 
gönguleiðir og útivist, mannlífið er 
gott og fjölskylduvænt, börn kom-
ast til og frá skóla án þess að fara 
yfir götu og svo er stutt í þjónustu á 
Akureyri. Friðsældin fylgir ókeypis 
með og hvað er nú betra á þessum 
síðustu tímum hraða og áreitis en 
að eiga aðgang að öllum þessum 
gæðum?“ segir Björg.  /MÞÞ

Björg Erlingsdóttir. 

Nýtt hverfi, Valsárhverfi, er í uppbyggingu við Svalbarðseyri og er verkefninu skipt upp í nokkra áfanga.
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Búnaðarsamband Suðurlands ályktar um fæðuöryggi þjóðarinnar:

Mikilvægt að standa vörð um 
innlenda matvælaframleiðslu
Á stjórnarfundi BSSL þann 27. 
ágúst sl var umræða um matvæla- 
og fæðuöryggi þjóðarinnar og 
mikilvægi þess að halda því á 
lofti. Á fundinum var samþykkt 
eftirfarandi ályktun:

Búnaðarsamband Suðurlands 
fagnar stofnun Matvælasjóðs en 

hlutverk hans er að styrkja þróun 
og nýsköpun við framleiðslu og 
vinnslu matvæla úr landbúnaðar- og 
sjávarafurðum.

Áhersla sjóðsins er á nýsköp-
un, sjálfbærni, verðmætasköpun 
og samkeppnishæfni íslenskrar 
matvæla framleiðslu með það að 

markmiði að ná til verkefna, allt frá 
hugmyndum til markaðssetningar 
og hagnýtra rannsókna.

Á tímum kórónuveiru-farald-
ursins er nú sem aldrei fyrr mikil-
vægt að standa vörð um innlenda 
matvælaframleiðslu og huga að 
fæðuöryggi þjóðarinnar. 

Breskir bændur vilja ekkert múður og að innfluttar matvörur lúti sömu framleiðslukröfum og innlend framleiðsla: 

Innflutningsbann á matvæli sem standast ekki 
kröfur um gæði, velferð og umhverfismál
Breskir bændur óttast að hags-
munir þeirra verði fyrir borð 
bornir í óðagotinu við að ná 
viðskiptasamningum við ESB 
vegna útgöngu Breta. Hafa þeir 
nú safnað milljón undirskriftum 
með kröfu um að bresk stjórn-
völd banni allan innflutning á 
matvælum sem stenst ekki sömu 
framleiðlsukröfur og bresk fram-
leiðsla hvað varðar gæði, velferð 
og umhverfismál.  

Þessi krafa hefur náð eyrum fólks 
langt út fyrir raðir bænda. Þannig 
hefur baráttufólk fyrir fæðu- og mat-
vælaöryggi sem og aðgerðarsinnar 
í dýravelferðarmálum stutt málið 
samkvæmt fréttum The Guardian 
og Financial Times. Óttast er að 
bresk stjórnvöld láti undan kröfum 
Bandaríkjamanna og fleiri þjóða um 
viðskipti með landbúnaðarvörur sem 
framleiddar eru með mun frjálslegri 
notkun stera, eiturefna og lyfja í 
landbúnaði en heimilt er að viðhafa 
í Bretlandi.

Bændur mótmæltu hugsanlegum 
viðskiptasamningum við Banda-
ríkja menn í eins konar „útrýmingar-
uppreisn“ með akstri dráttarvéla um 
miðborg Lundúna í júlí síðastliðinn. 
Var það gert undir slagorðunum 
„Save British Farming“. 

Minette Batters, formaður 
Landssambands bænda í Bretlandi 

(National Farmers Union’s), segir að 
ef það eigi að gera viðskiptasamn-
inga við Bandaríkin, Ástralíu eða 
einhverja aðra sem skapi hættu á 
að breska markaðnum sé drekkt í 
lággæðamatvælum sem framleidd 
eru með aðstoð hormónalyfja, 
skordýreiturs, gróðureyðingar-
efna, sýklalyfja og efna sem veikja 
dýravelferðarstaðla, þá verði þing-
menn að greiða sérstaklega um það 
atkvæði.  

Yfir milljón undirskriftir

Á sunnudag (20. september) höfðu 
1.046.855 einstaklingar skrifað 

undir kröfu um að maturinn sem er 
á boðstólum standist kröfur þeirra 
um gæði, dýravelferð og um-
hverfismál við framleiðslu hans. 
Í þessari kröfu segir í lauslegri 
þýðingu:

„Okkar ríkisstjórn skal tryggja 
að öll matvæli sem neytt er í 
Bretlandi, hvort sem er á heim-
ilum, í skólum, á sjúkra húsum, á 
veitingastöðum eða eru seld í versl-

unum, séu framleidd samkvæmt 
sömu ströngu kröfum og gerðar eru 
til framleiðslu bænda í Bretlandi. 
COVID-19 hefur sett mikilvægi 
fæðuöryggis og rekjanleika fæð-
unnar í öndvegi. 

Ég (undirritaður) trúi því að 
bresk stjórnvöld sjái tækifærin sem 
felast í alþjóðlegum hagsmunum 
Bretlands til að kynna sjálfbærni 
í framleiðslu og neyslu um heim 
allan.

Landbúnaður vítt og breitt um 
Bretland er í háum gæðastaðli hvað 
varðar öryggi og velferð samhliða 
metnaði til að ná jafnvægi í losun 
gróðurhúsalofttegunda fyrir 2040. 
Mjög strangt eftirlit er með hvaða 
framleiðsluhættir eru leyfðir í land-
búnaðarframleiðslu í Bretlandi og 
ég ætlast til að sömu reglur gildi 
um framleiðslu á allri fæðu sem 
flutt er inn til landsins. Sem og 
að fæða sem ég borða sé örugg, 
rekjanleg og framleidd samkvæmt 
ströngustu kröfum um velferð og 
umhverfisstaðla. 

Áður en Bretland hefur við-
ræður um viðskipti við lönd um 
allan heim, þá krefst ég þess að 
bresk stjórnvöld setji lög sem 
komi í veg fyrir að flutt séu inn 
matvæli sem standist ekki kröfur 
laga um slíka framleiðslu hér í 
landi.“  /HKr.

Minette Batters, formaður Lands-
sambands bænda í Bretlandi.

Breskir bændur mótmæltu fyrirhuguðum viðskiptasamningi við Bandaríkin 
með mótamælaakstri dráttarvéla um miðborg Lundúna í júlí.

Krafist er að sömu kröfur séu gerðar 
til framleiðsluaðferða á innfluttum 
landbúnaðarafurðum í Bretlandi og  
gerðar eru til innlendrar framleiðslu. 

Þátttakendur í tilraunaverkefni 
um heimaslátrun eru 35
– Dýralæknar munu heilbrigðisskoða með fjarfundarbúnaði
Fyrir yfirstandandi sláturtíð 
var ákveðið að setja af stað 
tilraunaverkefni um heimaslátrun 
sauðfjár á vegum atvinnuvega- 
og nýsköpunarráðuneytisins, í 
samstarfi við Matvælastofnun og 
Landssamtök sauðfjárbænda. Nú 
liggur fyrir að 35 sauðfjárbýli taka 
þátt í verkefninu sem eru staðsett 
víðs vegar um landið.

Unnið hefur verið að undirbúningi 
verkefnisins síðustu mánuði. 
Marmiðið er að kanna hvort skapa 
megi grundvöll til að bændur geti í 
auknum mæli slátrað eigin gripum og 
selt til neytenda og þannig stuðlað að 
bættri afkomu sauðfjárbænda, en um 
leið að gætt verði að matvælaöryggi 
og dýravelferð. 

Hólmfríður Sveinsdóttir, doktor 
í lífvísindum og næringarfræðingur, 
hefur verið ráðin til að stýra 
verkefninu fyrir hönd ráðuneytisins.

Heilbrigðisskoðun með 
fjarfundarbúnaði

Fyrirkomulag verkefnisins er með 
þeim hætti að þátttakendur munu 
sjálfir sjá um heimaslátrunina 

heima á bæjum en heilbrigðis-
skoðun verður í höndum dýralækna 
Matvælastofnunar með tvenns konar 
hætti; annars vegar með heimsókn 
dýralæknis á 19 bæi og hins vegar 
í gegnum fjarfundarbúnað í beinu 
streymi á 16 bæjum.

Bændur munu mæla sýrustig og 
taka sýni fyrir örverumælingar í því 
skyni að mæla gæði kjötsins. Afurðir 
úr verkefninu verða ekki seldar á 
markaði. Samkvæmt samningnum 
fjármagnar ráðuneytið sýnatökur og 
rannsóknir á örverumælingum. /smh

Í undirbúningshópi fyrir verkefnið voru meðal annarra bændurnir í Birkihlíð 
í Skagafirði, þau Þröstur Heiðar Erlingsson og Ragnheiður Lára Brynjólfs-
dóttir.  Mynd / HKr.

Yfirlitsmynd yfir aðstöðuna í Eldstæðinu.

Eldstæðið opnar dyr fyrir matarfrumkvöðla:
Byrjar á að taka á móti sprotunum 
í viðskiptahraðlinum
Eldstæðið, sem er deilieldhús 
fyrir matarfrumkvöðla, smáfram-
leiðendur og áhugasama matgæð-
inga, hefur fengið starfsleyfi og er 
formlega tekið til starfa. Það er 
frumkvöðullinn Eva Michelsen 
sem mun stýra Eldstæðinu en hún 
hefur undanfarna fjóra mánuði 
unnið hörðum höndum að því að 
standsetja húsnæði í Kópavogi, 
ásamt góðum félögum sem eru í 
hennar teymi. 

Blaðamaður heimsótti frum-
kvöðulinn Evu Michelsen í maí síð-
astliðnum þegar hún var nýtekin við 
húsnæðinu. Þá sagði hún að fara þyrfti 
í talsverða fjárfestingu í tækjabún-
aði og uppsetningu á starfsstöðvum. 
Verkefnið væri rekið undir rekstrar-
félaginu Eldstæðið ehf. en eigendur 
þess eru hún sjálf og maður hennar. 
„Við fjármögnum þetta af eigin fé, en 
ég er með mjög góða aðila í kringum 
mig sem eru ómetanlegir í þessu ferli,“ 
sagði hún.

Tíu sprotafyrirtæki fá  
aðstöðuá Eldstæðinu

Forsaga Eldstæðisins liggur í 
samnefndum Facebook-hópi, sem 
hún hefur haldið utan um undanfarin 
misseri. Eva segir í tilkynningu að 
hún hafi fengið góðar viðtökur og 
ótal fyrirspurnir um aðstöðuna. Þar 
kemur fram að Matarauður Íslands 
hafi veitt Eldstæðinu styrk til að 

taka á móti tíu sprotafyrirtækjum 
sem hafa verið valin til þátttöku í 
viðskiptahraðlinum Til sjávar og 
sveita, sem vinna frumkvöðlastörf í 
framleiðslu og vinnslu matvæla. „Við 
erum afskaplega stolt og þakklát að 
geta unnið með frumkvöðlunum sem 
taka þátt í viðskiptahraðlinum,“ segir 
Eva.

Opið hús þegar aðstæður leyfa

Það er Icelandic Startups sem rekur 
hraðalinn í samstarfi við Íslenska 
sjávarklasann, með stuðningi Nettó, 
Matarauðs Íslands og Landbúnaðar-
klasans. Í tilkynningunni er haft eftir 
Salmóme Guðmundsdóttur, fram-
kvæmdastjóra Icelandic Startups, að 
markmið hraðalsins sé að aðstoða 
frumkvöðla við að byggja upp næstu 
kynslóð fyrirtækja með því að veita 
þeim faglega undirstöðu og hraða ferl-
inu frá því að hugmynd kviknar þar 
til viðskipti taka að blómstra. Því sé 
aðgangur að Eldstæðinu kærkomin og 
mikilvæg viðbót við verkefnið. 

Um þessar mundir er unnið 
úr öllum þeim umsóknum sem 
Eldstæðinu hafa borist, en til stendur 
að hafa opið hús þegar aðstæður leyfa 
þar sem áhugasömum gefst tækifæri 
til að kynna sér þá aðstöðu sem 
Eldstæðið býður upp á. 

Nánari upplýsingar eru að finna 
á www.eldstæðið.is og á samfélags-
miðlum.   /smh
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Fyrir skemmstu var tilkynnt um 
hvaða tíu sprotafyrirtæki myndu 
verða þátttakendur í viðskipta-
hraðlinum Til sjávar og sveita 
– frá hugmynd í hillu – sem 
Icelandic Startups hefur umsjón 
með. Meira en sjötíu umsóknir 
bárust um þátttöku, en í hraðl-
inum eru lagðar áherslur á sjálf-
bærar lausnir í landbúnaði og 
sjávarútvegi.

Viðskiptahraðallinn fer nú fram 
í annað sinn og stendur næstu tíu 
vikurnar og er markmiðið að hraða 
vinnsluferlinu frá því að hugmynd 
kviknar og þar til vara er komin á 
markað.  

Hvatt til aukinnar nýsköpunar í 
grunnatvinnugreinunum

Í tilkynningu frá Icelandic Startups 
kemur fram að með hraðlinum sé 
hvatt til aukinnar nýsköpunar í 
þessum grunnatvinnugreinum 
þjóðarinnar og fá frumkvöðlarnir 
aðstoð við að byggja upp næstu 
kynslóð fyrirtækja með því að þeim 
er veitt fagleg undirstaða og hraða 
þróunarferlinu.

„Mikið hefur verið fjallað um 
matvælaöryggi í kjölfar kóróna-
veirufaraldursins. Verkefnið er til 
þess fallið að efla verðmætasköp-
un og samkeppnishæfni íslenskr-
ar matvælaframleiðslu, enda snýr 
stór hluti þeirra verkefna sem valin 
hafa verið að framleiðslu og vinnslu 
matvæla. Fjölmargar afurðir þeirra 
sem tóku þátt í hraðlinum í fyrra 
eru nú þegar fáanlegar í helstu 
matvöruverslunum hér heima 
og sumar erlendis,“ er haft eftir 
Salóme Guðmundsdóttur, fram-
kvæmdastjóra Icelandic Startups.

Undir leiðsögn sérfræðinga

Hraðallinn er unninn í samstarfi við 
Íslenska sjávarklasann og er verk-
efnið styrkt af Matarauði Íslands, 
Nettó og Landbúnaðarklasanum.  
Þau fyrirtæki sem valin eru til 
þátttöku fá tækifæri til að vinna að 
hugmyndum sínum undir leiðsögn 
sérfræðinga með aðgang að breiðu 
tengslaneti leiðbeinenda.

„Það er okkur sönn ánægja að 
styðja við hraðalinn og hafa versl-
anir okkar reynst frábær stökk-
pallur fyrir þátttakendur. Íslenski 
dagvörumarkaðurinn er lítill og 
því liggur vel við að koma nýjum 
vörum á koppinn og fá skjóta endur-
gjöf frá viðskiptavinum verslana. 
Það er eftirsóknarvert að tengjast 
háskólaumhverfinu og starfa náið 
með frumkvöðlum. Hlutverk og 
þátttaka stjórnenda Nettó sem ráð-
gjafar fyrirtækjanna í hraðlinum, 
veitir okkur tækifæri til að kynn-
ast verkefnunum og stofnendum 
þeirra vel,“ segir Ingibjörg Ásta 
Halldórsdóttir, markaðsstjóri Nettó, 
um samstarfsverkefnið. 

Eftirtalin tíu fyrirtæki
voru valin til þátttöku:

Vegangerðin
Framleiðir matvöru, sem inni-
heldur engar dýraafurðir, úr hrá-
efni í nærumhverfi til að halda 
niður kolefnisspori hennar

Ovis Cosmetics
Framleiðir keratín úr hornum og 
klaufum sauðfjár og nýtir við 
framleiðslu snyrtivara

Broddur
Heilsuskot úr broddmjólk mjólk-
urkúa

Nielsen Restaurant
Framleiðir salatolíur úr vannýtt-
um íslenskum villtum jurtum

HorseDay
Stafræn þjálfunardagbók fyrir 
hesta sem styðst við æfingasafn 
viðurkenndra þjálfunaraðferða frá 
Háskólanum á Hólum

Eylíf
Heilsuvörulína sem samanstendur 
af hreinum íslenskum hráefnum 
og framleidd á Íslandi með sjálf-
bærum hætti

Jöklavín
Fyrsti íslenski rjómalíkjörinn sem 
er framleiddur af megninu til úr 
innlendum hráefnum.

Sauðagull
Vinnur matarafurðir úr íslenskri 
sauðamjólk

Sælkerar ehf.
Rækta mismunandi tegundir 
sveppa og míkrógrænmeti ásamt 
því að fara í þróunarvinnu á 
byggðarræktun

Marea – Íslenskt lífplast
Notar sjávarþang sem fæst á 
Íslandi sem grunnefni í fram-
leiðslu á niðurbrjótanlegum 
vörum sem koma í stað einnota 
plasts 
 /smh

Reykir ber með sér 
ljúfan birkireykjarilm 
og hefur krö�ugt 
e�irbragð.

Gre�ir hefur milt bragð 
og �auelsmjúka áferð 
sem er�� er að standast.

Feykir hefur fengið að 
þroskast í 12 mánuði sem 
gefur honum einstakt 
bragð og áferð.

Reykir Feykir Gre�ir

Tíu sprotafyrirtæki valin inn í viðskiptahraðalinn Til sjávar og sveita:
Heilsuskot úr broddmjólk mjólkurkúa, matarafurðir úr íslenskri 
sauðamjólk og salatolíur úr vannýttum íslenskum villtum jurtum

Frá uppskeruhátíðinni á síðasta ári. Hér kynnir Álfur, sem var þátttakandi 
í síðasta hraðli, en þar er bjór bruggaður úr kartöfluhýði sem er vannýtt 
hráefni úr landbúnaði. Myndin er frá kynningu á uppskeruhátíðinni á síðasta 
ári í Tjarnarbíói.  Mynd / smh
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Meirihluti fyrirtækja í ferðaþjónustu á Norðurlandi telja sig lifa COVID af:

Bjartsýni og kraftur ríkjandi en 
gera má ráð fyrir þungum vetri
„Það er ánægjulegt að sjá kraft
inn og jákvæðnina sem kemur 
fram í þessari könnun, þrátt fyrir 
þá erfiðu stöðu sem er verið að 
vinna með. Ferðaþjónustuaðilar 
eru þrautseigir og tilbúnir að 
vinna með þau tækifæri sem gef
ast ásamt því að vera tilbúnir í að 
setja allt á fullt aftur um leið og 
færi gefst. Mikilvægt er að stjórn
völd styðji við greinina í gegnum 
næstu mánuði og vinni þannig með 
þessum aðilum að því að viðhalda 
kraftinum og möguleikunum á 
hraðri uppbyggingu á ný,“ segir 
Arnheiður Jóhannsdóttir, fram
kvæmdastjóri Markaðsstofu 
Norðurlands. 

Stofan gerði á dögunum könnun 
á stöðu og horfum í ferðaþjónustu 
á Norðurlandi. Meðal þess sem 
fram kemur í könnuninni er 
að meirihluti forsvarsmanna 
ferðaþjónustufyrirtækja á Norður
landi telja að fyrirtæki þeirra muni 
komast í gegnum þá erfiðleika 
sem COVID19 faraldurinn hefur 
orsakað. 

Úrræði henta ekki

Könnunin er svipuð þeirri sem var 
gerð á vormánuðum, en tilgangurinn 
var að sjá hvort eitthvað hefði 
breyst hjá fyrirtækjunum síðan 
þá. Heilt yfir eru niðurstöðurnar 
svipaðar, en þó hefur orðið sú 
breyting að helmingi fleiri nýta nú 
hlutabótaleið stjórnvalda en gerðu 
það á vordögum. Engu að síður er 
tæplega helmingur fyrirtækja ekki að 
nýta úrræði stjórnvalda og meirihluti 
sagði ástæðuna vera þá að úrræði 
stjórnvalda henti þeim ekki.

Arnheiður segist ekki hafa 
fullnægjandi upplýsingar úr könn
uninni hvers vegna aðeins rétt um 
helmingur fyrirtækja nýti sér þau 
úrræði sem stjórnvöld bjóði upp á. 
Það veki vissulega nokkra athygli 
hversu fáir nýti það sem í boði er af 
hálfu stjórnvalda. „Við sjáum að stór 
hluti lítilla fyrirtækja er ekki að nýta 
úrræðin. Það er mikilvægt að horfa 
sérstaklega á þennan hóp og skoða 
hvernig er hægt að koma til móts við 
hann. Að sama skapi verður að skoða 
aðstæður á ákveðnum svæðum þar 
sem eru miklir erfiðleikar og tryggja 
að ferðaþjónustan geti starfað af 
krafti eftir kórónuveirufaraldurinn,“ 
segir Arnheiður. „Við veltum því 
fyrir okkur hver ástæðan er, smæð 
fyrirtækja getur þar haft áhrif, 
árstíðasveifla eða kannski aðrar 
ástæður,“ segir hún. 

Bjartsýni en ákveðnar
blikur á lofti

Samt sem áður segir hún ákveðna 
bjartsýni ríkja í hópi forsvarsmanna 
ferðaþjónustufyrirtækja í lands
hlutanum og það viti á gott. Alls 
sögðu 76% aðspurðra að það væri 
líklegt eða mjög líklegt að fyrirtæki 
þeirra myndi lifa af það ástand sem 
hefur skapast vegna COVID19. 
Þó hefur þeim fjölgað sem segjast 
í óvissu um hvort fyrirtækið verði 
opið næstu 12 mánuði. Í vor kváðust 
8% svarenda í óvissu með hvort 
fyrirtækið yrði gangandi en nú hefur 
fjölgað í hópnum, 18% þeirra sem 
tóku þátt í könnuninni segjast nú vera 
í óvissu með hvort fyrirtæki verði 
opið. „Það eru greinilega ákveðnar 
blikur á lofti með veturinn,“ segir 
hún. „Mér sýnist að hann muni verða 
þungur, enda sést lítið af erlendum 
ferðamönnum.“ 

Sumir loka, aðrir aðlaga 
vöruframboðið

Arnheiður segir að þegar hafi ein
hver fyrirtæki tekið ákvörðun um að 

loka þar til næsta vor en önnur hafi 
tækifæri á að ná til innlendra ferða
manna. „Norðurland hefur um árabil 
verið vinsælasta svæði Íslendinga 
þegar kemur að vetrarferðum og 
bendir reynslan í sumar til þess að 

við munum fá töluverðan 
fjölda í styttri ferðir þar 
sem fólk kemur á skíði og 
til þess að njóta menningar, 
afþreyingar, veitinga og 
góðrar þjónustu.“

Þá bendir hún á að 
ferða þjónustufyrirtæki 
hafi í ríkum mæli aðlagað 
vöruframboð sitt í kjöl
far breyttra aðstæðna, en 
rúmlega helmingur þeirra 
fyrirtækja sem tóku þátt 
í könnuninni hafði gert 
breytingar á vöruframboði. 
Helstu breytingar snúa að 
verði, tilboðum, minna 

framboði, hætt var með ákveðna 
vöru og framboðið almennt lagað að 
því sem höfðar meira til Íslendinga. 
Það átti bæði við um matseðla 
veitingastaða og afþreyingu.

  /MÞÞ

Norðurland hefur um árabil verið vinsælasta svæði Íslendinga þegar kemur 
að vetrarferðum. Skíðaferðir eru ofarlega á blaði hjá mörgum.

Arnheiður Jóhannsdóttir, framkvæmdastjóri Markaðsstofu Norðurlands.
 Myndir / Markaðsstofa Norðurlands

Gera má ráð fyrir að róðurinn verði þungur hjá ferðaþjónustunni á komandi 
vetri, enda sjást vart erlendir ferðamenn lengur. Hvítserkur mun áfram standa 
vaktina, ferðalöngum til ánægju.

Þrátt fyrir að blikur séu á lofti í ferðaþjónustunni 
varðandi veturinn er ákveðin bjartsýni ríkjandi 
í atvinnugreininni og telja forsvarsmenn flestra 
fyrirtækja að þau muni lifa COVID-19 ástandið 
af. Hér má sjá Goðafoss í vetrarbúningi.

Nýr ræktunarleiðtogi 
íslenska hestsins
Elsa Albertsdóttir hefur verið ráð
inn til að taka við starfi Þorvaldar 
Kristjánssonar sem ræktunar
leiðtogi íslenska hestsins. 

Elsa hefur verið í starfi hjá 
RML frá síðustu áramótum, þegar 
tölvudeild Bændasamtakanna kom 
yfir til RML, og hefur séð um 
keyrslur á kynbótaútreikningum 
og þróun þess ásamt því að vera  
kynbótadómari en hún hefur verið 
alþjóðlegur dómari í 13 ár. 

Elsa er doktor í erfða og 
kynbótafræði og hefur víðtæka 
reynslu af hestamennsku, svo sem 
við þjálfun, kennslu, sem kynbóta, 
gæðinga og íþróttadómari, ásamt 
því að vinna beint við utanumhald á 
ræktunarstarfinu.  Menntun Elsu og 
áralöng reynsla af störfum tengdri 
ræktun íslenska hestsins mun því 
nýtast vel í þessu starfi sem byggir á 

því að halda utan um ræktunarstarfið 
og ekki síst ráðgjöf og fræðslu til 
hestamanna og ræktenda.

Dr. Elsa Albertsdóttir.

Undirbúa kennslu á háskólastigi á Austurlandi:

Mun efla samfélögin og 
atvinnulíf í fjórðungnum
Samstarfssamningur um undir
búning stofnunar háskóla útibús 
og kennslu á háskólastigi á Austur 
landi hefur verið undirritaður. 
Markmið samningsins er að tryggja 
áframhaldandi upp byggingu þekk
ingarsamfélags á Austurlandi og er 
ráðgert að fyrsta skrefið í þá veru 
verði frumgreinadeild sem taki til 
starfa haustið 2021.

„Það eru sterkir grunnatvinnu
vegir á Austurlandi í sjávarútvegi, 
áliðnaði og ýmsum verk og tækni
greinum. Á þeim innviðum verður 
byggt í þessu verkefni sem vonir 
standa til að muni efla samfélög 
og atvinnulíf í fjórðungnum. Ég 
fagna samvinnu við sveitarfélögin 
á Austurlandi sem standa saman 

að þessu verkefni,“ segir Lilja 
Alfreðsdóttir mennta og menn
ingarmálaráðherra, sem skrifaði 
undir samninginn. 

Horft til styrkleika atvinnulífsins

Við skipulag háskólaútibúsins 
verður horft til þarfa og styrkleika 
atvinnu lífs á Austurlandi og í fram
haldi af námi við frum greinadeild 
er fyrirhugað að boðið verði upp 
á grunnnám í hagnýtri iðnaðar
tæknifræði til B.Sc. gráðu, þriggja 
og hálfs árs nám til alls 210 ECTS 
eininga. Sem stendur er ekki boðið 
upp á tæknifræðinám utan höfuð
borgarsvæðisins. 
 /MÞÞ

Einar Már Sigurðarson, formaður Austurbrúar, Sambands sveitarfélaga 
á Austurlandi, og Lilja Alfreðsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra 
undirrituðu samninginn.
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HEILBRIGÐ DÝR - ALLRA HAGUR

HÁGÆÐA
STEINEFNABLÖNDUR
Í MIKLU ÚRVALI 

Bústólpi ehf - fóður og áburður
Oddeyrartanga - 600 Akureyri 

bustolpi@bustolpi.is
Sími 460 3350 - www.bustolpi.is

Pilsaþytskonur á Sæluviku.  Mynd / Sveitarfélagið Skagafjörður

Skagafjörður:

Engin Sæluvika í ár
Sæluviku 2020 sem fara átti 
fram dagana 27. september til 
3. október hefur verið aflýst. 
Atvinnu-, menningar- og kynn-
ingar  nefnd Sveitarfélagsins 
Skaga   fjarðar ákvað það á fundi 
í liðinni viku.

Vegur þyngst í þeirri ákvörðun 
hertar sóttvarnaraðgerðir almanna-

varna og ekki fyrirséð hvenær þeim 
verður aflétt.

Þrátt fyrir að Sæluviku 2020 hafi 
verið aflýst var ákveðið að veita 
Samfélagsverðlaun Skagafjarðar 
2020, en þau hafa síðustu ár verið 
veitt á setningu Sæluviku. Verður 
auglýst eftir tilnefningum fljótlega.

 /MÞÞ

Bænda

8. 8. októberoktóber
56-30-30056-30-300
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Demantshringurinn formlega opnaður. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráð-
herra, Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra og Sigurður Ingi Jóhannsson samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra 
klippa á borðann.  Myndir / Markaðsskrifstofa Norðurlands

Deiliskipulag á Þeistareykjum:
Framtíðaruppbygging á svæðinu 
fyrir ferðamenn
Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar 
hefur lagt til að unnið verði deili
skipulag á Þeistareykjum með 
áherslu á stefnumörkun og fram
tíðaruppbyggingu svæðisins fyrir 
ferðamenn.

Allar líkur eru á að umferð um 
svæðið muni aukast verulega á næstu 
árum með bættum samgöngum 
og nýjum vegi frá Húsavík til 
Mývatnssveitar. Deiliskipulagið 
mun ná yfir land Þeistareykja, sem 
er í eigu Þingeyjarsveitar. Innan 
þess er afmarkað deiliskipulag 
Þeistareykjavirkjunar sem mun halda 
gildi sínu. Skipulagssvæðið er alls 

um 280 km². Deiliskipulagssvæði 
Þeistareykjavirkjunar er um 85,1 
km². Norðurmörk Þeistareykjalands 
liggja að jörðum í Kelduhverfi.

Skipulagslýsing var kynnt 
frá 15. júní til 9. júlí 2020 fyrir 
umsagnaraðilum, hagsmunaaðil-
um og almenningi þar sem þeim 
var gefinn kostur á að leggja fram 
sjónarmið og ábendingar sem 
að gagni gætu komið við gerð 
deiliskipulagsins. Athugasemdir/
umsagnir bárust frá Minjastofnun, 
Landgræðslunni, Norðurþingi, 
Vegagerðinni, Skipulagsstofnun og 
Náttúrufræðistofnun Íslands.  /MÞÞ Demantshringurinn formlega opnaður:

Stór áfangi fyrir ferðaþjónustu 
á Norðurlandi
Demantshringurinn var opnað
ur við hátíðlega athöfn sunnu
daginn 6. september, þegar þrír 
ráðherrar klipptu á borða sem var 
strengdur yfir nýjan Dettifossveg, 
mitt á milli Dettifoss og Ásbyrgis. 
Þessi ferðamannaleið er 250 
kíló metra löng og tengir saman 
Húsavík, Goðafoss, Mývatnssveit, 
Dettifoss og Ásbyrgi auk fjölda 
annarra einstakra áfangastaða. 
Ferðaþjónustufyrirtæki á þessum 
hring eru fjölmörg og bjóða upp á 
margvíslega möguleika í gistingu, 
afþreyingu, mat og drykk. 

Nafnið Demantshringurinn 
hefur verið notað um árabil um 
þessa leið og ferðir verið seldar 
undir því nafni en Markaðsstofa 
Norðurlands hefur undanfarin 
misseri unnið að undirbúningi 
að markvissri markaðssetningu 
á ferðamannaleiðinni í samstarfi 
við Húsavíkurstofu og fyrr í vetur 
var nýtt merki fyrir hana kynnt. 
Sú vinna var unnin í samhengi 
við framkvæmdir við Dettifossveg 
en stefnt er að því að ljúka þar 
framkvæmdum á næstunni. Því 
verður hægt að keyra alla leiðin á 
bundnu slitlagi en í áraraðir hafa 
forsvarsmenn ferðaþjónustu á 
Norðurlandi og fleiri kallað eftir 
því að vegurinn á milli Dettifoss og 
Ásbyrgis yrði byggður upp. Gamli 
vegurinn var seinfær og lokaður 
stóran hluta ársins. Þetta kemur fram 
í tilkynningu frá Markaðsskrifstofu 
Norðurlands.

Opnar norðausturhornið
enn betur

Katrín Jakobsdóttir forsætis ráðherra, 
Sigurður Ingi Jóhanns son samgöngu- 
og sveitarstjórnarráðherra og Þórdís 
Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir 
ferðamála-, iðnaðar- og nýsköp-
unarráðherra klipptu á borð ann að 
loknum ræðum. 

„Demantshringurinn gerir okkur 
kleift að heimsækja fjölmargar 
náttúruperlur á einum degi og 
mun opna norðausturhornið enn 
betur fyrir innlendum og erlendum 
gestum,“ segir Katrín og gat þess að 
stórkostlegt hefði verið að heimsækja 
Dettifoss. Samgöngubótin yrði til 
þess að mun fleiri myndu heimsækja 
hann og aðra fallega staði í 
landshlutanum.

„Opnun Demantshringsins er 
stór áfangi fyrir ferðaþjónustu 
á Norðurlandi. Á óvissutímum 
í ferðaþjónustu er mikilvægt að 
huga að uppbyggingu til framtíðar. 
Ferðamannaleiðir á borð við þessa 
eru mjög góð nálgun til að vekja 
athygli á einstakri náttúru svæðisins. 
Allir sem hafa unnið lengi að þessu 
verkefni eiga hrós skilið. Ég gleðst 
fyrir hönd þeirra ferðamanna sem 
munu í fyllingu tímans upplifa 
náttúruperlur og menningu svæðisins 
fyrir tilstilli þessa verkefnis en hefðu 

mögulega annars farið á mis við 
þær,“ segir Þórdís Kolbrún.

Styttir vegalengdir á milli byggða

„Með nýjum Dettifossvegi er 
langþráðum áfanga náð fyrir 
samfélagið á Norðausturlandi. Nýr 
heilsársvegur bætir samgöngur 
á svæðinu til mikilla muna og 

styttir vegalengdir á milli byggða. 
Vegurinn skapar mikil tækifæri og 
Demantshringurinn, stórbrotin 250 
kílómetra leið um náttúru Íslands, 
verður fyrir vikið enn meira 
aðdráttarafl fyrir Íslendinga og gesti 
okkar í framtíðinni. Við samgleðj-
umst íbúum svæðisins með glæsilega 
samgöngubót,“ segir Sigurður Ingi. 
 /MÞÞ

Kampakát með hluta úr borðanum góða. Katrín Jakobsdóttir,  Örlygur 
Hnefill Örlygsson og dóttir hans, Ylva Breiðfjörð, en  Örlygur stundar 
ferðaþjónustu á Húsavík.

Goðafoss er innan Demantshringsins, hér staldra þau við þann fagra 
foss, Sigrún Brynja Einarsdóttir, skrifstofustjóri á skrifstofu ferðamála og 
nýsköpunar í atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu, Þórdís Kolbrún, Viggó 
Jónsson og Dagbjört Jónsdóttir, sveitarstjóri í Þingeyjarsveit.

Fjölmargir staðir eru innan Demantshringsins, meðal annars Mývatnssveit, 
þar sem hin vinsælu Jarðböð eru.

Kópasker.  Mynd / HKr. 

Sveitarstjórn Norðurþings:

Frumherji leggur niður 
skoðunarstöð á Kópaskeri
„Það er afar slæmt að ekki sé hægt 
að tryggja lágmarksþjónustu sem 
þessa við bifreiðaeigendur sem búa 
lengra frá stærri þéttbýliskjörnum 
á lands  byggðinni. Skorar sveitar
stjórn Norðurþings á Frumherja, 
í samtali við ríkisvaldið, að snúa 
þessari ákvörðun við og finna leið 
til þess að þjónusta íbúa sveitar
félagsins austan Húsa víkur með 
viðunandi hætti.“ 

Þetta kom fram í bókun sveitar-
stjórnar Norðurþings fyrir skömmu 
vegna þeirrar ákvörðunar Frumherja 
að leggja niður þjónustu á Kópaskeri.  

Frumherji hefur sagt upp samstarfs-
samningi við verkstæðið Röndina á 
Kópaskeri en þar hefur bifreiðaskoðun 
verið sinnt. Engin þjónusta á vegum 
Frumherja er því á stóru svæði á 
norðausturhorni landsins. Á heima-
síðu Frumherja segir að lokað sé um 
ófyrirsjáanlegan tíma. 

Hverfisráð Raufarhafnar tók 
málið upp á dögunum og lýsti yfir 

vonbrigðum með þessa ákvörðun 
og voru stjórnendur hvattir til að 
endurskoða ákvörðun sína.

260 kílómetra akstur
til að skoða bílana

Íbúar á Kópaskeri, Raufarhöfn og í 
dreifbýli Norðurþings þar um kring 
þurfa nú að aka um 260 kílómetra til 
að skoða ökutæki sín á Húsavík og 
þykir hverfisráði það óboðlegt. Bent 
er á að menn þurfi jafnvel að taka sér 
frí úr vinnu í einn dag til að láta skoða 
bíla sína. Þetta fyrirkomulag getur 
einnig haft slæm áhrif á verktaka með 
vörubíla.

Hverfisráð Raufarhafnar óskaði  
eftir því að sveitarstjórn Norðurþings 
taki málið upp og aðstoði íbúa við að 
þoka málum til betri vegar sem og að 
koma mótmælum á framfæri. Einnig 
að leita til annarra aðila sem mögulega 
gætu sinnt þessari þjónustu við íbúa 
sveitarfélagsins.                    /MÞÞ

Óviðunandi gsm-samband í Laxárdal
Íbúar í Laxárdal hafa óskað lið
sinnis sveitarstjórnar Þingeyjar
sveitar vegna lélegs gsmsambands 
í dalnum. Sambandið á svæðinu er 
stopult og vilja íbúar að sveitar
stjórn beiti sér af krafti í von um 
að gerðar verði nauðsynlegar 
úrbætur.

Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar 
tekur heilshugar undir áhyggjur íbúa 
Laxárdals og telur mikilvægt, ekki 
síst í ljósi öryggismála, að gsm-sam-
band verði bætt á svæðinu sem og 

víða annars staðar í sveitarfélaginu 
hið fyrsta.

Sveitarstjóri Þingeyjarsveitar hefur 
áður sent erindi til fjarskiptafyrirtækja, 
almanna varnanefndar og stjórnvalda 
um mikilvægi þess að bæta gsm-
samband í Laxárdal en án árangurs. 
Fram kemur í bókun frá fundi 
sveitarstjórnar nýlega að sveitarstjórn 
muni beita sér enn frekar við að bæta 
þetta óviðunandi ástand sem nú er og 
felur sveitarstjóra að vinna áfram að 
málinu.  /MÞÞ

Sveitarstjórn Grímsnes og Grafn
ings  hrepps hefur samþykkt að 
taka Félagsheimilið á Borg úr 
útleigu á almennum markaði.  

Ástæðan er m.a. sú að síðustu 
ár hefur Kerhólsskóli leigt félags-
heimilið sem mötuneyti bæði fyrir 
leik- og grunnskóla. Samhliða því 
hefur félagsheimilið verið leigt út á 
kvöldin og um helgar og svo á sumrin 
hefur félagsheimilið einna helst verið 
leigt út um helgar. 

Í bókun sveitarstjórnar kemur fram 
að  þetta hafi stundum verið útleigur 
í bara einn dag í viku, stundum 

ekkert í margar vikur og örsjaldan 
meira en tvo daga í röð. Síðustu ár 
hefur útleigan heldur minnkað og á 
þessu ári hefur orðið hrun í útleigu á 
félagsheimilinu og telur sveitarstjórn 
sérstakar aðstæður í samfélaginu 
eiga þar stóran þátt. Engu að 
síður hafa þær aðstæður orðið til 
þess að fyrirkomulag á útleigu á 
Félagsheimilinu Borg var tekið til 
skoðunar og ljóst er að nauðsynlegt 
er að draga úr rekstrarkostnaði 
hússins. Niðurstaða sveitarstjórnar 
er því að  húsið verði tekið úr útleigu 
á almennum markaði.  /MHH

Félagsheimilið Borg tekið úr útleigu
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HUGUM AÐ HAUSTI

Handhafi gjafabréfsins á inni gistingu í standard tveggja manna herbergi í eina nótt á 
Icelandair hóteli að eigin vali, ásamt morgunverðarhlaðborði og þriggja rétta kvöldverði 
að hætti hússins fyrir tvo.

Sími 480 5600
Gunnbjarnarholti, 804 Selfossi

Sími 480 5610 
Kaupvangi 10, 700 Egilsstöðum

Gjafabréf fylgir öllum seldum haugtækum í september!

*Verð eru birt með fyrirvara um gengisbreytingu

Er ekki tilvalið
að skella sér í frí

eftir að skítverkunum
lýkur?

Verslaðu þá tæki
hjá Landstólpa svo 

að þetta haast
nú af fyrir jól

Storth - Haugdælur
Verð frá 1.228.000 + vsk*

HiSpec - Haugsuga
Verð 4.349.000 + vsk

HiSpec - Keðjudreifari
Verð 1.770.000 + vsk*

Storth - Haughrærur 
Verð frá 649.000 + vsk*

IcelandairHotelsGjafabréffylgir

Ef verslaðer fyrir1.10.2020

Framleiðnisjóður landbúnaðarins
Hvanneyrargötu 3, 311 Borgarnesi
Sími 430-4300

Bændur/ábúendur lögbýla

Nú eða aldrei!
Framleiðnisjóður landbúnaðarins kallar eftir umsóknum um styrki  
til verkefna á sviði nýsköpunar og þróunar á lögbýlum (B-flokkur)

Í meira en hálfa öld hefur Framleiðnisjóður landbúnaðarins stutt ötullega við nýsköpun og þróun í  
íslenskum landbúnaði. Sjóðurinn hefur sinnt fjölbreyttum verkefnum og hefur starf sjóðsins jafnframt 
markast af þeirri sýn að landbúnaður hafi mikilvægu hlutverki að gegna í byggðalegu samhengi.  
Matvælaframleiðsla er vissulega meginmarkmið greinarinnar, en slík framleiðsla á sér ekki stað í  
einangrun frá öðrum atvinnugreinum dreifbýlisins. Tækifæri framtíðarinnar liggja m.a. í nýjum leiðum 
til hlunninda- og landnýtingar, landverndar, sem og í mótun þjónustu af ýmsum toga.

Stjórnvöld hafa nú ákveðið að Framleiðnisjóður verði lagður niður í lok ársins 2020. Stjórnendur  
Framleiðnisjóðs hafa ákveðið að síðasta úthlutun sjóðsins beinist fyrst og fremst að grasrótarstarfi 
bænda og þeirra viðleitni til eflingar atvinnu í sveitum. Hér er því kallað eftir umsóknum um styrki til 
verkefna á sviði nýsköpunar og þróunar á lögbýlum.

Forgangs njóta þau verkefni sem fela í sér verulega nýbreytni, sem líkleg eru til að leiða af sér um-
talsverða atvinnusköpun og þar sem stuðningur sjóðsins hefur afgerandi þýðingu. Umsækjendur eru 
jafnframt beðnir að kynna sér sérstaklega frekari upplýsingar um takmarkanir er gilda um verkefni á 
ákveðnum sviðum, styrkhæfan kostnað, framkvæmdatíma verkefna, o.fl. á heimasíðu sjóðsins, www.fl.is.

Umsóknum skal skilað á sérstökum umsóknareyðublöðum sem er að finna á heimasíðu sjóðsins,  
www.fl.is, undir flipanum EYÐUBLÖÐ, B-form, umsókn og greinargerð.

Mikilvægt er að vanda til gerðar umsókna og gera grein fyrir öllum efnisatriðum sem farið er fram á í 
umsóknarforminu. Sjóðurinn leggur ríka áherslu á að vanda skuli til gerðar allra fylgigagna umsóknar.

Umsóknarfrestur er til 30. október 2020. 

Umsóknum skal skilað á rafrænu formi á netfangið fl@fl.is og með hefðbundnum pósti til  
Framleiðnisjóðs landbúnaðarins, Hvanneyrargötu 3, 311 Borgarnes.

Nánari upplýsingar eru veittar hjá Framleiðnisjóði landbúnaðarins í síma 430-4300 eða um netfangið 
sigridur@fl.is.

Menntaskólinn að Laugarvatni:
Stúlkur eru 70% nemenda 
en piltar eru aðeins 30%
Alls stunda 147 nemendur nám við 
Menntaskólann að Laugarvatni í 
vetur, þar af 59 nýnemar. Af öllum 
hópnum eru um 30% nemenda 
piltar og 70% stúlkur. 

Skólinn er heimavistarskóli og 
því þarf að gera sérstakar ráðstafanir 
vegna COVID-19. „Já, við  förum 
þá leiðina eftir mikla skoðun og 
fundahöld að vera eingöngu með 
einn árgang í staðnámi í einu. Núna 
fyrstu tvær vikurnar eru nýnemar, 
nemendur í 1F og 1N, í skólanum.  
Nemendur í efri bekkjum hófu 
fjarnám/fjarvinnu 31. ágúst. Þann 
7. september komu nemendur 3. árs í 
staðnám en þá voru nýnemar komnir 
í fjarnám. Eins verða nemendur 
annars ársins í fjarnámi viku í 
viðbót en koma svo í staðnám. Þá 
verða nemendur fyrsta og þriðja árs 
í fjarnámi. Eftir það koma nýnemar 
aftur í staðnám um stund. Svona mun 
námi og kennslu vera háttað á meðan 
þessi staða er,“ segir Halldór Páll 
Halldórsson skólameistari og bætir 
við: „Útfærsla þessi er tilkomin 
þar sem þetta er heimavistarskóli 
með mötuneyti og niðurstaða 

okkar var sú að þetta væri eina 
leiðin að fara með sóttvarnareglur 
í framhaldsskólum í huga.“ Alls  
34 starfsmenn vinna við skólann 
og af þeim eru 20 við kennslu og 
stjórnun. Margir starfsmannanna 
eru í hlutastarfi, s.s. við kennslu, 
ræstingar og vistarvörslu. /MHH

Halldór Páll Halldórsson, skólameist-
ari Menntaskólans að Laugarvatni.  
 Mynd / MHH

Frá Laugarvatni.  Mynd / HKr. 
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Kjartan Stefánsson
kjartanst@simnet.is Eftir að búið er að setja niður 

haustlaukana er gott að raka 
fallið lauf af grasflötinni til 
að vel lofti um hana. Tilvalið 
er að setja laufið í beð undir 
limgerði, tré og runna eða í 
safnhauginn. Laufið brotnar 
mjög fljótt niður og verður 
mold strax árið eftir. 

Ekki er gott að slá grasflötina 
seint að hausti enda grasið ekki í 
miklum vexti á þeim tíma. Betra 
er að hafa það svolítið loðið yfir 
veturinn til að það hlífi rótinni.

Ekki skala klippa trjágróður 
á haustin vegna aukinnar hættu 
á sveppasýkingu í gegnum sárin 
sem myndast við klippinguna. 
Heppilegasti tíminn til að klippa 
flestar tegundir trjágróðurs 
seinni part vetrar og snemma á 
vorin, frá febrúar og alveg fram 
í byrjun maí og eftir laufgun á 
sumrin.

Haustið og tíminn fram að 
fyrsta snjó er góður tími til að 
gróðursetja og flytja trjáplöntur 
og flytja og skipta fjölærum 
plöntum. 

Séu tré orðin meira en einn 
og hálfur metri á hæð við gróð
ursetningu er nauðsynlegt að 
setja staur niður með þeim sem 
stuðning fyrstu árin á meðan þau 
eru að ræta sig og koma sér fyrir 
í jarðveginum. Best er að binda 
trén með gúmmíi. 

Eitt af haustverkunum í 
garðinum er að skýla við kvæm
um plöntum. Yfirleitt nægir að 
raka laufi og mold yfir rótar
hálsinn á fjölærum plöntum en 
einnig er gott að leggja yfir þær 
greinar.

Runnum og rósum má skýla 
með því að búa til lítið tjald úr 
striga eða akrýldúk og setja utan 
um plönturnar. Auk þess sem 
hægt er að fá í garðvörubúðum 
sérhannaða poka til að setja utan 
um þær.

Viðkvæmar plöntur í pottum 
má setja í kalt gróðurhús eða 
koma í skjól sé þess kostur. 

Upplagt er að safna fræi á 
haustin og undirbúa þannig 
sáningu næsta vors. 

Vetrarmyrkrið getur verið 
pottaplöntum erfitt og engu 
líkara en margar þeirra þjáist af 
eins konar skammdegisþung
lyndi þegar fer að vora að nýju. 

Gott er að draga úr vökvun 
og minnka eða hætta tímabundið 
að gefa þeim áburð. Stórar 
blaðplöntur þurfa meira vatn 
en til dæmis kaktusar og þá 
má hætta alfarið að vökva yfir 
dimmustu mánuðina. Munið að 
vökva alltaf með volgu vatni.

Æskilegur stofuhiti fyrir 
plönturnar er misjafn milli 
tegunda en yfirleitt á bilinu 12 
til 18 °C og æskilegt er að halda 
hitastiginu jöfnu vegna þess að 
öllum plöntum er illa við snöggar 
hitabreytingar. Hita stig á heim
ilum hjá okkur á Íslandi er oft
ast vel yfir þessum mörkum og 
getur það valdið því að plönturn
ar senda frá sér langar og ljósar 
renglur. 

Forðist því að hafa þær nálægt 
gluggum sem standa mikið opnir 
og valda dragsúg. Einnig skal 
varast að láta pottaplöntur standa 
of nálægt heitum miðstöðvarofni. 

Smám saman, þegar sól 
fer að hækka á lofti, má auka 
vatnsgjöfina og gefa áburð og 
ekki spillir fyrir að umpotta 
plöntum á vorin sem staðið 
hafa í tvö ár eða lengur í sömu 
moldinni. 
  /Vilmundur Hansen

STEKKUR STEKKUR 

Skötuselur hefur nokkra sérstöðu 
í íslenskum sjávarútvegi. Lengst 
af veiddist hann í litlum mæli sem 
meðafli. Í byrjun aldarinnar rann 
hálfgert skötuselsæði á menn, 
aflinn stjórjókst en hefur síðan 
dregist verulega saman. Um tíma 
olli skötuselur stórdeilum um 
stjórn fiskveiða.

Skötuselur er skrítið nafn á 
fiski sem fljótt á litið á ekkert skylt 
við skötu og því síður sel. Og þó. 
Fiskurinn er flatvaxinn eins og skatan 
og eyruggar eru vel þroskaðir og 
minna á selshreifa. Hann getur jafnvel 
staulast um botninn á eyruggunum. 
Af þessu tvennu er nafnið komið. 

Skötuselur er afar verðmætur 
fiskur og mjög eftirsóttur af sæl
kerum. Þannig hefur það ekki alltaf 
verið. Bæði hér á landi og erlendis 
var skötusel hent fyrir borð á árum 
áður. Hann hafði ekki útlitið með sér.

Ársaflinn í kringum 500 tonn

Skötuselur veiddist hér við land 
lengst af á síðustu öld sem meðafli 
í humartroll og önnur botndregin 
veiðarfæri. Ársafli íslenskra skipa 
var mikið í kringum 500 tonnin á 
árabilinu 1965 til 1995, fór mest í 
um 950 tonn árið 1969 og minnst 
í um 286 tonn árið 1974. Erlend 
skip veiddu hér töluvert af skötusel 
framan af þessu tímabili. Heildarafli 
á Íslandsmiðum varð mestur 1.380 
tonn árið 1968.

Beinar veiðar hefjast

Skötuselur veiddist aðallega suður 
og suðaustur af landinu. Árið 1999 
hófust beinar veiðar á skötusel með 
svokölluðum fótreipistrollum. Ári 
seinna hófust beinar veiðar með 
stórriðnum netum og var fyrirmyndin 
sótt til Færeyja. Netabátarnir voru frá 
Vestmannaeyjum. Útbreiðslusvæði 
skötusels jókst jafnframt í vestur og 
norður með Vesturlandi samhliða 
stækkun stofnsins. 

Fjöldi báta fór að stunda neta
veiðar á skötusel. Strax árið 2000 
voru rúm 50% skötuselsaflans tekin 
í net. Netin voru ráðandi veiðarfæri 
fram til ársins 2016 að einu ári undan
teknu. 

Hámarki náð

Aflinn jókst jafnt og þétt 
og fór mest í 4.700 tonn 
árið 2009, þar af veiddust 
2.462 tonn í netin, eða 61%. 
Meginhluti aflans veiddist 
nú í Faxaflóa og Breiðafirði. 
Nokkrum árum síðar bár
ust meira að segja fréttir 
af mokveiði á skötusel í 
Ísafjarðardjúpi.

Eftir metárið 2009 fóru 
veiðarnar stigminnkandi og 
enduðu í aðeins rétt rúmum 
500 tonnum árið 2019. Það 
er ríflega níu sinnum minni 
afli en þegar mest var.

Aflaverðmæti skötusels 
árið 2019 var 218 milljón
ir króna og meðalverð 431 
króna á kíló. Til samanburð
ar má nefna að aflaverðmæti 
skötusels var 1,9 milljarðar 
árið 2009 á verðlagi þess 
árs.

Með veiðistöng og 
hefur gleypt fugla

Skötuselur er afar 
út breiddur fiskur í Evrópu. 
Hann finnst frá nyrstu 
ströndum Noregs og allt 
inn í Miðjarðarhaf og lengra 

suður. Hér við land getur hann náð 
um og yfir 150 sentímetrum að lengd. 
Algeng stærð er 70 til 80 sentímetrar. 

Skötuselur er sérstæður fiskur 
fyrir margra hluta sakir. Þegar hefur 
verið nefnt að hann getur staulast 
um botninn á eyruggunum. Fremri 
bakuggi er með nokkrum aðskildum 
geislum. Fremsti geislinn hefur 
ummyndast í eins konar veiðistöng 
sem fiskurinn notar til að lokka að 
sér bráð.

Skötuselur er hausstór og 
kjaftvíður. Hann liggur á botninum 
og hremmir bráð sína. Hann étur 
nánast allt sem að kjafti kemur, hvers 
konar fiska sem hann ræður við og 
önnur sjávardýr. Hann syndir einnig 
upp í sjó í leit að æti. Svartfuglar hafa 
meira að segja greinst í maga hans. 

Varðandi hrygningu hefur 
skötuselur einnig sérstöðu. Eggin 
leggur hann í 6 til 10 metra langan 
og 15 til 45 sentímetra breiðan borða, 
fjólubláan að lit. Flýtur borðinn í 
sjónum þar til eggin klekjast út. 

Lýsing á skötusel og lífsháttum 
hans er sótt í bókina „Íslenskir fiskar“ 
eftir Gunnar Jónsson og Jónbjörn 
Pálsson. 

Stór hluti leigukvóti

Veiðar á skötusel voru í fyrstu 
frjálsar en hann var settur í kvóta 
fiskveiðiárið 2001/2002. Við út
hlutun var að venju miðað við veiði
reynslu nokkurra undangenginna 

ára. Kvótinn féll því aðallega þeim 
í skaut sem höfðu veiðireynslu 
vegna meðafla en í minna mæli til 
þeirra sem höfðu nýlega hafið neta
veiðar. Nýir bátar sem helguðu sig 
skötuselsveiðum, einkum bátar frá 
Vesturlandi, þurftu því að leigja sér 
kvóta eða kaupa hann. Verulega stór 
hluti skötuselsaflans var veiddur af 
bátum sem leigðu til sín kvóta.  

Vinsæll á fiskmörkuðum

Skötuselur hefur ratað inn á 
fiskmarkaði í miklum mæli, eins 
og títt er um fiska sem veiðast sem 
meðafli eða koma frá skipum sem 
ekki eru í beinum tengslum við 
fiskvinnslur. 

Af þeim 505 tonnum af skötusel 
sem veiddust árið 2019 fóru 418 tonn 
á fiskmarkað, eða um 83% aflans. 
Skötuselur, sólkoli og lúða skiptast 
á um að vera í efsta sæti þegar litið 
er á kílóverð á fiskmörkuðum. Það 
sem af er þessu ári trónir skötuselur á 
toppnum með tæp 520 krónur á kíló.

Hefðbundnar íslenskar fisk
vinnslur hafa ekki sinnt vinnslu á 
skötusel í ríkum mæli. Athygli vakti 
þegar veiðin var sem mest að eitt 
íslenskt fyrirtæki var umsvifamik
ið í viðskiptum með skötusel. Á 
árinu 2009 keypti félagið rúm 40% 
alls skötuselsafla íslenskra skipa 
fyrir hönd fiskvinnslu í Skotlandi. 
Megnið af þessum fiski var unnið í 
verktöku hér og sent út.

Stórpólitískt deilumál

Á árinu 2010 varð mikil uppákoma 
í kringum skötuselinn. Þá beitti Jón 
Bjarnason sjávarútvegsráðherra sér 
fyrir lagasetningu um heimild fyrir 
sérstakri viðbótarúthlutun á skötusel. 
Viðbótin skyldi leigð út á hagstæðu 
verði en ekki renna til skipa sem 
höfðu aflahlutdeild. Þetta braut í bága 
við ríkjandi fyrirkomulag um stjórn 
fiskveiða. 

Skötuselsfrumvarpið varð að 
stórpólitísku deilumáli. Of langt mál 
yrði að rekja þær deilur hér.

Best að rota hann!

Fiskveiðiárið 2009/2010 leigði ríkið út 
452 tonn af skötusel til fiskveiðiskipa 
og 1.066 tonn fiskveiðiárið á eftir. 
Eftir það var heimild ráðherra til leigu 
skötusels felld niður.

Leigukvóti ríkisins var ýmist 
kallaður Jónskvóti eða Jónsselur 
meðal sjómanna. Nokkuð margir 
netabátar gerðu út á Jónssel, þeirra 
á meðal var Ebbi AK. Blaðamaður 
Fiskifrétta, Vilmundur Hansen, skellti 
sér í róður með Ebba í júlí 2011 og 
átti líflegt samtal við skipstjórann 
Eymar Einarsson um veiðarnar. Þar 
kom fram að skötuselurinn gæti verið 
skaðræðisskepna þegar verið væri að 
greiða hann úr netunum.

 „Stundum kemur fyrir að selurinn 
stekkur upp á borðinu og það er ekkert 
grín ef hann nær að bíta sig fastan í 

mann. Mér þykir því best 
að rota hann strax með 
gúmmísleggju og taka ekki 
neina sénsa,“ sagði Eymar.

Léleg nýliðun  
og slæmar horfur

Veiðar á skötusel eru 
dottnar niður í um 500 
tonn á ári, eins og áður er 
getið. Í fyrstu var talið að 
hlýnun sjávar skýrði aukna 
útbreiðslu skötusels en 
ljóst er að fleiri umhverfis
þættir koma við sögu sem 
ráðið hafa risi og hnignun 
stofnsins.

Hafrannsóknastofnun 
segir að nýliðun hafi mælst 
lítil í meira en áratug. Afli 
hafi minnkað og ekki sé 
að sjá að breytingar verði 
þar á næstu árin. Ráðgjöf 
Hafró fyrir fiskveiðiárið 
2020/2021 er 503 tonna 
hámarksafli. 

Staðan er því þannig 
að veiðar á skötusel hafa 
færst í fyrra horf. Megnið 
af fiskinum er nú veitt 
sem meðafli í troll suður 
af landinu en sáralítið á 
öðrum svæðum.
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Heimild: Hagstofan   

Skötuselur rotaður í róðri Ebba AK frá Akranesi.  Mynd / Vilmundur Hansen.

Haustverkin
í görðum og
gluggum
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Í Rekstrarlandi fást gæðavörur fyrir heimili, einstaklinga, fyrirtæki, iðnað, landbúnað og sjávarútveg. Verið velkomin! 
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FRÁBÆRU ENDINGARGÓÐU KYMCO
FJÓRHJÓLIN KOMIN AFTUR

GÖTUSKRÁÐ HJÓL TILVALIÐ Í LEIK OG STARF

Veglegur aukahlutapakki fylgir: 

Öflugt spil, dráttarkúla,
prófíltengi, sæti og sætisbak

fyrir farþega, álfelgur
og 26” Maxxis Bighorn dekk. 

Bænda  
88. . októberoktóber

Blautklútaklumpur úr togi við Akranes. Auk blautklútanna „veiddust“ ýmsar 
aðrar hreinlætisvörur, eins og dömubindi, eyrnapinnar, latexhanskar og 
umbúðir sem eiga líklega rætur að rekja til skólps. Myndir / Hafrannsóknastofnun

Meðafli í Grunnslóðaleiðangri Hafró:
Blautklútaveiðar í Faxaflóa
Í Grunnslóðaleiðangri Haf rann
sókna stofnunar eru stundaðar 
rannsóknir á flatfisktegundum, 
sandsíli og sæbjúgum á grunnslóð 
allt í kringum landið. Í ár var nýs 
og óskemmtilegs meðafla vart, 
en blautklútar, ættaðir úr skólpi 
þéttbýlisstaða, voru algengir í 
togum við Faxaflóa.

Samkvæmt frétt á vef Haf
rann  sóknastofnunar fengust blaut
klútar í flestum togum í Grunn
slóðarleiðangri við flóann en 
mest var magnið við Akranes og 
við mynni Borgarfjarðar, eða tæp 
2 kíló við Akranes og rúmt kíló í 
Borgarfirði. Auk blautklútanna 
„veiddust“ ýmsar aðrar hreinlætis
vörur, eins og dömubindi, eyrnap
innar, latexhanskar og umbúðir sem 
eiga líklega rætur að rekja til skólps. 
Hafra nnsóknastofnun hefur ekki 
skráð hreinlætisvörur til „tegunda“ 
í leiðöngrum sínum en það er upp
lifun leiðangursmanna að magn 
hreinlætisvara sé mun meira í ár en 
árin á undan.

Ekki sturta niður rusli

Fólk er því hvatt til að passa sig að 
henda þessum hlutum í ruslið, en 
ekki sturta þeim niður, því að jafnvel 
þó að á umbúðunum segi að klútarnir 
séu niðursturtanlegir, þýðir það ekki 
að þeir brotni hratt niður í náttúrunni.

Stofnmæling flatfiska og sandsílis

Í leiðangrinum er togað með fjögurra 
metra bjálkatrolli á grunnsævi. Mark
mið leiðangursins er stofn mæling á 
flatfiskum og sandsíli. Sérstaklega er 
verið að reyna að fá mat á nýliðun 
flatfiska.  

Í ár var einnig bætt við leiðang
urinn togstöðvum til að fylgjast með 
þéttleika sæbjúgna en vonir standa 
til að niðurstöðurnar muni nýtast við 
ráðgjöf á þessum nýja nytjastofni er 
frá líður.  /VH

Blautklútaklumpur kominn á borð 
vísindamanna. 
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Bændablaðið tekur saman og birtir yfirlit um fjár- og 
stóðréttir. Listinn er unninn með þeim hætti að leitað 
er til sveitarfélaga og bænda um upplýsingar. 

Rétt er að minna á að villur geta slæðst inn í listann 
og eins getur veðrátta orðið til þess að breyta þarf tíma-

setningum á smalamennsku og þar með réttarhaldi. Því 
er gott ráð að hafa samband við heimamenn á hverjum 
stað til að staðfesta réttar dag- og tímasetningar.

Hér er yfirlit yfir þær réttir sem eftir standa þetta 
haustið.   /smh

Fjárréttir haustið 2020

Suðvesturland
Kjósarrétt í Kjós seinni réttir sun. 27. sept. kl. 15.00

Vesturland
Bláfeldarrétt í Staðarsveit, Snæf. laugardaginn 26. sept.

Brekkurétt í Norðurárdal, Mýr. seinni réttir sun. 27. sept. 

Brekkurétt í Saurbæ, Dal. seinni réttir sun. 4. okt. kl. 13.00

Fellsendarétt í Miðdölum, Dal. þriðja rétt sun. 27. sept. kl. 14.00

Flekkudalsrétt á Fellsströnd, Dal. seinni réttir lau. 3. okt.

Fljótstungurétt á Hvítársíðu, Mýr. seinni réttir lau. 28. sept.

Gillastaðarétt í Laxárdal, Dal. seinni réttir sun. 4. okt. kl. 16.00

Grafarrétt í Breiðuvík, Snæf. laugardaginn 26. sept.

Grímsstaðarétt á Mýrum, Mýr. önnur rétt mán. 
28. sept., þriðja rétt mán. 5. okt.

Hellnarétt í Breiðuvík, Snæf. laugardaginn 26. sept.

Hítardalsrétt í Hítardal, Mýr. önnur rétt 
sun. 27. sept., þriðja rétt mán. 5. okt.

Hólmarétt í Hörðudal, Dalabyggð seinni réttir sun. 27. sept. kl. 10.00

Hrafnkelsstaðarétt í Grundarfirði seinni réttir lau. 3. okt.

Kirkjufellsrétt í Haukadal, Dal. seinni réttir lau. 26. sept.

Klofningsrétt í Beruvík, Snæf. laugardaginn 26. sept.

Langholtsrétt í Eyja- og Miklaholtshr. föstudaginn 25. sept. kl. 16

Mýrar í Grundarfirði seinni réttir lau. 3. okt.

Mýrdalsrétt í Hnappadal seinni réttir sun. 11. okt.

Núparétt í Melasveit, Borg. seinni réttir lau. 26. sept.

Oddsstaðarétt í Lundarreykjadal, Borg. seinni réttir sun. 4. okt.

Ósrétt á Skógarströnd, Dal. föstudaginn 2. okt. kl. 10.00

Rauðsgilsrétt í Hálsasveit, Borg. seinni réttir sun. 4. okt.

Skarðsrétt á Skarðsströnd, Dal. seinni réttir sun. 29. sept. kl. 14.00

Skerðingsstaðarétt í Hvammsveit, Dal. seinni réttir sun. 4. okt. kl. 13.00

Svarthamarsrétt á Hvalfj.str., Borg. seinni réttir sun. 4. okt.

Svignaskarðsrétt, Svignaskarði, Mýr. mán. 28. sept., þriðja rétt mán. 5. okt.

Vörðufellsrétt á Skógarströnd, Dal. seinni réttir sun. 11. okt. kl. 13.00

Þverárrétt í Þverárhlíð, Mýr. þriðja rétt mán. 28. sept.

Ölkeldurétt í Staðarsveit, Snæf. laugardaginn 26. sept.

Vestfirðir
Innri-Múlarétt á Barðaströnd, V.-Barð. sunnudaginn 27. sept. kl. 14.00

Kirkjubólsrétt í Steingrímsfirði, Strand. seinni réttir sun. 4. okt. 

Kirkjubólsrétt við Kirkjuból í Engidal í 
Skutulsfirði laugardaginn 26. sept.

Miðhús í Kollafirði, Strand. seinni réttir sun. 4. okt.

Skeljavíkurrétt í Steingrímsfirði, Strand. seinni réttir lau. 26. sept.

Staðarrétt í Steingrímsfirði, Strand. seinni réttir sun. 4. okt. 

Traðarrétt við Tröð í Bjarnardal í 
Önundarfirði laugardaginn 26. sept. kl. 16.00

Norðvesturland
Auðkúlurétt við Svínavatn, A.-Hún. seinni réttir mán. 28. sept. kl. 13.00

Austurland
Ormarsstaðarétt í Fellum, Fljótsdalshéraði sunnudaginn 27. sept. kl. 13

Seyðisfjarðarrétt við Nátthaga þriðjudag. 6. okt. um kl. 15

Í landnámi Ingólfs Arnarsonar
Krýsuvíkurrétt v. Suðurstrandarveg, Gullbr. laugardaginn 26. sept. kl. 13.00

Auðkúlurétt við Svínavatn, A.-Hún. laugardaginn 26. sept.
 kl. 16.00

Árhólarétt í Unadal, Skag. föstudaginn 25. sept. 
um kl. 13.00

Deildardalsrétt í Deildardal, Skag. föstudaginn 25. sept. um 
kl. 13.00

Flókadalsrétt, Fljótum, Skag. laugardaginn 3. okt.

Laufskálarétt í Hjaltadal, Skag. laugardaginn 26. sept.

Melgerðismelarétt í Eyjafjarðarsveit laugardaginn 3. okt. kl. 13

Tungurétt í Svarfaðardal, Eyf. laugardaginn 3. okt. kl. 13

Unadalsrétt í Unadal við Hofsós, Skag. föstudaginn 25. sept. 
um kl. 13.00

Víðidalstungurétt í Víðidal, V.-Hún. laugardaginn 3. okt.

Þverárrétt í Eyjafjarðarsveit laugardaginn 3. okt. kl. 10

Þverárrétt í Vesturhópi, V.-Hún. laugardaginn 26. sept.

Stóðréttir haustið 2020
Mikill áhugi er fyrir stóðréttum ekki síður en fjárréttum. Hér að neðan er listi yfir þær stóðréttir á landinu sem eftir 
standa þetta haustið.  Mynd / Bbl

Göngur.  Mynd / Bbl

FRÉTTIRFRÉTTIR

Erlendir verknemendur við fiskeldis- og fiskalíffræðideild Háskólans á Hólum 
vinna að rannsóknum.  Mynd / Háskólinn á Hólum

Fiskeldis- og fiskalíffræðideild Háskólans á Hólum:

Metfjöldi stundar nám 
við deildina í vetur
Metfjöldi nemenda leggur nú 
stund á nám við fiskeldis- og 
fiskalíffræðideild Háskólans á 
Hólum. 

Aukningin er mest í diplóma-
námi í fiskeldi þar sem nemenda-
fjöldi tvöfaldaðist og er nú 31 nem-
andi innritaður, þar af 25 nýnemar. 
Auk grunnnámsnema stundar 21 
framhalds nemi nám við deildina, tíu 
doktorsnemar og 11 meistaranem-
ar. Jafnframt eru 14 nemendur að 
hefja meistaranám á námsbrautinni 
MAR-BIO sem er sameiginleg náms-
braut með háskólunum á Akureyri, 
Gautaborgarháskóla í Svíþjóð og 

Nord í Bodö, Noregi. Þetta kemur 
fram á vefsíðu Háskólans á Hólum.

Fimm útlendir nemar

Þar segir einnig að líklegt sé að 
hluti þeirra nemenda muni kjósa að 
koma eftir áramót sem skiptinemar 
við Háskólann á Hólum. Þrátt fyrir 
COVID hafa fimm nemendur komið 
frá erlendum háskólum í verknám við 
fiskeldis- og fiskalíffræðideild. Þeir 
taka þátt í fjölbreyttu til raunastarfi 
innan deildarinnar og njóta 
leiðsagnar samstúdenta, nýdoktora 
og fræðimanna hennar.  /MÞÞ

Mývatnssveit, óánægja með verðlag í Krambúð:

Tímabundnir erfiðleikar 
nýttir sem skálkaskjól
– sem rímar ekki við gildi Samkaupa, segir sveitarstjórn
„Allt samfélagið, ekki aðeins 
Samkaup, eiga í harðri glímu um 
þessar mundir og ljóst að komandi 
vetur verður mörgum mjög þungur. 
Því er mjög dapurlegt að verða vitni 
að því að tímabundnir erfiðleikar 
séu nýttir sem skálkaskjól í vegferð 
sem hvorki rímar við stefnu eða gildi 
Samkaupa,“ segir í bókun frá fundi 
sveitarstjórnar Skútustaðahrepps. 
Hún tekur heils hugar undir mót-
mæli íbúa hreppsins sem rituðu 
nafn sitt á undirskriftalista sem 
afhentur var forsvarsmönnum 
Samkaupa nýverið. 

Skorað á Samkaup  
að endurskoða ákvörðun

Mikil óánægja er í Mývatnssveit 
með þá ákvörðun Samkaupa að 
breyta verslun sinni í Reykjahlíð 
úr Kjörbúð í Krambúð. Ákvörðun 
um nafnabreytingu á versluninni 
hefur það í för með sér að vöruverð 
hækkar umtalsvert. Alls skrifuðu 
226 íbúar undir mótmælin sem 
lætur nærri að sé um helmingur íbúa 
sveitarfélagsins. Krefjast íbúar þess 
að Samkaup breyti fyrirkomulagi 
verslunarreksturs síns tafarlaust og 
breyti versluninni á ný í Kjörbúð. 
Forsendur ákvörðunarinnar voru 

einnig gagnrýndar og þá m.a. í 
ljósi þess að samfélagið í Skútu-
staðahreppi glímir nú við afleiðingar 
kórónuveirufaraldurs sem kom þar 
óvenju hart niður.

Sveitarstjórn hefur skorað á 
stjórnendur Samkaupa að endur-
skoða ákvörðun sína, en þegar nafna-
breyting með tilheyrandi verðhækkun 
tók gildi í júní kvað sveitarstjórn það 
vera kalda tusku framan í samfélagið 
í Skútustaðahreppi. 

Skref í rétta átt

Sveitarstjórn segir þá viðleitni 
Samkaupa sem tilkynntu um aðgengi 
íbúa að netverslunarkerfi Samkaupa 
vissulega skref í rétta átt. „Þó þarf að 
tryggja að sú þjónusta mæti þörfum 
íbúanna um sanngjarnt vöruverð 
og aðgengi að öllu vöruframboði 
verslananna, en í tilkynningunni 
kom fram að ekki yrði hægt að versla 
kæli- og frystivöru fyrst um sinn,“ 
segir í bókun sveitarstjórnar. „Verði 
það ekki raunin mun sveitarstjórn 
leita annarra leiða til að mæta 
þörfum íbúa sveitarfélagsins.“ 
Einn sveitarstjórnarmanna bókaði 
að hann vildi að kannað verði til 
hlítar með möguleika á að fá annan 
verslunaraðila inn á svæðið.  /MÞÞ

Reykjahlíðarþorpið við Mývatn. Mynd / HKr.
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ORKUSJÓÐURORKUSTOFNUN

ORKUSJÓÐUR 
Umsóknir skulu sendar gegnum þjónustugátt Orkustofnunar: gattin.os.is

Orkusjóður auglýsir styrki til orkuskipta 2020

Innviða- og verkefnastyrkir vegna áherslu stjórnvalda um orkuskipti og nýtingu 
endurnýjanlegrar orku. Heildarfjárhæð til úthlutunar er 180 m.kr.

1. Innviðastyrkir fyrir vistvæn ökutæki (s.s. heimsendingaþjónusta, bílaleigur,  
 leigubílar og annar rekstur). Krafa er um eftirfarandi skilyrði:

 a. 10 bifreiðar eða 2 hópbifreiðar að lágmarki í flota.

 b.  Styrkir geta að hámarki numið 33% af áætluðum stofnkostnaði.

2.  Innviðastyrkir fyrir vistvæn ökutæki við opinbera staði (s.s. hleðslustöðvar  
 við sundlaugar, heilsugæslur, skóla, hafnir/flugvelli, heimahjúkrun,   
 félagaþjónustu, vaktbíla).

 a. Styrkir geta að hámarki numið 50% af áætluðum stofnkostnaði.

3.  Verkefnastyrkir fyrir rekstur í haftengdri starfsemi (s.s. fiskeldi,    
 ferðaþjónusta, smábátar).

 a. Með verkefnastyrki er átt við að samstarfsaðilar komi saman að skilgreiningu  
 heildarverkefnis sem lúti bæði að innviðauppbyggingu í landi sem og að búa báta  
 með mestu lengd allt að 15 metrum til nýtingar á endurnýjanlegu eldsneyti. Aðilar  
 að skilgreindu verkefni ákveði hvernig styrkupphæð skiptist á milli hluteigandi aðila.  
 Skilyrði að samkomulag sé til staðar við viðkomandi höfn. Styrkir geta að hámarki  
 numið 33% af áætluðum stofnkostnaði.

Sjóðurinn áskilur sér rétt til að forgangsraða styrkjum í samræmi við áherslur 
stjórnvalda við orkuskipti, s.s.  líta til þess hversu líklegt er að styrkhæft verkefni hraði 
orkuskiptum og hversu mikil áhrif það hefur til minnkunar á kolefnisfótspori. Einnig 
verður horft til dreifingu verkefna um landið og hversu hratt þau eru talin koma til 
framkvæmda.  Styrkupphæð til hvers verkefnis ræðst af getu sjóðsins og fjölda 
umsókna.

Umsóknarfrestur er til 20. október 2020
Umsóknir skulu sendar gegnum þjónustugátt Orkustofnunar: gattin.os.is
Nánari upplýsingar fást hjá Orkusjóði, Rangárvöllum við Hlíðarfjallsveg, 
603 Akureyri. Sími: 569 6083. Netfang: rka@os.is.

Fiskislóð 30
101 Reykjavík
561 4110

Grjóthálsi 10
110 Reykjavík
561 4210

Njarðarbraut 9
260 Reykjanesbæ
420 3333

Njarðarnesi 1
603 Akureyri
460 4350

Lyngási 8
210 Garðabæ
565 8600

Breiðhöfði 13
110 Reykjavík
590 2080

Sjá meira úrval á
nesdekk.is

Bighorn M917 front
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Radíal fjórhjóladekk 
Með breiðan snerti�öt 
tryggir jafnt og gott grip.

Bighorn M918 rear

Radíal fjórhjóladekk 
Hentar í nánast allt undirlag,
sand, drullu og snjó.

Courser CXT

Jeppadekk
Frábært dekk fyrir �est
undirlag, bleytu og vetrarfærð.

Courser MXT

Jeppadekk 
Hentar við allar aðstæður 
og veðurskilyrði. 

Open Country A/T Open Country M/T

Jeppadekk
Þrautreynt jeppadekk við allar
akstursaðstæður allt árið um kring.

FJÓRHJÓLADEKK JEPPADEKK

Pantaðu dekkin á nesdekk.is og fáðu þau send heim að dyrum.

Jeppadekk
Hentar vel þar sem mikið grip 
þarf, svo sem í drullu og sandi.

Bænda  56-30-30056-30-300

Harpa Mjöll Kjartansdóttir, formaður menningarnefndar Rangárþings 
eystra, afhenti Guðjóni Halldóri viðurkenningarskjal og blómvönd í tilefni 
af útnefningunni á dögunum.  Mynd / Rangárþing eystra

Guðjón Halldór Óskarsson:
Útnefndur sveitalistamaður 
Rangárþings eystra
Menningarnefnd Rangárþings 
eystra hefur útnefnt Guðjón Hall
dór Óskarsson, sem býr rétt við 
Hvolsvöll á bænum Miðtúni, sem 
sveita listamann sveitarfélagsins 
fyrir árið 2020. Hann hlýtur viður
kenninguna  fyrir óeigingjörn störf 
sín við að byggja upp öflugt tón
listarlíf í Rangárþingi og að miðla 
þekkingu sinni og reynslu til nem
enda á öllum aldri. 

Guðjón Halldór er kennari við 
Tónlistarskóla Rangæinga ásamt því 

að stjórna m.a. Karlakór Rangæinga, 
Öðlingunum, og Kammerkór Rang
æinga. Hann er einnig organisti og 
stjórnandi kirkjukóra í nokkrum 
kirkjum í Rangárvallasýslu.  Guðjón 
Halldór hefur einnig tekið þátt í 
hinum ýmsu verkum sem sett hafa 
verið upp og flutt síðastliðin ár og 
ekki má gleyma hans hlut í því að 
gleðja landann á COVIDtímum 
þar sem hann sá um píanóleik þegar 
þær dætur hans sungu fyrir alþjóð 
gegnum netið.  /MHH

Útsvarstekjur hækka mest 
á Norðurlandi vestra
Útsvarstekjur sveitarfélaga hækk 
uðu hlutfallslega mest á Norður
landi vestra síðustu sex mánuði 
frá sama tímabili í fyrra í saman
burði við aðra landshluta. Tekjur 
einstakra sveitarfélaga sveifluðust 
mismikið til hækkunar og lækk
unar. 

Þannig lækkuðu útvarstekjur 
Skagabyggðar um 15,5% sem 
er mesta lækkun á landinu öllu. 
Samanlagðar útsvarstekjur hjá 
sveitarfélögunum í Húnavatnssýslum 
hækkuðu um 9,5% en um 2,3% 
ef tekjur allra sveitarfélaga í 
landshlutanum eru skoðaðar. 

Tímabilið sem um ræðir er frá 
febrúar til júlí síðastliðinn sem er 

tími kórónuveirufaraldurs og hertra 
sóttvarnaaðgerða. Þetta kemur fram 
á vef Húna en tölurnar má finna á vef 
Sambands íslenskra sveitarfélaga um 
tekjur sveitarfélaga af staðgreiðslu. 
Í gögnunum má sjá að útvarstekjur 
35 sveitarfélaga jukust á tímabilinu 
en minnkuðu í 36 sveitarfélögum.

Hvað aðra landshluta varðar þá 
hækkuðu útsvarstekjur um 1,5% á 
Vestfjörðum, um 0,1% á Norðurlandi 
eystra og um 1,2% á Suðurlandi. 
Útsvarstekjur lækkuðu um 0,7% á 
Vesturlandi, um 0,2% í Reykjavík, 
um 2,5% á Suðurnesjum og um 
0,1% á Austurlandi. Þannig hækkuðu 
útsvarstekjur mest á Norðurlandi 
vestra, eða um 2,3%.  /MÞÞ
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Frá fyrstu mánuðum ársins 
2020 hafa flest mál er snerta 
jarðarbúa drukknað í umræðu 
um COVID-19 heimsfaraldur-
inn. Staðbundin hernaðarátök, 
loft slagsmál og mengun hafsins 
hafa að mestu fallið í skuggann. 
Andlitsgrímur sem fólki hefur 
verið gert að setja upp um allan 
heim vegna kórónavírus, og 
flestar eru úr gerviefnum, bætast 
nú í súpuna og er nú hent í hafið 
í milljóna tali. 

Plastmengun sjávar og lands 
heldur áfram að aukast af miklum 
hraða þrátt fyrir varnaðarorð og ýmis 
viðbrögð í því augnamiði að draga úr 
notkun á t.d. einnota plastumbúðum. 
Um ein billjón plastpoka er notaður 
í heiminum á hverju ári, eða um 
160.000 á sekúndu. Af þessu fara 
í ruslið um ein milljón plastpoka 
á hverri mínútu á jörðinni. Talið 
er að það geti tekið plastpoka allt 
frá 20 og upp í 1.000 ár að eyðast í 
umhverfinu.

Í þeim heimsfaraldri sem skall 
yfir vegna COVID-19 er eins og 
öllum hömlum á að henda plastefn-
um og öðru rusli í hafið hafi verið 
ýtt til hliðar. Í fjörum víða í Evrópu 
má nú sjá andlitsgrímur í stórum stíl 
til viðbótar öðru plastrusli. Í Asíu 
virðist ástandið vera hvað hrikaleg-
ast í þessum efnum ef marka má 
fréttir fjölmiðla. Kínverski fjölmið-
illinn CGTN fjallar m.a. um málið 
og segir andlitsgrímur nú fljóta um 
hafið í stórum stíl eins og marglyttur. 
Sameinuðu þjóðirnar halda ár hvert 
upp á 8. júní sem dag hafsins. Var 
dagurinn í ár m.a. helgaður hljóð-
mengun í höfunum. Þykir það kald-
hæðnislegt að á sama tíma skuli 
barátta þjóða heims gegn kóróna-
vírus vera að leiða til stóraukinnar 
mengunar í höfum heimsins. 

Richard Thompson, prófessor  
í sjávarlíffræði við Háskólann í 
Plymouth í Englandi, sagði í samtali 
við CGTN Europe að sérfræðingar 
hefðu nú miklar áhyggjur af 
vaxandi plastmengun í höfunum 
vegna COVID-19. Mark Spalding, 
formaður The Ocean Foundation, tók 
í sema streng í viðtali við CGNT. 

„Heimsfaraldurinn hefur aukið 
stórkostlega notkun á einnota vörum 
úr plastefnum, sérstaklega persónu-
varnarbúnaði (PPE). Það er m.a. til 
að verja þá sem vinna við að reyna 
að hefta útbreiðslu sjúk dómsins. Við 
sjáum mjög mikið af þessum búnaði 
enda í hafinu,“ sagði Mark Spalding.

Frönsk óhagnaðardrifin stofnun 
sem berst gegn mengun í höfun-
um, Opération Mer Propre, sendi 
nýlega frá sér viðvörun um það sem 
stofnandinn Laurent Lombard kallar 
„COVID-úrgang“. Var sú viðvörun 
gefin út eftir að kafarar fundu gríðar-
lega mikið, eða „alarming amount“, 
af andlitsgrímum og öðrum sjúk-
dómsvarnarbúnaði í Miðjarðar-
hafinu.

Elles Tukker, frá umhverfis stofn-
un inni „Plastic Soup Foundation“ 
sagði: 

„Þetta er alls staðar. Á götun-
um okkar, í ánum og í hafinu, eins 
og kafarar hafa komist að. Þar eru 
óuppleysanlegar andlitsgrímur og 
hanskar fljótandi um eins og marg-
lyttur og liggjandi vítt og breitt um 
sjávarbotninn.“ 

Fjallað var um málið í USA 
TODAY fyrir nokkru og áhyggjum 
lýst af því að fólk væri að losa sig 

við andlitsgrímur og latexhanska í 
hugsunarleysi út í náttúruna. 

Umhverfisstofnanir í Banda-
ríkjunum hafa líka lýst áhyggjum 
af málinu. Þannig er haft eftir 
aðstoðarframkvæmdastjóra Ocean 
Conservancy‘s Trasg Free Seas 
program, að óæskileg losun á 
lækningavörum á vatnasvæðum og 
í hafið hafi lengi verið áhyggjuefni. 

Í breska blaðinu The Guardian var 
m..a sagt: „Bráðum verður meira af 
andlitsgrímum í Miðjarðarhafinu en 
marglyttum.“

Blaðið Ocean Asia í Hong Kong 
sagði: – „Á hundrað metra kafla á 
ströndinni fundum við 70 andlits-
grímur. Og þetta var á ábyggðri eyju 
– „in the middle of nowhere“.

165 milljónir tonna af plasti í 
höfunum

Varnarbúnaður vegna COVID -19 
er að bætast við þann gríðarlega 
gerviefnaúrgang sem þegar er fyrir 
hendi. Þegar er búið að framleiða um 
320 milljón tonn af plasti í heiminum. 
Talið er að sú tala muni tvöfaldast 
fram til 2034. Samkvæmt úttektum 
National Geographic, Market Watch, 
Eartsky, World Counts, One Green 
Planet, Our World in Data, RD 
og Business Insider er talið að nú 
hringsóli í höfum jarðar um 165 
milljónir tonna af plasti. 

Heimshöfin innihalda um 97% 
af vatnsforða jarðarinnar. Þau eru 
mikilvæg til að jafna hitastig á 
jörðinni og tempra m.a. koltvísýring 
sem fer út í andrúmsloftið. Þar 
eru smáþörungar m.a í mikilvægu 
hlutverki og eru þeir enn áhrifameiri 

en helstu regnskógar jarðarinnar, bæði 
við bindingu CO2 og við framleiðslu á 
súrefni. Þörungar eru sagðir framleiða 
um 70% af súrefni jarðarinnar. Hafið 
er líka afar mikilvægt hvað varðar 
matvælaframleiðslu fyrir ört fjölgandi 
jarðarbúa og fyrir samgöngur og 
því skiptir fátt meira máli fyrir líf á 
jörðinni en að vel sé gengið um hafið 
og vötn sem í það renna. 

Náttúruleg efni aldrei mikilvægari 
þar sem gerviefni er nú í flestum 

fatnaði

Af þessum sökum hefur aldrei verið 
mikilvægara að meira sé hugað 
að nýtingu náttúrulegra efna til 
fatagerðar, eins og ullar, loðskinna, 
húða af búfénaði, sjávarleðurs og 
efnis sem unnið er úr jurtum eins 
og hampi, hör og bómull. Barátta 
náttúruverndarfólks gegn loðdýraeldi 
og dýraeldi almennt virkar því dálítið 
sérkennilega í þessu samhengi. Slík 
barátta hefur m.a. leitt til aukinnar 
notkunar gerviefna úr plasti. Segja 
má að langstærsti hluti fatnaðar í dag 
innihaldi gerviefni að einhverjum 
hluta. Þar má nefna margs konar 
tísku- og útivistarfatnað, gerviskinn 
og fleira. 

Minkaeldið bjargaði 
loðdýrastofnum frá útrýmingu

Þegar afstaða hefur verið tekin 
til dýrafriðunar, eins og varðandi 
andstöðu við minkaeldi, þá sýnir 
sagan að minkaeldi sem tekið var 
upp í Norður-Ameríku og síðan víðar 
um lönd, kom í veg fyrir útrýmingu 
loðdýrastofna. Vegna útbreiðslu á 

ameríska minknum og ræktunar 
bæði austan hafs og vestan er hann nú 
talinn í minnstri hættu allra tegunda 
samkvæmt alþjóðasamtökum um 
náttúruvernd, IUCN (International 
Union for Conservation of Nature). 
Þar að auki leiðir notkun minkaskinna 
og skinna af öðrum loðdýrum í fatnað 
til minni notkunar á gerviefnum. 

Sturtað sem nemur
úr einum sorpbíl af plasti í hafið á 

hverri mínútu

Um 79% af öllum plastúrgangi er 
skilað í landfyllingar eða sturtað í 
hafið. Því getur verið um að ræða um 
4,8 til 12,7 milljónir tonna af plasti 
sem sturtað er beint í hafið á hverju 
ári. Það þýðir að losað er úr sem 
nemur einum sorpflutningabíl í hafið 
á hverri einustu mínútu. Einungis lítill 
hluti þess er sýnilegur á yfirborðinu. 
Plast hefur fundist í hafinu á allt að 
11 kílómetra dýpi. Þá er talið að einn 
af hverjum þrem fiskum, sem veiðist 
í höfunum og fer til neyslu, innihaldi 
plastagnir. Þar sem ástandið er verst 
er talið að þeir sem borði mikið af 
fiski geti verið að innbyrða allt að 
11 þúsund plastagnir á ári. 

Hættuleg efnasambönd  
leynast víða

Ýmiss konar efnasambönd eru 
í plastinu og sum þeirra eru 
krabbameinsvaldandi. Þá er talið 
að fjöldi þessara efna geti valdið 
margs konar sjúkdómum og skaði 
ónæmiskerfið bæði í mönnum 
og dýrum. Um 95% fullorðinna í 
Bandaríkjunum er með BPA-efni 
í þvagi. BPA, eða bisphenol A, er 
efnasamband sem fundið var upp á 
sjöunda áratug síðustu aldar. Það er 
m.a. að finna í drykkjarílátum sem 
innihalda Polycarbonat plast eða eru 
húðuð með Epoxy. Rannsóknir hafa 
sýnt að BPA getur leyst upp í plastinu 
og borist í menn. Sérstaklega ætti 
því að forðast að setja plastílát sem 
innihalda BPA-efni í örbylgjuofn til 
að hita mat. Þess má geta að Epoxy 
er m.a. að finna í hitapottum úr 
trefjaplasti sem eru mjög vinsælir 
á Íslandi. 

Lítill hluti af plasti fer til 
endurvinnslu

Talið er að einungis um 9% af 
plastinu fari til endurvinnslu og um 
12% fer til brennslu, þar á meðal 
umtalsvert af plasti sem til fellur á 
Íslandi. 

Risaeyjur úr plasti  
fljótandi um heimshöfin 

Fljótandi plastbreiður eru sagðar 
þekja í heild um 1,6 milljónir fer-
kílómetra af yfirborði Kyrra hafsins. 
Ein eyjan, sem er á milli vestur-
strandar Bandaríkjanna og Havaí, 
er talin vera á stærð við Texasríki, 
eða rúmlega fjórum sinnum stærri en 
Ísland. Þéttleiki plastsins er vissulega 
mismunandi í þessum eyjum.

Um 29% af plastmengun hafanna 
eru talin koma frá Kína, um 21% 
frá öðrum hlutum Asíu, um 19% frá 

Evrópuríkjum, um 18% frá NAFTA-
ríkjum í Ameríku, um 7% frá Mið-
Austurlöndum og Afríku, um 4% frá 
Suður-Ameríku og um 2% frá öðrum 
löndum. 

Meðal ríkja, sem fyrrnefndar 
stofnanir telja meðal 10 verstu, eru 
auk Kína, Indónesía, Filippseyjar, 
Víetnam, Sri Lanka og Egyptaland. 
Bandaríkin voru í 20. sæti.

Fimm mestu plastmengunarlöndin 
eru talin bera ábyrgð á 60% af öllu 
plasti í heimshöfunum. 

Um 90% af því plasti sem berst 
með vatni til sjávar kemur einungis 
úr tíu ám eða fljótum. Þetta eru 
Angtze, Yellow, Indus, Hai He, 
Ganges, Mekong, Amur, Pearl í Asíu 
auk Níl og Níger í Afríku. 

Víða um lönd er plastúrgangi 
sturtað niður úr klósettum og skolast 
úr útföllum upp á strendur. Það á 
ekkert síður við Ísland en önnur lönd, 
eins og fram hefur komið í gögnum 
Hafrannsóknastofnunar. 

Plast talið vera um 60–90% af 
öllu braki í heimshöfunum

Plast er um 60–90% af öllu braki 
sem flýtur um heimshöfin. Um 20% 
af plastinu í höfunum er talið koma 
frá sjávarútvegi, þ.e. troll og aðrar 
netadræsur, fiskilínur og fleira. Um 
14% af plastinu eru drykkjarílát af 
ýmsum toga. 

Allt að 60% efnis í fatnaði er 
plast, þ.e. nylon, polyester, acryl og 
fleira. Hefðbundinn fatnaður sem við 
göngum í daglega mun að meðaltali 
skila um 700.000 örplastsögnum út 
í hafið við þvott. 

Allar sjóskjaldbökur veraldar 
(100%) eru taldar hafa orðið fyrir 
áhrifum af plastmengun, um 59% 
hvalastofna, um 36% selastofna og 
um 40% fuglastofna. Talið er að 
yfir ein milljón sjófugla drepist á ári 
hverju vegna plastmengunar og um 
100.0000 sjávarspendýr. 

Jarðarbúar nota um 500 milljarða 
af plastflöskum á ári

Um 500 milljarðar af plastflöskum 
eru notaðar í heiminum á hverju ári. 
Hefur plastflöskunotkunin aukist 
hröðum skrefum, en hún var um 
300 milljarðar árið 2010 og um 480 
milljarðar árið 2016. 

Af þeim 500 milljörðum af 
plastflöskum sem notaðar eru í dag 
nota Bandaríkjamenn um 50 milljarða 
á ári. Nýleg rannsókn gefur til kynna 
að um 150 plastflöskur liggi í fjörum 
á hverri einustu mílu af strandlengju 
Bretlands. 

Um tveimur milljörðum 
plastrakvéla er hent í ruslið í Banda-
ríkjunum á hverju ári og um  einum 
milljarða tannbursta. 

Um 4,4 milljörðum plastsog röra 
er hent í ruslið á hverju ári í Bretlandi. 

Stór hluti sogröra endar í hafinu 
og talið er að um 8,3 milljörðum 
plastsogröra hafi skolað upp á 
strendur landa um allan heim.  Samt 
eru plaströr aðeins um 1% af þeim 
plastúrgangi sem til fellur í heim-
inum. Fjöldi stórfyrirtækja, eins og 
McDonald‘s, hafa bannað notkun 
plaströra  í Bretlandi og á Írlandi. 
Þá hefur American Airlines bannað 
notkun plaströra í sínum flugvél-
um og fleiri stórfyrirtæki hafa fylgt 
þessu fordæmi. Fjölmörg íslensk 
fyrirtæki hafa verið að innleiða 
svipaða stefnu á liðnum misser-
um. Drykkjarmál úr plasti eru sem 
dæmi að verða sjaldséð á heimil-
um og á vinnustöðum og mátti líka 
sjá glögg merki um slíka hugsun 
þegar Íslendingar þyrptust í útilegur 
í sumar. 
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Hörður Kristjánsson
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Varnarbúnaður vegna COVID-19 bætist nú 
við hrikalega plastmengun heimshafanna
– Ekki á bætandi við þær 12,7 milljónir tonna af plasti sem talið er að árlega sé hent sé í hafið

Heimsfaraldurinn hefur aukið stórkostlega notkun á einnota vörum úr plast-
efnum, sérstaklega persónuvarnarbúnaði sem oftar en ekki endar í hafinu.  
 Myndir / CGNT / Opération Mer Propre
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Notkun á gasi á ökutæki er síður 
en svo ný af nálinni og mikil þróun 
hefur verið á vélbúnaði á síðari 
árum sem nýtt getur metan sem 
orkugjafa í staðinn fyrir bensín 
eða dísilolíu. Aragrúi véldrifinna 
tækja er til í heiminum sem nýtir 
gas, ýmist í lágþrýstu formi eða 
sem háþrýst kælt fljótandi elds-
neyti.

Gasið sem er notað er ýmist 
jarðefnagas, lífrænt hauggas úr 
sorpi eða bíógas sem framleitt er 
m.a. úr mykju, korni eða öðrum 
jurtaleifum. 

Yfir 70 gerðir gasknúinna 
fólksbíla eru til á markaðnum

Þegar litið er yfir flóru vélknúinna 
ökutækja sem geta notað metangas, 
þá er listinn langur. Þar er að finna 
um eða yfir 70 gerðir fólksbíla af 
ýmsum tegundum, um 20 gerðir 
sendibíla, nær 70 gerðir af rútum 
og minnst 12 gerðir af vörubílum 
og trukkum. Þá er allavega einn 
eldflaugabíll (The Blue Fame) og 
tvær gerðir af skriðdrekum. 

Rússar gerðu tilraunir með að 
nota gas sem eldsneyti á þotur

Auk ökutækja hafa menn gert til-
raunir með að nýta metangas á flug-
vélar þar sem Rússar hafa staðið 
mjög framarlega, enda eiga þeir 
gríðarlegar birgðir af jarðgasi. Má 
þar nefna tilraunaþotuna Tupolev 
TU-155 sem var búin Kuznetsov 
NK-88 þotuhreyflum sem gátu nýtt 
sér blandað eldsneyti. 

Henni var fyrst flogið á fljótandi 
vetni þann 15. apríl 1988 og síðar 
var henni flogið á fljótandi (LNG) 
gasi. Alls fór vélin í um 100 flug-
ferðir áður en henni var lagt. 

Áætlanir gerðu ráð fyrir að 
smíða TU-156 í framhaldi af 
TU-155 og átti hún að fara í loftið 
1997. Hætt var við þau áform við 
fall Sovétríkjanna 1991. 

Í TU-155 var notast við cryogen-
ic tækni í tönkum sem þoldu ofur-
kælingu á eldsneyti niður fyrir -180 
°C og voru þeir staðsettir aftarlega 
í skrokknum.

Sovétmenn gerðu fleiri tilraunir 
með að nýta gas á flugvélar. Þar má 
nefna Tupolev TU-206 (Туполев 
Ту-206). Tilraunir munu hafa 
verið gerðar með að fljúga henni 
á fljótandi (LNG) gasi. Hún var 
hönnuð upp úr TU-204 sem var 
tveggja hreyfla meðallangdræg 210 
farþega þota sem kynnt var 1989. 
Sú vél var hönnuð fyrir flugfélagið 
Aeroflot, var ætlað að keppa við 
Boeing 757. Ný og mikið endurbætt 

gerð af Tupolev þotunni fór svo í 
sitt fyrsta flug 29. desember 2010, 
en hún er með tegundarheitið 
TU-204SM.

Þá var hönnuð á tíunda áratug 
síðustu aldar meðaldræg flutninga-
þota sem líka átti að ganga fyrir 
fljótandi gasi. Það var Tupolev 
TU-330. Verkefnið var stöðvað um 
aldamótin vegna skorts á fjármagni. 

Gasknúin herþyrla

Auk þessa munu hafa verið gerðar 
tilraunir með að fljúga þyrlu á 
metangasi. Það er hin rússneska 
þyrla Mil Mi-8, sem er sennilega 
mest framleidda þyrla heimsins 

og hafa yfir 17.000 eintök verið 
smíðuð. 

Skriðdrekar með gasmótor

Fyrir utan flugvélarnar hafa Rússar 

líka framleitt skriðdreka sem 
gengur fyrir gasi. Hann er byggður 
á T-80 sem hannaður var á tímum 
Sovétríkjanna og var tekinn í notkun 
árið 1976. Var þessi skriðdreki þá 
annar skriðdrekinn í heiminum sem 

gekk fyrir gasi. Fyrsti gasknúni 
skriðdrekinn í heiminum var hinn 
turnlausi sænski „Stridsvagn 103“, 
eða Strv 103, sem hannaður var á 
sjötta áratug síðustu aldar og var 
búinn túrbínumótor.  /HKr.

Lífræn hreinsistöð

• 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

• Stærðir frá 6 – 55 persónueiningar
Tunguhálsi 10 - 110 Reykjavík

Sími 517 2220  -  petur@idnver.is
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Gas hefur verið notað sem eldsneyti á ótrúlegustu farartæki:

Þotur, þyrlur og skriðdrekar hafa verið búin gasmótorum

Á tímum Sovétríkjanna gerðu Rússar tilraunir með að nota fljótandi (LNG) 
gas sem eldsneyti á þessa Tupolev TU-155 farþegaþotu. Fór vélin í um 100 
flugferðir á gasinu áður en henni var lagt. Eftir fall Sovétríkjanna var hætt 
við áform um smíði á arftakanum, TU-156, sem átti að fara í loftið 1997. 

Rússar hönnuðu á tíunda áratug síðustu aldar meðaldræga flutningaþotu 
sem átti að ganga fyrir fljótandi gasi. Það var Tupolev TU-330. Verkefnið var 
stöðvað um aldamótin vegna skorts á fjármagni.

Rússar eiga mikið af jarðgasi og hafa augljósan ávinning af því ef hægt er 
að nota gas sem víðast, m.a. í flugi. Hafa þeir því m.a. gert tilraunir með að 
fljúga þyrlunni Mi-8 á fljótandi gasi. Þessi tegund, sem fyrst var flogið 1961, 
er sennilega mest framleidda þyrla heimsins og hafa yfir 17.000 eintök verið 
smíðuð í nokkrum afbrigðum. 

Hafnaryfirvöld í Cartangena á Spáni ákváðu að skipta sínum bílaflota yfir 
í CNG gasbíla.

Skriðdrekinn T 80 er meðal þeirra ökutækja sem Rússar hafa keyrt á gasi. 

Fyrsti gasknúni skriðdrekinn í heiminum er sagður vera hinn turnlausi sænski 
„Stridsvagn 103“, eða Strv 103, sem hannaður var á sjötta áratug síðustu aldar.

The Blue Flame hraðakstursbíllinn notaði gas sem eldsneyti. 

CASE vélskófla sem hönnuð var til að nota gas sem eldsneyti. 
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UTAN ÚR HEIMI

RAFGEYMAR
Græjurnar þurfa að komast í gang!

Rafgeymar í allar gerðir farartækja

Sendum um land allt

Skorri ehf • Bíldshöfði 12 • 110 Rvk • 577-1515 • skorri.is

Honda og GM veðja bæði á rafhlöðuknúna- og vetnisknúna rafbíla:

GM og Honda í náið samstarf 
í bílasmíði í Norður-Ameríku
– byggt á nýjum Ultium ofurrafhlöðum í rafbílum fyrirtækjanna 
Bílaframleiðendurinir Genaral 
Motors (GM) og Honda undir
rituðu þann 3. september sl. 
samkomulag um vinnu sem miðar 
að því að stíga stórt skref til mynd
unar öflugs bandalags þessara 
fyrirtækja á NorðurAmeríku
markaði án þess að um fullan 
samruna verði að ræða. 

Samkomulagið miðar að 
samvinnu í bílasmíði um undirvagna 
og jafnvel vélbúnaði, bæði með 
hefðbundnum sprengihreyflum og 
fyrir orkumiðla sem leysi þá af hólmi. 
Áætlað er að fyrsti hluti í samstarfi 
GM-Honda verði á verkfræðisviðinu 
og hefjist snemma árs 2021, að því er 
fram kemur á vefsíðu cnet.com. Með 
þessu samstarfi hyggjast fyrirtækin 
ná fram miklum sparnaði í hönnun, 
þróun og smíði ökutækja sem og í 
sameiginlegum innkaupum. 

Þessu tengt hafa verið uppi 
vangaveltur um að japönsk yfirvöld 
eygðu möguleika á sameiningu 
Honda og Nissan. Forsvarsmenn 
fyrirtækjanna hafa neitað að tjá sig 
um hvort slíkt sé á döfinni.  

Samstarf GM og Honda
ekki nýtt af nálinni

Þótt mörgum  hafi þótt samvinna 
GM og Honda fjarstæðukennd, þá 
hafa þessi fyrirtæki átt samstarf í 
bílaiðnaði í um tvo áratugi. Jókst 
það samstarf á árinu 2018 varðandi 
þróun á  vetnisknúnum efnarafal sem 
fyrirtækin hafa verið að vinna að í 
sameiningu frá árinu 2013. Á árinu 
2017 var kynntur til sögunnar af 
Honda „Clarity Fuel Cell“ efnarafall. 
Samanlagt lögðu fyrirtækin 85 
milljónir dollara í verkefnið, en 
hefja átti fjöldaframleiðslu á þessum 
efnarafölum á yfirstandandi ári. Hafa 
fyrirtækin einnig verið í samstarfi 
við Bandaríkjaher um þróun á 
vetnisrafölum.  

Þá lagði Honda 750 milljón 
dollara árið 2018 í sjálfkeyrandi 
bílatækni GM sem byggir á tækni 
„Cruise Automation“ sem GM keypti 
árið 2016. Á 12 árum var áætlað að 
Honda legði tvo milljarða dollara í 
þetta verkefni. 

Samvinna byggð á nýrri 
rafhlöðutækni sem sögð er slá út 

tækni sem Tesla notar

Fyrr á þessu ári gerðu fyrirtækin 
tvö með sér samkomulag um 
sameiginlega þróun á tveim nýjum 
Honda EV rafbílum sem byggðir eru 
á hugmyndum GM í samvinnu við 
bandarísk fyrirtæki um nýja Ultium 
rafhlöðutækni. Slíkar 800 volta 
rafhlöður er hægt að hlaða mjög hratt 
og hægt að hlaða raforku sem dugar 
í 160 km á einungis 10 mínútum. 
Eru slíkar rafhlöður sagðar mun 
ódýrari í framleiðslu og gefi GM 
mikið forskot á markaðnum, líka á 
Tesla. Rafhlöðurnar eru að grunni til 

hefðbundnar Lithium-ion rafhlöður 
þar sem lykilhráefnin eru nikkel og 
kóbalt. Í ultium rafhlöðunum er búið 
að draga inn efnablöndu í rafskautin 
sem inniheldur líka mangan, ál og 
fleiri efni og er þessi efnablanda 
nefnd NMCA. Þegar hefur verið 

gefið út að slíkar rafhlöður verði 
notaðar í litla almenningsvagna, 
öflugan GMC Hummer jeppa og 
Cadillac Lyriq. Er þessi tækni sögð 
koma til með að verða leiðandi á 
rafbílamarkaðnum. Þá er einnig 
rætt um að GM og Honda innleiði 
í bílana upplýsingakerfi sem nefnt 
er „OnStar infotainment system“. 

Með því að flytja sig yfir í raf- 
og vetnistæknina hyggst GM 
einfalda og straumlínulaga allt 
framleiðslukerfið. Í dag framleiðir 
fyrirtækið 555 mismunandi útgáfur 
drifkerfa með sprengihreyflum. 
Við umbreytingu yfir í rafbíla 
veða aðeins 19 mismunandi gerðir 
drifkerfa í bíla. Í þessu telja menn 
að felist gríðarlegur fjárhagslegur 
ávinningur. 

Fleiri bílarisar í samstarf

Svipað samstarf er að eiga sér stað 
með Ford og Volkswagen. Þá er 
einnig öflugt og flókið samstarf 
Nissan, Renault og Mitsubishi. Eins 
hefur Toyota eignast hluti í bæði 
Mazda og Subaru.  /HKr. 

Undirvagn í GM og væntanlega Honda líka er með Ultium rafhlöðum sem hægt er að hlaða mjög hratt og eiga að 
skila bílum lengra á hleðslunni en gengur og gerist.

GM og Nikola í samstarf um pallbíla:
Nota bæði Ultium ofurrafhlöður 
og vetnis-efnarafala frá GM
Bandaríski bílafram
leiðandinn GM er 
sagður hafa tekið 
stórt skref í byrjun 
septembermánaðar 
með samkomulagi 
um samvinnu við 
Honda og einnig að 
taka upp samvinnu 
við frumkvöðlafyr
irtækið Nikola sem 
eitt sinn starfaði náið 
með Elon Musk og 
Tesla. Munu GM 
og Nikola vinna að 
því að koma hinum 
raf og vetnisknúna 
Badger pallbíl á 
markað.

Badger bíllinn 
er í raun rafbíll sem 
fær sína orku líka 
frá vetnis-efnarafal 
sem byggður er á 
tækni GM, að því er 
fram kemur á vef-
síðu CNET hjá CBS 
sams teypunni. Í raun 
er verið að tala um 
tvær týpur af Badger 
bílnum, þ.e. Class 7 og 
Class 8. Mun GM útvega efnarafala 
í bíla Nikola á öllum þeim mörk-
uðum sem fyrirtækið hyggst selja 
sína bíla. 

Samkomulag GM við Nikola 
mun felast í því að Nikola kemur 
inn í GM með tvo milljarða dollara 
í hlutafé og fær í staðinn aðgengi 
að tæknilausnum GM. Líklegt er 
talið að nýi Badger pallbíll Nikola 
muni verða framleiddur í Detroit-
Hamtramck verksmiðju GM þar 
sem endurfæddi GMC Hummer 
EV er líka smíðaður. Ráðgert 
er að hefja framleiðslu á Badger 
bílum Nikola í verksmiðjum GM 
á árinu 2022, en mögulega verður 
hann kynntur á sýningu Nikola 3. 

desember næstkomandi. Samkvæmt 
fullyrðingum Niokola á hann að 
skila 906 hestöflum. 

Bæð Hummerinn og Badger bíll-
inn munu notast við nýju Ultium 
rafhlöður GM sem eiga að skila 
bílunum í það minnsta 650 km á 
einni hleðslu. Aðeins mun taka um 
10 mínútur að ná upp hleðslu til 150 
km aksturs. Fyrir utan rafgeymana 
verða bílarnir með efnarafala sem 
ganga fyrir vetni. Nikola hafði áður 
prófað slíka tvinnbíla sem skiluðu 
nærri 1.000 km akstri á einni raf-
hleðslu (480 km) og einni tankfyll-
ingu af vetni (520 km). Með nýju 
Ultium rafhlöðunum ætti drægnin 
að geta orðið töluvert meiri.  /HKr. 

Nikola BADGER raf-vetnis-tvinnbíll sem fyrirhugað er að smíða í samstarfi 
við GM. Ef fullyrðingar ganga eftir á hann að skila 906 hestöflum. 

Nýr endurvakinn GMC Hummer EV rafbíll sem á að 
skila 1.000 hestafla orku í gegnum tvo mótora fyrir 
afturdrifið og einn fyrir framdrif. 

Nýr Cadillac Lyriq rafmagnsbíll sem væntanlegur er frá GM.

Sjálfkeyrandi tilraunabíll frá GM sem Honda mun leggja gríðarlega fjármuni 
í að þróa frekar. 

Clarity Fuel Cell efnarafall frá Honda 
sem er byggður ofan á rafmótor. 

Lítið hefur verið gefið upp um hvernig vélbúnaður 
í rafdrifnum Hummer líti út en hér er allavega ein 
ágiskun. 
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Íslensk framleiðsla 
á Bílskúrs- og Iðnaðarhurðum

564-0013  |  865-1237

UTAN ÚR HEIMI

Mercedes-Benz GenH2. Væntanlegir kaupendur munu geta prófað bílinn 
2023. Fjöldaframleiðsla á svo að hefjast á GenH2 einhvern tíma eftir 2025.

Vetnisknúinn Benz trukkur á teikniborðinu: 

Á að komast 1.000 
km á tanknum
Daimler, framleiðandi 
Mercedes-Benz hefur 
unnið að vetnistækni í 
áratugi. Þar er nú verið 
að þróa vetnis-efnarafal 
sem á að skila Benz trukk 
allt að 1.000 kílómetra á 
einni tankfyllingu. Þarna 
er um að ræða næstu kyn-
slóð flutn inga bíla til nota 
á löngum akstursleiðum 
í harðnandi samkeppni 
bíla framleiðenda um að 
hemja kolefnisútblástur 
vegna dísilolíu frá þung-
um ökutækjum.

Eins og greint var frá í 
Bændablaðinu í febrúar sl., 
þá greindi Martin Daum, yfirmað-
ur trukkaframleiðslu Mercedes-
Benz, frá því á ráðstefnu í Berlín 
í október 2019 að fyrirtækið 
hygðist veðja á vetni og notkun 
efnarafala til lengri framtíðar. Það 
yrði einkum fyrir þung farartæki 
til langkeyrslu en rafhlöður yrðu 
fram að því í bílum til styttri ferða. 
Þess má til gamans geta að þessi 
sami Martin er góður vinur okkar 
einstaka Rallý-Palla, Páls Halldórs 
Halldórssonar. Hefur Martin m.a. 
komið við sögu í breytingarferl-
inu þegar Palla datt í hug á 
sínum tíma að gera venjulegan 
Mercedes-Benz Sprinter sendibíl 
að ofur-fjallatrukk. Eitthvað sem 
var þá víðs fjarri hugmyndaflugi 
bílahönnuða hjá Daimler. Út á 
þessa hugdettu Páls hafa þeir síðan 
selt fjöldann allan af dísilknún-
um Sprinterbílum til breytinga í 
fjallatrukka á Íslandi.

Vetnisknúnir rafbílar

Vetnisknúnir bílar eru í raun 
rafbílar, eða tvinnbílar. Þar er 
orkumiðillinn vetni sem geymt 
er í fljótandi formi á tönkum þar 
til því er umbreytt eftir þörfum 
í raforku með aðstoð efnarafals. 
Nokkrir fleiri rútu- og trukkafram-
leiðendur hafa þegar lýst yfir svip-
uðum áformum Daimler og má því 
búast við að innviðauppbygging 
vegna vetnisbíla fari á fullt skrið 

innan tíðar í Evrópu og Norður-
Ameríku. 

Þegar hefur verið kynntur 
hugmynda bíll Daimler sem 
nefndur hefur verið Mercedes-
Benz GenH2. Samkvæmt frétt í 
Forbes munu væntanlegir kaup-
endur geta prófað bílinn 2023.  
Fjöldaframleiðsla á svo að hefjast 
á GenH2 á síðari hluta komandi 
áratugar. 

Mercedes-Benz eActros
seinkað um tvö ár

Daimler mun, þrátt fyrri að veðja 
á vetni fyrir stærri bíla, líka 
framleiða vörubíla fyrir styttri og 
miðlungsvegalengdir sem knúnir 
verða rafmagni og geyma orkuna 
í rafhlöðum. Þar verður m.a. um 
að ræða Mercedes-Benz eActros 
LongHaul, sem áður hefur verið 
sagt frá hér í Bændablaðinu, og á að 
komast 500 km á einni rafhleðslu. 
Áætlað er að hefja framleiðslu á 
þessum cActros árið 2024. Þetta er 
töluverð seinkun miðað við fyrri 
áform sem miðuðu við 2022, sem 
skýrist væntanlega af samdrætti 
á öllum sviðum iðnaðar vegna 
COVID-19.  

Til að ná niður framleiðslu-
kostnaði er ráðgert að orku- og 
drifkerfi bílsins verði samsett úr 
einingum (modular platform). 
Þannig verði auðvelt að breyta 
samsetningu eftir kröfum mis-
munandi markaðssvæða.  /HKr. 

Mercedes-Benz eActros LongHaul er 
hreinræktaður rafmagnsbíll. Hann á að komast 
500 km á einni rafhleðslu. Áætlað er að hefja 
framleiðslu á þessum cActros árið 2024.

Bænda

8. 8. október október 
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Verkefnið Bambahús byggir á 
þeirri hugmyndafræði að virðis-
auka þau verðmæti sem finna má 
í einnota umbúðum með megin-
áherslu á svokallaða bamba. 
Bambar eru 1.000 lítra plasttankar 
gerðir úr plasti og galvaníseruðu 
járni. Í þeim eru fluttir inn alls 
kyns vökvar, meðal annars til mat-
vælaframleiðslu. Aðstandendur 
Bambahúsa hafa verið að gera 
gróðurhús fyrir landsmenn með 
áherslu á leik- og grunnskóla 
landsins.

Jón Hafþór Marteinsson smíðaði 
fyrsta Bambahúsið síðasta sumar þar 
sem nýting á bömbum var í fyrirrúmi. 
Bolungarvíkurkaupstaður fékk að 
gjöf tvö hús fyrir verkefnið Fræ til 
framtíðar, sem er tilraunaverkefni 
í þeim tilgangi að vera með 
samfélagsgróðurhús í bæjarfélaginu.

„Við erum í raun að setja 
hugmyndir Jóns Hafþórs í form og 
jarðbinda þær. Hann fer í hugarflugið 
og kemur með stóru myndina. Við 
lítum á þetta sem samfélagsverkefni 
og byltingu í raun. Það að við getum 
framleitt gróðurhús úr einnota 
umbúðum og að fólk geti ræktað 
sitt eigið grænmeti er mikilvægt 
á þessum tímum sem við lifum 
á núna,“ segir verkefnastýran 
Charlotta Rós Sigmundsdóttir.

Allir hlutir nýttir

Jón Hafþór fékk hugmyndina árið 
2014 og ákvað þá að senda öllum 
Bolvíkingum bréf hvort áhugi væri 
á því að vera með samfélagslegt 
gróðurhús fyrir bæjarbúa.

„Í framhaldinu gerði ég gróðurhús 
með börnunum mínum úr alls kyns 
rusli frá bænum, meðal annars 
gömlum vörubrettum, tunnum og 
gleri. Eina sem var keypt voru 
skrúfur og kítti. Þessar tilraunir 
urðu svo kveikjan að hugmyndinni 
að Bambahúsum. Síðan gekk ég með 
þessa hugmynd í hausnum í fimm ár 
því ég var alveg viss um að einhver 
annar myndi taka þennan bolta á 
lofti. En svo varð nú ekki, þannig 
að ég bretti upp ermar og hófst 
handa við smíði á Bambahúsi sem 
var vel framkvæmanlegt,“ útskýrir 
Jón Hafþór og bætir við: 

„Það kostar á bilinu 5–8 þúsund 
krónur að farga einum bamba ef 
fara á með hann í úrvinnslustöð, 
því eru innflytjendur fegnir ef 
einhver vill taka þetta, því kostnaður 
og kolefnisspor er ansi hátt ef 
bambanum er fargað eða fluttur úr 
landi. Okkar markmið í dag með 
þessu verkefni er að engum bamba 
verði fargað heldur séu allir hlutar 
hans nýttir til hins ýtrasta.“

Verðum að nýta orkuna betur

Víða um allt land eru til bambar 
í bakgörðum fyrirtækja og standa 
oftast tómir. Þeir eru fluttir til 
landsins í miklum mæli og eftir 
notkun er þeim oftast fargað.

„Við erum því að skapa verðmæti 
úr þessum umbúðum fyrir grænna 
samfélag og sjáum fyrir að þetta 

muni skapa samfélagslega byltingu 
í umhverfisvernd. Einnig þar 
sem markhópurinn eru skólar og 
aðrar eins stofnanir snertir þetta 
menntamál, lýðheilsu, fæðuöryggi 
og atvinnusköpun. Í hvert 6,6 fm 
gróðurhús þarf sjö bamba. Húsin eru 
endingargóð, mjög veðurþolin og 
sterk en einnig létt og auðflytjanleg,“ 
segir verkefnastýran Charlotta.

Nú þegar hafa nokkur Bambahús 
verið afhent í skóla og leikskóla 
og eru einnig farin að prýða garða 
landsmanna.

„Við sjáum fram á mikla vit-
undarvakningu, sérstaklega eftir 
að kórónakrísan skall á, varðandi 
hvað maturinn okkar er mikils 
virði. Okkar von er að Bambahúsin 
muni starfa sem hringrás fyrir 
samfélagið í heild. Rusl er í raun 
verkefnalaus verðmæti. Við viljum 
koma böndum á einnota umbúðir 
á víð og dreif um landið sem virði 
er í. Svo er til dæmis hægt að nýta 
alls kyns affalshita í Bambahúsin. 
Við verðum að nýta þessa orku 
betur til að auka heilbrigði. Það er 
nóg til af rafmagni og um að gera 

að afhenda það til raunverulegra 
eigenda. Hvað vilja stjórnvöld gera 
við þessa orku í framtíðinni?“ spyr 
Jón Hafþór.

Byggja Bambahús í Gufunesi

Bambahúsin hafa vakið verð skuldaða 
athygli með þátttöku á Hönnunarmars 
og opnu húsi á þjóð hátíðardaginn. 
Einnig birtist viðtal við Jón Hafþór 
í Landanum á Ríkissjónvarpinu svo 
viðbrögðin létu ekki á sér standa.

„Nú hlaðast inn pantanir og 
nýlega fengum við 600 fermetra 
iðnaðarhúsnæði hjá Reykjavíkurborg 
í Gufunesi í gegnum verkefnið 
Skapandi Reykjavík. Þetta er 
skemma í niðurníðslu svo nú tekur 
við að hreinsa til og fínpússa hana 
svo við getum farið að framleiða 
Bambahús þar inni. Þannig að 
nú getum við tekið næsta skref í 
starfseminni og erum mjög spennt 
fyrir því,“ útskýrir Charlotta og segir 
jafnframt:

„Við viljum veita innspýtingu 
í þessa nýju byltingu og vera 
forsprakkar að þeirri útrás því þetta 
er einnig hugmynd sem gæti náð 
langt úti um allan heim. Við munum 
ekki sækja um einkaleyfi heldur 
lítum við svo á að við séum að reyna 
að breyta áherslum í heiminum og 
verður allt ferlið og teikningar opið 
fyrir almenning á netinu.“

Jón Hafþór bætir síðan við: 
„Gróðurhús sem gerð eru úr 
bömbum eru einstök, þau taka 
strax á endurvinnslu, nýsköpun, 
verðmætasköpun, atvinnuþróun, 
sjálfbærni, næringu, fæðuöryggi 
og umhverfisvernd. Einnig 
minnkar þessi starfsemi urðun og 
förgun, eykur samvinnu og færir 
landsmönnum máttinn til að útvega 
sín eigin matvæli. Við hvetjum 
landsmenn að taka þátt í þessari 
grænu byltingu með okkur í einu 
og öllu.“ /ehg

LÍFLÍF&&STARFSTARF

„Gróðurhús sem gerð eru úr bömbum eru einstök, þau taka strax á endurvinnslu, nýsköpun, verðmætasköpun, 
atvinnuþróun, sjálfbærni, næringu, fæðuöryggi og umhverfisvernd,“ segir Jón Hafþór Marteinsson, sem smíðar 
Bambahús.  Myndir / ehg

Breyta rusli í verðmæti

Kjartan Almar Kárason og Charlotta Rós Sigmundsdóttir eru verkefnastjórar 
Bambahúsa, sem má nú sjá víða hjá leik- og grunnskólum ásamt í 
einkagörðum fólks.

Hér eru sundurskornir bambar nýttir 
sem gróðurker. 

HLAÐVARP BÆNDABLAÐSINS

Hlaðvarpsþættir Ölmu Dóru Ríkarðsdóttur:

Konur í nýsköpun
Mánudaginn 14. 
september kom út 
glænýtt hlaðvarp, 
Konur í nýsköp-
un. Í þáttunum 
tekur Alma Dóra 
Rík arðs dóttir, við-
skiptafræðingur 
og meistaranemi í 
kynjafræði, viðtöl 
við áhrifakonur úr 
n ý s k ö p u n a r u m -
hverfinu á Íslandi. 

Viðtölin eru hluti 
af rannsókn sem Alma 
Dóra hefur unnið í 
sumar hjá atvinnu-
vega- og nýsköpun-
arráðuneytinu. Efni 
rannsóknarinnar er 
staða og valdefling 
kvenna til nýsköpunar út frá styrkja 
úthlutunum úr nýsköpunarsjóðum 
ráðuneytisins. Í kjölfarið vildi Alma 
Dóra skoða betur reynsluheim, veg-
ferðir og þarfir kvenna sem lifa og 
hrærast í nýsköpunarumhverfinu á 
Íslandi.

„Ég hafði því samband við 16 
konur sem allar tengjast nýsköpun á 
einn eða annan hátt og bauð þeim í 
viðtöl. Þetta hefur verið skemmtilegt 
ferli og gaman að kynnast þessum 
framúrskarandi konum. Þeirra innsýn 
í nýsköpunarumhverfið á Íslandi hefur 
verið ómetanlegt fyrir rannsóknina 
mína. Mig grunaði þó líka að þetta 
væri áhugavert efni fyrir fólk sem 
hefur áhrif á nýsköpun, fjölbreytni 
og jöfnum tækifærum kynjanna. Ég 
ákvað því að taka viðtölin upp og 
gefa þau út sem hlaðvarpið Konur í 
nýsköpun.“

Hlaðvarpið Konur í nýsköpun mun 
koma út einu sinni í viku á mánudög-
um. Þættirnir eru um 30 mínútur að 
lengd og verður nýr viðmælandi í 
hverjum þætti. 

Birtast líka á hlaðvarpsstreymi 
Bændablaðsins

Hægt verður að nálgast hlaðvarpið 
undir Konur í nýsköpun á helstu 
streymisveitum, á vefsíðu atvinnu-
vega- og nýsköpunarráðuneytisins, 
hjá Flóru útgáfu og í hlaðvarpsstreymi 
Bændablaðsins. Einnig mun Alma 
Dóra birta áhugavert efni tengt rann-
sókninni á Instagram-reikningi sínum, 
@almadora. 

Meðal viðmælenda Ölmu Dóru 
eru; Huld Magnúsdóttir, fram kvæmd-
stjóri Nýsköpunarsjóðs atvinnulífs-
ins, Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, 
framkvæmdastjóri Kara Connect, 
Stefanía Bjarney Ólafsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Avo, Jenný Ruth 
Hrafnsdóttir, meðstofnandi og 
vísisfjárfestir hjá Crowberry capi-
tal, Salóme Guðmundsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Icelandic startups, og 
fulltrúar ný sköpunarsjóða ráðuneyt-
isins og háskólanna.

Ræddi við Þórdísi Kolbrúnu 
Reykfjörð Gylfadóttur

Fyrsti viðmælandi Ölmu Dóru var 
Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir 
ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpun-
arráðherra.

Í viðtalinu ræða þær um vegferð 
Þórdísar sem leiddu hana í ráðherra-
stól, yngst kvenna og næstyngst í 
sögunni. Þórdís talaði um mikilvægi 
þess að bæði sækjast eftir tækifærun-
um og grípa þau þegar þau gefast og 
hvernig sýn hennar er á nýsköpunar-
landið Ísland til framtíðar. 

 Þegar nýsköpunarlandið 2030 
barst í tal hafði Þórdís þetta að segja:

„Það væri fjölbreytt samfélag þar 
sem fólk getur búið hvar sem er, þar 
sem við leggjum áherslu á þekkingar-
greinar, þar sem er öll flóran af frum-
kvöðlafyrirtækjum, sprotum, meðal-
stórum og stórum fyrirtækjum. Fólk er 
óhrætt við að skipta um starfsvettvang 
og nýsköpun er miklu meiri hjá hinu 
opinbera en hún er í dag.“

Fyrsti viðmælandi Ölmu Dóru var Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir 
ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra.

Bænda

88. . októberoktóber
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GÓLF Í GRIPAHÚS

Swaansbeton hefur í meira en hálfa öld verið leiðandi 
fyrirtæki í þróun, hönnun og framleiðslu gólfa í gripahús. 

Gólfin frá Swaansbeton eru framleidd í nútíma legum 
verksmiðjum í Heeze og Weert í Hollandi undir ströngu 
gæðaeftirliti og í samræmi við reglugerðir. Hönnun gólfanna 
tekur mið af miklu burðarþoli, stömu en slitsterku yfirborði 
og auðveldri losun mykju og hlands.

Hafðu samband 
bondi@byko.is

Sjá nánar á byko.is

50 ára
reynsla

VALLARBRAUT EHF     WWW.VALLARBRAUT.IS        Trönuhrauni  5  Hafnarfirði  S-4540050

BELMAC =  BETRA VERÐ HÁGÆÐA HAUGTÆKI

7250-24000L  tankar   11000-14000L dælur

5220L - 16000L
                                        

KEÐJUDREIFARAR 
4-12cu

Verðdæmi 10.863L á 3.200.000+vsk

Hægt er að tengja tvo síma í einu. 
Tenging við Bluetooth talstöðvar. 
Bleikar og bláar skeljar, hljóðnemahlíf 
og auka púðar fylgja. 

Peltor heyrnarhlífar 
XPI WS ALERT APP 
með hleðslutæki og bluetooth

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

UTAN ÚR HEIMI

Afleiðingar Brexit-
samningsins byrja að 
verða sýnilegar í töl-
fræði útflutnings og 
innflutnings á mat-
vælum í Evrópu-
sambandinu. Í skýr-
slu sam bandsins 
frá fyrri helmingi 
ársins um útflutn-
ing mjólkurvara, 
kemur í ljós að Stóra-
Bretland er mikil-
vægasti útflutnings -
markaður fyrir smjör og 
osta. 

Síðustu tölur frá mjólkur-
markaði Evrópu sambandsins 
endurspegla ástandið vegna 
COVID-19 og Brexit-samningsins 
sem sýna mikinn mun milli vöru-
flokka. Útflutningur á smjöri hefur 
aukist talsvert á meðan eftirspurn 
eftir undanrennudufti hefur dregist 
saman. Sala á nýmjólkurdufti hefur 
gengið vel á alþjóðamörkuðum á 
meðan verslun með osta hefur staðið 
í stað. Árlega eru flutt út í kringum 
650 þúsund tonn af ostum frá sam-
bandinu, sem er stærsti útflytjandi 
osta í heiminum, en þar af kaupir 
Stóra-Bretland rúm 203 þúsund 
tonn. 

Sádi-Arabar sólgnir
í evrópskt smjör

Smjörútflutningur Evrópu samband-
sins hefur aukist á fyrri helmingi 
ársins um 37 prósent ,eða um rúm-
lega 141.000 tonn. Mikilvægasti 
útflutningsmarkaðurinn var Stóra-
Bretland. Í heildina voru flutt 24.600 
tonn yfir Ermarsundið. Á sama tíma 
keyptu Bandaríkin 22.200 tonn af 
smjöri sem er aukning um 31 pró-
sent. Þriðji stærsti viðskiptavinur-
inn í þessum flokki var Sádi-Arabía 
sem fluttu inn 11.100 tonn af smjöri 
frá löndum Evrópusambandsins og 
meira en tvöfölduðu innflutninginn, 
eða um 168 prósent. 

Útflutningur hríðféll í mars

Útflutningur Evrópusambandsins 
á undanrennudufti dróst saman á 
fyrri hluta árs um 15 prósent niður 
í 432.200 tonn. Mikilvægasta við-
skiptalandið var Alsír, sem jók inn-
flutning um 53 prósent í 75.600 tonn. 
Kína komu næstir á eftir með inn-
flutning upp á 56 þúsund tonn sem 
var þó 14 prósentum minna en árið 
áður. Sama þróun var í Egyptalandi 
sem fluttu inn 18 prósent minna af 
undanrennudufti en árið 2019. 

Alheimsfaraldurinn kemur ber-
sýnilega í ljós í tölfræði yfir útflutn-
ing á mjólkurvörum frá sambandinu 
sem hríðféll í marsmánuði en náði sér 
eilítið á strik þegar á leið. Árin 2018 
og 2019 var stöðnun í útflutningi á 
nýmjólkurdufti sem síðan jókst um 
11 prósent á fyrri helmingi þessa árs. 
Furstadæmið Óman er langstærsti 
viðskiptavinur vöruflokksins og flyt-
ur inn um 25 þúsund tonn árlega. 
Nígería keypti 13.400 tonn á fyrri 
helmingi ársins, sem er aukning um 
rúm 130 prósent. 

 
 /ehg – Landsbygdens Folk 

Smjör frá Belgíu. 

Bretland stærsti markaður 
fyrir smjör frá ESB
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Matreiðslumaðurinn Völundur Snær Völundarson með Umami-salt og Algarum-fæðubótarduft úr þara:Matreiðslumaðurinn Völundur Snær Völundarson með Umami-salt og Algarum-fæðubótarduft úr þara:

Heilsuþættir þarans eru ótvíræðirHeilsuþættir þarans eru ótvíræðir
–– Þarinn sem finnst hér við strendur er stútfullur af alls kyns næringarefnum Þarinn sem finnst hér við strendur er stútfullur af alls kyns næringarefnum

Eftir fjögurra ára þróunar- og 
rann sóknarvinnu setti mat-
reiðslu  maðurinn Völundur Snær 
Völundarson nýverið á markað 
þrjár nýjar tegundir af Umami-
salti ásamt fæðubótar dufti og 
-hylkjum undir merkinu Algarum, 
sem unnið er úr þara. Hann er 
algjörlega heillaður af undra-
efninu þara að eigin sögn og stefnir 
á að vinna fleiri heilsu- og sérvörur 
úr því. 

„Völundur notar aðeins 
handtíndan lífrænt vottaðan þara 
frá vini sínum og samstarfsmanni, 
Símoni Má Sturlusyni í Stykkis
hólmi, sem rekur fyrirtækið 
Íslensk bláskel & sjávargróður. 
Hann ræktar þarann á línum og 
hefur verið í alls kyns æfingum 
með hráefnið. Ég komst að þessu 
og fékk hjá honum nokkra kassa af 
þurrkuðum þara sem mig langaði 
að gera tilraunir með. Ég eldaði 
alls kyns rétti og byrjaði síðan að 
lesa mér til um þara en við það 
opnuðust nýjar víddir,“ útskýrir 
Völundur.

Heilsufar og langlífi

„Í framhaldinu ákvað ég að leita 
út fyrir landsteinana til að láta 
rannsaka fyrir mig næringarefni 
í þaranum. Í honum er meðal 
annars mikilvægt efni sem heitir 
Fucoidan en það vissi í raun 
enginn hér heima hvaða efni þetta 
var. Til að fá eitt kíló af efninu 
þarf að vinna það úr 300 kílóum. 
Fucoidan er hægt að tengja við 
heilsufar, langlífi, holdafar og 
forvörn gegn krabbameini, svo fátt 
eitt sé nefnt. Í Asíu eru til þúsundir 
rannsókna á þessu mikilvæga efni 
sem finna má í ákveðnum gerðum 
þara. Í öllum tilraunum mínum og 
leit að næringarefnum í þara datt 
ég niður á grein eftir vísindamenn 
við danskan háskóla sem höfðu 
nýverið fengið risastyrk frá 
Evrópusambandinu til að rannsaka 
Fucoidan. Ég setti mig í samband 
við þá og sendi þeim átta tegundir 
af þara til rannsóknar. Þarna má 

segja að boltinn hafi farið að 
rúlla.“

Undraefnið þari

Eftir rannsóknarvinnu vísindamanna 
í Danmörku kom í ljós mikil virkni 
nokkurra þarategunda á Fucoidan
efninu. Niðurstöðurnar vöktu áhuga 
Völundar á að vinna enn frekar með 
hráefnið.

„Þarinn sem finnst hér við 
strendur er stútfullur af alls kyns 
næringarefnum og leitin er að eins 
lífrænni og hreinni matvöru. Þarinn 
inniheldur meðal annars joð en 
nýlega mældist í fyrsta sinn hérlendis 
joðskortur vegna breytts mataræðis, 
það er fiskneysla er of lítil hjá okkur. 

Joðskortur getur haft margvísleg áhrif, 
eins og á skjaldkirtilsvirkni sem leitt 
getur af sér þreytu, þyngdaraukningu, 
þunglyndi og fleira,“ segir Völundur 
og bætir við:

„Í byrjun, þegar ég var að 
lesa mér til um þarann og kosti 
hans, var ég alltaf að hugsa það 
fyrst og fremst út frá því að ég er 
matreiðslumaður en þegar ég áttaði 
mig á heilsufarsþáttunum langaði 
mig að útbúa vöru sem væri einfalt 
fyrir fólk að neyta. Síðar kom 
íslenska rannsóknarstofan Sýni 
inn í ferlið og voru næringargildi 
nokkurra þarategunda mæld bæði 
hér á landi og á rannsóknarstofum 
í Þýskalandi. Í framhaldinu var svo 

sett saman blanda af þarategundum 
sem hámarkaði innihald Fucoidan og 
innihélt rétt magn af joði. Við lögðum 
gríðarlegan metnað í að búa til eins 
vandaða og örugga vöru og kostur var. 
Það er lítið sem ekkert joð í mataræði 
okkar og næringarfræðingar eru 
duglegir að benda fólki á að drekka 
mjólk. Þú þarft hins vegar að drekka 
einn og hálfan lítra daglega til að 
ná lágmarks dagskammti. Þarinn er 
langauðveldasta leiðin til að fá joð í 
líkamann, auk þess sem hér er vottuð 
lífræn náttúruleg vara.“

Gerir allan mat betri

Völundur var sem sagt kominn á 
bólakaf í rannsóknar og þróunar
vinnu við að nýta þarann í fullunna 
vöru en spurningin var bara í hvað 
það gæti nýst. 

„Ég er náttúrlega í öllu ferl inu 
að hugsa þetta út frá matreiðslu
tengingunni og fór að gera tilraunir 
með hið japanska dashisoð. Það er 
grunnsoð í stórum hluta japanskr
ar matargerðar sem búið er til eftir 
ákveðinni og nákvæmri aðferð. 
Tungan skynjar sætt, salt, súrt og 
beiskt bragð en einnig umamibragð
ið sem fæst úr dashisoðinu. Þaðan 
einmitt kemur nafnið á saltinu, 
Umami. Þegar ég var búinn að finna 
þetta einstaka bragð úr soðinu kvikn
aði allt í einu hjá mér það ljós að gera 
salt úr þessu,“ segir Völundur og 
heldur áfram: 

„Ég gerði endalausar til raun ir með 
saltið og sendi til matreiðslumanna 
um allan heim til að prófa. 
Niðurstaðan varð síðan þessar þrjár 
tegundir af Umamisalti, fyrir kjöt 
og fisk, salat og grænmeti og síðan 
klassíska blandan. Þetta eru ólíkar 
tegundir eins og gefur að skilja en 
þær passa í raun með öllu. Ég fullyrði 
að saltið geri allan mat betri og lífið 
hefur í raun ekki byrjað fyrr en þú 
hefur prófað allar tegundirnar. 

Varan er eins lífræn og hægt er að 
hugsa sér, með salti frá Norðursalti 
og þurrkaðan handtíndan þara úr 
Breiðafirði og þar að auki með 
vottun frá Vottunarstofunni Túni. 
Við fylgjum ýtrustu kröfum um 
gæði og sjálfbærni og það kemur 
einnig fram í umbúðunum sem eru 
framleiddar úr endurunnum pappír 

og eru 100 prósent niður brjótanlegar. 
Viðtökurnar hafa verið afbragðsgóðar 
sem ég er mjög þakklátur fyrir svo 
núna stefni ég á enn frekari vöruþróun 
með heilsubótarefnið sem þarinn svo 
sannarlega er.“

Gegnsæið mikilvægt

Völundur bendir á að þarinn sé í raun 
okkar vannýttasta auðlind sem afar 
fáir séu að nýta í dag og hvetur fólk 
til að opna augun fyrir möguleikum 
á nýtingu. 

„Varan var alltaf hugsuð fyrir 
erlendan markað fyrst og fremst 
og því lögðum við mikla áherslu 
á að hafa gegnsæið eins mikið og 
hugsast getur. Þar koma lífrænu 
vottanirnar sterkar inn. Við vorum að 
tína þara á dögunum með Símoni og 
mynduðum ferlið með flygildi. Ég er 
sjálfur mjög meðvitaður um hvaðan 
vörur koma og því fannst okkur 
mikilvægt fyrir neytandann að geta 
farið inn á heimasíðu fyrirtækisins, 
séð nákvæmlega hvar þarinn var 
tíndur og hvernig. Þetta snýst um 
heiðarleika gagnvart neytandanum, 
umhverfinu og ekki síst vörunni 
sjálfri,“ segir Völundur og bætir við:

„Það eru mörg tækifæri að vinna 
með þara og alltof fáir sem eru að 
því. Sem dæmi þá var ég að kenna 
í gegnum netið við Lýðháskólann 
á Flateyri og eitt af verkefnunum 
sem ég lagði fyrir var að fara 
niður í fjöru og rannsaka og nýta 
þara. Nemendurnir höfðu ekki 
hugmynd um þau auðævi sem voru 
í fjörumálinu við hliðina á þeim. 
Þetta er hráefni sem er allt í kringum 
landið og það er aðgangur fyrir alla, 
maður þarf ekki að vera bóndi eða 
jarðareigandi til að geta nýtt sér þara 
og vinna eitthvað úr honum.“ 

Sjálfur er ég ekki enn dottinn 
af baki með að vinna í að þróa 
matvæli sem væri hægt að nýta 
sem grunnhráefni í mat, það eru 
ótal vegir til þess, bæði varðandi 
tækni og annað. Ég er að vinna í 
matvælaþróun úr þara sem byggir á 
að rækta hráefnið á línum í samstarfi 
við Símon. Það er auðvelt að rækta 
þara og gott fyrir umhverfið, það þarf 
hvorki ferskvatn né áburð og ég tel 
að með því að finna sjálfbæra lausn 
með matvæli úr þara sé 100 prósent 
framtíðin.“

Erla Hjördís
Gunnarsdóttir
ehg@bondi.is

Völundur kaupir, tínir og þurrkar þara með vini sínum, Símoni Má Sturlusyni í Stykkishólmi, sem rekur fyrirtækið Íslensk bláskel & sjávargróður.  Myndir / UNMAMI

Hinar nýju vörur má finna í Melabúðinni, Krónunni og Hagkaup en einnig 
víða á landsbyggðinni. Völundur óskar þó eftir að komast í samband við 
fleiri aðila um allt land til að selja Umami-saltið og Algarum-fæðubótarefnin.

Í sumar kom nýtt íslenskt salt á markað, Umami, ásamt Algarum-fæðubótardufti 
og -hylkjum sem matreiðslumaðurinn Völundur Snær Völundarson hefur 
þróað í fjögur ár. Viðtökurnar hafa verið langt fram yfir væntingar að hans 
sögn.
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 - Hentar vel íslenskum aðstæðum - 
- Hagstætt verð -

Sími 480 5600 
Gunnbjarnarholti, 804 Selfossi

Fylgstu með okkur á 

FACEBOOK

Sími 480 5610 
Kaupvangi 10, 700 Egilsstöðum

Landstólpi - Traust í 20 ár

Loftræstimænir fyrir gripahús

Finnsk gæði sem henta vel  
fyrir íslenskar aðstæður

VETRARBÚNAÐUR
HILLTIP 

Tangarhöfða 1, 110 Reykjavík 
551 5464 / wendel.is

 Nemendur við Blönduskóla á Blönduósi tóku sig til á dögunum og settu niður 600 krókusa í kirkjuhólinn.  
 Myndir / Blönduskóli

Nemendur í Blönduskóla á Blönduósi:

Settu niður 600 krókusa í kirkjuhólinn 
til að fegra og gleðja
Nemendur við Blönduskóla á 
Blönduósi tóku sig til á dögunum 
og settu niður 600 krókusa í 
kirkjuhólinn. 

Starfsfólk skólans var þeim 
til aðstoðar ásamt Snjólaugu, 
starfsmanni áhaldahúss, og Björk 
Bjarnadóttur, fyrrverandi nemanda 
Blönduskóla. Björk, sem er 
umhverfisþjóðfræðingur, hafði 
yfirumsjón með verkefninu en 
hugmyndina fékk hún í vor þegar 
hún dvaldi hjá foreldrum sínum og 
gekk mikið um bæinn með son sinn 
í barnavagni. Þá blasti kirkjuhóllinn 
við, gulur og líflaus, og Björk sá að 
þarna væri svæði sem gaman væri 
að fegra með krókusum. 

Björk setti sig í samband við 
skólastjóra Blönduskóla og hann 
ásamt öðru starfsfólki skólans tóku 
vel í hugmyndina um að fegra 
kirkjuhólinn. Hún fékk upplýsingar 
frá starfsfólki Grasagarðsins í 
Reykjavík og var það henni innan 
handar um pöntun á laukum og 
hvernig ætti að bera sig að við 
gróðursetningu. 

Allir nemendur Blönduskóla 
tóku þátt í verkefninu en þess er 
vænst að litir og fegurð krókusanna 
muni gleðja heimamenn og 
vegfarendur á vorin. Krókusar 
eru fjölærir og fjölga sér þannig 
að hægt verður að gleðjast yfir 
þeim í áratugi. Þeir byrja yfirleitt 
að blómstra í mars og fram í apríl. 
Þeir eru fjólubláir, hvítir og gulir 
á litinn. 

Markmið verkefnisins er að 
gleðja augað og fræða fólk á 
Blönduósi sem og annars staðar 
um hve gaman og auðvelt sé að 
fegra umhverfi sitt, segir í frétt á 

vefsíðu Blönduskóla. „Að skilja 
eitthvað eftir sig sem blómstrar 

á hverju vori er fagurt og göfugt 
verkefni.“  /MÞÞ

Allir nemendur skólans tóku þátt í verkefninu en þess er vænst að litir og 
fegurð krókusanna muni gleðja heimamenn og vegfarendur á vorin.

VELFERÐARSJÓÐUR BÍ 
AUGLÝSIR EFTIR UMSÓKNUM

Allir félagsmenn Bændasamtaka Íslands teljast til 
sjóðsfélaga og geta sótt um:

#  Styrki til endurgreiðslu aukins rekstrarkostnaðar vegna    
     veikinda þess sem að búrekstri stendur eða slyss
-   Útlagður launakostnaður, verktakagreiðslur, aðkeypt þjónusta  
     eða sambærileg útgjöld.

# Styrkir til forvarnarverkefna
-   Verkefni tengd forvörnum og vinnuvernd, slysavarnir  og önnur                                                                                                                                            
     verkefni sem hafa það að markmiði að bæta velferð sjóðsfélaga.

Nánari upplýsingar á bondi.is og umsóknareyðublað 
má nálgast á félagsmannasíðum á Bændatorginu.

Umsóknir skulu berast fyrir 15. október nk. með 
rekjanlegum bréfpósti (ábyrgðarbréf) merkt: 

Velferðarsjóður BÍ
Bændasamtök Íslands
Bændahöllinni við Hagatorg 1
107 Reykjavík

Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér úthlutunarreglur vel 
og vanda umsóknir. 
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Katrín Grétarsdóttir byrjaði að 
vinna með íslenska ull árið 2003 og 
eftir það var ekki aftur snúið. Nú 
rekur hún verslunina Flókakonan 
og hefur vinnustofu í sama húsnæði 
að Brekkuhúsum í Grafarvogi 
í Reykjavík þar sem dagarn
ir fljúga við 
þæfingu ullar 
og margvís
legan sauma
skap. Það er 
óhætt að segja 
að maður komi 
inn í litríkan 
ævintýraheim 
ullarinnar við 
að heimsækja 
Katrínu, sem 
býr til skraut
muni og nytja
hluti úr íslensku 
ullinni. 

„Ég hef alltaf 
verið mikil handavinnukona og 
var lengi vel heimavinnandi með 
börnin mín sem eru núna á þrítugs-
aldri. Á ákveðnum tímapunkti ákvað 
ég að fara í hóp handverksfólks í 
Mosfellsbæ þar sem ég lærði að nota 
leir. Þar hitti ég konu frænda míns 
sem er leikskólakennari og hún benti 
mér á að ég þyrfti endilega að prófa 
að vinna með ull. Þannig að ég byrj-
aði við eldhúsborðið heima að gera 
tilraunir með íslensku ullina og þá 
var ekki aftur snúið. Íslenska ullin 
er alveg einstök, það er hægt að gera 
svo margt við hana því hún er svo 
viðráðanleg og hægt að móta eftir 
hentisemi þegar hún er blaut,“ segir 
Katrín, sem er lærð hárgreiðslukona. 

Hátt í 900 flókar á viku

Katrín fær innblástur úr goða-
fræðinni en einnig einkenna flók-
arnir hennar eða fígúrurnar sem hún 
býr til úr þæfðri ull hið þjóðlega ís-
lenska og þjóðtrúnni. 

„Þetta vatt fljótlega upp á sig 
og ég fór að hugsa hvað ég gæti 

gert fyrir ferðamenn en jafnframt 
Íslendinga. Þetta er létt vara og 
kostar ekki mikið svo það er hent-
ugt fyrir ferðamenn að grípa með sér 
slíkan minjagrip. Formið á flókunum 
mínum er alltaf eins og síðan get ég 
leikið mér að því að klæða þá í nýja 

búninga og liti. Þegar mest var seldi 
ég á bilinu 100 til 900 flóka á viku 
og var með konur hér í vinnu enda 
nóg að gera, en síðan fór auðvitað 
allt á annan veg eftir að kórónu-
krísan skall á,“ útskýrir Katrín og 
segir jafnframt:

„Þannig að túristabransinn er 
auðvitað hruninn og síðan verður 
maður að sjá hversu lengi það varir. 
En að sama skapi hefur það gefið 
mér aukinn tíma til að koma öllum 
mínum hugmyndum í verk því það 

er aldrei hörgull á þeim. Ég er til 
dæmis barnaskóasjúklingur og hef 
núna loksins tíma til að sinna því 
ásamt því að ég er byrjuð að leira 
aftur. Eftir að COVID skall á hef ég 
líka verið að þróa kúlur sem skraut 
í glugga og mottur undir hnakka og 
í barnavagna ásamt undirlagi fyrir 
göngugarpa sem þeir geta notað úti í 
náttúrunni. Þó að ég sé orðin ein eftir 
á vinnustofunni vegna ástandsins þá 
líða dagarnir hratt og það er alltaf 
nóg að gera.“

Katrín Grétarsdóttir hannyrðakona hefur unnið með íslenska ull 
í 17 ár þar sem hún hannar og framleiðir alls kyns skrautmuni 
og nytjahluti undir merkinu Flókakonan.  Myndir / Úr einkasafni

Vörur Katrínar eru í senn litríkar og þjóðlegar og ættu flestir að geta fundið 
eitthvað við sitt hæfi úr vörulínum hennar.

Eftir að kórónukrísan skall á hefur Katrínu gefist meiri tími til að þróa nýjar vörur og hér er eitt dæmi um það, mottur úr þæfðri ull undir hnakka fyrir hestamenn.

Erla Hjördís
Gunnarsdóttir
ehg@bondi.is

Flókakonan í Grafarvogi nýtir íslensku ullina í alls kyns skrautmuni og nytjahluti:Flókakonan í Grafarvogi nýtir íslensku ullina í alls kyns skrautmuni og nytjahluti:

Þjóðlegar kynjaverur úr þæfðri ullÞjóðlegar kynjaverur úr þæfðri ull

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

• Stuttur afhendingartími
• Hágæða íslensk  

framleiðsla
• Val um fjölda lita í 

RAL-litakerfinu
• Vindstyrktar hurðir

Bílskúrs- og iðnaðarhurðir

Iðnaðarhurðir

Iðnaðarhurðir með gönguhurð

Bílskúrshurðir

Hurðir í trékarma

Tvískiptar hurðir

Smíðað eftir máli

Fyrsta flokks þjónusta og ráðgjöf Bænda

8. 8. októberoktóber
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Föstudaginn 18. september fengu 
Reitir afhent leyfi fyrir fyrstu 
Svansvottuðu endur bætur á hús
næði á Norður löndunum. Um er að 
ræða endurbætur á skrifstofuhús
næði Umhverfis stofnunar við 
Suðurlands braut 24 sem er í eigu 
Reita. Andri Þór Arinbjörnsson, 
fram kvæmda stjóri Reita, tók 
við leyfinu frá Guðmundi Inga 
Guðbrands syni umhverfis og 
auðlinda ráðherra. 

„Þetta er frábær áfangi sem ég 
vona að sé bara byrjunin á því sem 
koma skal almennt í endurbótum 
á byggingum. Byggingargeirinn 
útheimtir mikinn efnivið og 
auðlindir og það er mikilvægt að 
við förum vel með þær, endurnýtum 
það sem við getum og komum öðru 
í endurvinnslu. Að lágmarka áhrif 
framkvæmda á umhverfi og heilsu 
er bæði gott fyrir okkur og náttúruna 
í heild,“ segir Guðmundur Ingi 
Guðbrandsson.

Svansvottun nær til allra þátta

Samkvæmt upplýsingum frá 
Umhverfisstofnun nær Svans
vottunin sem slík bæði til innra 
og ytra byrði hússins og það 
er í raun umfangið á hverjum 
endur bótum fyrir sig sem stýrir 
þessu. Endurbæturnar á húsnæði 
Umhverfisstofnunar voru þó að 
mestu á innra byrði hússins þótt 
einhverjar lagfæringar hafi verið 
gerðar á ytra byrði. Kröfurnar ná til 
allra þátta, hvort sem um ræðir t.d. 
gólfefni, ytri klæðningu eða máln
ingu. Því þurfa efnin og vörurnar 
að vera ýmist umhverfisvottaðar 
eða samþykktar af Svaninum út frá 
efnainnihaldi og fleiri þáttum.

Fordæmisgefandi

„Við erum afar stolt af þessu og 
tökum hlutverk okkar sem fyr
irmynd mjög alvarlega. Þetta er 
fordæmisgefandi og sýnir að þetta 
er hægt. Það var okkur mikilvægt 
að nýta það sem hægt var að nýta 
áfram og að hugsað sé um um
hverfið og heilsu starfsfólks við 
val á nýju byggingarefni og inn
anstokksmunum,“ segir Sigrún 
Ágústsdóttir, forstjóri Umhverfis
stofnunar.

„Svansvottun húsnæðis 
Umhverfis stofnunar er merk
ur áfangi. Vottunin er til marks 
um metnað til að beita sér fyrir 
umbótum í umhverfismálum 
þegar kemur að byggingum. 
Reitir óska Umhverfisstofnun til 
hamingju með endurnýjað hús
næði og þakka fyrir gott samstarf 

um þetta samvinnuverkefni Reita 
og Umhverfisstofnunar,“ segir 
Andri Þór Arinbjörnsson, fram
kvæmdastjóri eigna umsýslu sviðs 
hjá Reitum fasteignafélagi.

Viðmið Svansins fyrir endur
bætur eru umfangsmikil þar sem 
markmiðið er að lágmarka áhrif 
framkvæmda á umhverfi og heilsu. 
Svansvottunin tryggir gæði bygg
ingarinnar meðal annars með 
betri innivist sem er tryggð með 
ströngum kröfum á efnainnihald 
byggingavara. Í Svansvottun er 
einnig lögð áhersla á endurnotkun 
bygginga refna og að úrgangur fari 
í endurvinnslufarveg. 

Endurbæturnar og aðrar 
Svansvottaðar framkvæmdir hafa 
haft jákvæð áhrif á íslenska birgja, 
þar sem úrval af vottuðum og sam
þykktum byggingarefni hefur auk
ist sýnilega síðustu ár.

Sem dæmi um árangur sem 
náðist í framkvæmdunum við 
Suðurlandsbraut 24 má nefna:

• Flokkunarhlutfall byggingar
úrgangs var 94,4% á fram
kvæmdatíma 

• Áætlað er að notkun loftræsi
kerfis með hitaendurvinnslu 
muni draga úr orkunotkun 
um 40%

• Öll málning og sparsl sem 
var notað var umhverfisvott
að

• Álrimlar, korkflísar og fleiri 
byggingarhlutir voru notaðir 
áfram 

• Veglegt barnaherbergi var 
sett upp til að bæta aðstöðu 
starfsmanna

Reitir ráða yfir 440 þúsund 
fermetrum af húsnæði

Reitir bjóða framsýnum fyrir tækjum 
klæðskerasniðið atvinnu húsnæði 
til leigu. Starfsemi félagsins felst í 
eignarhaldi, útleigu og umsýslu at
vinnuhúsnæðis sem er að stærstum 
hluta verslunar og skrifstofuhús
næði á höfuðborgarsvæðinu. Reitir 

byggja á arfleifð umsvifa sem 
hófst með byggingu Kringlunnar 
árið 1987. Innan eignasafnsins eru 
nú um 135 fasteignir, samtals um 
440.000 fermetrar að stærð, auk 
metnaðarfullra þróunarverkefna. 
Á síðari árum hafa Reitir hlúð að 
sögufrægum byggingum og staðið 
þannig vörð um íslenskan menn
ingararf á sama tíma og horft er 
til sjálfbærrar framtíðar, m.a. með 
grænum leigusamningum við fjölda 
viðskiptavina. 

Skrifstofuhúsnæði Umhverfisstofnunar við Suðurlandsbraut endurnýjað:

Fyrstu Svansvottuðu endurbæturnar 
á húsnæði á Norðurlöndunum

Svansvottun á húsnæði Umhverfisstofnunar. 

Öll málning og sparsl sem var 
notað var umhverfisvottað. Álrimlar, 
korkflísar og fleiri byggingarhlutir 
voru notaðir áfram.

UMHVERFIUMHVERFI&&EFNISTÆKNIEFNISTÆKNI

Opnað hefur verið fyrir rafrænar umsóknir um jarðræktarstyrki og landgreiðslur 
vegna ræktunar á árinu 2020 í Afurð (www.afurd.is), greiðslukerfi landbúnaðarins 
(undir Umsóknir).

Umsóknum skal skilað eigi síðar en 1. október n.k. 

Framleiðendur sem uppfylla skilyrði 3. gr. reglugerðar um almennan stuðning við 
landbúnað nr. 1260/2018 geta sótt um jarðræktarstyrk og landgreiðslur. Skilyrði 
fyrir veitingu stuðnings eru fullnægjandi skil á skýrsluhaldi í Jörð  
(www.jord.is).

Jarðræktarstyrkir
Framlögum til jarðræktarstyrks skal varið til jarðræktar, þ.e. nýræktar og  
endur ræktunar á túnum, kornræktar og ræktunar annarra fóðurjurta.  
Uppskera er forsenda fyrir jarðræktarstyrk. Beit búpenings telst vera uppskera og 
nýting kornhálms til uppræktunar jarðvegs í útiræktun grænmetis telst styrkhæf. 
Ekki telst styrkhæf ræktun ef kornrækt er eingöngu ætluð til að draga að gæsir 
til skotveiði, nema ef kornhálmur er sannarlega hirtur eða plægður niður. Önnur 
ræktun sem ekki er nytjuð til búskapar, þar með talin sáning í golfvelli, tjaldstæði 
o.s.frv. er ekki styrkhæf.

Sækja þarf nú um jarðræktarstyrki vegna útiræktaðs grænmetis á sérstökum 
umsóknum þar sem fjármagn vegna þeirra er hluti af endurskoðuðum  
samstarfssamningi um garðyrkju, og er umsóknarfrestur til 23. október 2020. 
Auglýst síðar hvenær opnað verður fyrir þær umsóknir í Afurð.

Landgreiðslur
Framlögum til landgreiðslna skal ráðstafa á ræktað land sem uppskorið er til 
fóðuröflunar og framleiðanda er heimilt að nýta. Framlög eru ekki greidd út á land 
sem eingöngu er nýtt til beitar.

Nánari upplýsingar um jarðræktarstyrki og landgreiðslur má finna í III. KAFLA 
reglugerðar um almennan stuðning við landbúnað nr. 1260/2018.

Stjórnarráð Íslands
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið 
auglýsir eftir umsóknum um  
jarðræktarstyrki og landgreiðslur

.......... þegar við metum
kostina, gæðin og verðið.
Er svarið: 

Youtube kynning á:
https://youtu.be/cPx7PPYvNUM

Kraftmikill, léttur og lipur. 

Með 4kg Lithium rafhlöðu er
Microlift lítið þyngri, en handtjakkur

50% afsláttur á auka lithium rafhlöðu.

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

Verð: 
kr. 10.900 

Verð: 
kr. 10.990 

Einstaklega létt og lipur öryggisstígvél 
með tá- og naglavörn framleidd úr
pólýúretan. Mjúk innlegg fylgja með. 
   

NoraMax S5 KH regnsett 
 
 

 Uppfyllir staðalinn EN 20345: 2011 S5 CI SRC
 Stærðir: 38-48

Slitsterkt regnsett 310 g/m², 
með hettu, vösum og stillanlegri 
teygju í mitti.
 

Stærðir: XS-4XL
Efni regnsett: 310gr PU/PVC
Efni vesti: 100% pólýester 

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300 
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LÍFLÍF&&STARFSTARF

Guðmundur Ingi Guðbrandsson 
umhverfis- og auðlindaráðherra 
hefur í ráðherratíð sinni lagt 
áherslu á friðlýsingu svæða um 
allt land og ráðist í sérstakt átak í 
þessum efnum. Á grundvelli stjórn-
arsáttmála ríkis stjórnarinnar 
er markmiðið að ná sem mest-
um árangri í að friðlýsa svæði í 
verndarflokki rammaáætlunar og 
svæði á eldri náttúruverndaráætl-
unum. Einnig er unnið að stofnun 
þjóðgarðs á miðhálendinu og að því 
að beita friðlýsingum sem stjórn-
tæki á viðkvæmum svæðum sem 
eru undir álagi ferðamanna.

Friðlýsing svæða getur falið í sér 
ýmis tækifæri fyrir dreifðar byggðir. 
Friðlýsingar og friðanir geta verið 
mismunandi og með ólíkum áherslum 
eftir aðstæðum og tækifærum á 
hverju svæði, svo sem fjárhagslegum 
og samfélagslegum tækifærum í 
jaðarbyggðum. 

„Það er mikill misskilningur 
þegar því er haldið fram að það að 
friðlýsa sé að reisa girðingu í kringum 
eitthvert svæði og að allt sé lokað sem 
er friðlýst. Þetta er fyrst og fremst 
tæki til að stýra landnotkun og til að 
vernda sérkenni náttúrunnar. Þetta 
er síðan mismunandi milli svæða og 
tekið er mið af nýtingu hvers og eins 
þeirra,“ útskýrir Guðmundur Ingi. 

Lágmarka áníðslu náttúrunnar

Með friðlýsingum er almennt stuðlað 
að því að lífríki fái að þróast á eigin 
forsendum, að jarðmyndunum sé 
ekki raskað og náttúrufegurð haldist 
ósnortin. Friðlýst svæði hafa oft mikið 
aðdráttarafl og eru í mörgum tilfellum 
helstu áfangastaðir ferðamanna á 
Íslandi. Markmið friðlýsinga er 
að stuðla að markmiðum laga um 
náttúruvernd.

„Þetta eru mismunandi flokkar 
sem um ræðir og tekið er mið af á 
hverjum stað fyrir sig. Við getum 
til dæmis talað um að vernda svæði 
vegna fuglalífs eða votlendis þar sem 
kolefni er bundið í jarðvegi. Þá, í til-
felli fuglalífs, þarf að setja reglur á 
því svæði um umgengni á varptíma 
og fleira til að ná fram ákjósanlegri 

verndun. Þegar kemur að friðlýsingu 
votlendissvæða eru aðrir þættir sem 
taka þarf inn eins og kolefnisforði 
í jarðvegi, stýring vatns og fjöl-
breytni fugla- og plöntulífs,“ segir 
Guðmundur Ingi og bætir við:

„Síðan höfum við jarðminjar eins 
og Eldborg í Hnappadal, sem er gígur 
er rís upp úr umhverfinu í ótrúlega 
flottu landformi. Þetta svæði er við-
kvæmt fyrir ágangi og þarfnast því 
utanumhalds eins og friðlýsing veitir. 
Sjálfur gekk ég nýlega upp á Eldborg 
og sá þá afrakstur þeirrar vinnu sem 
unnin er á friðlýstum svæðum. Þar er 
búið að leggja virkilega flotta göngu-
stíga sem falla vel inn í landslagið 
og umhverfið en það er einmitt einn 
þáttur í þessari vinnu að halda fólki á 
einum stað, það er, á göngustígunum 
þannig að ekki verði áníðsla á náttúr-
unni í kring.“

Um milljarður árlega í 
uppbyggingu innviða

Í ráðherratíð Sigrúnar Magnúsdóttur 
voru innviðalögin samþykkt á Alþingi 
árið 2016 en markmið þeirra er að 
móta og samræma stefnu um upp-
byggingu, rekstur og viðhald innviða í 
þágu náttúruverndar. Einnig til verndar 
menningarsögulegum minjum vegna 
álags af völdum ferðamennsku og 

útivistar með stefnu markandi lands-
áætlun til tólf ára.

„Með lögunum var stigið mikil-
vægt skref í því lagaumhverfi um það 
hvernig tekið væri á friðlýstum svæð-
um. Í minni tíð, fyrir tveimur árum, var 
síðan samþykkt framkvæmdaáætlun 
um uppbyggingu á friðlýstum svæðum 
á grundvelli laganna. Jafnframt sáum 
við árleg fjárframlög fara  upp í um 
einn milljarð króna sem hefur nýst til 
að takast á við uppsafnaðan vanda. 
Ferðamönnum hefur fjölgað hraðar 
hér undanfarin ár en náttúran hefur 
getað tekið við. Það er mikilvægt að 
við getum tekið sómasamlega á móti 
ferðamönnum án þess að inngripin séu 
of mikil og þannig að aðdráttaraflið 
skerðist ekki,“ útskýrir Guðmundur 
og segir jafnframt: 

„Sem dæmi um slík svæði sem 
unnið hefur verið á eru til dæmis 
Snæfellsjökulsþjóðgarður, Þingvellir, 
Dettifoss og Gullfoss. Það er mis-
munandi hvaða stofnanir sjá um 
hver svæði og nú er lagafrumvarp 
sem ég er með í smíðum að sameina 
allar stofnanir undir einn hatt. Hver 
og ein stofnun ber ábyrgð á fram-
kvæmdum á þeim svæðum sem þær 
heyra undir. Í samstarfi við Þórdísi 
Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur 
ferðamála-, iðnaðar-, og nýsköp-
unarráðherra, ákváðum við að setja 
fjármagn í að móta sameiginlega 
sýn og aðferðafræði við innviðaupp-
byggingu þannig að hún fari sem best 
í landslaginu. Það er ekki nóg að frið-
lýsa heldur þarf að huga að umsjón 
svæðanna, stýra umferðinni og bæta 
innviðina þar sem þarf þannig að það 
henti aðstæðum.“ 

Mikilvægi landvarða um allt land

„Eitt af því sem ég hef lagt áherslu 
á og fengið aukafjárframlög til er 
að auka landvörslu. Það tel ég vera 
gríðarlega mikilvægan þátt í þessu 
samhengi. Til þessa höfum við 
fengið hálfan milljarð aukalega til 
að auka vægi landvarða og fjölga 
þeim. Landverðirnir eru til staðar 
um allt land til að taka á móti fólki, 
segja frá og fræða gesti um það af 
hverju þessi svæði eru svona merki-
leg. Þannig erum við komin með 
heilsársstarfsmann á Vesturlandi og 
Austurlandi sem ekki var. 

Í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli, 
á Kirkjubæjarklaustri og í 

Jökulsárgljúfrum hefur heilsársfólki 
einnig verið bætt við. Þar að auki 
starfa nú um 10 manns allt árið um 
kring í Vatnajökulsþjóðgarði bara á 
suðursvæði einu (Skaftafell, Höfn 
og Jökulsárlón). Það skiptir miklu 
máli að vera komin með sérfræðinga 
heim í hérað og í landshlutana því 
þá verður allt mun auðveldara að 
skipuleggja hvað eigi að gera. Einnig 
hefur landvarsla á veturna aukist, eins 
og í Friðlandinu að Fjallabaki og í 
Landmannalaugum þar sem landvörð-
urinn hefur aðsetur í Hrauneyjum. 
Ég bind miklar vonir við aukna land-
vörslu um allt land og tel ég þetta geta 
aukið jákvæða upplifun til muna á 
hverju svæði fyrir sig.“

Erla Hjördís
Gunnarsdóttir
ehg@bondi.is

Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfis- og auðlindaráðherra leggur áherslu á friðlýsingu svæða um allt land:Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfis- og auðlindaráðherra leggur áherslu á friðlýsingu svæða um allt land:

FriðlýsaFriðlýsa  fegurðfegurð  ogog  náttúrunáttúru  landsinslandsins

Búrfellsgjá varð til í miklu eldgosi fyrir um átta þúsund árum í litlum eldgíg, sem nefnist Búrfell. Hún var friðlýst nú í sumar, en af því tilefni bauð ráðherra 
til göngu í Búrfellsgjá.  Mynd / Golli

Goðafoss er með vatnsmestu fossum landsins. Hann var friðlýstur sem náttúruvætti í sumar og verður með frið-
lýsingunni komið á skipulegri umsjón á svæðinu með landvörslu, fræðslu og eftirliti.  Mynd / Auðunn Níelsson

Tilraunaverkefnið Landbúnaður og náttúra LOGN 2020 er 
unnið af Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins fyrir umhverfis- og 
auðlindaráðuneytið. Það er beint framhald af verkefninu „Landbúnaður 
og náttúruvernd“ og verður byggt á þekkingu og reynslu fenginni frá 
árinu 2019. 

Þar er á ferð ný nálgun við náttúruvernd þar sem bændur eru fengnir í lið til 
að stíga fram, taka frumkvæði og sinna náttúruverndarverkefnum út frá eigin 
forsendum. 

Oftast er þetta lítil breyting á daglegum störfum og jafnvel engin, en þeir 
gera meira meðvitað og gera það sýnilegt. Bændur eru hvattir til  að huga að 
náttúruvernd við dagleg bústörf eða jafnvel taka fyrir svæði á jörðum sínum sem 
búa yfir einhverri sérstöðu og viðhalda eða endurheimta þau náttúrueinkenni sem 
þar eru með friðun eða sjálfbærri nýtingu. Þetta geta verið mismunandi verkefni 
og eiga að endurspegla og vera í takt við sérkenni svæðisins, þetta getur til dæmis 
verið endurheimt vistkerfa, vernd fuglasvæða, bæði alfriðun eða verndun tengd 
sjálfbærri nýtingu. Einnig er markmið verkefnisins að kanna hvort þær leiðir sem 
verða valdar og vinna í verkefnum skili sér í aukinni þekkingu og viðhorfsbreytingum 
þátttakenda gagnvart náttúruvernd,“ segir Sigurður Torfi Sigurðsson, ráðgjafi á 
rekstrar- og umhverfissviði hjá Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins. 

„Fókussvæðið er að þessu sinni á Mýrar í Borgarbyggð og sunnanvert Snæfellsnes 
og þar erum við að vinna með sex þátttökubú og eru verkefnin fjölbreytt, þar má 
nefna friðlýsingu hluta jarðar sem fuglasvæði,  gerð markvissrar umhverfisstefnu 
og áætlunar, beitarstýringu í birkiskógi og miðlun fróðleiks. Í haust stefnum við 
síðan á að vera með fund þar sem við förum yfir örnefni á þátttökubúum og skráum 
inn í örnefnagrunn, en nöfn gefa fyrirbærum og svæðum oftast meira gildi.“

Samþætta landbúnað og náttúruvernd

Kerlingarfjöll voru friðlýst nú í ágúst. Þau eru meðal helstu náttúruperla 
landsins og hafa að geyma afar fjölbreytta náttúru og er svæðið vinsælt til 
útivistar.  Mynd / Hugi Ólafsson
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Efnahagsleg tækifæri friðlýsinga

Á síðasta ári skilaði Hag fræði
stofnun Háskóla Íslands skýrslu 
til ráðuneytisins um Náttúruvernd 
og byggðaþróun: Áhrif verndar
svæða á grannbyggðir. Markmið 
rannsóknarinnar var að rýna í samspil 
byggðaþróunar og friðlýsinga og 
skoða samfélagsáhrif verndarsvæða 
í helstu grann byggðum þeirra, það er 

að segja, í hverri þeirri byggð sem er 
annaðhvort hluti af vernduðu svæði 
eða í næsta nágrenni þess. Ákveðið 
var að beina sjónum sérstaklega að 
þjóðgörðum.

„Við eigum alveg ótrúlega 
magnaða náttúru með fjölbreyttum 
eldfjallamyndunum og jarðminjum. 
Hér eru form, litir og áferð einstakt 
á heimsvísu. En við eigum líka 
víðernin okkar sem eru mjög sérstök, 

til dæmis á evrópskan mælikvarða. 
Óbyggð víðerni er óvíða að finna í 
hinni þéttbýlu Evrópu, nema kannski 
helst í NorðurSkandinavíu,en við 
þurfum að huga að vernd þessara 
svæða hér þar sem ummerki manna 
gætir lítið sem ekki neitt og náttúran 
þróast án inngripa mannsins,“ segir 
Guðmundur og bætir við:

„Það fylgir því ákveðin ábyrgð 
að standa vörð um þessa mögnuðu 
náttúru sem við eigum, ekki 
einungis gagnvart okkur heldur líka 
heiminum. Friðlýsingar eru eitt tæki 
til þess, það er, að vernda náttúruna 
en einnig efnahagsleg tækifæri til að 
laða að sér fólk. Hagfræðistofnun 
Háskóla Íslands vann rannsókn 
fyrir okkur árið 2018 um hvað 
friðlýst svæði skiluðu þjóðarbúinu 
miklum verðmætum í tengslum við 
ferðamenn. Hið opinbera leggur 
til innviði á friðlýstum svæðum á 
borð við gestastofur, göngustíga, 
salernishús, landvörslu og fleira. 
Í þessari rannsókn kom í ljós að 
fyrir hverja krónu sem varið var 
til náttúruverndar af hálfu hins 
opinbera komu 23 krónur til baka, 
og hluti þess verður eftir í héraði. 
Þannig að svo lengi sem við 
göngum ekki á gæði náttúrunnar 
þá getum við búið til tækifæri til að 
fjöldi fólks um allt land geti byggt 
sína afkomu á þessu.“

Fleiri komi að ákvörðunum

Friðlýsingarflokkarnir hérlendis 
eru níu talsins og taka mið af flokk
unarkerfi Alþjóðanáttúru verndar
samtakanna (IUCN) fyrir vernduð 
svæði. Þau eru því samanburðarhæf 
við verndarsvæði í öðrum löndum 
og auðvelt að leggja mat á árangur 
verndar.  

„Á mínum ferli sem ráðherra 
hafa bæst við 12 svæði og við erum 
að vinna skipulega að því að bæta 
við fleirum. Á áttunda áratugn
um var mikil vakning hérlendis 
og fjölmargar friðlýsingar náðu í 
gegn. Árið 1972 tóku gildi ný nátt
úruverndarlög sem höfðu áhrif. 
Þá er áhugavert að minnast þess 
að 25. ágúst síðastliðinn minntust 
Þingeyingar þess að 50 ár voru liðin 
frá sprengingu Miðkvíslarstíflu í 
Laxá í Mývatnssveit þar sem heima
menn sáu sig knúna til að sprengja 
stífluna svo að Mývatn yrði ekki 
að uppistöðulóni. Þannig að það 
voru ýmsar hræringar á þessum 
tíma en kannski fyrst og fremst 
vakning í þessum efnum,“ útskýrir 
Guðmundur og segir jafnframt:

„Við berum þessa sérstöku 
ábyrgð gagnvart landinu en einnig 
alþjóðlega og fyrir komandi kyn
slóðir. Það sem ég vil sjá raungerast 
er að sem flestir komi að stjórnun 
þessara svæða. Í dag er mismun
andi fyrirkomulag á hverju svæði 
fyrir sig. Umhverfisstofnun hefur 
umsjón með flestum friðlýstum 
svæðum hérlendis, öllum nema 
Þingvallaþjóðgarði, þar sem er 
sérstök þingmannanefnd, og 

Vatnajökulsþjóðgarði. Ég sé fyrir mér 
að við stjórnun hálendisþjóðgarðs 
verði í megindráttum fyrirkomu
laginu í Vatnajökulsþjóðgarði fylgt. 
Vatnajökulsþjóðgarður þekur um 14 
prósent af landinu og honum er skipt 
upp í fjögur rekstrarsvæði. Í þeim 
eru sérstök svæðisráð þar sem sitja 
fulltrúar sveitarfélaga, ferðaþjónustu, 
útivistar og náttúruverndar. Allir 
þessir aðilar koma með tillögur og 

móta stjórnunar og verndaráætlun 
fyrir svæðið ásamt heimamönnum, 
bændum og öðrum hagaðilum sem 
eiga það allir sameiginlegt að nýta 
landið á einhvern hátt. Það er miklu 
farsælla að fleiri komi að ákvörðun
um. Með því móti er verið að dreifa 
ábyrgðinni á fleiri aðila þannig að 
eignarhaldið sé sem flestra, ekki síst 
heimamanna sem eru vörslumenn 
lands á sínum svæðum.“

Gjáin í Þjórsárdal hefur verið vinsæll ferðamannastaður og er helsta að-
dráttaraflið í lítt raskaðri náttúru og friðsæld. Hún var friðlýst í janúar ásamt 
Háafossi og Hjálparfossi.  Mynd / Hugi Ólafsson

Náttúruvé:
Tilgangurinn er að vernda náttúruleg þróunarferli, vistkerfi, fjölbreytni eða ákveðnar tegundir 
og/eða jarðfræðileg fyrirbæri sem eru viðkvæm, sérstök eða einstök á lands- eða heimsvísu eða í 
Evrópu. Friðlýsingin miðar að því að standa vörð um náttúrulegt ástand svæðisins og þróun þess 
eftir eigin lögmálum. Náttúruvé geta verið viðmiðunarsvæði fyrir vísindarannsóknir og vöktun. 
Surtsey er dæmi um friðlýst svæði í þessum flokki.
Óbyggð víðerni:
Landsvæði þar sem ummerkja mannsins gætir lítið sem ekkert og náttúran þróast án álags af 
mannlegum umsvifum. Skulu vera a.m.k. 25 km2 að stærð og að jafnaði í a.m.k. 5 km fjarlægð frá 
mannvirkjum og öðrum tæknilegum ummerkjum. Miðar að því að varðveita einkenni svæðisins 
og tryggja að núlifandi og komandi kynslóðir geti notið þar einveru og náttúrunnar án truflunar 
af mannvirkjum eða umferð vélknúinna farartækja. Unnið er að friðlýsingu jarðarinnar Dranga á 
Ströndum sem er óbyggt víðerni.
Þjóðgarðar:
Stór náttúrusvæði sem eru lítt snortin og hafa að geyma sérstætt eða dæmigert lífríki, jarðminjar 
og/eða landslag. Einnig skal líta til mikilvægis svæðisins í menningarlegu eða sögulegu tilliti. Miðar 
að því að vernda heildstæð náttúruleg vistkerfi, jarðminjar, landslag og menningarminjar sem 
einkenna svæðið og tryggja aðgang almennings að því til útivistar og til þess að kynnast náttúru 
og sögu svæðisins. Þrjú svæði eru friðlýst sem þjóðgarðar á Íslandi, Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 
Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull og Vatnajökulsþjóðgarður.
Náttúruvætti: 
Einstakar náttúrumyndanir sem ástæða þykir til að varðveita sökum fræðilegs gildis, fegurðar eða 
sérkenna. Geta til dæmis verið fossar, eldstöðvar, hellar og drangar, svo og fundarstaðir steingerv-
inga, sjaldgæfra steinda, bergtegunda og berggerða, eða lífræn fyrirbæri sem eru einstök og skera 
sig úr umhverfinu. Friðlýsingin skal jafnframt ná til svæðis kringum náttúrumyndanirnar svo sem 
nauðsynlegt er til þess að þær fái notið sín. Fossinn Dynjandi í Arnarfirði, Teigarhorn í Berufirði og 
Hverfjall (Hverfell) í Mývatnssveit eru dæmi um friðlýst náttúruvætti á Íslandi.
Friðlönd:
Markmiðið er að vernda tilteknar vistgerðir og búsvæði og styrkja verndun tegunda lífvera sem eru 
sjaldgæfar eða í hættu samkvæmt útgefnum válistum eða til að vernda lífríki sem er sérstaklega 
fjölbreytt eða sérstætt. Heimilt að kveða á um aðgerðir sem nauðsynlegar eru til að hlúa að og 
mæta þörfum tegunda sem verndin beinist að eða til að viðhalda búsvæðum eða vistgerðum. 
Dæmi um friðlönd á Íslandi eru Miklavatn í Skagafirði, Skrúður í Fáskrúðsfirði og Akurey á Kollafirði.
Landslagsverndarsvæði:
Landslag sem þykir sérlega verðmætt vegna fagurfræðilegs og/eða menningarlegs gildis, talið er 
sérstætt eða fágætt á svæðis-, lands- eða heimsvísu eða skipar mikilvægan sess í vitund þjóðarinnar. 
Ef um er að ræða svæði þar sem hefðbundnar nytjar eru forsenda fyrir því að varðveita einkenni 
landslagsins skal tryggja þær áfram. Halda má áfram starfsemi sem stunduð er á svæðinu en 
gæta að það hafi ekki áhrif á sérkenni og einkenni þess. Hluti Þjórsárdals er dæmi um svæði sem 
friðlýst hefur verið í þessum flokki. 
Verndarsvæði með sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda:
Friðlýsa má landsvæði til verndar vistkerfum og búsvæðum ásamt þeim menningarlegu gildum 
sem tengjast þeim og hefðbundnum nytjum náttúruauðlinda. Viðmið um friðlýsingu slíkra svæða 
skal vera að þau séu stór, að mestu leyti náttúruleg en hluti þeirra nýttur á sjálfbæran hátt. Markmið 
með verndun svæða samkvæmt grein þessari er hófsamleg og sjálfbær nýting náttúruauðlinda 
sem ekki er iðnvædd og samrýmist náttúruvernd. Enn sem komið er hefur ekkert svæði verið 
friðlýst í þessum flokki.
Fólkvangar:
Verndun svæðisins miðar að því að auðvelda almenningi aðgang að náttúru og tengdum menn-
ingarminjum í nánd við þéttbýli til útivistar, náttúruskoðunar og fræðslu. Umhverfisstofnun 
annast undirbúning stofnunar fólkvangs í samvinnu við viðkomandi sveitarfélag eða sveitarfélög. 
Landsvæði fólkvanga skulu vera í eigu sveitarfélags nema sérstakar ástæður mæli með öðru og um 
það náist samkomulag milli sveitarfélags og landeigenda. Glerárdalur ofan Akureyrar er friðlýstur 
fólkvangur sem og Spákonufellshöfði á Skagaströnd.
Friðlýsing svæða í verndarflokki verndar- og orkunýtingaráætlunar: 
Svæði sem falla í verndarflokk Rammaáætlunar sem Alþingi hefur samþykkt skal friðlýsa gagnvart 
orkuvinnslu. Friðlýsingin felur í sér að orkuvinnsla og orkurannsóknir eru óheimilar á viðkomandi 
svæði. Jökulsá á Fjöllum, Brennisteinsfjöll og Gjástykki eru svæði í verndarflokki rammaáætlunar 
sem friðlýst hafa verið gagnvart orkuvinnslu.
Friðlýsing heilla vatnakerfa:
Svæðið má ekki hafa verið flokkað í nýtingarflokk Rammaáætlunar. Miðar meðal annars að því að 
varðveita vatnslindir til framtíðar, tryggja náttúrulega ferla og vatna- og vistfræðilega samfellu 
á tilteknu vatnasviði og standa vörð um ásýnd og vistfræðilegt þjónustuhlutverk vatnasviða. Enn 
sem komið er hefur ekkert svæði verið friðlýst í þessum flokki.

Íslenskir friðlýsingarflokkar
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Hinn 1. október næstkomandi eru 
fimmtíu á frá því að Blómaval 
var stofnað og miklar 
breyt ingar hafa orðið 
á rekstrinum síðan þá 
og í dag eru verslanir 
Blómavals sjö, víðs vegar 
um landið.

Kristinn Einarsson, 
fram kvæmda stjóri versl
unarsviðs Húsa smiðjunnar 
og Blómavals, segir að 
uppruna Blóma vals megi 
með góðum vilja rekja 
til 1965 þegar Stefán 
Árnason, sem var gjarnan kenndur 
við SyðriReyki, byggði gróðurhús 
við Sigtún í Reykjavík. „Stefán var 
uppátækjasamur og skemmtileg
ur og hafði háleitar hugmyndir 
um garðyrkju og hvernig ætti að 
gera hlutina. Bræðurnir Bjarni 
og Kolbeinn Finnssynir leigðu af 
honum gróðurhúsið 1970 og stofn
uðu Blómaval formlega 1. október 
1970. 

Eftir því sem fyrirtækið stækkaði 
og dafnaði sá Kolbeinn meira um 
heildsöluþátt rekstursins en Bjarni 
meira um smásöluna, því auk versl
unarinnar stofnuðu þeir heildsöluna 
Brum, sem flutti inn blóm og gróð
urtengdar vörur. 

Reksturinn gekk vel og upp
byggingin í Sigtúni var gríðarleg og 
hröð og sífellt verið að byggja við 
upprunalega gróðurhúsið og bæta 
við nýjum húsum og sagt að þeir 
bræður hafi sífellt verið uppi með 
nýjar teikningar.

37 ár í Blómaval

„Ég kom fyrst í hlutastarf hjá 
Blóma vali árið 1983,“ segir 
Kristinn, „og því búinn að vinna 
þar í um 37 ár. Í mínum huga var 
Blómaval sett saman úr þremur 
grunnþráðum. Það eru blóm, garð
yrkja og á sínum tíma grænmeti. 
Fyrst eftir stofnunina og lengi var 
Blómaval fyrsti stórmarkaður á 
Íslandi með grænmeti og á haustin 
var gríðarleg ásókn í haustuppskeru 
á útiræktuðu grænmeti.“

Kristinn segist hafa ferðast tals
vert um heiminn og víða skoðað 
verslanir í svipuðum rekstri en ekki 
séð eina sem er rekin með sama 
sniði og því ekki til nein erlend fyr
irmynd að Blómavali. „Við erum í 
grunninn blómabúð tólf mánuði á 
ári og salan á afskornum blómum er 
svipuð allt árið. Síðan snýst rekstur
inn um tvo stóra árstíðabundna 
þætti, sem eru jólin í nóvember og 
desember og garðurinn í maí, júní 
og júlí. Þess á milli er sala á fræjum, 
vor og haustlaukum, gróðurtengd
um vörum og ýmiss konar gjafavöru 
fastir þættir.

Við höfum alltaf gert mikið úr 
jólunum og hreinlega umturnum 
verslununum okkar í jólabúðir með 
skreytingum og hreinlega breytum 
um karakter. Dæmi um þetta er 
Jólalandið, sem hefur verið hluti 
af Blómavali í rúm 30 ár og er 
einstakt hér á landi. Á vorin er svo 
öllu snúið við aftur og áhersla lögð 
á blóm og vörur tengdar garðinum 
og garðyrkju.“

Alls sjö búðir

Verslanir Blómavals eru sjö í 
dag, tvær í Reykjavík, Súðavogi 
og Grafarholti, og á Selfossi, í 
Vestmannaeyjum, á Egilsstöðum, 
Akureyri og á Ísafirði. Blómaval í 
Skútuvogi er þeirra langstærst, um 

3000 fermetrar, og álíka stór og 
verslunin í Sigtúni var á sínum tíma. 
Umfangið hefur því stækkað mikið 
og reksturinn orðinn viðameiri en 
hann var í Sigtúni á sínum tíma.

Árið 1999 keypti Húsasmiðjan 
Blómaval og eru verslanirnar rekn
ar samhliða en Húsasmiðjan hefur 
verið hluti af dönsku bygginga
vörukeðjunni Bygma frá 2012.

Góðir starfsmenn skipta mestu

 „Blómaval hefur notið þeirrar 
gæfu í gegnum tíðina að hafa marga 
góða starfsmenn og skemmtilega 
karakter með sér í liði. Án þess að 
gera lítið úr neinum þá langar mig 
að nefna þjóðargersemið Hafstein 
Hafliðason og Láru Jónsdóttur, sem 
er búin að vinna hjá Blómavali í 

tæp 40 ár og margir tengja heim
sóknir sínar í verslunina við samtöl 
við hana og vilja hennar til að að
stoða. Mig langar einnig að nefna 
Ásdísi Ragnarsdóttur, sem hóf störf 
sama ár og ég og er verslunarstjóri 
í útibúinu i Grafarholti, Berglindi 
Bjarnadóttur´, sem er rekstrarstjóri 
allra Blómavalsverslananna og 
Díönnu Allansdóttur, sem starfar 
í verslun Blómavals í Skútuvogi.“ 

Kristinn segir að konur hafi 
lengi verið í stjórnunar stöðum hjá 
Blómavali og í dag séu allir deildar
stjórar Blómavalsverslananna 
konur og að í því felist mikill 
styrkur. 

Vorverkin

„Páskaverslunin er líka ákveðin 

þungamiðja hjá 
okkur og þá förum 
við á fleygiferð inn 
í vorið og garð
yrkjuvaran kemur 
inn, vor lauk arnir, 
fræin og í fram
haldi af því í apríl 
og fram í maí 
er garðskálinn 
fylltur af sumar
blóm um og trjám 
auk þess sem því 
fylgja pottar, mold, 
áburður og aðrar 
vörur fyrir garð inn.

Að mínu mati 
er vorið skemmti
legasti tíminn í 
búðinni, allt farið 
að lifna við og í 
blóma.“

Aukinn áhugi á 
gróðri

Kristinn segir að 
frá því að hann hóf 
störf hjá Blómavali 
hafi áhugi fólks á 
gróðri verið stöð
ugt að aukast. 

„Áhugi á græn metis og heima
ræktun óx mikið eftir hrunið, 2008 
til 2010, og við áttum aldrei nóg af 
matjurtaplöntum eða matjurtafræi. 
Svipaða sögu er að segja um við
brögðin við COVID og fólk sýni 
ræktun og að gera fínt í kringum 
sig aukinn áhuga og áhugi á ræktun 
aukist. Það er því eins og kreppur 
og blómabransinn tali saman því 
að það er eins og þegar kreppir að 
sé yfirleitt meira að gera í blóma
bransanum. Fólk bætir sér því 
annað upp með því að kaupa sér 
og rækta blóm.

Sala á pottaplöntum hefur verið 
að aukast, eftir að þær fóru úr tísku 
um tíma, og komnar á mikið flug. 
Fyrstu árin mín í Sigtúni voru potta
plöntur í öllum gluggum og salan á 
þeim mikil. Síðan þegar mínímal

isminn og hvítabylgja tröllreið yfir 
og föla andlitið var allsráðandi þá 
minkaði áhuginn á þeim og eina 
plantan sem seldist að einhverju 
ráði var orkidea og helst þrjár 
saman í potti. 

Þrátt fyrir þetta héldum við fast 
við að hafa alltaf margar tegundir 
pottaplantna á boðstólum og standa 
undir nafni sem blómabúð. Vinsældir 
pottaplantna hafa aftur aukist og í 
dag vill fólk, ekki síst ungt fólk, hafa 
í kringum sig fjölbreyttan gróður og 
ekki síst pottaplötur. Aukningin í 
sölu á pottaplöntum og vörum þeim 
tengdum hefur því aukist mikið.“

Farsæll rekstur

„Árið 1999 keypti Húsasmiðjan 
Blómaval og verslunin hætti að 
vera fjölskyldufyrirtæki. Samhliða 
því breyttist reksturinn og verslunin 
var flutt í Skútuvog auk þess sem 
verslununum fór að fjölga.

Reksturinn gengur vel og það 
er í honum jöfn stígandi. Verslanir 
Húsasmiðjunnar og Blómavals 
styðja hver við aðra og ég sé ekki 
annað en að reksturinn komi til með 
að verða farsæll áfram og að við 
opnum jafnvel fleiri verslanir úti á 
landi í framtíðinni. Ég sé því fram 
á bjarta framtíð fyrir Blómaval.“ 

Afmælishátíð fram undan

„Afmælisdagur Blómavals er 1. 
október og í tilefni þess ætlum við 
að vera með ýmsar uppákomur 
á næstunni. Okkur er reyndar 
sniðinn stakkurinn vegna þeirra 
sóttvarnareglna sem eru í gangi en 
við eru samt byrjuð að undirbúa 
afmælið. 

Við verðum með fjölda 
veglegra tilboða í gangi út árið 
og svo verða einhverjar veislur í 
verslunum okkar um allt land og 
með skemmtilegar uppákomur þeim 
tengdum,“ segir Kristinn Einarsson, 
framkvæmdastjóri verslunarsviðs 
Húsasmiðjunnar og Blómavals.

LÍFLÍF&&STARFSTARF

blómabúð blómabúð 

Kristinn Einarsson, framkvæmdastjóri verslunarsviðs Húsasmiðjunnar og Blómavals, segir að árið 1999 hafi Húsasmiðjan keypt Blómaval og samhliða 
því breyttist reksturinn og verslunin var flutt í Skútuvog auk þess sem verslununum fór að fjölga. Á innfelldu myndinni er flaggskip Blómavals, verslunin 
í Skútuvogi. Myndir / VH

Vilmundur Hansen
vilmundur@bondi.is

Kristinn Einarsson og Lára Jónsdóttir, sem hefur starfað hjá Blómavali í 40 ár og margir tengja 
heimsóknir sínar í verslunina við samtöl við hana og vilja hennar til að aðstoða.
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Bræðurnir Bjarni og Kolbeinn 
Finns synir voru rétt ríflega tvítugir 
þegar þeir stofnuðu Blómaval í 
Sigtúni árið 1970 ásamt eiginkonum 
sínum, Bryn dísi Jóhannesdóttur og 
Hildi Baldurs dóttur. Þau unnu öll 
að upp byggingu fyrirtækisins í tæp 
30 ár en þá keypti Húsasmiðjan 
reksturinn. Þeir segja að vinnan 
hafi verið mikil en skemmtileg og 
uppátækin mörg.

Sagan að baki því að þeir stofnuðu 
Blómaval er að Jón H. Björnsson, 
sem rak Alaska við Mikla torg, tók 
gróðurhúsið við Sigtún á leigu af 
Stefáni Árnasyni og rak þar blóma
verslun og störfuðu Bjarni og 
Kolbeinn hjá honum. „Reksturinn 
gekk ekki alveg sem skyldi og Stefán 
spurði hvort við vildum ekki taka 
við leigunni og við slógum til og 
stofnuðum Blómaval, eins og það 
væri ekkert mál. Við tókum gróður
húsið á leigu, sem var 700 fermetrar, 
fyrstu þrjú árin en keyptum það svo 
og hófum uppbyggingu á svæðinu.“

Kolbeinn, sem er menntaður 
rafvirki, segir að einu kynni sín 
af garðyrkju fyrir þann tíma hafi 
verið þegar hann og Bjarni, sem er 
skrúðgarðyrkjumeistari, tók að sér 
að slá garða í eitt sumar.

Ódýrir aðventukransar  
upphafið að jólaversluninni

„Við lögðum frá upphafi mikla 
áherslu á markaðssetningu og að 
auglýsa það sem var í boði og fyrstu 
jólin kom fyrsta verðspengingin 
þegar við auglýstum aðventukransa 
á 195 krónur þegar þeir kostuðu 500 
krónur hjá samkeppnisaðilunum. 
Það héldu allir að við værum 
gengnir af göflunum, en salan var 
gríðarleg og það var upphafið að 
allri jólaversluninni í Blómaval, 
sem jókst ár frá ári,“ segja Bjarni 
og Kolbeinn, „og önnur jólin fluttum 
við inn okkar eigin jólatré til sölu.“

Grunnhugmyndin að baki 
Blómavali er það sem erlendis 
kallast „garden center“ en samt ekki 
því að í upphafi áttunda áratugar 
síðustu aldar var garðrækt hér á landi 
ekki það langt á veg komin að hún 
stæði undir slíkum rekstri og þurftu 
þeir bræður því að leita annarra 
leiða. „Til að byrja með var áherslan 
mikil á blóm, bæði pottaplöntur, 
afskorin blóm og skreytingar og 
mun meira en á garðinn og vörur 
tengdar honum. Smám saman varð 
garðrækt almennari og við fórum að 
leggja meiri áherslu á að þjónusta 
garðeigendur og allt sem tilheyrir 
honum.“

Sumarblómatíminn
mun styttri en í dag

„Við seldum sumarblóm fyrsta 
sumarið en á þeim tíma var mark
aðurinn allur annar en hann er í dag. 
Sölutíminn var ekki nema nokkrar 
vikur og stóð frá mánaða mótum maí 
og júní og fram undir 17. júní og eftir 
það seldust varla nokkur sumarblóm 
eða garðplöntur.“ Bjarni bætir við 
að áratugurinn milli sjötíu og áttatíu 
hafi verið frekar kaldur og að það 
hafi að hluta haft letjandi áhrif á sölu 
sumarblóma. 

Nýjar leiðir í markaðssetningu

Rekstur Blómavals gekk vel frá 
upphafi og fljótlega var farið að 
stækka gróðurhúsið við Sigtún og 
bæta við byggingum. Ein jólin fór 
til dæmis starfsmannafjöldinn yfir 
eitt hundrað og það segir sína sögu 
um umfangið og aukninguna í veltu. 

Bjarni segir að á öðrum árstím
um hafi þeir meðal annars flutt inn 
blómaskreytingameistara og haldið 
alls konar sýningar og námskeið 
til að vekja athygli á versluninni. 
Það voru alltaf í gangi tilboð og 

Blómaval bauð yfirleitt mun lægra 
verð en samkeppnisaðilarnir, það 
skilaði ekki allt beinum hagnaði en 
myndin sem varð til af Blómavali 

var mjög jákvæð til lengri tíma litið. 
„Það breyttist mikið hjá okkur 

þegar við fórum í viðskipti með 
blóm við Ártanga, sem er í eigu 

Gunnars Þorgeirssonar, núverandi 
formanns Bændasamtaka Íslands, 
sem seldi mest af sínum blómum í 
Blómavali fyrstu tuttugu árin sem 
hann rak garðyrkjustöðina. Þetta 
tryggði okkur góð blóm og skipti 
okkur gríðarlegu máli.

Okkur hélst vel á starfsfólki og 
sumt af kjarnastarfsfólki Blómavals 
í dag byrjaði á meðan við vorum 
með reksturinn.“

Heildsalan Brum

Árið 1983 stofna þeir Blómavals
bræður heildsöluna Brum og sá 
Kolbeinn að mestu um rekstur 
hennar. „Brum flutti inn mikið af 

afskornum blómum og pottaplöntur, 
potta og aðrar gróðurtengdar vörur. 
Auk þess að selja vörurnar voru þær 
seldar í blómabúðum um allt land og 
við því í viðskiptum við samkeppn
isaðila okkar. Heildsalan gekk vel en 
hún varð aldrei eins stór og Blómaval 
en með fimm eða sex manns í vinnu,“ 
segir Kolbeinn. 

Ofsaveðrið 1981

Í febrúar 1981 gekk ofsaveður yfir 
landið. „Þá nótt fór gróðurhúsið nán
ast í rúst og 600 rúður sem brotn
uðu og ekkert hægt að gera annað 
en að koma sér í skjól.“ Bjarni 
segir að þá nótt hafi hann hringt í 
Sölufélag garðyrkjumanna og keypt 
allt gler sem þeir áttu á lager. „Það 
skemmdist líka mikið innanhúss og 
mikil vinna að taka til og koma öllu 
í stand. Einhverra hluta vegna fylgdi 
tjóninu svo mikill kraftur til að rífa 
reksturinn upp aftur að árið var okkar 
besta í rekstrinum.“

Kolbeinn segir að það hafi ekki 
tekið nema sólarhring að opna húsið 
aftur og að búðin hafi einungis verið 
lokuð í einn dag. „Enda margir sem 
komu til að hjálpa okkur. Bjarni fór 
til Hollands fimm dögum seinna til 
að kaupa inn vörur og við vorum því 
fljótir að koma rekstrinum í samt lag 
aftur.“

Húsasmiðjan kaupir Blómaval

Eftir þrjátíu ára rekstur, mikið at og 
fá frí þótti bræðrunum komið nóg og 
ákváðu að söðla um og selja rekstur
inn. „Okkur fannst nóg komið. Við 
voru rétt tvítugir þegar við stofnuðum 
fyrirtækið með eiginkonum okkar 
og unnið mikið við uppbyggingu 
þess og þótti einfaldlega tímabært 
að selja þegar við fengum tilboð 
frá Húsamiðjunni. Á þessum árum 
tókst okkur að gera Blómaval að 
heilsársverslun þar sem hvert sölu
tímabilið tók við af öðru og í raun 
aldrei dauður tími og stanslaust at og 
keyrsla. Það var því ekki eins erfitt 
og ætla mætti að hætta rekstrinum og 
snúa sér að öðru,“ segja þeir Bjarni 
og Kolbeinn að lokum.  

Kolbeinn og Bjarni Finnssynir, stofnendur Blómavals.  Mynd / Hörður Kristjánsson

Blómaval við Sigtún seint á níunda áratug síðustu aldar.  Mynd / Úr einkasafni

Á 15 ára afmæli Blómavals voru bílar fyrirtækisins skreyttir blómum og 
keyrðu þannig um Reykjavík til að vekja athygli á fyrirtækinu. Mynd / Úr einakasfni

Bjarni á fyrstu sýningunni sem 
Blómaval tók þátt í. Sýningin var 
haldin í Laugardal í Reykjavík og 
hvergi til sparað til að gera allt sem 
glæsilegast að sögn þeirra bræðra.

Kolbeinn og Bjarni árið 1979.

Tuttugu metra löng kaka í tilefni af tuttugu ára afmæli Blómavals árið 1990.

Aparnir í Blómavali við Sigtúni höfðu mikið aðdráttarafl og sérstaklega fyrir yngri kynslóðina. Tvisvar kom það fyrir að ap arnir sluppu úr búri sínu og í bæði skiptin þurfti að elta þá uppi utandyra. Húsmóður í Teigahverfinu mun ekki hafa staðið á sama þegar hún leit út um eldhús gluggann og sá apa í trénu fyrir utan. 

alltaf skemmtilegtalltaf skemmtilegt 
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Á síðasta ári birtist grein í 
Bændablaðinu um eitt sérkenni
legasta safn sem hægt er að 
fara á í Malmö í Svíþjóð þar 
sem yfir 80 tegundum af versta 
eða ógeðslegasta mat sem til er 
í heiminum er gert hátt undir 
höfði. Þar er til dæmis hægt að 
sjá þykka drykki (smoothie) 
sem innihalda froska frá Perú, 
maðkaost frá Sardiníu og hinn 
illa lyktandi ávöxt Durian frá 
Taílandi. Nú hafa forsvarsmenn 
safnsins bætt við sýningu um 
ógeðslegasta alkóhól í heiminum 
þar sem meðal annars bjórinn 
Hvalur frá Steðja brugghúsi 
kemur við sögu. 

Á sýningunni er undar legustu 
og áhugaverðustu áfengis drykkjum 
stillt fram sem óhætt er að segja 
að krefjist áskorunar að drekka. 
Uppruni drykkjanna er ólíkur, eða 
allt frá heimabruggi, sem á sér yfir 
þúsund ára sögu, til tilraunaverk-
efna, sem svæðisbundin brugghús 
hafa gert tilraunir með. Á sýn-
ingunni má meðal annars sjá eitrað 
brennivín frá tímum Sovétríkjanna 
sem getur valdið ýmsum heilsutrufl-
unum, jafnvel dauða, bjór sem er 
55% að styrkleika og framleiddur 
í flösku sem er settur inn í upp-
stoppaðan íkorna, suður-kóreskt vín 
með saur í ásamt íslenska Hvala-

bjórnum sem framleiddur er með 
súrum hvalseistum. 

Suður-kóreska saurvínið hefur 
9% styrkleika og kallast Ttongsul. 
Saur úr börnum á aldrinum 4–7 ára er 
safnað saman og blandað í vatn sem 
síðan er gerjað yfir nóttu. Út í þessa 
blöndu er síðan bætt við soðnum 
hrísgrjónum og geri og látið gerjast 
í að minnsta kosti sjö daga í leirpotti. 
Ef það gerjast ekki nóg er hættulegt 
að drekka það en þegar það er 
fullkomlega þroskað trúa menn því 
að það lækni verki, skrámur, bólgur 
og jafnvel flogaveiki. Drykkurinn er 
gulbrúnn á litinn og lítur út eins og 
sambland af fráveituslími og ælu. 

Bragðið er örlítið súrt og svipar til 
hrísgrjónavíns. Af Ttongsul er mild 
lykt af saur.  

Frá Bretlandi og Danmörku er 
á sýningunni nýr gindrykkur sem 
hefur sítrusbragð sem kemur úr 
maurasýru. Ginið er búið til með 
því að 62 rauðviðarmaurar eru 
settir í etanól sem síðar er eimað 
til að búa til mauragrunn. Út í þetta 
er síðan bætt brenninetlum, Wood 
Avens-rót og fræjum til að framleiða 
gin. Með því að nota maura í ginið 
vilja framleiðendur þess opna augu 
fólks fyrir þeim möguleika að nota 
skordýr til að bæta bragð og almennt 
í matargerð.   /ehg
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Ný seNdiNg væNtaNleg
NC haugsugur, haugtaNkar, kastdreifarar, skrúfur og dælur

hægt að bæta við pöntun!

UTAN ÚR HEIMI

Disgusting Food Museum í Malmö í Svíþjóð:

Ógeðslegasta áfengi heims 
samankomið á einum stað

Hér má sjá yfirlit yfir þær áfengistegundir sem eru á sýningu Disgusting Food Museum í Malmö í Svíþjóð en þar 
má finna samansafn af ógeðslegustu vín- og bjórtegundum heimsins.

Sannarlega óvenjuleg flaska 
utan um áfengi en innihaldið er 
bjór sem er 55% að styrkleika og 
tappað á flöskur sem er settur inn í 
uppstoppaðan íkorna.

Poppkornslíkjör frá Spáni sem er 
17% að styrkleika er kynntur með 
mjúku og smjörkenndu bragði, alveg 
eins og þegar þú hallar þér aftur í 
bíósal með poppkorn í hendi. 

Bannað er að halaklippa grísi innan ESB:
Einungis Finnland og Svíþjóð 
fylgja eftir banni 
Lönd Evrópusambandsins 
fylgja lítt eftir banni við hala
klippingum á grísum og eru það 
einungis Finnland og Svíþjóð 
sem fylgja banninu eftir. 

Upplýsingar um þetta urðu 
opinberar eftir að þingmaður 
Evrópu sambandsins, Fredrick 
Federly, óskaði eftir því að fram-
kvæmdastjórnin gerði opinbert 
hvernig aðildarlönd sambandsins 
innleiða reglugerðir um velferð 
grísa. 

Í ljós kom að einungis Svíþjóð 
og Finnland fylgdu reglu-
gerðunum eftir. Federly var í áfalli 
þegar hann fékk svarið og óskar 

nú eftir að sambandið taki harðar 
á málum.

„Bannið hefur verið í gildi í 
Evrópusambandinu í yfir 17 ár en 
samt sem áður stunda menn þetta 
enn án afleiðinga. Það er ekki nóg 
að senda áminningu í tölvupósti eins 
og framkvæmdastjórnin gerir,“ sagði 
Federly. 

Árið 2018 var fullyrt að á Spáni, 
í Danmörku og Þýskalandi hafi 95% 
grísa verið halaklipptar í löndunum. 
Framkvæmdastjórnin ver sig með 
því að aukin krafa um dýravelferð 
verði gerð í stefnumótuninni Farm 
to Fork, sem verður tilbúin í lok árs 
2023.  /ehg - Bondelaget

Halaklippingar á grísum hafa verið harðlega gagnrýndar m.a. vegna þess að 
þær séu sársaukafullar fyrir dýrin. Bændur hafa hins vegar bent á að ef það 
er ekki gert þá sé hætta á að dýrin nagi halann hvert á öðru sem valdi bæði 
sársauka og alvarlegum sýkingum sem kalli á stóraukna notkun sýklalyfja. 

Kína:

Dregur úr loftmengun
Nýjar rannsóknir benda til að 
dregið hafi úr loftmengun í Kína 
á síðustu árum og að dauðsföll 
af hennar völdum hafi dregist 
saman. Mest loftmengun í dag 
mælist í borgum á Indlandi.

Áætluð dauðsföll af völdum 
loftmengunar í Kína eru sögð færri 
en þau voru árið  1990 en þau náðu 
hámarki árið 2013. Samkvæmt 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnun
inni má rekja færri dauðsföll til 
markvissra aðgerða stjórnvalda til 

að draga úr mengun frá umferð 
og iðnaði í 74 borgum víðs vegar 
um landið.

Þrátt fyrir góðan árangur er 
talið að rúmlega 1,2 milljónir 
Kínverja deyi á ári vegna slæmra 
loftgæða.  /VH

Bandaríkin:

Afföll í hamp- og 
kannabisrækt
Eldar, skordýr, sveppasýking og 
kuldi er meðal þess sem hamp og 
kannabisræktendur í Bandaríkjum 
NorðurAmeríku hafa mátt glíma 
við á þessu ári. Áföll í ræktuninni 
hafa orðið þess valdandi að víða 
hefur uppskeran eyðilagst áður en 
hún komst í hús.

Í Kaliforníu og Oregon-ríki hafa 
stórir akrar af kannabis orðið eldi að 
bráð og valdið miklu fjárhagstjóni 
fyrir bændur í ríkjunum. Einn 
talsmaður bænda sem rækta kannabis 
og iðnaðarhamp sagði í viðtali að 
hampur væri eins og hver önnur 
ræktunarplantna og að ræktun hans 
fylgdu sömu vandamál 

Ekki er nóg með að eldurinn 
brenni akrana heldur skemmir aska 

einnig afurðirnar og reykurinn af 
eldunum hefur áhrif á bragðgæði 
kannabisins. 

Bændur í Oregon og Montana-
ríkjum hafa einnig átt í baráttu við 
plágu af engisprettum sem herjar á 
akra þeirra og er talið að hamp- og 
kannabisuppskera í ríkjunum tveimur 
muni dragast saman um 25% af 
völdum plágunnar.

Í Colorado snúast vandræði 
bændanna um snemmkomin haustfrost 
og jafnvel snjókomu. Ekki er þar 
með öll sagan sögð því í Louisiana-
ríki lagðist sveppasýking á blöð og 
rætur plantnanna og drap allt milli 
20 til 50% þeirra og í Arkansas ollu 
rigningar og flóð talsverðum skaða á 
hamp- og kannabisökrum.  /VH
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F o r s v a r s m e n n 
blóma   verslunar  inn
ar Drivstua Gart neri 
í Þránd heimi í Noregi 
fjár festu í blóma
sjálf  sala síðastliðinn 
vetur og má segja 
að tíma setningin 
hefði ekki getað ver
ið betri, rétt áður en 
kórónakrísan skall 
á. Nú seljast um þrír 
vendir á dag í gegn
um sjálfsalann þar 
sem salan fer fram 
allan sólarhringinn. 

Eigendur verslun
arinnar, Ole og 
Trine Hogstad, rák
ust á sambæri legan 
blóma sjálfsala í Dan
mörku og eftir að hafa 
skoðað heimasíðu 
ítalska fyrir tækisins 
AMV, sem framleiða 
sjálfsalana, ákváðu 
þau að panta tvo 
slíka og prófa hvern
ig gengi. Sjálfsalarnir 
eru staðsettir rétt fyrir 
utan verslunina. Hefur verslunin 
gengið framar vonum að sögn Ole, 

sem segir þetta auðvelda og hrað
virka leið fyrir viðskiptavininn til 

að versla sér blóm þar sem verðið 
er fyrirfram ákveðið. Sjálfsalarnir 
eru framleiddir af ítalska fyrirtæk
inu AMV og virkar í raun eins og 
goskælir og hefur eigin kælingu sem 
er kjörin fyrir afskorin blóm. Ole 
getur stýrt sjálfsalanum í gegnum 
farsímann sinn þar sem hann fylgist 
með sölutölum, stýrir hitastigi, 
slekkur ljós og setur þau á og fær 
inn boð ef eitthvað bilar. Sjálfsalana 
er hægt að fá í fjórum mismunandi 
stærðum þar sem þeir minnstu hafa 
pláss fyrir 6–10 vörur á meðan 
stærstu hafa pláss fyrir 36–48 hluti. 
Bæði er hægt að kaupa og leigja 
sjálfsala en Ole og Trine völdu fyrri 
kostinn, sem kallast Flowerbox, og 
hefur 16 sölulúgur. 
  /ehg – Gartneryrket/Drivstua

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

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

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 770
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

VÍKURVAGNAR EHF.

Víkurvagnar ehf. - Hyrjarhöfða 8. - 110 Reykjavík
Sími 577-1090  -  www.vikurvagnar.is - sala@vikurvagnar.is

Mikið úrval varahluta í Ifor Williams 
og allar aðrar gerðir af kerrum, 
ásamt úrvals viðgerðarþjónustu 

Kerrur  
frá Ifor Williams 
í öllum stærðum 
og útfærslum

Verð frá 
kr. 595.000 m/vsk.

RAFSKUTLUR

 www.sigmundsson.is

 
www.sigmundsson.is

Desjamýri 1, 270 Mosfellsbæ
S. 856 4871

Fyrstu sinnar tegundar á Íslandi.

UTAN ÚR HEIMI

Drivstua Gartneri í Þrándheimi í Noregi:

Selur blómvendi allan sólarhringinn

Blómasjálfsalinn fyrir utan blómabúðina Drivstua 
Gartneri í Þrándheimi í Noregi hefur 16 sölulúgur 
þar sem viðskiptavinir geta keypt sér blómvendi 
allan sólarhringinn.

Bænda  88. . októberoktóber

Um 70% fílanna sem drápust fundust í nágrenni við vatnsból.  Mynd / VH

Fíladauði í Bótsvana: 
Eiturmyndandi bakteríur í vatnsbólum 
Undanfarna mánuði hafa ríflega 
350 fílar fundist dauðir í Afríku
ríkinu Bótsvana. Framan af var 
ekki vitað hver ástæðan var en 
nú er talið að eiturmyndandi 
bakteríur sem lifa í vatnsbólum 
fílanna sé ástæðan. 

Svæðið sem fílarnir fundust á 
kallast Okavango og í fyrstu var talið 
að dýrin hefðu smitast af vírus sem 
þekktur er í nagdýrum á svæðinu. 
Nýjar rannsóknir benda hins vegar 
til að orsökina sé að finna hjá 
eiturmyndandi bakteríum sem hafi 
fjölgað hratt í vatnsbólum fílanna.

Um 70% fílanna sem drápust 

fundust í nágrenni við vatnsból. 
Ekki er enn vitað af hverju 
einungis fílar sem sóttu vatnsból 
á svæðinu drápust og af hverju 
dauði þeirra er bundinn við eitt 
svæði. Ein tilgáta er að fílar drekki 
mikið af vatni í einu og að þeir 
eyði miklum tíma í vatni til að 
baða sig. 

Samkvæmt yfirlýsingu yfir
valda í landinu verða í framtíðinni 
gerðar mælingar á magni baktería 
í vatnsbólum sem fílar sækja og 
reynt að koma í veg fyrir frekari 
dauða þeirra.

  /VH
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Gulrótabændurnir í Auðsholti létta sér lífið með vélvæddri pökkunaraðstöðu:

Reikna með 200 tonna uppskeru
– Góð tíð í ágúst gerði gæfumuninn í ræktuninni
Frá 1997 hafa hjónin Vignir 
Jónsson og Ásdís Bjarnadóttir 
í Auðsholti ræktað gulrætur á 
bökkum Hvítár, rétt hjá Flúðum 
í Hrunamannahreppi. Fyrst með
fram kúabúskap, en eftir að dætur 
þeirra og makar þeirra tóku við 
honum árið 2012 hafa þau einbeitt 
sér að ræktuninni að mestu. Þau 
framleiða um 200 tonn af gulrót
um, sem telst talsvert fyrir ofan 
meðal gulrótarræktandann.

Elsti akurinn er hitaður með 
heitu vatni úr borholu við bæinn. 
„Við notum það land reyndar bæði 
fyrir kartöflur og gulrætur,“ segir 
Ásdís þegar blaðamaður hittir þau 
hjón á akrinum með fullt kar af 
nýuppteknum fallegum gulrótum. 
„Við byrjuðum fyrir löngu síðan að 
rækta kartöflur – öruggleg nálægt 
40 árum. Þær fyrstu eru tilbúnar í 
kringum mánaðamótin júní-júlí og 
þá sendum við fyrstu sendingarnar af 
þeim frá okkur. Svo upp úr miðjum 
ágúst seljum við fyrstu gulræturnar,“ 
bætir hún við.

Ágúst gerði gæfumuninn

Vignir segir að þetta land sé alltaf 
talsvert á undan þeim görðum sem 
ekki séu upphitaðir og það komi sér 
vel, því þegar búið er að taka þar 
upp þá séu hin tilbúin. „Við setjum 
dúka á alla akra til að auka hitann í 
jarðveginum. Ef við hefðum ekki 
gert það núna, hefði engin uppskera 
orðið. Þannig var tíðin einfaldlega í 
sumar, að það kólnaði gjarnan svo 
mikið á næturnar og hitinn til dæmis 
í júlí var ekkert sérstakur. En vegna 
dúkanna hélst góður raki og þegar 
sólin fór að skína náðist mjög góður 
hiti undir þeim,“ segir Vignir. 

„Ágúst hins vegar gerði gæfumun-
inn hér hjá okkur og reyndist vera 
toppmánuður fyrir okkur,“ segir 
Ásdís.

Hreinar og fínar gulrætur

Upptaka og pökkun stóð sem hæst 
í Auðsholti þegar blaðamaður var 
þar á ferð. Hjónin voru úti á akri, en 
uppi í geymslu var unnið af krafti 
við skolun, snyrtingu og pökkun – 
meðal annarra dóttir þeirra og sonur 
– í nýrri aðstöðu sem hefur gjörbylt 
allri vinnslu og auðveldað.  „Við 

leggjum áherslu á að gulræturnar séu 
hreinar og fínar í pakkningunum og 
því tökum við þær upp og setjum 
beint í vatn. Þannig festist moldin 
ekki á þeim. 

Við vélvæddum pökk unar-
aðstöðuna í fyrra og með því lengj-
um við lífdaga okkar,“ segir Ásdís 
og brosir. „Nú markaðssetjum við 
gulræturnar sem Hreppagulrætur, 
en áður fyrr var allt unnið í höndum 
og þá vorum við með vörumerkið 
Flúðagulrætur. Við eigum það reyndar 
enn en notum það fyrir þær gulrætur 
sem er handpakkað,“ segir Vignir.

Hætta eða deyja

Sem fyrr segir vonast þau til að fá 
um 200 tonn af gulrótum úr sínum 

görðum og það telst vera meira en 
meðal gulrótabóndinn ræktar. Þau 
eru fremur ósátt við þá þróun sem 
hefur orðið varðandi fjölda gulróta-
bænda, en þeim hefur farið fækkandi 
á undanförnum árum. „Það hefur þró-
ast þannig að bændunum fækkar og 
þeir sem fyrir eru hafa frekar verið að 
stækka við sig,“ segir Ásdís. „Það er 
eins með þessa tegund ræktunar og 
virðist vera víðast hvar annars staðar; 
nýliðunin er erfið. Það virðist ekki 
vera mikill áhugi á að taka við svona 
ræktun. Þeir sem fyrir eru virðast 
smám saman annaðhvort hætta eða 
deyja,“ bætir Vignir við. 

Vignir bendir á að það þurfi ekki 
að vera óyfirstíganleg fjárhagsleg 
hindrun að taka við garðyrkjustöð 
sem hefur verið í góðum rekstri. 
„Það getur skipt sköpum að koma 
sér vel við gamla bóndann sem þú vilt 
kaupa af,“ segir hann. Þau segja bæði 
hins vegar að það sé nánast ómögu-
legt fyrir fólk sem er á byrjunarreit 
að taka við slíkum rekstri. „Það er 
auðvitað mikil synd því það eru svo 
miklir möguleikar í greininni. Sjáðu 
til dæmis í gulrótunum, það er miklu 
meiri sala í gulrótum núna en var hér 
áður fyrr. Almenn neysla á gulrótum 
hefur aukist talsvert og við íslensku 
framleiðendurnir njótum góðs af því,“ 
segir Ásdís.  

Lífrænir vaxtarsprotar

Þótt lítil sem engin nýliðun hafi átt sér 
stað í hefðbundinni gulrótaræktun að 
undanförnu má benda á að innan líf-
ræna ræktunargeirans hafa tveir vaxt-
arsprotar í slíkri ræktun litið dagsins 
ljós á undanförnum misserum. Tvær 
ungar konur eru þar í forsvari fyrir 
tvær garðyrkjustöðvar; ein að Ósi í 
Hörgársveit og hin í Breiðargerði í 
Skagafirði. Þær skynjuðu að tæki-
færi væru í greininni og fóru leið 
aðlögunarstyrkja að lífrænum fram-
leiðsluháttum. 

Þau Vignir og Ásdís segja að þess-
ir vaxtarsprotar séu vafalaust angi af 
þessari sömu heilsubylgju og þau hafa 
notið góðs af og tengist betri meðvit-
und fólks um neyslu á hollustuvörum.  
 /smh Vignir á fallegum gulrótarakri í Auðsholti.

Ásdís með fullt kar af nýuppteknum gulrótum, sem settar eru beint í vatn 
til að ekki festist á þeim moldin.

Ásdís Bjarnadóttir og Vignir Jónsson í geymslunni sem hefur tekið stakkaskiptum undanfarið ár. Nú er þar komin upp skilvirk pökkunarstöð, þar sem 
gulræturnar eru þvegnar, snyrtar og þeim loks pakkað.  Myndir / smh
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Af sérstökum ástæðum þá eigum við þessar lengdir á lager.

Litað bárujárn
Þykkt: 0,60 mm
Breidd: 1045 mm
Klæðir: 988 mm
3.600 kr m² m/vsk.

Nánari upplýsingar hjá sölumönnum. 

STRÚKTÚR ehf - Stangarhyl 7 - 110 Reykjavík - struktur@struktur.is - sími: 588 6640

Ef keypt er 30 - 100 m²
20% afsláttur

2.880 kr m² m/vsk

Ef keypt er 101 - 1000 m² 
 30% afsláttur

 2.520 kr m² m/vsk

Ef allt er keypt
  50% afsláttur 

1.800 kr m² m/vsk

RAL 5009
Lengd: 3.300 mm 71 stk
Lengd: 4.800 mm 151 stk

RAL 8012
Lengd: 6.700 mm 148 stk
Lengd: 5.900 mm 41 stk
Lengd: 6.940 mm 24 stk

UTAN ÚR HEIMI

Rannsókn Sterling-háskóla í Skotlandi á loftmengun á akvegum í útgöngubanni vegna COVID-19:

Ekki dró úr hættulegustu rykögnunum við 
nær algjöra stöðvun umferðar í Skotlandi
– Gæti jafnvel verið hættulegra að vera heima hjá sér, segir stjórnandi rannsóknarinnar
Útgöngubann vegna COVID-19 og 
stöðvun bílaumferðar dró ekki úr 
hættulegustu loftmenguninni sem 
fer illa í lungu fólks í Skotlandi, 
samkvæmt rannsókn Sterling-
háskóla. Hins vegar dró úr losun 
köfnunarefnisdíoxíðs. 

Rannsókn stofnunar fyrir 
félagslega markaðssetningu og 
heilsu við Sterling-háskóla í 
Skotlandi var kynnt á heimasíðu 
skólans þann 8. september 
síðastliðinn. Þar kemur fram að 
ekki dró úr fínustu og hættulegustu 
mengunarögnunum í andrúmsloftinu 
þrátt fyrir nær algjöra stöðvun 
bílaumferðar. Segir í niðurstöðum 
rannsóknarinnar að í raun geti fólk 
verið í meiri hættu innandyra heima 
hjá sér heldur en á umferðargötum. 
Þó er líka tekið fram að dregið hafi 
úr losun köfnunarefnisdíoxíðs vegna 
minni bílaumferðar. 

Rannsókninni var stýrt af dr. 
Ruaraidh Dobson, sem sagði að 
yfirleitt hafi verið gengið út frá því 
að færri bílar á götunum þýddi að 
það myndi draga úr loftmengun 
utandyra í Skotlandi. Um leið myndi 
draga úr sjúkdómstilfellum sem 
tengjast mengun. 

Jafnvel hættulegra að vera  
heima en úti i umferðinni

„Hins vegar sýnir rannsókn okkar, 
þvert á rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á stöðum eins og Wuhan i 
Kína og í Mílanó, að engar sannanir 
fundust fyrir því að dregið hafi úr 
mengun fínna agna í andrúmsloftinu 
í Skotlandi í útgöngubanninu,“ sagði 
Dobson. 

Ökutæki ekki eins afgerandi 
skaðvaldur og talið var

„Þetta gefur til kynna að ökutæki séu 
ekki eins afgerandi skaðvaldur hvað 
varðar hættulegustu loftmengunina í 
Skotlandi. Fólk gæti því verið í meiri 
hættu vegna lélegra loftgæða inni á 
sínum eigin heimilum. Sérstaklega 
við eldamennsku og þegar reykt er 
á illa loftræstum stöðum.“ 

Ekkert er þó minnst á hina 
vinsælu iðju í frítímum fólks að 
grilla mat yfir opnum eldi sem 
oft skapar mikla reykmengun og 
m.a. losun koldíoxíðs sem menn 
anda oft að sér í miklu magni við 
eldamennskuna. 

Samanburður gerður við 
loftmengun 2017, 2018 og 2019

Í rannsókninni er verið að tala 
um agnir sem eru flokkaðar sem 
PM2.5. Dr. Dobson og félagi hans, 
dr. Sean Semple, rannsökuðu loft-
mælingagögn af 70 stöðum vítt 
og breitt í Skotlandi í 31 dag á 
tímabilinu 24. mars, eða degi eftir 

nær algjöra stöðvun samfélags-
ins í Bretlandi, og til 23. apríl. 
Þessi gögn báru þeir saman við 
gögn yfir jafn marga daga á sama 
tímabili á árunum 2017, 2018 og 
2019.  

Nær óbreytt magn  
hættulegustu loftagnanna 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar 
2020 kom fram að þéttleiki PM2.5. 
agna í andrúmsloftinu var 6,6 
míkrógrömm á rúmmetra (µg/m3) 
eða svipað og í mælingum frá 2017 
þegar þær mældust vera 6.7 µg/m3 
og í mælingum 2018 þegar þær 
voru 7.4 µg/m3 á sama tímabili. Þá 

var líka skoðaður mengunar toppur 
sem varð 2019 þegar smæstu 
agnirnar mældust vera 12.8 µg/
m3. Sá mengunartoppur var hins 
vegar rakinn til mikils svifryks frá 
Sahara-eyðimörkinni sem skerti 
loftgæðin í Bretlandi í apríl 2019. 
Ef sá þáttur er dreginn frá  mæli-
niðurstöðum þá var mengunin í 
apríl 2019 „ekki nema“ 7.8 µg/m3.

Rannsakendur telja nauðsyn-
legt að bera saman mengun utan-
húss við mengun í híbýlum manna 
í þessu COVID-19 ástandi. Það sé 
mikilvægt til að meta hvort aukin 
innanhússmengun geti mögulega 
haft áhrif til aukinnar dánartíðni.  

    /HKr. 

Dr Ruaraidh Dobson, sem stýrði 
rannsókninni á svifrykinu á skoskum 
vegum. 

Þjóðvegur í Skotlandi, nær engin umferð vegna lokunar út af COVID-19. Samt dró ekki úr minnstu og hættulegustu 
rykögnunum í loftinu.  Mynd / Úr skýrslu Stirling-háskóla

Bænda  56-30-30056-30-300Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið:
Jarðræktarstyrkir og landgreiðslur
Opnað hefur verið fyrir rafrænar 
umsóknir um jarðræktarstyrki 
og landgreiðslur vegna fram-
kvæmda á yfirstandandi ári í 
Afurð, greiðslukerfi landbúnað-
arins, afurd.is  Umsóknum skal 
skilað eigi síðar en 1. október næst-
komandi.

Framleiðendur sem uppfylla 
skilyrði 3. greinar reglugerðar um 
almennan stuðning við landbúnað 
nr. 1260/2018 geta sótt um jarðrækt-
arstyrk og landgreiðslur. Skilyrði 
og forsenda fyrir veitingu stuðnings 
eru fullnægjandi skil á skýrsluhaldi 
í Jörð.

Jarðræktarstyrkir

Framlögum til jarðræktarstyrks skal 
varið til jarðræktar, það er að segja 
nýræktar og endurræktunar á túnum, 
kornræktar og ræktunar annarra fóð-
urjurta. Uppskera er forsenda fyrir 
jarðræktarstyrk. Beit búpenings telst 
vera uppskera og nýting kornhálms 
til uppræktunar jarðvegs í útiræktun 

grænmetis telst styrkhæf. 
Ekki telst styrkhæf ræktun ef 

kornrækt er eingöngu ætluð til að 
draga að gæsir til skotveiði, nema ef 
kornhálmur er sannarlega hirtur eða 
plægður niður. Önnur ræktun sem 
ekki er nytjuð til búskapar, þar með 
talin sáning í golfvelli, tjaldstæði 
og svo framvegis er ekki styrkhæf.

Sækja þarf nú um jarðræktarstyrki 
vegna útiræktaðs grænmetis á 
sérstökum umsóknum þar sem 
fjármagn vegna þess er hluti af 
endurskoðuðum samstarfssamningi 
um garðyrkju, og er umsóknarfrestur 
til 23. október 2020. Auglýst verður 
hvenær opnað verður fyrir þær 
umsóknir í Afurð.

Landgreiðslur

Framlögum til landgreiðslna skal 
ráðstafa á ræktað land sem uppskorið 
er til fóðuröflunar og framleiðanda 
er heimilt að nýta. Framlög eru ekki 
greidd út á land sem eingöngu er nýtt 
til beitar.  /VH

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið:
Breyting á lögum um einnota 
drykkjarvöruumbúðir
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið 
óskar eftir umsögnum um drög að 
frumvarpi til breytinga á lögum um 
ráðstafanir gegn umhverfismengun 
af völdum einnota umbúða fyrir 
drykkjarvörur, sem sett hafa 
verið til kynningar í samráðsgátt 
stjórnvalda.

Í tilkynningu frá ráðuneytinu 
vegna frumvarpsins segir að því 
sé ætlað að fylgja eftir hluta þeirra 
tillagna sem fram koma í skýrslu 
starfshóps um drykkjarvöruumbúðir 

frá júlí 2018, auk þess sem lagðar 
eru til nauðsynlegar breytingar á 
skilagjaldi og umsýsluþóknun. 

Meðal tillagna er að 
markmiðsákvæði sé bætt við lögin, 
að skilakerfið nái til fleiri aðila en 
verið hefur og heimild ráðherra til 
að setja ákvæði um söfnunarmarkmið 
og stærð umbúða í reglugerð.

A t h u g a s e m d i r  v i ð 
frumvarpsdrögin þurfa að berast eigi 
síðar en 3. október næstkomandi.   

      /VH

STJÓRNARRÁÐSTJÓRNARRÁÐ&&STOFNANIRSTOFNANIR



Bændablaðið | Fimmtudagur 24. september 202038

Heimildarmenn fortíðar hafa 
haft á orði að Ísland hafi verið 
viði vaxið við landnám, eða fyrir 
1000 árum síðan. Birki var þá 
svo að segja alls ráðandi en inn 
á milli fundust lauftegundirnar 
reyniviður, gulvíðir og blæösp 
ásamt eini, sem var þá víst eini 
fulltrúi barrtrjátegunda. Nokkru 
fyrr, eða 20 milljónum árum áður 
(tertíertímabilið),  var hér hlýtt, 
svipað og gerist við miðbaug í 
dag. Lofthjúpurinn var þá ríkur 
af gróðurhúsalofttegundum. Fátt 
var um mennska tvífætlinga til að 
skrásetja söguna um þær mundir, 
en spendýr voru þó löngu tekin við 
af risaeðlum. 

Ísland var paradís á norðurhveli 
jarðar. Hér uxu fágætar plöntur. Á 
þeim tíma voru þær eflaust algengar 
og mögulega voru einhverjar 
ágengar. Stórvaxin tré á borð við 
mammúttré (Sequoiadendron) 
sem nútímamaðurinn skilgreinir 
að eigi heimkynni sín á vesturhluta 
Norður-Ameríku, þó að hún sé 
vissulega íslensk að uppruna ... 
svona í víðum skilningi. Einnig uxu 
hér lauftré eins og beyki, hlynur og 
eik en þannig tegundir eru ríkjandi í 
laufskógabelti Evrópu í dag. Þá uxu 
hér líka suðrænir einkímblöðungar 
eins og pálmatré, svo hugmyndir 
með pálmarækt í höfuðborg Íslands 
eru kannski ekki svo fráleitar, það 
þarf bara að vera á réttum tíma.

Á stöku stað á elstu hlutum 

Íslands, í austri og vestri, hafa fundist 
áhugaverðir steingervingar sem sanna 
tilurð stórfenglegra skóga á Íslandi. 
Surtarbrandsgil við Brjánslæk er 
líklegast þekktasti fundarstaðurinn 
enda aðgengi að honum auðvelt, 
rétt klukkustundargangur 
frá þjóðbraut. Opnuð 
hefur verið 

sýning á 
B r j á n s l æ k 
með stein gervingum af 
svæðinu. Surtarbrandsgil er í 
umsjón Umhverfis stofu og er aðgengi 
að svæðinu óheimill nema í fylgd 
landvarðar.  

Af þessum frágengu (útdauðu) 
surtarbrands dæmum má glöggt sjá 

 

 

hvert ætti 
að stefna í skógrækt á Íslandi. Ef 
loftslag jarðar er að breytast til fyrra 
horfs, þ.e.a.s. tertíar, er þá ekki 

upplagt að horfa aðeins 
fram á við?

 /Hlynur Gauti Sigurðsson

LANDSSAMTÖK SKÓGAREIGENDALANDSSAMTÖK SKÓGAREIGENDA

Í Surtarbrandsgili hafa fundist merkilegir stein-
gervingar af trjáberki, laufum og fræjum. Á sýn-

ingunni á Brjánslæk má meðal annars finna þessa 
steingerðu laufbreiðu af fágætum tegundum.

Surtarbrandsgil í forgrunni og bæj-
arstæðið á kirkjujörðinni Brjánslæk 
við sjávarsíðuna í bakgrunni.

Vörslufé að störfum við Surtarbrandsgil í sumar.

Steingerður trjábörkur úr Surtarbrandgili.

Frágengnar tegundir – Hvað er „íslenskt“?

LÍFLÍF&&STARFSTARF

Katrín María Elínborgardóttir og dóttir hennar, María Bachadóttir, sýndu 
blaðamanni stoltar uppskeru dúkkukartaflna sem María hafði ræktað.

Borgarbýli í Reykjavík gefur 
ríkulega uppskeru
Laugardaginn 5. september var 
haldin útihátíð ræktenda við Selja
garð í Seljahverfi í Breiðholti en 
þar er almenningsrekið borgarbýli 
í Reykjavík, einnar sinnar tegund
ar á höfuðborgarsvæðinu. Þar geta 
hverfisbúar tekið þátt í ræktun og 
leigt til langtíma bæði útireit og reit 
í gróðurhúsi. Garður inn, sem stofn
aður var árið 2014, býður fólki upp á 
að rækta sitt eigið grænmeti og ávexti 
á lífrænan og sjálfbæran hátt.

Garðurinn var stofnaður af sjálf-

boðaliðum og hverfisbúum í Seljahverfi 
og Breiðholti og hefur aðsókn í hann 
vaxið ár frá ári. Markmiðið með garð-
in um er að hann geti staðið undir sér 
sjálfur fjárhagslega án styrkja og 
samstarfs og draumur hópsins sem að 
honum stendur er að borgarbýli verði 
að finna í öllum hverfum borgarinnar 
áður en langt um líður.  

„Þetta er alveg frábær möguleiki 

sem við höfum hérna og búið að vera 
margt fólk í dag á útihátíðinni. Það 
sem er best við þetta er að maður er hér 
inni í borginni en það er alveg eins og 
maður sé uppi í sveit. Hér er allt sem 
við þurfum til að rækta það sem við 
viljum og síðan kynnist maður mörgu 
skemmtilegu fólki á svæðinu sem hefur 
sama áhugamál,“ segir Katrín María 
Elínborgardóttir.  /ehg

Áslaug Kristinsdóttir, Katrín María Elínborgardóttir og Alalis Balasquaz, frá 
Venesúela, voru í óðaönn að klára kartöfluuppskeru ársins þegar blaðamann 
Bændablaðsins bar að garði  í Seljagarði í Breiðholti á dögunum. Myndir / ehg

Borgarbýlið Seljagarður er rekið af 
hverfisbúum þar sem hægt er að 
leigja til langtíma bæði útireit og 
reit inni í gróðurhúsi, sjá nánar á 
seljagardur.is.
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Það kann að vera að bera í 
bakkafullan lækinn að fjalla um 
möguleika aukinnar skóg ræktar 
sem lið í að takast á við loftslags-
breytingar, en það er reyndar 
talsverð þróun í þeim efnum um 
heim allan sem og hér á landi, sem 
vert er að segja frá. Svo veitir e.t.v. 
ekki af að rifja eitt og annað upp 
af og til.

Meðal þess sem nokkuð hefur 
borið á eru skoðanaskipti um ágæti 
mismunandi aðferða við að binda 
kolefni. Þar höldum við skógrækt
armenn skógrækt að sjálfsögðu fram 
sem góðum kosti. Aðrir halda fram 
land græðsluaðgerðum án trjáa eða 
endur heimt votlendis, enn aðrir 
niðurdælingu CO2 í djúpar borhol
ur eða jafnvel að dreifa áburði yfir 
hafið. Fólk er þó almennt sammála 
um að binding á CO2 úr andrúms
loftinu sé nauðsynlegur liður í bæði 
viðbrögðum við og aðlögun að lofts
lagsbreytingum ekki síður en að 
draga úr losun, breyta neysluvenjum 
og aðlaga landbúnað að nýjum skil
yrðum. Án bindingar mun kolefn
ishlutleysi ekki nást fyrir árið 2050, 
hvað þá 2040. 

Stundum eru menn kappsamir 
í að verja sinn málstað. Það er af 
hinu góða því það sýnir að mönnum 
er alvara, enda skiptir mjög miklu 
máli að ná árangri í að stemma stigu 
við hraðfara loftslagsbreytingum. 
Margir halda því fram að 
loftslagsbreytingar séu brýnustu 
úrlausnaratriði sem mannkynið 
hefur nokkru sinni staðið frammi 
fyrir.  

Mismunandi aðferðir við að 
binda CO2 úr andrúmsloftinu eða 
draga úr losun eru byggðar á mis

munandi forsendum og erfitt getur 
verið að bera þær saman. Engu að 
síður ber okkur að meta árangur og 
skilvirkni hverrar þeirra svo hægt 
sé að taka skynsamar ákvarðanir 
og móta áherslur. Til þess þarf 
að stunda rannsóknir, safna 
mýgrút af mæligögnum og 
vinna úr þeim. Þar eru mis
munandi aðgerðaflokkar 
komnir mislangt. Því 
byggist samanburður 
oft á ónógum upp
lýsingum og jafnvel 
misskilningi. 

Ef t.d. er verið 
að bera sam
an skógrækt 
og endurheimt 
vot lendis er 
annars vegar um 
bindingu CO2 
úr andrúmsloft
inu að ræða og 
hins vegar um að 
ræða samdrátt í 
losun. Það eitt og 
sér er illa saman
burðarhæft þó mæla 
megi hvort tveggja í 
tonnum CO2 á hektara. 
Í því felst líka ákveðinn 
misskilningur að miða helst 
við þann samanburð, því í raun 
er oftast allt annað en mögulegur 
loftslagsávinningur sem ræður því 
hvort skynsamlegra sé að velja skóg
rækt eða endurheimt votlendis sem 
loftslagsaðgerð á tilteknum stað. 
Skógrækt krefst þess að einhver sé 
á staðnum til að gróðursetja, girða og 
halda girðingum við. Hún hentar því 
ágætlega í og nálægt byggð en verr á 
svæðum þar sem aðgengi er erfitt eða 

ómögulegt er að friða land fyrir beit. 
Endurheimt votlendis hentar að sama 
skapi illa á svæðum þar sem ræktun, 
beitarnytjar eða annað á nærliggj
andi landi gæti skaðast við hækk
aða vatnsstöðu eða þar sem framræst 
land er orðið skógi eða kjarri vaxið 
og því líklegt til að binda nú þegar 
meira en það losar. Hún hentar hins 
vegar ágætlega á eyðijörðum eða þar 

s e m 
önnur land

notkun skaðast 
ekki þótt land blotni.

Í metingnum um hver sé besta 
loftslagsaðgerðin er margt sagt sem 
ekki stenst nánari skoðun eða er 
byggt á hæpnum forsendum. Er sú 
samfélagsumræða dæmi um hvernig 
loftslagsmálin hafa verið leidd út um 
holt og móa, stundum af ásettu ráði 
af aðil    um sem    hugsa helst um 

s k a m m 
tímahags
m u n i , 
s k i l j a 

ekki ógn
ina eða vilja bara 

engar breyt ingar. Á 
meðan fólk er að rífast 

um hlutina verður engin 
samstaða um lausnir. En hvaða 

hagsmunir geta verið mikilvægari 
en framtíð barna okkar og barna
barna? Við verðum að koma okkur 
að verki og hætta að afvegaleiða 
umræðuna með bölvuðu kjaftæði. 

Í næstu tölublöðum Bænda blaðs
ins verður röð greina um skógrækt 
og loftslagsmálin. Við vonum að 
þær verði bæði fræðandi og gagn
legar.

Þröstur Eysteinsson
Skógræktarstjóri

Skógrækt og loftslagsmálin – Inngangur

Tungnaréttir í Biskupstungum í 
Bláskógabyggð fóru fram laugar-
daginn 12. sept emb er í blíðskap-
arveðri. Réttar stemningin var 
óvenjuleg í ár því aðeins máttu 
200 manns vera í réttunum í einu 
vegna COVID-19.  

Það voru því aðeins bændur og 
búalið sem sáu um að draga það 
fimm þúsund fjár sem var í réttun
um í dilka sína. Allt gekk eins og 
smurð vél enda tóku réttarstörfin 
ekki nema tæplega tvær klukku
stundir. Á eftir tóku bændur og 
þeirra fólk við að syngja nokkra 
réttaslagara áður en féð var rekið 
eða keyrt heim á bæina. Magnús 

Hlynur Hreiðarsson fékk leyfi til 
að mynda í réttunum.

Hjón frá Úthlíð og Heiði áttu góða stund saman í réttunum en þetta eru þau, talið frá vinstri, Inga 
Margrét Skúladóttir og Ólafur Björnsson frá Úthlíð og Guðmundur Bjarnar Sigurðsson og Guðríður 
Egilsdóttir frá Heiði. Öll eru þau þó búsett á Selfossi.

Þessi Landrover vakti athygli í 
réttunum en hann var notaður sem 
kaffi- og nestisbíll fyrir fólkið á 
Vatnsleysu en bíllinn á lögheimili 
þar, ættaður úr Víðidalstungu í 
Vestur-Húnavatnssýslu.

Þrír af bræðrunum frá Kjóastöðum að syngja í réttunum en systkinin eru sextán. Mörg þeirra 
mættu í réttirnar.

Líf og fjör í TungnaréttumLíf og fjör í Tungnaréttum

Brynjar Sigurðsson á Heiði stjórnaði söngnum af röggsemi og gaf tóninn áður en byrjað var 
á lögunum.
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Talsverðar brotalamir á eldvörnum í útihúsum bænda
Talsverðar brotalamir eru á 
eldvörnum í úti- og gripahúsum 
bænda hér á landi samkvæmt 
könnun sem Gallup gerði fyrir 
Eldvarna bandalagið síðastliðið vor. 
Ljóst er að ástand viðvörunarbún-
aðar, brunahólfunar og slökkvibún-
aðar er slæmt hjá mörgum. Þannig 
segja 62 prósent bænda að ástand 
viðvörunarbúnaðar sé frekar slæmt 
eða mjög slæmt og þar af segja 42,6 
prósent að ástandið sé mjög slæmt. 
Þá kemur í ljós að aðeins 27,3 pró-
sent hafa gert rýmingaráætlun 
fyrir gripahús. 

Eins og Bændablaðið greindi 
frá í síðasta tölublaði leiddi könnun 
Gallup í ljós að eldvarnir á heimilum 
í dreifbýli eru betri en gengur og 
gerist á íslenskum heimilum miðað 
við sambærilegar kannanir sem 
Gallup hefur gert meðal almennings. 
Önnur staða blasir við þegar kemur 
að gripa- og útihúsum.

Engin rýmingaráætlun  
eða viðvörun

Að meðaltali segjast aðeins 27,3 pró-
sent bænda hafa gert rýmingar áætlun 
fyrir gripahús, eða rétt rúmlega fjórði 
hver. Áberandi er hve ársvelta virðist 
ráða miklu um hvort gerð er rýming-
aráætlun. Þar sem ársvelta er fimm 
milljónir eða minni hafa aðeins 19 
prósent gert rýmingaráætlun fyrir 
gripahús. Þegar ársvelta er komin 

í 51 milljón eða meira segist nærri 
helmingur hafa gert slíka áætlun, 
eða 46 prósent.

Þátttakendur í könnuninni voru 
síðan beðnir um að lýsa ástandi 
nokkurra mikilvægra þátta í eldvörn-
um úti- og gripahúsa. Þegar spurt var 
um viðvörunarkerfi sögðu 62,1 pró-
sent ástand viðvörunarkerfa frekar 
eða mjög slæmt. Aðeins 3,3 prósent 
kváðu það mjög gott og önnur 8,7 
prósent frekar gott.

Hér virðist ársvelta í rekstri 
einnig hafa mikil áhrif því þeir sem 
hafa mesta ársveltu voru líklegri 
til að segja ástand viðvörunarkerfa 
mjög gott eða frekar gott.

Slökkvibúnaði og
brunahólfun áfátt

Ástandið er skárra þegar litið er til 
slökkvibúnaðar en þó segja 47,6 pró-
sent það frekar eða mjög slæmt. Á 
hinn bóginn segja 22,9 prósent það 
frekar gott eða mjög gott. Þeir sem 
hafa mesta veltu skora hér einnig 
hærra en aðrir. Í þeim hópi segja 
47 prósent ástand slökkvibúnaðar 
gott eða ríflega helmingi fleiri en 
að meðaltali. Aðeins 27 prósent 
þeirra segja ástandið slæmt. Vegna 
fjarlægðar að næstu slökkvistöð og 
lengri útkallstíma slökkviliða vegna 
eldsvoða í dreifbýli er afar mikil-
vægt að hafa góðan slökkvibúnað 
í útihúsum.

Sé litið til ástands brunahólf-
unar segir um fimmtungur að það 
sé frekar eða mjög gott en nærri 
helmingur, 47,7 prósent, segir það 
frekar eða mjög slæmt. Áberandi er 
að ástand brunahólfunar virðist vera 

mun verra á Vesturlandi/Vestfjörðum 
og á Austurlandi en í öðrum lands-
hlutum. Brunahólfun getur ráðið 
miklu í baráttu slökkviliða við 
útbreiðslu elds og því mikilvægt að 
hún sé í lagi.

Rafmagnið í lagi

Loks var spurt um ástand rafmagns 
í útihúsum, en rafmagn er ein 
algengasta orsök eldsvoða hér á 

landi. Þá bregður svo við að 27,6 
prósent telja ástand rafmagns mjög 
gott og önnur 50,4 prósent segja það 
frekar gott, eða samtals 78 prósent. 
Aðeins 5,2 prósent segja ástand 

rafmagns í útihúsum frekar slæmt 
og aðeins örfáir svara að það sé mjög 
slæmt. 

 Eldvarnabandalagið

Eldvarnabandalagið er sam
starfs vettvangur um auknar 
eldvarnir. Aðild að því eiga: 

Eignarhaldsfélagið Bruna-
bótafélag Íslands, Félag 
slökkviliðsstjóra, Húsnæð-
is- og mannvirkjastofnun, 
Landssamband slökkviliðs- 
og sjúkraflutningamanna, 
Sjóvá-Almennar tryggingar 
hf., Slysavarnafélagið Lands-
björg, Slökkvilið höfuðborgar-
svæðisins, TM hf., VÍS hf. og 
Vörður tryggingar hf. www.
eldvarnabandalagid.is
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Um könnun Gallup 
Gallup gerði könnunina í apríl 
síðastliðnum. Úrtakið var 
1.522 manns af meðlimaskrá 
Bændasamtakanna. Þátt töku-
hlutfall var mjög gott eða 45,7 
prósent og bárust 696 svör. Svörin 
voru greind eftir eftirfarandi 
breytum:

• Staðsetning eftir landshlutum
• Ársvelta
• Fjöldi á heimili
• Tegund búskapar

Auk spurninga um eldvarnir á 
heimili var spurt um ástand eldvarna 
í útihúsum, aðgang að slökkvivatni, 
fjarlægð að næstu slökkvistöð og 
fleira. Áfram verður fjallað um 
niðurstöður könnunar Gallup í 
næsta tölublaði Bændablaðsins.

Sundlaugin í Selárgljúfrum í Selárdal 70 ára:

Framkvæmdin er dæmi um dug, metnað og samstöðu Einherja
Liðin voru 70 ár frá vígslu sund-
laugarinnar í Selárgljúfrum í 
Selárdal í ágúst mánuði síðast-
liðnum. Einherji í Vopnafirði 
hafði sundlaugarbygginguna 
með höndum og tóku allar deildir 
íþróttafélagsins þátt í verkefn-
inu.

Fyrstu hugmyndir um byggingu 
sundlaugar á Vopnafirði komu 
upp árið 1936 samkvæmt elstu 
fundargerðum en ýmislegt var í 
veginum fyrir því að hafist væri 
handa. Að lokum var byrjað á 
framkvæmdum vorið 1947 og var 
unnið að byggingu laugarinnar 
og sundlaugarskála næstu sumur. 

Laugin var svo vígð með pomp og 
prakt í ágúst árið 1950. 

„Þessi framkvæmd er dæmi um 
dug, metnað og samstöðu Einherja 
en sundlaugin var eign félagsins þar 
til sveitarfélagið tók að sér rekstur 
hennar“, segir á vef Einherja þar sem 
greint var frá sögu Sundlaugarinnar 
í Selárgljúfrum. Á þessum tíma 
var sundlaugin eina heita laug 
Austurlands og strax talinn einn 
fallegasti baðstaður landsins.

„Laugin er Vopnfirðingum kær og 
geta þeir verið stoltir af forfeðrum 
sínum er lögðu mikið á sig til að geta 
tryggt ungum sem öldnum öruggan 
baðstað.“  /MÞÞ

Sundlaugin í Selárgljúfrum í Selárdal er Vopnfirðingum kær. Í sumar voru liðin 70 ár frá vígslu laugarinnar sem á 
sínum tíma var eina heita laug Austurlands.
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Matvæla- og landbúnaðarstofn-
un Sameinuðu þjóðanna (FAO) 
lýsti nýlega yfir miklum áhyggj-
um af afleiðingum COVID-19 á 
fjölskyldu bú í heiminum sem mörg 
hver eru í slæmri stöðu í kjölfar 
faraldursins. Nú er áratugur fjöl-
skyldubúskapar hjá Sameinuðu 
þjóðunum sem gefið hefur út alhliða 
umgjörð sem lönd geta farið eftir í 
sínum þjóðaráætlunum til að styðja 
við þess háttar búskap. 

Með því að grípa til aðgerða með 
bændum getur það, að mati stofnunar
innar, samtímis dregið úr áhrifum af 
alheimsfaraldrinum og lagt sitt af 
mörkum fyrir Dagskrá sjálfbærrar 
þróunar 2030 hjá stofnuninni. 

Fjölskyldubúskapur, sérstak lega á 
smærri búum, er mjög berskjaldaður 
fyrir áhrifum af heimsfaraldrinum 
COVID19. Tíma bundnar takmark
anir í mörgum löndum hindra leið 
þeirra inn á markaði og viðkvæm
ar vörur þeirra ásamt dýrum verða 
fyrir mestum áhrifum af því að fá 
neitun frá mörkuðum og sláturhús
um. Einnig getur verið grafið undan 
aðgangi þeirra að mörkuðum vegna 
breytinga á neysluhegðun fólks, lok
unar á bændamörkuðum og öðrum 
viðskiptaleiðum eins og skólum og 
við önnur tækifæri í innkaupum. 
Bændur á fjölskyldubúum sem skortir 
geymsluaðstöðu eiga á mikilli hættu 
að glata framleiðslu sinni. 

Geta sigrast á áskorununum

Inngrip til að takast á við núverandi 
neyðarástand verður að tryggja lífs
viðurværi fjölskyldna í dreifbýli 
á sama tíma og haldið er áfram 
framleiðslu bænda þó að aðgangur 
þeirra að mörkuðum raskist. Því 
er, að mati Matvæla og landbún
aðarstofnunarinnar, nauðsynlegt, 
um leið og heilsu bænda og öryggi 
framleiðsluvara þeirra er varðveitt, 
að fara í mótvægisaðgerðir sem 
stuðla að félagslegri tryggingu þar 
sem þörf er á ásamt því að tryggja 
aðgang að grunnvörum og aðföngum. 
Á sama tíma þarf að tryggja aðgang 

að mörkuðum, ásamt því að flutningi 
og dreifingu sé haldið gangandi á ör
uggan hátt þannig að fjölskyldubú 
geti haldið áfram að afhenda fersk 
matvæli til sinna samfélaga og svæð
isbundinna matvælakerfa og þannig 
leikið sitt hlutverk í að endurnýja hið 
staðbundna hagkerfi í átt til meira 
jafnvægisástands. 

Ákall til þjóða 

Stofnunin sendir nú út ákall til þjóða 
til að draga úr áhrifum heimsfar
aldursins á matvælakerfi, hnattræn 
og sértæk inngrip landa verði að 
gera samtímis með ólíkum mæli
kvörðum á hverjum stað. Ráðstafanir 
sem ætlað er að vernda og endurað
laga hnattrænar fæðu öflunarkeðjur 
verði að bæta við samhengisbundnar 

lausnir til að nýta þær svæðisbundnu 
auðlindir sem til eru og vörur. 
Fjölskyldubú eru í sérstaklega góðri 
stöðu til að veita alhliða lausnir. Þau, 
ásamt samökum þeirra og samvinnu
félögum, eiga rætur á sínum svæðum, 
þau eru vel tengd inn í nærumhverfi 
sitt og þekkja vel framleiðsluskilyrði 
sín. Með því að starfa með þeim geta 
stjórnvöld sigrast á margvíslegum 
áskorunum og náð markmiðum sem 
snúa að hagkerfum, félagslegum 
þáttum og umhverfisvíddum sjálf
bærrar þróunar. Með tafarlausum 
inngripum sem snúa að núverandi 
neyðarástandi, geta lönd tekist á við 
þessi tækifæri til að ná varanlegum 
lausnum og stuðla að umbreytingu í 
áttina að sjálfbærari matvælakerfum. 

 
 /ehg- FAO

Með undirskriftasöfnun krefst 
Stjórnar skrárfélagið, að Alþingi 
lögfesti nýja stjórnarskrá, sem 
félagið segir samþykkta í þjóðar-
atkvæðagreiðslu 2012. Það er ekki 
rétt. „Kosið“ var um breytingar á 
stjórnarskrá og ekki um nýja stórn-
arskrá. Þar fyrir utan var krossað 
við á pappírum, sem voru bornir 
í hús líkt og markpóstur. Fram-
kvæmdin líkari skoðanakönnun en 
kosningu. Ekki trúi ég að þjóðar-
atkvæðagreiðslur séu þannig í nýju 
stjórnarskránni.  

 Ég tók þátt í krossaprófinu 
og merkti við það sem sneri 
að auðlindunum, eins og 90% 
þjóðarinnar gerði. Svo var annað, 
sem ég skildi ekki nógu vel til að 
geta krossað við það. Auk þess treysti 
ég ekki Jóhönnu og Steingrími, sem 
með einbeittum vilja vildu ganga í 
ESB strax eftir myndun stjórnar. 
Svo virtist sem stjórnarskráin hefði 
hindrað það. 

Eftir skoðanakönnunina héldu 
stjórnvöld þvi fram að ný stjórnarskrá 
hefði verið samþykkt í kosningum. 
Til þess að geta haldið því fram hefði 
þurft að spyrja um allan pakkann í 
heild sinni en ekki um stök atriði. 
Niðurstaðan var skýr. Þjóðin vildi 
fá kvótann til baka. 

 Á þessum tíma var makríllinn 

farinn að koma hingað og var utan 
kvóta. Með 90% úr krossaprófinu 
fengu þau Jóhanna og Steingrímur 
margfalt umboð til breytinga á 
kvótakerfinu, eins og VG og SF 
lofuðu fyrir kosningarnar. Þau hefðu 
getað boðið út makrílkvótann og sett 
allan kvótafisk á markað. Þá hefði 
komið verð á kvótann og ekki þurft 
að rífast um verð á rækju í dag eða 
um hvað útgerðir hefðu selt karfann 
á fyrir 10 árum. Í stað þess að gera 
það voru stjórnvöld föst í því fari að 
ný stjórnarskrá hefði verið samþykkt 

í löglegum kosningum. Þessi vitlausa 
afstaða hefur ekkert gert annað en 
að festa kvótann í sessi. Nú ætlar 
nýja Stjórnarskrárfélagið að hjakka 
áfram í sama farinu. Það mun tefja 
breytingar og er kvótakóngum um 
land allt skemmt. 

Ásetningur nýja Stjórnarskrár
félagsins um að endurheimta 
auðlindirnar er góður. Vænlegra 
til árangurs væri að breyta 
núverandi undirskriftasöfnun í 
undirskriftasöfnun um að ná kvótanum 
til baka. Stjórnarskrárfélagið ætti að 
einbeita sér að því og svo að öðrum 
auðlindum, sneið fyrir sneið. Líkt og 
EES hefur sneitt af fullveldi Íslands 
með orkupökkunum.

 Merkilegt hversu margir þeirra 
sem vilja nýja stjórnarskrá vilja líka 
ganga í ESB. Með inngöngu í ESB 
verður stjórnarskrá ESB rétthærri 
okkar stjórnarskrá.

 Jóhanna reyndi að standa við 
loforð sitt um inngöngu í ESB. 
Steingrímur lofaði kvöldið fyrir 
kosningar að ganga ekki í ESB en 
sveik það strax daginn eftir. Þrátt fyrir 
þau svik treystir Alþingi Steingrími 
í embætti forseta þingsins og er því 
skiljanlegt að traust til Alþingis fari 
þverrandi.

 Sigurður Oddsson

Gabion grjóthleðslu körfur
Nokkrar stærðir til á lager

GABION KÖRFUR

TÖLVUPÓSTUR

sala@bkhonnun . is

SÍMI

865-9277

VEFFANG

www .bkhonnun . is

Hönnun: ARTPRO

Hýsi-Merkúr hf.  |   Lambhagavegi 6  |   113 Reykjavík  |   S. 534 6050  |   merkur@merkur.is  |   www.merkur.is

Rafstöðvar

MARGAR GERÐIR 
TIL Á LAGER

-  Þekking - Reynsla - Færni.  
-  Meðal þeirra sem hafa varaaflsstövar frá okkur eru; 
   Neyðarlínan, flugvellir, sjúkrahús, rafveitur, vatnsveitur, 

hitaveitur, flugfélög, bankar, Tollstjóri, Alþingi, hótel, 
veitingahús, mörg stærri fjölbýlishús með lyftum. 
Margskonar fyrirtæki í matvælaframleiðslu, heildsölu og 
iðnaði sem þola illa rafmagnsleysi.

Bænda
Smáauglýsingar 56-30-300Smáauglýsingar 56-30-300

LESENDABÁSLESENDABÁS

Stjórnarskráin

Sigurður Oddsson.

UTAN ÚR HEIMI

Fjölskyldubúskapur á undir högg að sækja
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Kanill er með elstu kryddum ver
aldar. Um tíma var það ríflega 
þyngdar sinnar virði í gulli og gerð 
voru út skip til að leita uppruna 
þess. Kanill kemur talsvert við 
sögu í Gamla testamentinu og ekki 
annað að sjá en að ilmurinn þess 
sé Guði þóknanlegur þar sem það 
er hluti af ilmsmyrslum samkomu
tjaldsins. 

Heimsframleiðsla á kanil jókst úr 
25 þúsund tonnum árið 1961 í um 230 
þúsund tonn árið 2017. Samkvæmt 
upplýsingum FAOSTAD er Indónesía 
stærsti framleiðandi kanils í heim-
inum með um 92 þúsund tonn. 
Kínverjar eru í öðru sæti og fram-
leiða um 78 þúsund tonn. Víetnam 
er með ársframleiðslu á tæpum 36 
þúsund tonnum, Srí Lanka um 17 og 
Madagaskar um 2,5 þúsund tonn. 

Kanill er einnig ræktaður og 
framleiddur á Indlandi, Bangladess, 
Jövu, Súmötru, Vestur-Indíum, 
Brasilíu og í Egyptalandi. 

Samkvæmt upplýsingum á vef 
Hagstofu Íslands voru árið 2019 flutt 
inn rétt rúm 4,6 tonn af þurrkuðum 
kanilberki og kanilstöngum, 683 
kíló af kanilblómum til matargerðar 
og tæp 16,7 tonn af pressuðum og 
muldum kanil, eða tæp 22 tonn af 
kanilafurðum. Auk þess sem kanill 
er innihaldsefni í ýmsum tilbúnum 
réttum, eins og til dæmis kanilsnúðum 
sem fluttir eru inn.

Ættkvíslin Cinnamomum

Hátt í 250 tegundir trjáa eða runna 
tilheyra ættkvíslinni Cinnamomum 
og  finnast villtar víðs vegar í 
Suðaustur-Asíu, Kína eða á Indlandi, 
hvort sem er til fjalla, í regnskógum 
eða á þurrum svæðum. Sumar 
tegundir eru sígrænar og ná þær 
hæstu um 30 metra hæð og getur 
stofn þeirra verið um þrír metrar í 
þvermál. 

Ein eða margstofna með gul brún-
um og margrifnum berki. Blöðin oft 
ilmsterk, gagnstæð, ljósrauð í fyrstu 
en verða dökkgræn með tímanum, 
glansandi, þykk og leðurkennd, egg- 
eða lensulaga, oddmjó og heilrennd 
og það drýpur vatn úr enda margra 
tegunda í vætutíð og þar sem rakastig 
er hátt. Blómin smá, hvít eða gul og 
með grænni slikju en aldin eru svört 
og egglaga. 

Kryddið kanill er unnið úr innri 
berki nokkurra tegunda innan ætt-
kvíslarinnar Cinnamomum. Í Kína er 
það unnið úr C. cassia, í Indónesíu úr 
C. burmannii, C. loureroi í Víetnam 
og C. verum á Srí Lanka en á Indlandi 
er kanill talsvert unninn úr villtri C. 
citriodorum. 

Kanill á markaði í dag er aðallega 
unninn í C. cassia og C. burmannii 
frá Indónesíu og Kína. C. cassia 
er ræktunaryrki sem ekki finnst 
villt í náttúrunni. Sá kanill sem 
upprunalegastur er og bestur þykir 
er unninn úr C. verum, samheiti C. 
zeylanicum, frá Srí Lanka og gekk 
lengi og gerir eflaust enn undir 
heitinu Ceylon-kanill. 

Ceylon-kanill

Cinnamomum verum sem Ceylon-
kanill er unninn úr er sígrænt 
tré sem nær um 15 metra hæð. 
Blöðin heilrennd og lensulaga, 7 
til 18 sentímetrar að lengd. Blómin 
ilmsterk, ljósgræn og vaxa mörg 
saman í axi. Aldinið líkist svörtu 
beri en er steinaldin og hvert með 
einu fræi. 

Auðvelt er að þekkja kanilstangir í 
C. cassia og C. verum á því að stangir 
C. cassia eru þykkari og grófari en 
C. verum. Erfiðara er aftur á móti 
að þekkja tegundirnar í sundur sem 
kanilduft. Ólíkt Ceylon-kanil getur 
mikil neysla á C. cassia valdið eitrun 
í lifur. 

Dularfullur uppruni

Kanill á sér langa ræktunarsögu. 
Talið er að kanill sem krydd hafi verið 
flutt til Egyptalands að minnsta kosti 

tvö þúsund árum fyrir upphaf okkar 
tímatals og þá eftir Silkileiðinni frá 
Kína og sjóleiðina um Rauðahaf frá 
Indlandi og Srí Lanka. 

Elsta skráða heimild um kanil í 
Kína er í ljóði frá því á annarri öld 
fyrir upphaf vestræns tímatals en 

nytja á því þar líklega mun eldri. Í 
ljóðinu er ilmi kanils lýst sem þeim 
dásamlegasta í öllu Norður-Kína en í 
seinni tíma lýsingu er talað um heilan 
skóg af sígrænum kaniltrjám í fjöllum 
Suður-Kína. Fyrsti Vesturlandabúinn 
til að lýsa kanil frá Kína var arabíski 

kortamaðurinn Ibn Khuddadhbin sem 
var uppi á 9. öld. 

Kanill var dýr verslunarvara og 
þótti vel hæf sem gjöf til kóngafólks, 
faraóa og sem fórn til æðri guða. 
Kryddinu var fórnað til gríska 
guðsins Apolló í borginni Miletus í 
Tyrklandi og í musteri Heru á grísku 
eyjunni Samos á gullöld grískrar 
menningar á 5. og 4. öld fyrir Krist. 

Egyptar til forna notuðu kanil 
við smurningu múmía, líklega til að 
deyfa nálykt, og sem reykelsi. 

Elstu grísku heimildina um 
kanil, eða kasia eins og þeir kölluðu 
kryddið, er að finna í ljóði eftir 
skáldkonuna Sappho sem var uppi 
630 til 570 fyrir Krist á eyjunni 
Lespos. 

Gríski heimspekingurinn Aristó-
teles, 348 til 322 f. Kr., segir í 
Historia Animalium, eða Sögu dýr-
anna, að enginn viti hvaðan kanill er 
upprunninn en að stórir kanilfuglar 

HELSTU NYTJAJURTIR HEIMSINSHELSTU NYTJAJURTIR HEIMSINS

Kanill og þefskyn GuðsKanill og þefskyn Guðs
Vilmundur Hansen
vilmundur@bondi.is

Kanilstangir, duft og þurrkuð aldin.

Kanill er unninn úr berki kaniltrjáa.

Kanill skorinn og búntaður í Kína.
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safni greinum kaniltrjáa og geri sér 
hreiður  úr þeim hátt í trjám eða klett-
um. Hann segir einnig að menn skjóti 
örvum í hreiðrin og dragi þau niður 
til að komast yfir kanilinn.

Sé mark takandi á Grikkjanum 
Heródótus frá Halíkarnassus, uppi 
484 til 425 f. Kr., sem kallaður er 
faðir sagnfræðinnar, þá vissi enginn 
hvar kanill óx eða var ræktaður 
en Heródótus vissi að kanilsins 
var gætt af stórum fuglum og að 
söfnun hans fór fram með furðu-
legum hætti. Í íslenskri þýðingu 
Stefáns Steinssonar á Rannsóknum 
Heródótusar segir um uppruna og 
söfnun kanils: „Hvaðan hann kemur 
og í hvaða landi hann er ræktaður 
kunna menn ekki skil á. Þó virðist í 
orði kveðnu svo sem hann blómgist, 
segja einhverjir, á lendum þar sem 
Díonýsus óx úr grasi. Stórir og 
miklir fuglar eru sagðir bera með 
sér stöngla þá sem við lærðum af 
Föníkum að kalla kanil. Fuglarnir 
bera þá upp í hreiður sem er kleprað 
með leðju utan á þverhnípta kletta. 
Þeir eru öldungis ókleifir mönnum. 
Við þessu eiga arabar kænskubragð. 
Þeir bryðja dauða uxa, asna og 
fleiri burðardýr í gróf spað, flytja 
á vettvang og leggja nærri klettun-
um. Sjálfir færa þeir sig langt frá. 
Fuglarnir fljúga ofan og færa kjötið 
upp í hreiðrin. Þau valda ekki því-
líkum þunga og falla til jarðar. Í því 
koma arabarnir og tína þau. Þannig 
er kanil safnað og hefur flust með 
þeim til annarra landa.“

Hiatus

Rómverski rithöfundurinn Pliny 
eldri, uppi 23 til 79 e. Kr., dregur 
lýsingu Heródótusar í efa og segir 
hana uppspuna araba til að halda 
verði kanils háu. Hann segir að 
kanill sé ræktaður í Eþíópíu og 
fluttur sjóleiðina um Rauðahaf til 
Egyptalands og að það megi finna 
kanililminn af fragtbátunum löngu 
áður en þeir koma til hafnar. Að hans 
sögn kostaði eitt rómverskt pund, 
eða 327 grömm, af kanil 1500 denarí 
eða rómverska silfurpeninga sem 
voru viðurkennd mynt á hans tíma. 
Upphæðin jafngilti ríflega fjögurra 
ára launum dagverkamanns. Sagan 
segir að Neró keisari, uppi 37 til 
68 e.Kr., hafi brennt jafngildi 
ársnotkunar íbúa Rómaborgar af 
kanil við útför eiginkonu sinnar, 
Poppaeu Sabína, árið 65. Sabína lést 
35 ára að aldri og var Neró þriðji 
eiginmaður hennar. Pliny sagði 
að kanill hafi verið notaður til að 
bragðbæta vín.

Diocletian, uppi 244 til 311 og 
Rómarkeisari frá 286 til 305, reyndi 
að hemja verðbólgu í ríki sínu og 
halda verðlagi stöðugu. Hann sendi 
frá sér rit sem kallast Edictum 
de Pretiis Rerum Venalium eða 
Siðfræði verðlagningar á vöru. Ritið 
hefur ekki varðveist í heild en að 
því sem varðveist hefur má lesa að 
keisarinn taldi eðlilegt verð á einu 
rómversku pundi af kanil vera 125 
denaríur en þá aflaði verkamaður 
sér um 25 silfurpeninga í laun á dag. 

Uppruni kanils var lengi óþekkt-
ur á Vesturlöndum því austurlenskir 
kaupmenn gættu leyndamálsins um 
uppruna hans eins og sjáaldur augna 
sinna enda byggt hátt verð kanils 

á leyndadómsfullum og óræðum 
uppruna hans.

Franski riddarinn Sieur de 
Joinville, af Champagne, uppi 1224 
til 1317, var í fylgdarliði krossferð-
ar Lúðvíks IX Frakklandskonungs 
til Egyptalands 1248. Eftir heim-
komuna stóð Joinville á því föstum 
fótum að hann hefði fyrir satt að 
kanill væri veiddur í net við upptök 
Nílarfljóts. 

Uppruninn skýrist 

Persneski læknirinn, stjörnu-
fræðingurinn og rithöfundurinn Abu 
Yahya Zakariya' ibn Muhammad 
al-Qazwin, uppi 1203 til 1283, var 
fyrstur til að benda á í riti árið 1270 
að kanill væri ræktaður á Srí Lanka. 
Rúmum tveimur áratugum síðar 
segir Ítalinn John frá Montecorvino, 
uppi 1247 til 1328, það sama í bréfi. 

Um aldamótin 1500 sigldi 
Portúgalinn Ferdinnad Magallan, 
uppi 1480 til 1521, fyrir hönd 
Spánverja í leit að kryddi til 
Filippseyja og fann plöntu af ætt-

kvísl kanils sem seinna fékk latínu-
heitið C. mindanaense og var um 
tíma verðmæt verslunarvara fyrir 
Portúgala. 

Hollendingar náðu fótfestu á 
Srí Lanka árið 1638 og tveimur 
árum síðar hafði Hollenska 
Austurindíafélagið tögl og hagldir 
á ræktun og verslun með kanil á 
eyjunni. Samkvæmt lýsingu eins 
hollensks skipstjóra óx svo mikið 
af kanil á eyjunni að það mátti finna 
lyktina af því margar sjómílur frá 
landi, stæði vindur af eyjunni. 
Árið 1658 komust Hollendingar 
til valda á Srí Lanka og tóku yfir 
kryddverslunina þar. 

Árið 1767 hóf Brown lávarður hjá 
breska Austur Indíafélaginu ræktun 
og verslun með kanil á Srí Lanka og 
á nokkrum árum varð félagið stærsti 
ræktandi og höndlari kanils í heimi. 
Bretar náðu undirtökum á eyjunni 
1796 og boluðu Hollendingum frá 
völdum.  

Nafnaspeki

Latneska ættkvíslarheitið Cinna-
momum er komið úr grísku 
κιννάμωμον sem er borið fram 
kinnámōmon og síðar kínnamon sem 
aftur er upprunnið í hebresku ןומניק 
og borið fram qinamon og gamalt 
heiti plöntunnar. Tegundarheitið 
verum þýðir sannur en cassia mun 
komið úr hebresku q'tsīʿāh, og þýðir 
að rífa börkinn af eða að afbarka tré. 

Enska heitið Cinnamon er dregið 
af latneska heitin Cinnamomum en 
á ensku þekkjast einnig heitin canel 
og canell sem líkjast frönsku heitun-
um canelo og cannalle sem dregin 
eru af latneska orðinu cannella sem 

þýður göng eða rör og vísar til þess 
hvernig börkurinn vindur upp á sig 
þegar hann þornar. 

Arabar segja darchini, Kínverjar 
kenel kui og á Mandarín rou gui. 
Þjóðverjar kalla kryddið zimmet eða 
zimt og Norðmenn kaneel eða kanil. 
Í íslensku þekkjast heitinn kanill og 
kanel. 

Nef Guðs

Kanill kemur talsvert við sögu í 
Gamla testamentinu og ekki annað 
að sjá en að ilmur þess sé Guði 
þóknanlegur. Í annarri Mósebók 
30:23-33 ávarpaði Drottinn Móse 
og sagði: „Taktu þér hinar ágætustu 
ilmjurtir, fimm hundruð sikla af fljót-
andi myrru, helmingi minna, eða tvö 
hundruð og fimmtíu sikla, af ilmandi 

kanel, tvö hundruð og fimmtíu sikla 
af ilmandi kalmus og fimm hundruð 
sikla miðað við þyngd helgidóms-
sikils af kassía og eina hín af ólífu-
olíu. Úr þessu skaltu gera heilaga 
smurningarolíu, ilmsmyrsl, að hætti 
smyrslagerðarmanna. Þetta skal 
verða heilög smurningarolía. Með 
henni skaltu smyrja samfundatjaldið, 
örk sáttmálstáknsins, borðið ásamt 
öllum áhöldum þess, ljósa stikuna 
ásamt áhöldum hennar, reykelsisalt-
arið, brennifórnaraltarið ásamt öllum 
áhöldum þess og kerið ásamt stétt 
þess. Þú skalt helga þau svo að þau 
verði háheilög, sérhver sem snertir 
þau verður heilagur.

Þú skalt einnig smyrja Aron og 
syni hans og vígja þá til að þjóna sem 
prestar fyrir mig.

Þú skalt ávarpa Ísraelsmenn og 
segja: Þetta skal vera mér heilög 
smurningarolía frá kyni til kyns. 
Henni má ekki dreypa á hörund 
nokkurs manns og þið megið ekki 
búa til neitt annað með sömu aðferð, 
hún er heilög og skal vera ykkur 
heilög. Sérhver, sem gerir sams konar 
smyrsl og fær það óvígðum manni, 
skal upprættur úr þjóð sinni.“

Í Síraksbók 24:15 segir: „Af 
mér lagði angan líkt og af kanel 
og ilmviði, sætan ilm eins og af 
valinni myrru og galban, ilmkvoðu 
og marnögl, eins og af reykelsisilmi 
sáttmálatjaldsins.“ 

Samkvæmt Esekíl 27:19-21 var 
kanill verslunarvara á tímum Gamla 
testamentisins. „Frá Úsal fékkstu 
smíðajárn, kanel og reyr fyrir vörur 
þínar.  Dedan átti viðskipti við þig 
með söðuláklæði. Arabía og allir 
höfðingjarnir frá Kedar versluðu í 
umboði þínu og greiddu þér með 
lömbum, hrútum og geitum.“ 

Í 4:12-14 Ljóðaljóðanna ber 
karlkyns ljóðmælandinn laut ástkonu 
sinnar saman við garð með mörgum 
unaðs- og dýrum ilmjurtum. „Lokaður 
garður er systir mín, brúður, byrgður 
brunnur, innsigluð lind. Laut þín sem 
garður af granateplum,með gómsæta 
ávexti, henna og nardus, nardus og 
saffran,ilmreyr og kanel ,myrru 
og alóe og allar dýrustu ilmjurtir.“ 
En í Orðskviðunum 7:16-17 segir: 
„Ég hef búið rúm mitt ábreiðum, 
marglitum ábreiðum úr egypsku líni. 
Myrru, alóe og kanel hef ég stökkt á 
hvílu mína.“

Nytjar 

Í hundrað grömmum af kanil eru um 
59 kalóríur og mulinn kanill er um 
11% vatn, 85% kolvetni, 4% prótein 
og 1% fita. Auk þess sem kanill 
inniheldur talsvert af kalsíum, járni 
og K-vítamíni.

Af plöntunni eru það aðallega 
börkurinn og berin sem notuð eru til 
matargerðar. 

Kanill er mest notað sem krydd 
við matargerð og þá aðallega 
börkurinn og aldinin og þykir það 
víða gott á kjúkling og lambakjöt 
og út á grjónagraut með sykri. Á 
Vesturlöndum er kanill mest notaður 
í bakstur og til að bragðbæta áfenga 
drykki eins og gin og jólaglögg. 

Angan og bragð kanils kemur 
úr olíu sem er um 0,5 til 1% af 
plöntunni og það sagt blóðhreinsandi, 
verkjastillandi, sótthreinsandi og 
bæta meltinguna. Kanilreykelsi og 
kanilolía var sagt lostaörvandi og í 
eina tíð voru kanilstönglar reyktir 
í hallæri. 

Kanill á Íslandi

Í blöðum frá 1900 má sjá í 
auglýsingum þar sem boðinn er 
kanill til sölu og hugsanlegt að 
hann hafi verið álíka vinsæll hér á 
landi sem krydd og salt og pipar. Í 
Ljósmæðrablaðinu 5. tölublaði 1959 
segir að dúsa fyrir ungbörn hafi verið 
vinsæl í Danmörku langt fram á 19. 
öld og þegar börn hafi hvorki viljað 
brjóst né pela hafi læknar ráðlagt 
mæðrum að gefa þeim dúsu með 
graut með kanil og sykri. 

Kanill er líklega staðalbúnaður í 
flestum eldhúsum landsins í dag en 
óvíst hvort það sé eins mikið notað 
til matargerðar og það á skilið. Cinnamomum verum er sígrænt tré sem nær um 15 metra hæð.

Börkur kaniltrés. Afberkjuð kaniltré. 

Ceylin-kanill er unninn úr Cinna-
momum verum og þykir bera af kanil 
sem unnin er úr öðrum tegundum 
innan ættkvíslarinnar.

Kanilbörkur tilbúinn til vinnslu. 

Blöðin oft ilmsterk, gagnstæð, 
ljósrauð í fyrstu en verða dökkgræn 
með tímanum, glansandi, þykk og 
leðurkennd, egg- eða lensulaga, 
oddmjó og heilrennd.
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LANDSSAMBAND KÚABÆNDA

Erfiðir tímar í nautakjötsframleiðslu
Nautakjötsmarkaðurinn hefur 
tekið töluverðum breytingum 
undanfarið, ekki einungis vegna 
fækkunar ferðamanna í kjölfar 
COVID-19 heldur hefur tollaum-
hverfið einnig breyst. Saman 
hefur þetta töluverð neikvæð 
áhrif á framleiðslu og sölu nauta-
kjöts hér á landi og hefur afkoma 
bænda farið versnandi.

Innanlandsframleiðsla  
dregst saman

Framleiðsla og sala nautgripakjöts 
innanlands fyrstu 8 mánuði ársins 
2020 var tæplega 3.100 tonn. Það 
er 4,6% minni framleiðsla en á 
sama tímabili árið 2019 þegar 
fram leiðslan var um 3.240 tonn og 
árið 2018 þegar hún var um 3.225 
tonn. Á sama tíma hefur verð til 
bænda lækkað, fyrst um og upp úr 
síðastliðnum áramót, þegar verð á 
kýrkjöti fór niður um 10%, og nú í 
septembermánuði þegar bæði SS og 
KS lækkuðu verð hjá sér. Lækkun 
SS náði yfir ungneyti, ungar kýr og 
naut og nam allt að 9,5% og KS 
lækkaði verð fyrir ungneyti og kýr í 
lökustu flokkunum um allt að 23,3% 
% (verðfelling vegna fituflokkunar 
undanskilin). Má rekja verðlækk
unina til ýmissa samverkandi þátta 
samkvæmt fyrirtækjunum, s.s. 
langra biðlista, birgðasöfnunar á 
hakkefni og aukins innflutnings, auk 
um 75% verðlækkunar á tollkvóta 
frá Evrópusambandinu sl. 2 ár. 

Augljóst er að þessar verðlækk
anir munu hafa töluverðar afleið
ingar á búrekstur nautgripabænda, 
sem er í raun orðinn neikvæður 
miðað við síðustu verðlækkanir.  
Launaliður bóndans skerðist þannig 
enn frekar enda hefur bóndinn fáa 
vasa til að sækja sínar lækkanir úr. 
Meðalframleiðslutími fullbúins UN 
sláturgrips eru tæp 3 ár, rúm 2 ár á 
fæti m.v. 2019 og 9 mánuðir í burði.  
Það er því ljóst að sú framleiðsla 
sem bændur byggja þessa skertu 
afkomu sína á næstu misserin hefur 
þannig verið í bígerð síðan amk í 
ársbyrjun 2018.  

Afurðaverð til bænda fallið hratt

Þegar horft er til þróunar verð
skráa fyrir ungneyti (UN) eftir 
upptöku EUROP kerfisins frá 
áramótum 2018 er hægt að sjá að 
vigtað afurðarverð til bænda hefur 
einungis farið niður.  Landssamband 
Kúabænda hefur verið að vinna að 
afurðarverðsmeðaltali fyrir UN kjöt 
með sömu forsendum og sauðfjár
bændur hafa verið að taka saman 
afurðarverð til bænda.  

Á þessum tíma hefur hins vegar 
vísitala neysluverðs hreyfst í gagn
stæða átt, hefur hækkað um 8,5 % á 
meðan vigtað afurðarverð til bænda 
fyrir UN kjöt hefur lækkað um rúm 
10% með síðustu lækkunum nú í 
september. Öll aðföng og kostnaður 
hafa hækkað meðan verðið hefur 
lækkað og því augljóslega blikur á 
lofti. Það er því ljóst að þessi þróun 
þarf að liggja til grundvallar þegar 
bændur í dag undirbúa sig fyrir 
slátrun sumarsins 2023.  

Innflutningur 14,6% minni
en í fyrra

Innflutningur á nautgripakjöti fyrstu 
7 mánuði ársins er 670 tonn leiðrétt 
fyrir beini.  Þar af er einungis um 
5,5 tonn ófrosin, sem er minna en 
maður hefði ætlað. Ljóst er að eft
irspurnin eftir þessari tegund kjöts 
er nánast engin, innan við 1%, sem 
vekur upp spurningar um hinn 
mikla þrýsting sem var að heimila 
þennan innflutning. En markaður
inn nú er vissulega minni en áður 
sökum COVID19. Ferðamönnum 
fækkar og fólk er meira heimavið 
og veitingastaðir kaupa því minna 
en áður. 

Tollkvótar aukast áfram

En fækkun ferðamanna var reyndar 
hafin fyrr. Árið 2019 komu 14,1% 
færri ferðamenn til Íslands en 2018 
og má ætla að heildarfjöldi ferða
manna árið 2020 verði einungis 
brot af þeim fjölda sem gert var 
ráð fyrir í öllum spám. Þrátt fyrir 
þetta eru tollkvótar að aukast 

ár frá ári og um næstu áramót 
verður tollkvóti fyrir nautakjöt 
frá Evrópusambandinu til Íslands 
orðinn 696 tonn, tæplega sjöföldun 
frá því sem var árið 2017. Þegar 
vaxandi tollkvótar og minnkandi 
eftirspurn fara saman gerir það að 
verkum að það magn sem er að 
koma til landsins hefur meiri verð
myndandi áhrif á innanlandsfram
leiðslu. Haldi þróunin áfram gæti 
farið svo að allt nautakjöt sem flutt 
er inn til landsins sé á tollkvótum 
og því enn ódýrari en ella.

Í ljósi þessa höfum við fundað 
með utanríkisráðherra og lagt þunga 
áherslu á að tollasamningurinn við 
Evrópusambandið verði hið minnsta 

endurskoðaður, enda forsendur 
samningsins löngu brostnar.

Nýjar úthlutunarreglur tollkvóta 
þungar fyrir nautgriparæktina

Til viðbótar við aukningu á tollkvót
unum kemur svo að í júnílok var í 
fyrsta sinn beitt nýjum úthlutunar
reglum á tollkvótum, svokölluð hol
lensk leið. Kom breytingin verst út 
fyrir nautakjöt en verð á tollkvótum 
hríðféll og var þá einungis fjórð
ungur þess sem það var í upphafi 
árs 2018. Hafði Landssamband kúa
bænda varað við þessu frá upphafi 
viðræðna um innleiðingu þessa kerfis 
og höfum við nú óskað eftir fundi 

með landbúnaðarráðherra til að ræða 
þá erfiðu stöðu sem komin er upp 
fyrir samkeppnishæfni greinarinnar. 

Breyttir tímar kalla á ný ráð

Það hefur svo ótal margt gott áunnist 
undanfarin ár og þeim árangri má ekki 
glata. Nýtt erfðaefni í holdanautarækt 
er komið út í hjarðir víðsvegar um 
landið, bæði með sæðingum og 
Angus nautum sem seld hafa verið 
frá einangrunarstöðinni á Stóra 
Ármóti. Flokkun gripa þokast uppá 
við og veitinga og kjötiðnaðarfólk 
hefur haft orð á því að gæði innlendrar 
framleiðslu hafi aukist mjög á 
stuttum tíma. En til að halda uppi 
sterkri hagsmunagæslu í harðnandi 
samkeppni er mikilvægt að gögn séu 
til staðar, gefi rétta mynd af stöðunni 
hverju sinni og séu sett fram á 
aðgengilegan hátt. Við hjá LK höfum 
óskað eftir að gögn um innflutning 
berist fyrr en hefur verið sem og 
að skráningar á birgðum og sölu í 
opinberum gögnum séu nákvæmari. 
Þá er einnnig gerð gagnagrunns 
fyrir fyrrgreint afurðarverðsmeðaltal 
nautgripa í vinnslu hjá samtökunum.

Samkeppni við innflutt matvæli fer 
líka harðnandi og við þreytumst seint 
á að berjast fyrir betri merkingum til 
neytenda, hvort sem er í búðum, á 
veitingustöðum eða í mötuneytum. 
Það er ekki nóg að eiga gögnin, það 
þarf líka að huga að markaðssetningu 
vörunnar. Um þessi mál hefur verið 
rætt á flestum fundum bænda 
undanfarin ár og erum við hjá LK nú 
að vinna að gerð sérstakrar merkingar 
fyrir íslenskt nautakjöt svo greinilegra 
sé fyrir neytendur að um sé að ræða 
íslenska vöru. Hafa sláturleyfishafar 
og kjötvinnslur tekið vel í slíkar 
merkingar og vonumst við eftir að 
sjá afrakstur þeirrar vinnu í búðum 
landsmanna fyrir lok þessa árs. 

Þau eru mörg og fjölbreytt 
verk efnin sem þarf að ráðast í í 
nautakjötsframleiðslu á Íslandi. En við 
búum hins vegar vel að eiga fagfólk 
víða um land sem starfar af reynslu, 
þekkingu og hugsjón. Við stöndum á 
tímamótum þar við getum með réttum 
handtökum og bættu erfðaúrvali náð 
fram mikilli framþróun í gæðum 
nautgripakjöts. Deilum þekkingu, 
hugum vel að fóðrun, náum fleiri 
gripum í hærri flokka og verum stolt 
af framleiðslunni okkar.  

Höfundar: 
Margrét Gísladóttir,
framkvæmdastjóri 
Landssambands kúabænda, 
Höskuldur Sæmundsson,
verkefnastjóri markaðsmála 
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Sala og innfluttningur fyrstu 7 mánuði ársins

Innlend sala Innflutt nautgripakjöt leiðrétt f. beini

Margrét Gísladóttir.

Höskuldur Sæmundsson.
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Allir þekkja ævintýrið um nýju 
fötin keisarans eftir H. C. Ander
sen. Þegar keisarinn gekk út á götu 
í nýju fötunum hrópaði lýðurinn 
hvað nýju fötin keisarans séu glæsi
leg og sitji vel. Enginn vildi láta á 
því bera að hann sæi ekkert. En 
lítið barn hrópaði upp yfir sig: „En 
keisarinn er ekki í neinum fötum.“ 

Málið varðar Áhættumat erfða
blöndunar sem fyrst var gefið út af 
Hafrannsóknastofnun árið 2017, 
starfshópur um stefnumótun í fisk
eldi lagði til að notað væri sem 
stjórnsýslutæki og Alþingi staðfesti 
í lögum um fiskeldi árið 2019.

Lítil fagleg gagnrýni

Það eru margir í spori litla drengsins 
en fáir þora að stíga fram og gera 
athugasemdir. Undirritaður hefur 
ákveðið að stíga fram þar sem honum 
blöskrar vinnubrögðin í aðdraganda 
og setningu laga um fiskeldi þar 
sem m.a. áhættumat erfðablöndunar 
var lögfest. Um vinnubrögðin 
hefur verið fjallað í sjö greinum í 
Morgunblaðinu. Í greinaflokki í 
Bænda blaðinu hefur verið fjallað 
um áhættumat erfðablöndunar og er 
búið að birta átta greinar og er þetta 
níunda og jafnframt síðasta greinin. 
Áhættumat erfðablöndunar gengur út 
á að tryggja fjárhagslega hagsmuni 
laxeldisfyrirtækja í meirihlutaeigu er
lendra aðila en hefur mjög takmarkað 
ef nokkuð með umhverfisvernd að 
gera. Af skiljanlegum ástæðum stíga 
forustumenn laxeldisfyrirtækja ekki 
fram með gagnrýni enda er það þeirra 
hagur að áhættumati erfðablöndunar 
verði viðhaldið.  

Fjárhagslegur ávinningur
ræður för

Það er ljóst að kostnaður laxeld
isfyrirtækja vegna umhverfis mála 
er minni hér á landi en t.d. Noregi 
og er það óheppilegt. Uppbygging 
greinarinnar hefur miðast við að 
ná sem mestum fjárhagslegum 
ávinningi til handa fyrirtækjum 
í meirihlutaeigu erlendra aðila. 
Stefnumótun greinarinnar byggist 
á að tryggja sérhagsmuni fyrirtækja 
í meirihlutaeigu erlendra aðila á 
kostnað umhverfismála og minni 
íslenskra fiskeldisfyrirtækja og 
samfélaga eins og farið hefur verið 
inn á í greinum í Morgunblaðinu.  
Mikilvægt er að þegar horft er fram 
á veginn að haft verði að leiðarljósi 
að laxeldi í sjókvíum starfi í sem 
mestri sátt við aðra hagsmunaaðila 
og sitt nærsamfélag. Til að svo geti 
orðið þarf mikla hugarfarsbreytingu 
hjá þeim sem hafa leitt þróun fisk
eldis á Íslandi á síðustu árum. 

Úttekt á áhættumatinu

Í umsögnum við fiskeldisfrum
varpið voru gerðar fjölmargar 
athuga semdir við áhættumat erfða
blöndunar og varð það til þess að 
sett var sérstakt ákvæði til bráða
brigða ,,… að rýna aðferðafræði sem 
Hafrannsóknastofnun notar við mat á 
burðarþoli og við gerð áhættumats“. 
Þann 23. mars 2020 skipaði ráðherra 
síðan nefnd sem skilaði af sér skýrslu 
sem lögð var fram á Alþingi þann 
25. ágúst. Þrír sérfræðingar skrifuðu 
skýrsluna og komu með kurteislegar 
en þó alvarlegar athugasemdir við 
aðferðafræði áhættumats erfða
blöndunar sem í  meginatriðum eru 

í takt við þær athugasemdir sem 
gerðar hafa verið í fyrri greinum. 
Stuðst verður við niðurstöður og 
ábendingar í skýrslu nefndarinnar 
í öðrum greinum sem skrifaðar 
verða og tengjast ekki endilega 
beint áhættumati erfðablöndunar.  Í 
því sambandi fjalla um atriði sem 
nefndin fékk ekki upplýsingar um 
s.s. grunngögn um litlar viðkvæmar 
veiðiár sem virðist eiga að fórna hér 
á landi. 

Breytingar á áhættumatinu

Eins og fram kemur í fyrri greinum 
eru gerðar fjölmargar athugasemdir 
við áhættumat erfðablöndunar enda 
að óbreyttu ónothæft og getur 
beinlínis verið skaðlegt íslenskum 
laxastofnum. Endurskoðað áhættu
mat erfðablöndunar var kynnt þann 
19. mars 2020 en þar kemur m.a. 
eftirfarandi fram:

,,Með myndbandsupptökubún
aði sem verður staðsettur nálægt 
árósum veiðiáa verður hægt að telja 
fiska, leggja mat á fjölda lúsa og 
greina hvort fiskur er af eldisupp
runa. Í sambandi við þann búnað 
verði gerð viðbragðsáætlun vegna 
stórra sleppinga úr sjókvíum, sem 
er mikilvægt að sé til staðar svo 
bregðast megi við ef mikið magn 
eldislaxa sleppur. Lögum sam
kvæmt er það á forræði Fiskistofu 
en mat á miklum neikvæðum 

áhrifum slíkra sleppinga er á 
hendi Hafrannsóknastofnunar. Þá 
þarf að vera til búnaður til að skilja 
frá strokulaxa í slíkum tilfellum, 
eða aðrar aðferðir við að fjarlægja 
strokulaxa úr ám.“ Hér er um að 
ræða grundvallarbreytingu á þeirri 
aðferðafærði sem lagt var upp með 
í áhættumati erfðablöndunar.  Í 
fyrstu útgáfu áhættumatsins frá 
2017, var lagt upp með að horfa á, 
gera ekkert strax, fyrr en skaðinn 
er skeður. Hafrannsóknastofnun á 
eftir að skilgreina hvað er átt við 
með stórum sleppingum þegar farið 
verður í aðgerðir að fjarlægja eldis
lax úr veiðiám. Jafnframt á eftir að 
koma fyrir búnaði við myndbands
upptökubúnaðinn til að hægt verði 
að skilja frá eldislaxinn. 

Úthlutun framleiðsluheimilda

Áhættumat erfðablöndunar er 
notað til að úthluta framleiðslu
heimildum til eldis á frjóum laxi 

og hefur nú verið úthlutað tvisvar 
sinnum og spáð er í framhaldi út
hlutanna:

• Fyrsta úthlutun: Strax á árinu 
2017 lagði Hafrannsókna
stofn un til 71.000 tonna eldi 
á frjóum laxi og byggðu þeir 
útreikningar að stórum hluta 
á röngum forsendum í reikni
líkaninu, sem fyrst og fremst 
byggist á því að gengið er út 
frá of fáum veiðiám með laxa
lykt og of mikilli dreifingu á 
eldislaxi í veiðiár. 

• Önnur úthlutun: Mikill 
þrýstingur hefur verið á að 
auka framleiðsluheimildirn
ar. Það kemur síðan á óvart að 
framleiðsluheimildir á frjóum 
laxi eru auknar strax um vorið 
2020 og áfram er stuðst við 
rangar forsendur í reiknilíkani 
áhættumats erfðablöndunar.  
Framleiðsluheimildir voru 

auknar upp í 106.500 tonn, 
eða um 35.000 tonn. 

• Þriðja úthlutun: Áfram verð
ur haldið með að þrýsta á að 
auka framleiðsluheimildir og 
þegar farin verður sú leið að 
grípa strax til aðgerða við 
stærri slysasleppingar skapast 
svigrúm til að auka heimild
ir enn frekar, en að óbreyttu 
verður áfram stuðst við rangar 
forsendur í reiknilíkaninu. 

• Fjórða úthlutun:  Þegar komið 
er að þeim tímapunkti að 
norsku leiðinni verður fylgt, 
þ.e.a.s. fjarlægja allan sjáan
legan eldislax úr veiðivatni 
fyrir hrygningu, verður hægt 
að auka framleiðsluheimild
ir mikið og þá jafnframt er 
áhættu mat erfðablöndunar 
búið að missa tilgang sinn. 

Áhættumat erfðablöndunar 
verður óþarft

Þegar að fjórðu úthlutun kemur 
mun engin þörf vera á áhættumati 
erfðablöndunar og niðurstaðan 
sú að það var aðeins notað til að 
úthluta framleiðsluheimildum til 
laxeldisfyrirtækja í meirihlutaeigu 
erlendra aðila. Umhverfissóðunum 
verður gert skylt að fjármagna 
aðgerðir við tiltekt eftir um
hverfisslys og þannig norska 
leiðin virkjuð.  Laxeldisfyrirtæki í 
meirihlutaeigu erlenda aðila fengu 
framleiðsluheimildir ódýrt, enda 
sömdu þeir leikreglurnar sjálfum 
sér og sínum til fjárhagslegs ávinn
ings á kostnað nærsamfélagsins og 
íslenskra fiskeldisfyrirtækja. Það 
getur því vart talist  ósanngjarnt 
að laxeldisfyrirtæki í meirihluta
eigu erlendra aðila taki til eftir 
sig og fjármagni tiltekt eftir um
hverfisslys eins og er almennt 
viðhaft hér á landi.

Valdimar Ingi Gunnarsson 
Höfundur er sjávarútvegs-
fræðingur og hefur m.a. unnið 
við ýmis mál tengd fiskeldi í 
rúm þrjátíu ár.

Austurvegi 69  //   800 Selfoss  //   480 0400  //   jotunn.is  //   jotunn@jotunn.is

LANDBÚNAÐARDEILD AFLVÉLA
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Eigum nokkrar Valtra  
dráttarVélar á tilboðsVErði!

FISKNYTJARFISKNYTJAR&&NÁTTÚRANÁTTÚRA

Valdimar Ingi Gunnarsson

Áhættumat erfðablöndunar í nýju föt keisarans

Fóðurprammi við sjókvíar á Vestfjörðum.

Bænda
8. 8. októberoktóber
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PLÖNTURPLÖNTUR&&PLÖNTUHEITIPLÖNTUHEITI

Að gera kleinu úr líparíti; mikilvægi fræðiheita
Mörgum er illa við fræðiheiti 
plantna og kjósa heldur að halda 
sig við íslensk heiti. Gott og vel, 
enda mörg íslensku heitin afar fal-
leg og vel heppnuð. Hins vegar eru 
ekki til íslensk heiti á allar plöntur 
og auk þess oft heppilegra að vita 
fræðiheitin, vilji maður leita sér 
nánari upplýsinga. 

Fræðiheitin segja okkur líka 
oft meira um plöntuna, á meðan 
almennu heitin geta jafnvel verið 
villandi. Randagin er t.d. ekki nýtt 
íslenskt gin, heldur blómplanta sem 
nefnist Linaria repens á fræðimálinu.

Lin naría?

En hvað segir fræðiheitið okkur 
um plöntuna? Linaria vísar til þess 
að hún tilheyrir þeirri ættkvísl og 
á eflaust margt sameiginlegt með 
ættingjum sínum. Repens í nafninu 
vísar til þess að plantan liggur flöt, 
skríður um og festir svo rætur hér og 
þar. Nefna má skriðsóley, hvítsmára 
og húsapunt sem dæmi um þessa 
skriðulu hegðun í íslensku flórunni. 
Blóðberg hegðar sér svosem ekki 
ósvipað, án þess þó að bera þess 
merki í nafninu. 

Skríður barn, skríður bleia

En aftur að latínunni. Þegar maður 
lærir orð sem vísar til skriðullar 
hegðunar, veltir maður auðvitað 
fyrir sér hvar annars staðar þetta 
gæti átt við. Lýsingin gæti átt við 
um unglinga, eða jafnvel ungbörn. 
Þau skríða jú um og festa stundum 
rætur í dágóða stund. Alþjóðlegur 
þýðandi sem ég fann á netinu lagði 
til „Liberi repens“ sem þýðingu á 
„skriðul börn“.

 Þar datt maður auðvitað lengra 
ofan í holuna og týndi sér í latínunni. 
Endingar skipta máli. Libero þýðir 
t.d. ókeypis, sem rímar afar illa við 
verðlagningu á samnefndum bleium. 
Libera þýðir afhenda og liber er bók. 
Næsta spurning til þýðandans var 
augljós: „Liberi libera libero liber“ 
hlýtur þá að þýða „Börn afhenda 
ókeypis bók“? Nei, ekki hélt hann 
það. Þetta þýddi hann sem „Frítt 
frítt frítt“. Ekki er öll vitleysan eins. 
Líklega skiptir samhengi og röðun 
einnig máli. Nema þýðandinn sé 
bara ekki eins klár og hann heldur.

Gekk Bólu-Hjálmar um
með dvergaslæðu? 

Nóg um það. Ekki tími til að læra 
latínu núna. Virðist allt of mikið 
ves en. Skoðum frekar fleiri skriðular 
plöntur. Hvar finnur maður víðar 
„repens“? Flottasta plöntunafnið í 

hópnum er líklega klakadrottning. 
Drottningu hæfir þó varla að skríða, 
en líklega hefur heitið klakaungbarn 
þótt óþjált. Heldur eðlilegra 
kannski að maður búist við að sjá 
dvergaslæðu (Gypsophila repens) 
og lágdeplu (Veronica repens) 
liggjandi við jörðu. Einnig slæddist 
þarna með Dermatitis repens. Ekki 
er þar á ferð planta, heldur kvilli sem 
hrjáir okkar stærsta líffæri: húðina. 
Skilgreint sem „Langvinnt og þrálátt 
form bólukvilla í húð yst á fingrum 
og tám“. Hafandi nýlega lært um 
orðið „repens“ gefum við okkur að 
kvillinn hljóti að vera skriðull. Ætli 
Bólu-Hjálmar hafi kynnst þessu? 

Skríða úlfaldar í eyðimörkinni?

Svar er ekki á reiðum höndum, því 
augað rataði fljótt á hið skriðula úlf-
aldablóm (Kleinia repens). Næsta 
verkefni var því að finna stað á 
Íslandi þar sem úlfaldablóm vex 
upp úr mýflugnagrasi (Liparis loes-
elii), eða jafnvel í jarðvegi úr sam-
ansöfnuðum leifum mýflugnagrass. 
Hið raunverulega dæmi um úlfalda 
úr mýflugu. Athugun á lýsingum 
þessara plantna gerði manni þó 
fljótt ljóst að þær væru ólíklegar til 
að vaxa saman og hvorug þeirra lifir 
villt á landinu okkar fína, þó íslensk 
heiti þær hafi. Myndin verður því 
ekki að veruleika að sinni. Að gera 
Kleinia repens úr Liparis loeselii, 
er þó auðveldlega hægt að snara 
yfir í vitleysuna: – „Að gera kleinu 
úr líparíti“.

Stefnumót við plöntur 

Fræðiheitin segja auðvitað bara 
rétt formálann. Plöntulýsingar gefa 
okkur þær upplýsingar sem vantar. 
Með fræðiheitin í farteskinu getum 
við flett upp plöntulýsingum svo að 
segja hvar sem okkur lystir. Í ljósi 
þess að flestar plöntur sem hér finn-
ast, eiga sér heimili mun víðar um 
heiminn, er augljós hagur í slíku. Ég 
verð þó að játa að næstu vangaveltur 
snerust um nýtingu plantnanna á 
sínum eigin plöntulýsingum. Ætli 
plöntur myndu lýsa sér á sama hátt 
og við lýsum þeim? Hvernig myndi 
plöntu „Tinder“ líta út? Ættum við 
kannski sjálf að taka upp sambæri-
legan orðaforða til eigin lýsinga?

 Fremur harðger og frjó. Vöxtur 
breiður, en að mestu uppréttur. 
Axlablöð oft með purpurarauða 
slikju og dálítið af brúnum blett-
um. Egglaga, randhærð króna með 
löngum hárum, þó öllu hárlausari 
eftir því sem ofar dregur. Oft, en 
ekki alltaf, tennt.

Leggir langir, hárlausir og oft 
rytjulegir. Fær gjarnan sveppasýk-
ingar.

Miðhlutinn á stuttum stilk. Pípan 
mjó, áberandi vörtótt. Oft upprétt 
eða uppsveigð, en styttri og hang-
andi eftir að fræjum hefur verið 
slöngvað burt. Þrífst best í hálf-
skugga eða sól.

 
Fræðiheitin opna nýjan heim

Þó fræðiheitin kunni að virðast 
flókin, eru þau afar nytsamleg. 
Svo sem ástæðulaust að skella sér 
í háskólanám í latínu til þess eins að 
læra meira um plöntur. En með því 
að venja sig á að nota fræðiheitin 
fer maður smám saman að muna 
alengustu hluti. Félagsskapurinn 
frómi, Garðyrkjufélag Íslands, 
myndi væntanlega nefnast Hortorum 
Cultus Societas Islandiae á latínu, 
svo dæmi sé tekið. Garður+menning 
er garðyrkja og seinni helmingurinn 
einfaldlega Félag Íslands. Annars 
er ég reyndar að hugsa um að 
bæta plöntu í garðinn. Skyldi ég 
velja fjalldrapa (Betula nana – 
ættkvísl: birki. Smávaxin), svartylli 
(Sambucus nigra – ættkvísl: yllir. 
Svört), rauðrifs (Ribes rubrum – 
ættkvísl: rifs. Rautt) eða sólber 
(Ribes nigrum – ættkvísl: rifs. 
Svört)? Kannski maður skelli 
sér bara á ætihvönn/englahvönn 
(Angelica archangelica) enda 
margrómuð heilsuplanta og 
bragðbætir. En þar flækist málið 
aðeins. Angelica vísar okkur á 
ættkvíslina hvönn. Archangelica er 
hins vegar aðlagað úr gríska heitinu 
fyrir erkiengil, enda átti einn slíkur 
að hafa sagt til um notkun hennar til 
lækninga. Fræðiheitin geta auðvitað 
verið misjafnlega lýsandi, en það 
er engin ástæða til að óttast þau. 
Svo fremi sem maður fer ekki 
um víðan völl frekar en að halda 
fókus, þá er þetta ekkert svo flókið. 
Þaðan af síður ástæða til að gera 
úlfalda úr mýflugu. Já eða kleinu 
úr líparíti. (Ritað með fyrirvara um 
lauslegar þýðingar og arfaslakan 
útúrsnúning). 
 Kristján Friðbertsson

Ég sagði nú reyndar randagin (Linaria repens), ekki randagras (Phalaris 
arundinacea). Þarna hefði fræðiheitið átt að hjálpa.

Þótt ótrúlegt megi virðast, eiga sveppaldin líka sín fræðiheiti.

Samkvæmisleikurinn „sólber eða 
snigill“ slær alltaf í gegn á hverju 
stefnumóti.

Kristján Friðbertsson.

Dráttarvélar  
á ferð
flest dráttarvélaslys á vegum úti verða þegar vél mætir 
öðru ökutæki eða keyrir út af. Gætið að því að fara 
ekki of nærri lausum vegköntum og hagið akstri eftir 
aðstæðum.

Hvað getur þú gert til að auka öryggi í umferðinni?

• Notaðu speglana og fylgstu með umferðinni á eftir þér

• Notaðu stefnuljós

• Er ljósabúnaður í lagi?

• Sjáðu til þess að stefnu- og bremsuljós sjáist vel

• Ekki gleyma að slökkva á vinnuljósum á vegum úti

• Aktu með varúð

• Forðastu hraðar beygjur

• Forðist akstur dráttarvéla á vegum þegar     
 umferðarþunginn er mikill.

• Stillið hraða miðað við farm og bremsueiginleika 
 dráttarvélarinnar.

• Akið með ámoksturstæki í lágri stöðu, um 20-30 cm frá   
 jörðu, og gætið þess að þau hindri ekki útsýni úr stýrishúsi.

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

er þitt bú  
öruGGur  
oG Góður  
vinnustaður?
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Söfnunarstaður Flutningsaðili Sími Ullarpokar fást hjá Sími

Mosfellsbær Ístex hf. Völuteig 6 566-6300 Ístex hf. Völuteig 6 566-6300

Borgarnes Magnús Kristjánsson 832-1557 KB. Búrekstrardeild 430-5500

Snæfellsnes Velverk. Ystu Görðum 894-7257 Ragnar og Ásgeir Grundarfirði 430-8100

Búðardalur Biggi Upp ehf 691-4995 KM þjónustan Búðardal 434-1611

Saurbær Biggi Upp ehf 691-4995 KM þjónustan Búðardal 434-1611

Króksfjarðarnes Biggi Upp ehf 691-4995 KM þjónustan Búðardal 434-1611

Barðaströnd Biggi Upp ehf 691-4995 Barði Sveinsson Innri-Múla 456-2019

Þingeyri Biggi Upp ehf 691-4995 Hákon S. Unnsteinsson Ketilseyri 849-8364

Flateyri Biggi Upp ehf 691-4995 Hákon S. Unnsteinsson Ketilseyri 849-8364

Ísafjarðardjúp Biggi Upp ehf 691-4995 Hákon S. Unnsteinsson Ketilseyri 849-8364

Hólmavík Strandafrakt 892-4646 Strandafrakt 892-4646

Bitrufjörður Strandafrakt 892-4646 Strandafrakt 892-4646

Borðeyri Strandafrakt 892-4646 Kaupfélag V-Hún, pakkhús 455-2325

Hvammstangi Ullarþvottastöð 483-4290 Kaupfélag V-Hún, pakkhús 455-2325

Blönduós Ullarþvottastöð 483-4290 Lífland Blönduósi 540-1155

Sauðárkrókur Ullarþvottastöð 483-4290 Kaupfélag Skagfirðinga, Verslunin Eyri 455-4610

Akureyri Rúnar Jóhannsson 847-6616 Bústólpi Oddeyrargötu 460-3350

Húsavík Rúnar Jóhannsson 847-6616 Bústólpi-Húsavík. Trausti 458-8980

Mývatn Rúnar Jóhannsson 847-6616 Bústólpi-Húsavík. Trausti 458-8980

Kópasker Vökvaþjónusta Eyþórs 893-1277 Vökvaþjónusta Eyþórs, Kópaskeri 893-1277

Þórshöfn Vökvaþjónusta Eyþórs 893-1277 Vökvaþjónusta Eyþórs, Kópaskeri 893-1277

Vopnafjörður Vökvaþjónusta Eyþórs 893-1277 Vökvaþjónusta Eyþórs, Kópaskeri 893-1277

Egilsstaðir Sverrir Þór Sverrisson 865-0240 Landstólpi 480-5610

Höfn Biggi Upp ehf 691-4995 KASK Höfn Hornafirði 470-8222

Kirkjubæjarklaustur Biggi Upp ehf 691-4995 N1 - Kirkjubæjarklaustri 487-4628

Vík Biggi Upp ehf 691-4995 Ragnar S. Þorsteinsson 864-9628

Hvolsvöllur Þórður Jónsson 893-2932 Þórður Jónsson 893-2932

Flúðir Biggi Upp ehf 691-4995 Fóðurblandan Selfossi 570-9840

Selfoss Biggi Upp ehf 691-4995 Fóðurblandan Selfossi 570-9840

Móttökustaðir fyrir ull og afhending umbúða 2020/21

Vinsamlega gætið að því að hafa aðeins 20-25 kg í hverjum ullarpoka!
www.istex.is og www.ullarmat.is

Á FAGLEGUM NÓTUMÁ FAGLEGUM NÓTUM

Staða í ullarmálum vegna COVID-19
Það hefur skapast mjög skrýtin og 
snúin staða í ullarmálum vegna 
COVID-19. Mörg ullarvinnslu-
fyrirtæki hafa víða um heim verið 
lokuð síðan í lok mars eða hafa 
verið að vinna á litlum afköstum. 
Ullarbirgðir hafa því safnast 
saman um allan heim og algjört 
verðhrun hefur orðið á ull. Norilia, 
sem safnar saman og vinnur 
norska ull, setti alla ullarflokka 
í 0 kr. 

Sá hluti íslenskrar ullar sem nýtist 
ekki beint í vinnslu Ístex hefur verið 
fluttur út. Hér er aðallega um að 
ræða annan flokk (H2), þriðja flokk 
(H3), mislitan annan flokk (M2), 
heilsársull og snoð. Þessi ull er að 
mestu notuð í gólfteppaband. Þetta 
er iðnaðargeiri sem hefur átt mjög 
erfitt á COVID-19 tímum. Það er því 
ljóst að erfið staða er komin upp með 
þann hluta íslenskrar ullar sem hefur 
farið í útflutning.  

Þá hefur jafnframt dregist saman 
sala á ullariðnaðarbandi sem notað 
er í framleiðslu á ullarflíkum fyrir 
ferðamenn. Eitthvað sem fer vonandi 
aftur í gang þegar ferðafólk kemur 
aftur til Íslands.

Það er því ljóst að Ístex verður 
að lækka verulega verð í þessum 
útflutningsflokkum af ull. 

Í vinnslu á Lopa vantar lambsull 
og sauðaliti, það verð mun því 
haldast óbreytt frá fyrra ári. Þá eru 

ákveðin tækifæri í svartri vetrarull 
og mislitri lambsull.  

Flutningar á ull

Stefnt er að því að sækja ull til bænda 
eins og vant er. Ístex mun þó þurfa að 
draga úr kostnaði við þvott. Það mun 
þýða minnkuð afköst sem gæti þýtt 
að á ákveðnum tímapunktum í vetur 
þurfi að dreifa álaginu og seinka 
móttöku. Aðstæður eru mismunandi 
hjá bændum. Því biðjum við þá sem 
eiga betra með þetta en aðrir að hafa 
samband við Ístex. Þá erum við sér-
lega þakklátir þeim sem búa innan 
100 km frá Þvottastöð Ístex og geta 
komið með ull í lok október/byrjun 

nóvember, þannig að hægt sé að ná 
nægu magni til að byrja þvott fyrr.

Það er mikilvægt að bændur skrái 
ullina sína strax inn á Bændatorg 
strax eftir rúning. Þannig skilast 
greiðslur hraðar til bænda og auð-
veldara er að skipuleggja ullarsöfn-
un. Allar frekari upplýsingar má 
finna á Ullarmat.is.

Prjónarar og sængur til hjálpar

Staða Ístex er þó sérstök þar sem fé-
lagið hefur mismunandi tekjulindir. 
Eftirspurn í Lopa handprjónaband 
hefur það sem af er ári verið með 
ólíkindum bæði hérlendis og er-
lendis. Prjónarar hafa verið afar 
duglegir við prjónaskap. Bulla mætti 
með það að Lopi sé líklega ferskari 
en lambakjöt kominn til neytanda. 
Nú eru báðar kembivélar félagsins 
á fullu í handprjónabandvinnslu og 
hafa kvöldvaktir verið settar á við 
dokkun og pökkun til að hafa við 
eftirspurn. 

Ístex hefur þróað sérþvegna ull 
sem hentar vel í sængur, kodda og 
ýmiss konar fatnað. Félagið hefur 
sjálft byrjað að selja sængur, yfir-
dýnur og kodda með þessari ull á 
Lopidraumur.is. Jafnframt hefur 
slík sérmeðhöndluð ull verið í próf-
unum hjá erlendum og innlendum 
hönnuðum og framleiðendum. Það 
er skemmtilegt að geta sagt frá 

því að um 30 tonn voru seld beint 
til erlendra sængurframleiðenda í 
ágústlok. Þeim, sem eru áhugasöm 
um þessa ull og sængur, er velkom-
ið að koma í heimsókn til Ístex og 
skoða. Þá verða nokkur af þessum 
efnum til sýnis á Hönnunarsafni 
Íslands næstu vikurnar.

Lokaorð

Íslenska ullin er og verður áfram 

mikilvæg. Þá hefur Lopi verið eins 
konar hornstykki í því íslenska vöru-
úrvali og hönnun sem ferðamönnum 
hefur staðið til boða. Jafnframt því 
að skapa mörgum atvinnu. Hins 
vegar hafa Íslendingar prjónað sig 
út úr erfiðari tímum en þessum. Nú 
skiptir samvinna og sköpun góðra 
hluta miklu máli. 

Sigurður Sævar Gunnarsson
Framkvæmdastjóri Ístex

Ullarverð 2021 - kr/kg Áætlun ANR (birt með fyrirvara)
Flokkur
Haustull
H-Lamb 515 kr/kg 914 kr/kg 1.429 kr/kg
H-1 Flokkur 370 kr/kg 823 kr/kg 1.193 kr/kg
H-2 Flokkur 40 kr/kg 549 kr/kg 589 kr/kg
H-3 Gróft Flokkur 20 kr/kg 549 kr/kg 569 kr/kg
H-2 Lamb (lítið gölluð) 415 kr/kg 823 kr/kg 1.238 kr/kg
M-Svart 370 kr/kg 731 kr/kg 1.101 kr/kg
M-Grátt 370 kr/kg 731 kr/kg 1.101 kr/kg
M-Mórautt 370 kr/kg 731 kr/kg 1.101 kr/kg
M-2 Flokkur 0 kr/kg 183 kr/kg 183 kr/kg
M-2 Lamb 370 kr/kg 275 kr/kg 645 kr/kg

Vetrarull
Heilsársull 20 kr/kg 549 kr/kg 569 kr/kg
Snod 20 kr/kg 549 kr/kg 569 kr/kg
M-Svart 60 kr/kg
M-Grátt 60 kr/kg
M-Mórautt 60 kr/kg
M-2 Flokkur 0 kr/kg 183 kr/kg 183 kr/kg

2020 SamtalsVerð frá Ístex

Sigurður Sævar Gunnarsson.

Bænda  56-30-30056-30-300

Akureyri · Sími 465 1332

www.buvis.is

Vorum að fá vandaðar 
gripaflutningakerrur 

Bensínknúnir 
staurahamrar 
frá Petrol Post 
með Honda mótor

Verð kr. 369.000.- án vsk.

16” dekk
Heildar burðargeta 3.5 tonn

Verð kr. 1.678.000.- án vsk.
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Senn kemur vor – ný plata Magnúsar bónda á Stóru-Ásgeirsá:

Íslensk náttúra í lykilhlutverki
Magnús Ásgeir Elíasson, 
bóndi á Stóru-Ásgeirsá í 
Vestur-Húnavatnssýslu, 
gaf nýlega út á Spotify 
tíu laga hugljúfan disk 
sem ber heitið „Senn 
kemur vor“. Er þetta 
önnur plata Magnúsar, 
en hin hét Legg af stað 
og kom út 2014. 

Magnús samdi sjálfur 
öll lögin á plötunni og á 
þar þrjá texta. Hann býr 
með um 100 sauðfjár, um 
50 hross og nokkrar geitur 
og rekur ferðaþjónustu 
og, hestaleigu á bænum 
Stóru-Ásgeirsá. Auk þess 
heldur hann úti pöbb sem 
kallaður er Mjólkurhúsið 
þar sem hann tekur 
gjarnan lagið fyrir gesti. 
Hann sagði í samtali við 
Bændablaðið að platan 
komi bæði út á CD-diski 
og sem vínylplata. 
Ætlunin hafi líka verið 
að fylgja plötunni eftir 
með hljómsveit og tón-
leikahaldi en Magnús 
sagði nokkra óvissu um 
hvernig því yrði háttað 
vegna COVID-19. Hugsanlega 
fari hann bara sjálfur með gítar 
um landið að kynna plötuna.   

Bjartsýnin vex með vorinu

Í titillaginu á plötunni Senn kemur 
vor er fjallað um bjartsýnina sem 
vex með vorinu ár hvert samhliða 
gróðrinum. Þar eru bændur í stóru 
hlutverki við að yrkja jörðina. 

Sunnanblærinn fjallar um 
sumarkyrrðina og sólsetur í 
sunnanblænum. 

Þriðja lagið, Annar heimur, 
er í talsvert hraðari takti þar sem 
forynjur og tröll fá sinn sess. 

Í draumi barns er síðan haldið 
áfram á hugljúfum nótum þar sem 

sólin sendir geisla ljóma alveg út 
á fjörð. 

Í fimmta laginu, sem heitir 
Hamingja, er Magnús kominn út 
í dynjandi takfast stuðlag. Hann 
segir að það hafi eiginlega verið 
samið með Landsmót hestamanna 
í huga sem fram átti að fara í sumar 
en ekkert varð af vegna COVID-
19. Þar er sungið um sambandið 
milli manns og hests og hefði án 
efa hitt beint í mark á slíku móti. Í 
því er mikil brýning um að hugsa 
fram á veginn með bros á vör þrátt 
fyrir brekkur og mótlæti. 

Sjötta lagið heitir Ásdís þar 
sem ósvikinn reggae-taktur fær 
svo að njóta sín. Magnús segir 
að þótt lagið sé tileinkað góðri 

vinkonu hans sem heiti Ásdís 
þá eigi textinn í raun við ljúft 
reiðhross, sem hann segir einstaka 
meri sem beri líka nafnið Ásdís. 
Fólk átti sig á því þegar það hlustar 
vel á textann. 

Sjötta lagið heitir Gæfan og 
fjallar um landið ljúfa og kæra. 
Síðan heldur Magnús áfram í 
áttunda laginu sem heitir Sú Sól, 
sem er ástaróður en textinn er 
eftir Sigmund Sólmundarson sem 
Magnús hrósar á hvert reipi fyrir 
lagni við textasmíði.  

Glíman við náttúruöflin

Lagið Stormur er númer níu og hefur 
af öðrum ólöstuðum vakið einna 
mesta athygli af lögum plötunnar. 
Það er tileinkað íslenska hestinum 
og samskiptum hesta og manna. Þar 
lýsir Magnús Ásgeir þeim raunum 
sem hann lenti í í óveðri sem brast 
á norðanlands í desember 2019, 
þar sem fjölda hrossa fennti á kaf 
og drápust. Reyndi hann að bjarga 
hrossum sínum með því að grafa þau 
úr fönn í vonskuveðri með skóflu, en 

þurfti samt að horfa þar á eftir sex 
ferfættum vinum sínum tapa fyrir 
náttúruöflunum. Sorgin var ólýsanleg 
og skín sú tilfinning vel í gegn í 
þessu lagi og mjög lýsandi texta. 
Magnús sagðist ekki óska neinum 
að lenda í slíkum hremmingum en 
ljósið í myrkrinu hafi verið að honum 
auðnaðist að bjarga 20 til 30 hrossum 
í skjól úr veðrinu.  

Textinn í laginu Stormur er 
eftir Einar Georg Einarsson, föður 
Ásgeirs Trausta. Annars á Magnús 
sjálfur þrjá texta á plötunni en þar 
að auki eiga Sigurður Sólmundarson 
(bróðir Sóla Hólm skemmtikrafts) og 
Hrafnhildur Ýr, sveitungi Magnúsar, 
hvort sinn textann. 

Tíunda lagið á diskinum heitir 
Storm og er ensk útgáfa af laginu 
Stormur, en enski textinn er eftir 
Hrafnhildi Ýri.

Platan var tekin upp í Stúdíó 
Paradís í Reykjavík. Meðal undir-
leikara má nefna bassaleikarann 
Jóhann Ásmundsson, Sigurgeir 
Sigmundsson, sem leikur á gítar, 
Ásmund Jóhannsson á trommur og 
Kristin Rúnar Víglundsson, bónda 
á Dæli, sem hefur hjálpað Magnúsi, 
vini sínum, í bakröddum.  /HKr.

Í laginu Stormur fjallar Magnús um þær raunir 
sem hann og fleiri bændur lentu í þegar 
ofsaveður skall á norðanlands með mikilli 
snjókomu í desember 2019. 

Magnús við upptökur á nýju plötunni 

í Stúdíó Paradís. 

Magnús spilar í Mjólkurhúsinu á Stór-Ásgeirsá. 

Þann 6. ágúst síðastliðinn varð 
banaslys á Austurlandi, nánar til-
tekið í Svínadal við Reyðarfjörð. 
Þar valt sexhjól með þeim 
afleiðingum að ökumaðurinn 
lést. Þetta hörmulega slys vekur 
upp hugleiðingar um öryggismál 
þessara tækja, sem eru ýmist á 
fjórum eða sex hjólum og eru 
nánast á hverju heimili til sveita 
og fjölmörg í þéttbýli. 

Mörg þessara hjóla, sér í lagi 
sexhjólin, eru það þung að ef menn 
skorðast undir þeim eftir veltu er 
það aðeins tilviljun háð hvort menn 
nái að losa sig úr þeirri klemmu. Ég 
veit dæmi þess að menn hafi lent í 
þessum aðstæðum og aðeins sloppið 
við illan leik úr þeim hremmingum. 

Þá kemur til hugar, þegar sá 
sem þetta skrifar var á barns- og 
unglingsaldri á árabilinu 1950–1960 
þegar fyrstu dráttarvélarnar fóru að 
koma til almennra nota í sveitir, þá 
án öryggisgrindar, að heyra og lesa 
fréttir um banaslys sem urðu þegar 
menn lentu undir dráttarvél sem 
valt. Átakanlegast var þegar börn 
og unglingar áttu í hlut.

Þetta varð til þess að löggjafinn 
greip inn í og setti lög á allar nýjar 
dráttarvélar, að þær skyldu seldar 
með öryggisgrind og slíkur búnaður 
yrði settur á eldri vélar sem væru í 
notkun. Nú er ef til vill ekki raunhæft 
að svo stöddu að löggjafinn stígi inn 
í og lögfesti sértækan öryggisbúnað 
á fjór- og sexhjól vegna þess að 
flóran af þessum tækjum er svo 

ólík innbyrðis, hvort sem er að afli, 
stærð eða þyngd. Til dæmis getur 
verið þrefaldur þyngdarmunur á 
léttu fjórhjóli og sexhjóli, sem geta 
vegið um og yfir hálft tonn. 

Hvað er þá til ráða?

Helst kemur upp í hugann að 
tryggingafélög geti veitt öryggis-

átaki hvatningu, með því að gefa 
afslátt á iðgjöldum þeirra tækja 
sem hafa veltigrindur eða boga.

Myndirnar sem fylgja þessari 
grein eru af Polaris sexhjóli, 
árgerð 1995. Þetta hjól var keypt 
nýtt til skógræktarverkefnisins 
Héraðsskóga, og strax í upphafi 
voru veltigrindurnar sem mynd-

irnar sýna settar á hjólið. Þessar 
grindur voru hannaðar og smíð-
aðar á verkstæði á Egilsstöðum og 
eru afar góð útfærsla, ekki aðeins 
fyrir þær sakir að hjólið valt nær 
aldrei lengra en á hliðina sökum 
hæðar pallgrindarinnar, heldur í 
þeim tilvikum sem svo bar undir 
átti ökumaður tæplega á hættu að 

kastast af hnakkinum og verða 
undir grindunum, eins og gjarnt 
er þegar þær eru búnar þverbogum 
(veltibúri).

Helstu verkefni sem þessu hjóli 
voru fólgin voru uppsetning og 
viðhald á skógræktargirðingum 
og var það notað í sama tilgangi 
eftir að greinarhöfundur festi á því 
kaup, oftar en ekki með þungfermi 
í þýfðu, bröttu og almennt krefjandi 
landslagi. 

Stöku sinnum á meðan þjónustu 
þessa hjóls stóð urðu á því veltu-
óhöpp en aldrei slys á ökumanni 
eða farþega, utan eins tilviks, þegar 
ökumaður missti hjólið á ferð 
vegna hálku með þeim afleiðing-
um að það endastakkst. Beið öku-
maðurinn ekki varanlegan skaða 
af því slysi og alls óljóst hvernig 
hefði farið hefði veltigrindanna 
ekki notið við. 

Frá 1995 hefur hönnun sexhjóla 
farið mikið fram, fjöðrunarbúnaður 
þeirra hefur verið stórbættur sem 
hefur gefið framleiðendum tilefni 
til að setja í tækin enn aflmeiri 
vélar, og afleiðing af því sú að öku-
menn geta ferðast enn hraðar yfir 
þeim mun torfærari slóðir. Þessi 
blanda býður hættunni heim og 
af því tilefni vill greinarhöfundur 
koma þessum skilaboðum áleiðis: 
eftir hverju erum við að bíða – er 
ekki komið nóg?

Guðmundur Ármannssson
Vaði í Skriðdal

LESENDABÁSLESENDABÁS

Eftir hverju erum við að bíða – er ekki komið nóg?

Polaris sexhjóli, árgerð 1995. Þetta hjól var keypt nýtt til skógræktarverkefn-
isins Héraðsskóga, og strax í upphafi voru veltigrindurnar sem myndirnar 
sýna settar á hjólið.

Guðmundur Ármannsson.

Það getur verið þrefaldur þyngdar-
munur á léttu fjórhjóli og sexhjóli, 
sem geta vegið um og yfir hálft tonn. 
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Ónýtar girðingar, gaddavír og 
annað rusl er til mikillar óprýði 
í umhverfinu víða um land. 
Sveinn Runólfsson, fyrr verandi 
landgræðslustjóri, hafði orð á 
þessu í síðasta Bændablaði og 
hvatti menn til að taka til hendi 
við hreinsun á þessum girðing-
um. Þegar blaðið kom út barst 
ábending til Bændablaðsins 
um að í hrauninu í utanverð-
um Hafnarfirði hafi verið farin 
nýstárleg leið til að gera áhuga-
verða hluti úr ónýtum girðing-
um. 

Þegar betur var að gáð er búið 
að gera fjölda skúlptúra í hraun-
inu úr girðingastaurum, vírneti, 
trollnetum sem menn hafa nýtt 
í girðingar og fleiru lauslegu. 
Þarna vestur af enda Herjólfsgötu 
út að Bala, Dysjum og áfram með 
ströndinni er vinsælt útivistar-
svæði, Garðbæinga, Hafnfirðinga 
og fleiri. Hafa þessar fígúrur laðað 
að forvitna vegfarendur og lista-
menn, enda býst fólk ekki við slíku 
á þessum stað. 

Ruslasöfnunarárátta
varð að listsköpun

Höfundur þessara verka heitir 
Ægir Geirdal listamaður og segir 
hann upphafið að þessu vera að 
undanfarin átta ár hafi hann haft 
þá áráttu að ganga um þetta svæði, 
hreinsað upp rusl og koma því 
síðan í förgun. 

„Fyrir um ári síðan fór fólk að 
benda mér á gaddavírsgirðingar 
sem lægju þarna hálfgrónar niður 
í jarðveginn. Ég hafði reyndar ekki 
góða reynslu af slíku því gamli 
hundurinn minn festist einmitt 
þrisvar sinnum í gaddavír. Ef ég 
hefði ekki verið til staðar til að 
klippa hann lausan, þá hefði hann 
drepist. 

Ég byrja því fyrir ári síðan að 
klippa á þennan vír og rífa hann 
upp úr jörðinni og safna honum 
saman. Í stað þess að fara menn 
hann út á bílastæði fór ég að 
vefja honum utan um staurana 
á staðnum. Ég geri þarna tvær 

styttur eða hrúgöld úr vír og 
grænu neti sem bændur notuðu 
gjarnan til að girða. Svo fann ég 
regnbogafána rekinn í fjörunni og 
stuttu seinna fann ég bolta sem líka 
var í regnabogalitunum. Þar sem 
það er samkynhneigt fólk í minni 
fjölskyldu datt mér í huga að það 
gæti verið gaman að gera eitthvað 
úr þessu fyrir það. Þá sé ég viðtal 
í sjónvarpi við tvær fyrrverandi 
handboltakonur í Englandi sem 
höfðu verið saman í 40–50 ár án 
þess að nokkur áttaði sig á að þær 
væru samkynhneigðar. Þarna koma 
þær út úr skápnum og gifta sig. Þá 
fæ ég þá hugljómun, eða straum, og 
ríf sundur hrúgöldin sem ég hafði 
búið til. Tíni svo til ýmislegt sem 
ég hafði fundið þarna í gjótum og 
úr verða tvær samkynhneigðar 
konur. Önnur er brúðurin sem er í 
hvítu og í blárri treyju. Til að minna 
á hið gamla er svo kolryðgaður 
gaddavírinn sem er innan í henni.  
Ég klauf svo sundur regnbogalitaða 
boltann og bjó til úr honum höfuð á 
vinkonurnar með kampavínstappa 
fyrir augu. Á höfðinu er svo hár af 
hundinum mínum sem dó í fyrra.“

Skynjar ýmislegt
sem aðrir finna ekki

Ægir segist skynja ýmislegt úr 
umhverfinu sem ekki sé öllum 
gefið. Því vilji hann meina að það 
séu vættir sem leiðbeini honum 
við þetta. 

„Þetta er ekki mín hugmynd, ég 
byrja ekki á svona ímynd, hún bara 
verður til og atvikin ráða því að 
hún vex smám saman,“ segir Ægir. 

Hann bendir á fleiri verur 
sem hann hafi sett saman þarna 
í hrauninu. Við hliðina á parinu 
er transvera sem hann hafði áður 
kallað Kýra, en heitir núna Kýrin.  
Þá kemur völvan Magna þar 
vestanvið. Þegar prófessor Goddur 
hafi komið í heimsókn hafi hann 
hrifist mjög og látið taka mynd af 
sér við Mögnu. 

Trömpína, Kári og þríeykið

Fimmta veran er setta saman á 

svipaðan hátt. Í efnivið fann hann 
m.a. sjórekinn appelsínugulan bol 
sem hann notaði í höfuð. Þegar 
fundur republicana var svo haldin 
í Bandaríkjunum nýverið hafi þeirri 
hugmynd skotið niður í kollinn 
að kalla þessa veru Trömpínu 
en kvenkynsnöfnin séu tilkomin 
vegna þess að þetta eigi allt að vera 
völvur. 

Örlítið vestar í hrauninu er ein 
stór fígúra með þrem minni sér við 

hlið. Þetta segir Ægir að séu Kári 
Stefánsson og COVID-þríeykið.

Þá tók Ægir sig til einn daginn og 
hreinsaði til í gömlum kofarústum 
sem eru á svæðinu, sópaði gólf og 
gerði rústirnar ásjálegri fyrir þá 
sem leið eiga um svæðið. 

Hvetur fólk til átaks í hreinsun 
sem gerð verði að samkeppni 

milli landshluta

Ægir hyggst halda áfram að gera 
skemmtilega hluti úr girðingum 
sem liggja þarna víða flatar á 
jörðinni. Hvetur hann bændur og 
annað hugmyndaríkt fólk um land 
allt til að íhuga að gera slíkt hið 
sama. Í stað þess að það þurfi að 
vera kvöð í augum fólks að rífa 
upp ónýtar girðingar, þá megi 
búa til úr slíku skemmtilegan leik 
eða samkeppni milli landshluta. 
Þar keppist menn við að gera 
sem skemmtilegustu fígúrurnar 
úr hlutum sem annars eru bara til 
ama.  /HKr.

Í hrauninu upp af ströndinni í vestanverðum Hafnarfirði:

Ónýtar girðingar, gaddavír og rusl verður að listaverkum
– Höfundur hvetur fólk til átaks í hreinsun sem gerð verði að skemmtilegri samkeppni milli landshluta

Hvatning Sveins Runólfssonar, 
fyrrverandi landgræðslustjóra, hefur 
ýtt við hugmyndum um að gera slíka 
hreinsun að skemmtilegri uppákomu 
meðal landsmanna en ekki kvöð. 

 Ónýtar girðingar og annað drasl í nýju hlutverki. Tvær samkynhneigðar og 
fyrrverandi handbolta konur í Englandi voru kveikjan að þessum verkum 
Ægis Geirdal.

Ægir með fígúrum sem hann kallar Kára Stefánsson og þríeykið í hrauninu 
í Hafnarfirði. 

Transveran Kýra heitir nú Kýrin og 
er með forláta Loftleiðahúfu. 

Trömpína sem minnir óneitanlega á 
ónefndan forseta stórþjóðar.

Magna er ansi vel búin og komin með 
staf við hæfi.  

  MENNINGMENNING&&LISTIRLISTIR

jardir.is
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Allir kúabændur vita að tímabilið 
í kringum burð er mikill áhættu-
tími fyrir kýr þegar þær skipta 
úr því að vera í síðari hluta geld-
stöðu og yfir í fyrsta hluta mjólk-
urframleiðslunnar og þetta er 
ansi krefjandi tímabil fyrir kýrn-
ar. Á þessu tímabili geta komið 
upp margskonar kvillar eins og 
doði, súrdoði, fastar hildir, júg-
urbólga og önnur vandamál. Því 
hærri sem nyt kýrinnar er, því 
meiri verður áskorunin og þar 
sem sjúkdómarnir eru margir 
samtengdir geta í raun margir 
kvillar hrjáð kýrnar á sama tíma. 

Þetta áhættusama tímabil er 
erlendis þekkt sem „transition“ 
tímabilið hjá kúm en hingað til 
hefur ekki verið til sérstakt íslenskt 
orð yfir þetta tímabil en eftir smá 
könnun í spjallhópi kúabænda á 
netinu kusu flestir með því að not
ast við orðið „aðlöngunartímabil“ 
og verður það því notað hér í 
þessari grein. Þegar kýrin gengur í 
gegnum þessa aðlögun er ýmislegt 
sem bændur geta gert til þess að 
draga úr hættunni á því að hún lendi 
í framangreindum áföllum.

Aðlögunartímabilið

Aðlögunartímabilið var hér áður 
fyrr skilgreint venjulega sem síð
ustu þrjár vikurnar fyrir burð og 
fyrstu þrjár vikurnar eftir burð en 
eftir áratuga reynslu, rannsóknir og 
aukna þekkingu á lífeðlisfræði kúa 
er þetta tímabil venjulega skilgreint 
í dag sem síðustu 60 dagarnir fyrir 
burð og fyrstu 30 dagarnir eftir burð 
eða alls 90 dagar sem teljast þá vera 
aðlögunartími fyrir hverja kú.

Af hverju?

Verulegar lífeðlisfræðilegar breyt
ingar eiga sér stað þegar kýrin fer 
úr því að vera í geldstöðu og yfir í 
mjólkurframleiðslu og á aðlögunar
tímabilinu eykst verulega næringar
þörf hennar bæði til þess að geta 
sinnt hröðum vexti fóstursins síð
ustu vikurnar sem og bæði brodd
mjólkur og mjólkurframleiðslunni. 

Aðal breytingin verður þó við 
burðinn og fyrstu tvo dagana eftir 
burð en þá er oftast miðað við að 
orkuþörfin aukist tvöfalt á við 
þörfina í geldstöðunni. Þessari 
skyndilegu og miklu aukningu á 
næringarefnaþörf nær kýrin ekki 
að svara með því einfaldlega að éta 
meira og því lendir hún í neikvæðu 
orkujafnvægi. Hvernig kýrin með
höndlar það álag sem þessu fylgir 
hefur áhrif á framleiðslu hennar, 

heilsu, getu til að festa fang á ný og 
almennt getu hennar til þess að vera 
áfram í hjörðinni enda gerist það 
oft að vandamál tengd aðlögunar
tímabilinu leiða til ótímabærrar 
slátrunar.

Að skilja vandamálið

Það er mikilvægt að skilja hvað 
er að gerast í kúnni og hvernig 
best er að sinna bústjórninni á 
þessu tímabili, til að tryggja bestu 
mögulegu frammistöðu kúnna og 
að forðast efnaskipta og smitsjúk
dóma. Til að laga sig að neikvæða 
orkujafnvæginu strax eftir burð og 
til þess að veita nauðsynlegri orku 
til mjólkurframleiðslunnar um
breytir kýrin töluvert miklu magni 
af líkamsvef sínum, aðallega fitu 
og aðeins af próteini einnig, sem 
endurspeglast í tapi á holdum. Lítið 
er hægt að gera fyrstu vikurnar eftir 
burð til að koma í veg fyrir þetta 
tap á holdum en aðal stjórntækin 
sem bændur hafa yfir að ráða til 
að tryggja kúm að komast sem 
best í gegnum aðlögunartímabilið 
er einmitt rétt holdastig og fóðrun 
kúa fyrir burð.

Efnaskiptatruflanir

Efnaskiptatruflanir koma fram 
þegar kýrin getur ekki aðlagast 
öllum þessum lífeðlisfræðilegum 
breytingum. Sjúkdómar tengdir 
efnaskiptum eru flóknir og oft 
samtengdir og tilkoma eins getur 
aukið hættuna á öðrum og einnig 
gert kúna viðkvæmari fyrir smit
sjúkdómum. Algengustu efna
skiptatruflanir sem eiga sér stað á 
aðlögunartímabilinu eru:

• Doði, bæði dulinn og sýnilegur
• Graskrampi (fjóskrampi)
• Súrdoði og fitulifur
• Stálmi
• Fastar hildir
• Legbólga
• Léleg frjósemi og mjólkur

framleiðsla

Eins og áður sagði eru öll efna
skiptaferli flókin og tengd og þó 
að áður hafi verið tilhneiging til 
að skoða efnaskiptatruflanir sem 
einangruð vandamál þá er það yf
irleitt ekki gert í dag. Sú staðreind 
endurspeglar þörfina fyrir árangurs
ríka stjórnun efnaskiptanna þar sem 
truflun í einu efnaskiptaferli mun 
óhjákvæmilega hafa áhrif á skil
virkni annarra efnaskipta.

Sem afleiðing af auknum skiln
ingi á þeim ferlum sem lúta að 
efnaskiptum líkamans hefur í raun 
hugtakið aðlögunarfóðrun orðið til 
og þróast frá því að einblína aðallega 
á það að koma í veg fyrir doða yfir í 
samþætta aðferð við fóðrun kúa þar 
sem reynt er að hámarka:

• Vambarvirkni
• Efnaskipti kalks, m.a. úr bein

um
• Efnaskipti orku
• Efnaskipti próteins
• Ónæmisstarfsemi

Ef meðferð kýrinnar beinist í 
grundvallaratriðum einangrað að 
einu af þessum framantöldum at
riðum er það klárlega til bóta. En 
með því að hafa víðari sýn og skiln
ing á hinum flóknu ferlum sem taka 
þátt í aðlöguninni, frá því að vera 
í geldstöðu og yfir í að framleiða 
mjólk, verður árangurinn meiri og 
betri.

Halda orkujafnvæginu

Meginmarkmið góðrar bústjórnar á 
aðlögunartímabilinu er að minnka 
þann tíma sem kýr er í neikvæðu 
orkujafnvægi, en hvernig á að ná 
þessu? Það eru ýmis ráð til en hér á 
eftir fara 9 atriði sem er mikilvægt 
að hafa í huga varðandi bústjórn
ina svo aðlögnunartímabilið verði 
kúnum sem best:

1. Stjórnun steinefna/
jónajafnvægis í geldstöðu

Það er nauðsynlegt að stjórna því 
hve mikið af steinefnum kýr í geld
stöðu fá og í hvaða hlutföllum. 
Þegar þetta er gert er sérstaklega 
horft til hleðslustigs efnanna en 
sum þeirra eru katjónir þ.e. með já
kvæða hleðslu eins og kalí, natríum, 
kalk og magnesíum. 

Önnur eru anjónir og eru með 
neikvæða hleðslu eins og t.d. klór, 
bennisteinn og fosfór. Síðustu 
vikurnar fyrir burð, sérstaklega síð
ustu 23 vikurnar, þarf að tryggja 
það að fóðrið innihaldi sem minnst 
af katjónum en katjónir í fóðri kúa 
stuðla að hærra sýrustigi blóðsins 
og valda þar með t.d. hættu á bæði 
duldum og sýnilegum doða. 

Fóðrið ætti því að innihalda 
lítið af kalí og natríum og þá má 
hæglega bæta það með anjónískum 
fæðubótarefnum eins og t.d. klór
íði eða bætiefnum sem innihalda 
brennistein. Ennfremur er mikil
vægt að gefa kúnum einsleitt fóður, 
af réttri stubblengd og rakastigi svo 
kýrnar geti síður valið úr fóðrinu. 

Til þess að fylgjast með 
árangrinum er einfaldast að mæla 
sýrustig þvagsins hjá kúnum.

2. Stjórna orkuinntöku kúnna 
bæði í fyrri hluta og undir lok 

geldstöðunnar

Að tryggja kúnum viðeigandi 
orku í fyrri hluta geldstöðunnar, 
6021 dögum fyrir burð, og undir 
lok geldstöðunnar, síðustu þrjár 
vikurnar fyrir burð, er afar mikil
vægt og nákvæmni er nauðsynleg 

Á FAGLEGUM NÓTUMÁ FAGLEGUM NÓTUM

Snorri Sigurðsson
snorri.sigurdsson@outlook.comsnorri.sigurdsson@outlook.com

Afskorin blóm sem prýða heim-
ili eru af ýmsum toga og ólíkum 
uppruna. Sum gera kröfur um 
mikinn hita og raka, önnur geta 
vaxið við mun svalari aðstæður. 
Hér á landi eru afskorin blóm 
ræktuð í gróðurhúsum og njóta 
þess að framleiðandi getur stýrt 
vaxtarskilyrðum eftir þörfum 
tegundanna. 

Ein þessara tegunda er köll
uð Sóllilja og á ættir að rekja 
til SAmeríku, nánar tiltekið frá 
Chile vestan Andesfjalla og hún 
finnst einnig í Brasilíu. Þetta er 
óvenjuleg planta á margan hátt. 
Kjörlendi tegunda af þessari ætt
kvísl er mjög mismunandi, sumar 
þrífast í fenjaskógum hitabeltisins 
og frumskógum en aðrar vaxa í 
eyðimörkum, þéttum skógum, 
þurru graslendi, deigl endi eða í 
fjalllendi. Sú tegund sem mest 
hefur verið notuð til ræktunar á 
uppruna sinn í Chile.

Kynbætur og ræktun

Blóm sóllilju eru sérkennileg og 
falleg. Þau standa mörg saman efst 
á háum blómstilk, stór og trekt
laga, dröfnótt og litrík. Sóllilja 
hefur verið kynbætt talsvert til 
að ná fram enn sterkari lit en sést 
almennt í náttúrunni og við kyn
bætur hefur líka tekist að fá aukinn 
fjölda lita, sterkari blómstilka og 
langan endingartíma eftir skurð. 

Hægt er að fjölga sóllilju með 
sáningu en í gróðrarstöðvum er 
henni ýmist fjölgað með skipt
ingu róta eða með svokallaðri 
vefjaræktun, sem stunduð er í 
sérhæfðum ræktunarstöðvum og 
er ekki á allra færi. Á þann hátt er 
hægt að framleiða mikinn fjölda 
plantna á stuttum tíma, sem allar 
hafa nákvæmlega sömu eiginleika 
hvað varðar vöxt, blómlit og aðra 
eiginleika.  Bæði rætur og stönglar 
vaxa út frá brumum í jarðstöngli, 
sem vex neðanjarðar. Plönturnar 
safna næringarforða í sérstök 
forðahnýði sem vaxa niður af 
jarð stönglinum. Talsverður hluti 
vaxtarins á sér því stað undir jarð
vegsyfirborðinu en frá jarðstöngl
inum vaxa síðan upp greinar sem 
bera bæði blöð og blóm.

Ræktunin fer fram í gróður
húsum, í beðum sem haldið er 
vel rökum. Sóllilja þrífst best við 
fremur svalar aðstæður og þurfa 
húsin því ekki mikla upphitun. 
Tegundin er fjölær og getur staðið 
árum saman í beði ef hún fær rétta 
umhirðu. Það krefst þess meðal 
annars að jarðvegur sé vel undir
búinn svo hann haldist loftríkur og 
stöðugur allan líftíma plantnanna. 
Meindýrum er haldið niðri með 
lífrænum vörnum.

Blómmyndun með 
óvenjulegum hætti

Jarðstöngullinn nemur hita/
kuldaáreiti. Lágur jarðvegshiti 
örvar myndun blómbruma en 
hár jarðvegshiti hvetur hins 
vegar til myndunar greina sem 
ekki mynda blóm og ekki er sóst 
eftir í ræktuninni. Því er það 
verkefni ræktandans  að halda 
jarðvegshitanum lágum, jafnvel 
undir 15°C. Lofthiti þarf líka að 
vera hóflegur. Til að hámarka 
blómgæði og uppskerumagn 
getur reynst erfiðleikum háð að 
halda hitanum nægilega lágum 
að vori og sumri og má því búast 
við minni uppskeru af fallegum 
blómstilkum yfir hásumarið. 
Þegar kemur fram í lok september 
eykst bæði uppskeran og gæði 
hennar. Nú er því að renna upp 
blómatími sóllilj unnar í íslensku 
gróðurhúsunum. Með öflugri 
vaxtarlýsingu ná framleiðendur 
að bjóða sóllilju í miklum gæðum 
allan veturinn og í raun og veru 
eru þær uppskornar allt árið.

Óvenju endingargóð í vasa
og skreytingum 

Blóm sóllilju eru meðal þeirra 
sem endast hvað lengst eftir 
skurð. Þau eru bæði notuð í háa 
og lága blómvendi og henta 
ljómandi vel í margs konar 
blómaskreytingar.

Ingólfur Guðnason
Námsbrautarstjóri garð-
yrkjuframleiðslu
Garðyrkjuskóla LbhÍ 
Reykjum, Ölfusi.

GARÐYRKJUSKÓLI LBHÍ REYKJUMGARÐYRKJUSKÓLI LBHÍ REYKJUM

Þegar maður á lífsblóm 
Blóm sóllilju eru sérkennileg og falleg. Þau standa mörg saman efst á 
háum blómstilk, stór og trektlaga, dröfnótt og litrík.

90 daga aðlögunartímabilið
Síðari hluti geldstöðunnarFyrsti hluti geldstöðunnar Upphaf 

mjaltaskeiðs Fyrsti hluti mjaltaskeiðs

30-60 -21 0

Holdastigun, sem er aðferð til að meta magn fitu- og orkuforða kúa, er grundvöllur þess að ná góðum árangri með 
kýr á aðlögunartímabilinu. Margar holdastigunaraðferðir eru til í heiminum, en algengast er að horft sé til holdsöfn-
unar á þverþornum, neðanverðum rifbeinum, mjaðmahnútu, halarót og setbeinum.

Aðlögunartímabil kúa

Sóllilja hefur verið kynbætt talsvert til að ná fram enn sterkari lit en 
sést almennt í náttúrunni.
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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.

Allar stærðir 
af CAT raf-
stöðvum:
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1. Almarai (Saudi Arabíu)

2. Modern Dairy (Kína)

3. Rockview (Bandaríkjunum)

4. Riverview (Bandaríkjunum)

5. Faria Brothers (Bandaríkjunum)

6. EkoNiva (Rússlandi)

7. Huishan Dairy (Kína)

8. Shengmu (Kína)

9. Saikexing (Kína)

10. Yili Youran (Kína) Tíu stærstu kúabú heims
Milljónir kg/ári

Tíu stærstu fyrirtæki 
heims í kúabúskap
IFCN, International Farm 
Comparison Network, sem eru 
alþjóðleg samtök sem vinna að því 
að bera saman margs konar lykil
tölur í landbúnaði heimsins, hafa 
birt lista yfir 10 stærstu fyrirtæki 
heimsins sem eru í kúabúskap. 

Þessi fyrirtæki eru með rekstur á 
mörgum jörðum og því með mörg 
kúabú undir. Stærsta fyrirtækið heitir 
Almarai og er í Sádi-Arabíu. Þetta 
eina fyrirtæki er með nærri tífalda 
ársframleiðslu allra íslenskra kúabúa, 
eða um 1.480 milljónir lítra. Samtals 
eru þessi 10 fyrirtæki með 9,3 millj-
arða lítra af mjólk árlega sem er rúm-
lega 1% af heimsframleiðslu mjólkur!

Af þessum 10 fyrirtækjum 
er helmingur þeirra frá Kína en 
reyndar er eitt þessara fyrirtækja, 
Hushan Dairy, farið í gjaldþrot 
síðan listinn var gerður svo það 

er fyrirsjáanleg breyting á þessum 
lista á næsta ári. 

Það fyrirtæki sem er með flestar 
mjólkurkýr er hið kínverska Modern 
Dairy, en það ræður yfir um 135 þús-
und kúm. Ástæða þess að Almarai 
er með meiri mjólkur framleiðslu en 
Modern Dairy felst í mun á með-
alafurðum kúnna. Þess má reyndar 
geta að kínverska afurðafyrirtækið 
Mengniu, sem norræna afurðafélagið 

Arla Foods á hlut í, er í raun stærsta 
fyrirtækið í kúabúskap heimsins vegna 
eignarhalds meirihluta hlutabréfanna 
í bæði Modern Dairy og Shengmu 
sem bæði eru á top 10 listanum. Auk 
þessara tveggja fyrirtækja á Mengniu 
eitt fyrirtæki í viðbót í kúabúskap, 
Fuyuan Farms, en samtals eru þessi 
þrjú fyrirtæki með um 2,5 milljarða 
lítra framleiðslu árlega og um 270 
þúsund mjólkurkýr alls. /SS

Úr Alarai-kúabúinu í Sádi-Arabíu.

þar sem of lítil orka getur verið jafn 
slæm og of mikil. 

Í Bandaríkjunum er mælt með 
því að bændur gefi minna en 13 pró-
sent sterkju í fóðri geldkúa, þegar 
geldkýr og kvígur eru á sama fóðri, 
á framangreindu tímabili á fyrrihluta 
geldstöðunnar. Á tímabilinu undir 
lok geldstöðunnar er svo mælt 
með því að hækka þetta hlutfall í 
16-18% auk þess að gefa vamb-
arvarið prótein (RUP) þ.e. prótein 
sem ekki brotnar niður í vömbinni. 
Þar að auki þarf að gefa viðeigandi 
steinefnablöndu þar sem horft skal 
sérstaklega til, eins og áður segir, 
innihaldsins á kalí, magnesíum, 
natríum, brennisteini, klóríði, kalki, 
D-vítamíni, E-vítamíni og snefil-
efnum.

Þó svo að í dag sé alltaf mælt 
með því að skipta geldstöðufóðrun-
inni upp í framangreind tvö tímabil 
þá er það ekki alltaf mögulegt vegna 
aðstöðuleysis. Sé ekki um annað að 
ræða en að vera með einn hóp ætti 
að fara einhverskonar milliveg og 
miða við miðlungs orkustig, þ.e. að 
vera með sterkju á bilinu 14 til 16 
prósent auk þess að gefa vambarvar-
ið prótein og horfa til steinefnanna 
og gefa þau kúnum alla geldstöðuna 
eins og þær væru á síðustu þremur 
vikunum.

3. Tryggja kúnum nóg af 
nýtanlegu próteini fyrir burð

Áður en kýr bera ættu þær að fá 
nóg prótein svo líkaminn hafi úr 
nægu að moða og hér er ekki hægt 
að treysta einungis á vambarstarf-
semina heldur þarf að nýta allan 
meltingarveginn fyrir upptökuna. 
Með því að gefa kúnum amínó-
sýrur í fóðrinu styttist þetta ferli allt 
saman en einnig má, eins og talað 
var um hér að framan, gefa þeim 
prótein sem kemst ómelt fram hjá 
vömbinni. Í raun er verið með þessu 
að hjálpa líkamanum að taka upp 
grunneiningar próteinsins.

4. Hafðu fóðrunarstjórnun 
nákvæma

Þegar kýr eru fóðraðar er nákvæmni 
mjög mikilvæg þar sem í raun og 
veru er verið að fæða milljarða af ör-
verum inni í kúnni. Þess vegna þarf 
stjórnun fóðrunarinnar að vera rétt 
á hverjum degi og sem einsleitust. 

Ójafnvægi í fóðri hefur gríðar-
leg áhrif á örveruflóruna, sem þá 
sveiflast upp eða niður í fjölda og 
samsetningu og hefur bein áhrif á 
skilvirkni meltingarstarfseminnar. 
Þetta er megin ástæðan fyrir því 
að heilfóður er það fóður sem best 
hentar kúm, þar sem það er, eða öllu 
heldur ætti að vera, eins frá degi til 
dags. Þá ætti að gera kúnum ómögu-
legt að velja sér tuggur sjálfar heldur 
óbeint þvinga þær til þess að éta það 
sama í hverri munnfylli. Þetta er best 
gert með því að halda stubblengd-
inni á heyinu ekki lengri en 38 mm 
og heilfóðurblandan ætti að vera 
með 46-48 prósent rakastig. Til þess 
að halda þessu rakastigi getur þurft 
að bæta við vatni ef nauðsyn krefur.

5. Gott umhverfi

Tryggðu kúnum hreina, þægilega 
(stóra) og vel hirta legubása sem 
eru mjúkir og þurrir en það er 
forsenda þess að kúnum líði vel. 
Ennfremur eiga þessar kýr að hafa 
nægt og tryggt aðgengi að fóðrinu 
auk þess að hafa aðgengi að hreinu 
vatni. Forðast ber að hafa of þétt 

á kúnum á aðlögnuartímabilinu til 
þess að draga úr líkum á streitu og 
skal miða við að hafa þéttleikann 
í hópnum minni en síðar á mjalta-
skeiðinu.

6. Stjórna félagslegum 
samskiptum og horfa til 

goggunarraðarinnar

Breytingar á hópum geta haft nei-
kvæð áhrif á kýr og valdið streitu 
og það sama á við um það ef kvígur 
eru settar saman við eldri kýr í geld-
stöðu. Þetta þarf að forðast eins og 
hægt er og allra best er að hafa 
kvígur sem komnar eru undir burð 
saman og ekki með eldri kúm. Sé 
nauðsynlegt að bæta kúm inn í hóp-
inn, er best að gera það rólega og 
ekki setja of margar samanvið í einu 
til þess að gefa hópnum ró og um 
leið færi á því að kynnast og finna 
út úr því hvernig ný goggunarröð 
er í hópnum með tilkomu nýs grips.

7. Nota hágæða og vel meltanlegt 
gróffóður

Eftir burðinn þarf strax að tryggja 
nýbærunum aðgengi að hágæða og 
vel meltanlegu gróffóðri. Ef þær fá 
of mikið af illa nýtanlegu eða trénis-
miklu fóðri dregur það verulega úr 
átgetu kúnna og hægir það þar með 
á flæðihraða fóðursins og upptöku 
næringarefna.

8. Nota fæðubótarefni og sérstök 
næringarefni á strategískan hátt

Sýnt hefur verið fram á að 
ákveðin næringarefni og aukefni í 
fóðri bæta heilsu kúa á aðlögunar-
tímabilinu:

• Kólín hjálpar t.d. lifrinni við 
fitulosun og bætir árangur og 
ónæmi

• Amínósýrur bæta árangur og 
ónæmi

• Króm-própíónat hjálpar til við 
ummyndun orkunnar, hefur 
áhrif á ónæmisstarfsemina, 
eykur inntöku þurrefnis og 
eflir árangur

• Bætt form snefilefna, hýdroxý 
og lífræn efni geta dregið úr 
oxunarálagi og bæta nytina og 
styrkja ónæmiskerfið

• Bætiefni, t.d. eins og mónens-
ín, geta bætt orkuefnaskiptin 
og aukið inntöku þurrefnis 
eftir burð

• Ákveðin ger geta bætt vambar-
virkni, aukið inntöku þurrefnis 
og vömb, virkni þurrefnis og 
almennan árangur

9. Vera með virkt eftirlit

Hvort sem leitast er við að greina eða 
meðhöndla einstakar kýr eða heilan 
hóp þá eru til margskonar stjórntæki 
til þess að veita virkt eftirlit við að 
finna möguleg vandamál, eða til þess 
að koma í veg fyrir vandamál, hjá 
kúm á aðlögunartímabilinu. Þetta 
má t.d. gera með því að:

• Fylgjast með magni ketóna í 
blóði

• Hafa eftirlit með jórtrun með 
jórtrunarmælum

• Mæla sýrustig þvags
• Horfa til breytinga á nytinni

Fyrir öll ofangreind atriði ættu 
bændur fyrst og fremst að fylgjast 
með kúnum og bregaðst við þegar 
og ef frávik verða frá hefðbundum 
gildum.

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

Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur
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Mikið er rætt um stöðu ferða
þjónustunnar í dag. Oft á þann 
veg að ætla mætti að greinin væri 
einangruð og komi ekki öðrum 
við en þeim sem eiga hana og þar 
starfa og komi lítt við aðra þætti 
þjóðfélagsins. Lítum aðeins á stöð
una:

Greinin hefur verið í vexti um 
áratuga skeið og fyrir bankahrunið 
var hún orðin ein af þrem höfuð 
undir stöðum í efnahagslífi þjóðar
innar. Í kjölfar hrunsins og síðan 
eldgosa sem stöðvuðu allt flug um 
tíma var farið í markaðsátak sem 
enginn sá fyrir hverju skilaði þegar 
upp var staðið. Við tók nánast veld
isvöxtur sem stóð fram til 2018. 
Allt í einu var ferðaþjónustan orðin 
stærsta atvinnugrein landsins og 
hafði algjörlega snúið við áratuga 
langri baráttu við að halda gengi 
krónunnar uppi og hafði í raun styrkt 
hana umfram það sem greinin sjálf 
þoldi. Við var að taka aðlögunar
tímabil með hægum vexti og nýrri 
nálgun; við þurftum á því að halda: 
Taka stöðuna og marka stefnu til 
framtíðar. 

Áhrif COVID

Svo kom COVID. Rétt til að árétta 
hvað er að gerast þá er staðan nú sú 
að stærsta atvinnugrein þjóðarinnar 
verður tekjulítil og í sumum tilfellum 
tekjulaus í eitt ár í það minnsta. Þá 
bendir allt til þess að það muni taka 
tvö til fjögur ár að koma greininni á 
lappir aftur ef allt gengur vel. 

Margt hefur gengið vel í 
baráttunni við efnahagslegu áhrifin 
á síðustu mánuðum. Tekist hefur 
að örva innlenda eftirspurn þannig 
að samdráttur landsframleiðslu 
hefur verið minni en reiknað var 
með. Þá eru bæði ríkissjóður og 
Seðlabankinn í stöðu til að geta veitt 
kröftuga mótstöðu. 

Ef við setjum þetta í sögulegt 
samhengi þá eru áhrif tímabund
ins tekjuhruns aðalatvinnuvegar 
þjóðarinnar nú minni en hrun á 
einni tegund í sjávarútvegi þegar 
síldin hvarf á sjöunda áratug síð
ustu aldar. Það eru miklu fleiri stoðir 

sem bera okkur uppi í dag. Það hefur 
verið kallað eftir einhverju nýju og 
ferðaþjónustan svaraði því kalli. Við 
skulum hins vegar hafa það alveg 
á hreinu að ef ekki tekst að koma 
fótunum hratt aftur undir greinina 
stöndum við frami fyrir gríðarlegum 
efnahagslegum vanda.

Dýrasta leiðin

Snúum okkur aftur af ferða þjón
ustunni: Þær aðgerðir sem gripið var 
til á síðasta vori miðuðu allar við 
að hlutirnir mundu falla í fyrra horf 
með haustinu og það væri verið að 
fleyta greininni yfir nokkra mánuði. 
Nú liggur fyrir að svo er ekki: Það 
þarf nýja nálgun þar sem nú liggur 
fyrir að greinin í heild stendur ekki 
undir rekstrarkostnaði og á ekkert 
upp í fjármagnið í eitt ár eða meira. 

Hvað er til ráða? Duga hefðbundin 
ráð og verkfæri viðskiptalífsins 
síðustu áratugina til að bregðast 
við þessari stöðu. Fjármálafræðin í 
dag  mun aldrei endurreisa greinina 
aftur nema á mjög löngum tíma. 
Við skulum horfast í augu við að 
leið fjöldagjaldþrota og alls sem 
þeim mundi fylgja er dýrasta leiðin. 
Fyrir greinina sjálfa, fjármálakerfið, 
ríkissjóð og þar með þjóðina alla. 

Hraður bati byggir á 
ferðaþjónustunni

Aðgerðir ríkisstjórnarinnar miða 
flestar við að landið rísi hratt aftur 

þegar tök nást á heimsfaraldrinum. 
Það er að til staðar verði fram
leiðsluaukning til að mæta skuld
setningu sem óhjákvæmilega fylgir 
þeim auknu framkvæmdum sem 
ríkissjóður er að fara í til viðbótar 
þeim kostnaði sem fellur til við að
gerðir á vinnumarkaðinum. Það er 
aðeins eitt sem getur skilað okkur 
þeim hraða bata sem stefnt er að: 

Það er að ferðaþjónustan verði 
í stakk búin til að taka hratt við sér 
þegar birtir til. Aðgerðir ríkisstjórn
arinnar hvað varðar endurreisn 
Icelandair og viðtökur við hluta
fjárútboðinu benda til að til staðar 
sé skilningur á að gjaldþrotaleiðin 
skili ekki þeim árangri sem stefnt 
er að: Það nákvæmlega sama á við 
um aðra þætti atvinnugreinarinn
ar. Þeir verða að vera til staðar og 
í startholunum en til þess að svo 
verði verður að taka á skuldavand
anum. Viðskiptamódelin sem unnið 
er eftir reikna ekki með tekjulausu 
ári. Ef ekkert verður tekið á málinu 
heildstætt mun endurreisn ferða
þjónustunnar taka í það minnsta 

tvöfaldan þann tíma sem nefndur 
var hér að ofan með.

Það verður ekki öllum bjargað

Nú má enginn skilja þessi skrif 
þannig að öllum verið bjargað. 
Það var hafin endurskipulagning 
í greininni fyrir COVID: 

Hún mun halda áfram. Fyrirtæki 
munu sameinast, önnur leita eftir 
nýjum meðeigendum og einhver 
hætta starfsemi. Jákvæðu hliðarnar 
eru að til staðar er uppbygging og 
mikil þekking til að byggja á; en 
eins og alltaf fylgja skuldir hraðri 
uppbyggingu: 

Þar liggur vandinn sem nú þarf 
að taka á. Í þessum pistli er fyrst 
og fremst fjallað um skuldavand
an. Það væri einnig hægt að fjalla 
um þætti eins og fasteignagjöld og 
tryggingar á tekjulausu ári en það 
er ekki gert hér.

Ný nálgun í ferðaþjónustu

Ef við berum gæfu til að taka heild
stætt á málinu verður ferðaþjón
ustan í stakk búin til að standa undir 
vexti á nýjan leik. Vexti sem þarf 
ekki mikla nýja fjárfestingu. Fólkið 
í ferðaþjónustunni gerir sér grein 
fyrir að það verðu ekki horfið til 
fyrri tíma. Ný nálgun í ferðaþjón
ustu mun að öllum líkindum byggja 
á færri en lengri ferðum og fyrst 
um sinn eftirspurn eftir fámenni 
frekar en stórborgum ásamt meiri 
umhverfisvitund. Allt eru þetta 
þættir sem falla að íslenskri ferða
þjónustu. Að láta reka á reiðanum 
gagnvart vandanum er ávísun á 
hægan bata sem mundi gera áætl
anir ríkisstjórnarinnar um að vaxa 
út úr vandanum að engu. 

Það þarf samræmdar aðgerðir

Það liggur fyrir að fresta þarf af
borgunum og vöxtum: Einnig 
að tryggja vaxtakjör sem eru í 
einhverju samræmi við það sem 
samkeppnisaðilarnir í öðrum 
löndum Evrópu búa við ásamt 
endurgreiðsluáætlun í samræmi við 
þann tíma sem tekur að koma fótum 
undir greinina að nýju. Upphæð 
skulda sem fá þessa með ferð þarf 
að hafa þak sem getur verið upphæð 
á herbergi í hótelum og gistiheim
ilum og hlutfall af tekjum í öðrum 
greinum. Aðgerðir í þessa átt er 
eina leiðin til að tryggja jafnræði og 
en verða ekki framkvæmdar nema 
með frumkvæði og atbeina stjórn
valda. Þessi leið getur einnig gert 
aðkomu nýrra fjárfesta á forsendum 
greinarinnar auðveldari. Þetta er 
ekki einfalt mál og þarfnast vand
aðs undirbúnings og vilji er allt sem 
þarf en stefnumótun í þessa veru 

þarf að liggja fyrir sem allra fyrst: 
Hitt er bara vinna. 

Fjármálafræði andskotans

Hin hefðbundna leið fjármálafræða 
síðustu áratuga mun að mati undir
ritaðs í öllum tilfellum vera dýrasta 
leiðin fyrir alla. Tökum eitt dæmi 
hvað það varðar: Bankarnir eru að 
hækka vexti til fyrirtækja þvert á 
lækkun stýrivaxta Seðlabankans á 
grunni þess að áhætta á lánatöpum 
fari vaxandi og því verði að mæta 
með hærri vöxtum. Við þær aðstæður 
sem ferðþjónustan stendur frami fyrir 
í dag og hér hefur verið rakin er þetta 
fjármálafræði andskotans og mun ef 
eitthvað er auka tapáhættu bankanna 
og seinka efnahagsbatanum: Það 
blóðmjólkar enginn bestu mjólkur
kúna sína í geldstöðu. Við þetta má 
svo bæta að væntanlega er hægt að 
flokka stöðuna í ferðaþjónustunni í 
dag undir Force Majeure (ófyrirsjá
anlegar aðstæður sem ekki verður 
komist undan; algjöran forsendu
brest). Velta má fyrir sér hvort við 
þær aðstæður sé forsvaranlegt og 
jafnvel löglegt að innheimta vexti.

Keynes eða Friedman

Við höfum um árabil búið við 
efnahags og fjármálastefnu ný
frjáls hyggjunnar sem byggir á að 
Seðlabankar heimsins hafa verið við 
stýrið og stjórntækin eru stýrivextir 
og peningamagn í umferð. Í hinni 
einföldu mynd tók Milton Friedman 
við að John Keynes hvað varðar 
stjórnun efnahagsmála þó það hafi 
ekki átt við um aðra þætti þjóðlífs
ins. Margt bendir til að þessi stefna 
hafi leitt til hraðari eignatilfærslu en 
þekkst hefur áður. Á þessari hug
myndafræði byggir einnig sú fjár
málastefna sem íslensku bankarnir 
eru fastir í nú um stundir. Ofan af 
því verður ekki undið nema með 
aðgerðum ríkisvaldsins. Það er í 
sjálfu sér rökrétt þar sem ríkisstjórnir 
heimsins eru í dag hver af annarri 
að hverfa aftur til Keyenisma þar 
sem ríkisfjármálin og aðgerðir rík
isvaldsins eru drifkrafturinn í efna
hagslífinu: 

Eru við stýrið með Seðlabankana 
í aftursætinu eins og einn hagfræð
ingur orðaði það nýlega. Allt fer í 
hringi: 

Getur ekki verið að hugmynda
fræðin sem meðal annars Roosvelt 
byggði New Deal stefnu sína á 
eigi rétt á sér í dag. Á slíkri stefnu
breytingu byggja þær hugmyndir 
sem hér eru settar fram. 

Jóhannes Geir 
Sigurgeirsson. Höfundur 
er ferðaþjónustubóndi á 
Norðurlandi.

LESENDABÁSLESENDABÁS

Ferðaþjónustan og fjármálafræðin  

Jóhannes Geir Sigurgeirsson.

Úr Eyjafirði.  Mynd / HKr. 
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Við bjóðum upp á allar stærðir 
og gerðir af Ingersoll Rand loftpressum.

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.

Loftpressur 
í hæsta 
gæðaflokki
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Bændablaðið er 
mest lesna blaðið 
á landsbyggðinni

Hvar auglýsir þú?

Lestur prentmiðla á 
landsbyggðinni
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á landsbyggðinni á höfuðborgarsvæðinu landsmanna lesa 
Bændablaðið

BÆNDABLAÐIÐ ER GEFIÐ ÚT Í 32 ÞÚSUND 
EINTÖKUM Á TVEGGJA VIKNA FRESTI
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Hingað til hef ég verið að skrifa 
um eitt mótorhjól í Bændablaðið 
á ári, en vegna COVID-ástandsins 
er bílasala að dragast saman en 
aukning er í sölu mótorhjóla. Um 
heim allan var mikil aukning í 
mótorhjólasölu fyrstu sex mánuði 
ársins en misjöfn á milli landa, 
eða frá 8 til 24% miðað við síðasta 
ár. 

Aukningin er mest í svokölluðum 
ferðahjólum sem eru jafnvíg á 
malbik og möl og var söluaukning 
hér á landi um 26,7% fyrstu 6 
mánuðina (miðum okkur oft við 
Noreg, en þar var aukningin fyrstu 
6 mánuðina 14,8%). Til að fylgja 
eftir tíðarandanum tók ég nýtt 
ferðamótorhjól sem hentar til aksturs 
bæði á malbiki og á vegslóðum til 
prófunar frá versluninni NITRO, 
sem selur m.a. fjórhjól, snjósleða, 
mótorhjól og ýmislegt annað.

Hvað er SWM?

Smá sagnfræði um ítalska vöru-
merkið/mótorhjóla framleiðandann 
SWM, það eru mótorhjól sem eiga 
töluverða sögu. Stutta útgáfan af 
sögunni er sú að eftir að hafa notið 
margra ára velgengni í evrópskum 
motocross-keppnum á áttunda og 
níunda áratugnum fór SWM að 
lokum á hausinn. Fyrirtækið var 
endurvakið árið 2014 af fyrrverandi 
Husqvarna-verkfræðingi og fjár-
festum. Með nýju fjármögnuninni 
gat SWM yfirtekið gamla ítalska 
Husqvarnaverksmiðju, búnað og 
vinnuafl, eftir að KTM keypti 
Husqvarna af BMW. 

Hjólið sem ég prófaði heitir: 
SWM Superdual X, 600cc, 53 
hestöfl, vatnskælt, DOHC, 4 
ventla eins strokka ævintýrahjól 
(byggist mikið á Husqvarna 2011/12 
TE630). Á því er 6 gíra kassi og 18 
lítra bensíntankur (kemst um 300+  
km á tank, eyðir um 5,5–6 lítrum 
á hundraðið). Þyngdin er 169 kg. 
Annar flottur eiginleiki er 21/18 
tommu dekkjastærðirnar sem gefur 
mikinn valkost á dekkjavali.

Aksturseiginleikar og  
fjöðrun með betra móti

Til að fá sem fjölbreyttasta prófun á 
hjólinu tók ég það inn í bíl upp Árnes 
og keyrði upp í Landmannalaugar 
og til baka. Með þessari leið er 
hægt að fá alla þá vegi og slóða 
til að prófa hjólið 100%. Einn var 
þó galli á prófuninni,  hjólið var 
aðeins keyrt 2 km þegar ég lagði 
af stað og taldi ég mig samvisku 
minnar vegna og væntanlegs 
eiganda skylt að tilkeyra mótorinn 
létt fyrstu 100 km. Það að keyra 
hjólið svona mjúkt gaf mér kost 
á að fikta í fjöðruninni sem mér 
fannst í stífara lagi í byrjun. Eftir 
smá stund datt ég niður á þessa fínu 
stillingu sem hentaði mér fullkom-
lega. Framdempararnir eru frekar 
óþekktir í mótorhjólum (vel þekktir 
demparar í fjallareiðhjólum), 210 

mm. fjöðrun sem auðvelt er að stilla. 
Afturdemparinn er betur þekktur í 
mótorhjólum og er stilltur vinstra 
megin undir sæti, en slaglengd aft-
urfjöðrunar er 220 mm.  

Mótorhjól sem kemur fullbúið 
með öllu á hlægilegu verði

Fyrstu hjólin eru á tilboði sem ekki 
hefur sést hér á landi lengi  (eða 
aldrei). Verðið er 1.590.000 og er 

hjólið með handahlífum, „krassvörn“ 
á hliðum (bæði uppi og niðri), led 
ljóskösturum, Givi hliðartöskum og 
farangursgrind að aftan. Þá er vind-
hlíf sem tekur vindinn vel og ABS 
bremsur frá Brembo, sem hægt er 
að taka af að aftan. Það er að segja 
að hægt er að taka ABS læsivörn-
ina af á afturhjólið sem gefur manni 
möguleika á að keyra hjólið eins og 
motocrosshjól í þröngum beygjum 
og á lausu yfirborði. Hjólbarðarnir 
eru það sem kallast 50/50 og henta 
jafnt fyrir malbik og malarvegi.

Prufuaksturinn

Eins og áður sagði var tekið lítið 
á hjólinu fyrstu 100 km, en tíminn 
notaður til að finna tog vélarinnar 
og snerpu ásamt fjöðrunarstillingu 
hvernig hjólið virkaði sem 
best. Malarvegslóðinn upp í 
Landmannalaugar var með miklu 
lausi yfirborði og vegur þurr og 
griplítill. Á leiðinni til baka var tekið 
aðeins meira út úr vélinni og naut 
ég mín vel þegar ég var búinn að 
átta mig á hvernig ég ætti að nota 
snúning vélar og gírkassann til hins 
ýtrasta. Þrátt fyrir laust yfirborð 
var hreinlega hægt að moka hjólinu 
áfram í gegnum hlykkjótta kaflann 
neðst á Landmannaleið. 

Hjólið reyndist vel í þessum 180 
km prufuakstri og örfáar athuga-
semdir að trufla mig. 

Ég er frekar lágvaxinn og kominn 
á sjötugsaldur og þá er 89 sentímetra 
sætishæð í hærra lagi. Mér fannst 
vanta snúningshraðamæli og hita-
mæli í mælaborðið og þegar ég 
keyrði standandi á hjólinu var 
stilliskrúfan fyrir afturdemparann 
að trufla mig þar sem vinstri kálfinn 
á mér var að snerta stilliskrúfuna 
(lítið mál að færa stilliskrúfuna innar 
svo að hún fari ekki í fótinn, sem 
þeir í NITRO gerðu eftir ábendingar 
mínar). 

Nánari upplýsingar um hjólið er 
hægt að nálgast á Facebook-síðu 
NITRO (virðist sem heimasíðan 
www.nitro.is liggi niðri þegar þetta 
er skrifað).

VÉLABÁSINNVÉLABÁSINN

SWM Superdual X 650 mótorhjólSWM Superdual X 650 mótorhjól
Hjörtur L. Jónsson
liklegur@internet.is

Smá sull í Dómadal.  Myndir / HLJ

SWM 650.

Finnst mikill kostur að geta tekið ABS kerfið af afturhjólinu.

Stilliskrúfan fyrir afturdemparann 
var að trufla mig þegar ég keyrði 
hjólið standandi.

Eftir að ég skilaði hjólinu breyttu 
þeir í NITRO afstöðu stilliskrúfunnar.

GIVI töskur er hægt að opna á tvo 
vegu, efst eins og hér eða alla 
hliðina.

Vindhlífin er stór og gefur gott skjól 
fyrir ökumann.
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Í gegnum árin hef ég verið mikill 
baráttu maður þess að fólk noti 
persónu hlífar, sýnileikaklæðnað, 
hjálma, eyrnahlífar og brynjur þar 
sem það á við. Síðustu 15 ár hef 
ég farið a.m.k. einu sinni í smala-
mennsku eða réttir. Á þessum 
árum hefur verið ánægjulegt að 
fylgjast með stigvaxandi og auk-
inni notkun á flestu því sem eykur 
öryggi og öryggiskennd. 

Fyrir um 10–15 árum var innan 
við helmingur hestamanna með 
hjálm á þeim myndum sem ég á 
af hestamönnum koma af fjalli, en 
í dag er það algjör undantekning 
ef maður sér hjálmlausan smala 
koma af fjalli. Nánast allir eru í 
sýnileikafatnaði (gulum vestum) 
og þeim sem smala á fjórhjólum er 
alltaf að fjölga sem eru í brynjum 
og nú í haust sá ég í fyrsta sinn 
smala á fjórhjóli vera kominn með 
hálskraga þegar hann kom niður af 
fjallinu. Sjálfur veit ég af biturri 
reynslu hvað hálsmeiðsli eru erfið 
að lifa með.

Algengustu vinnuslys er að 
hrapa úr hæð við ýmsa vinnu

Samkvæmt upplýsingum á vef 
Vinnueftirlitsins er einn algengasti 
valdur vinnuslysa fall úr hæð og 
alltof algengt að þegar verið er 

að vinna í mikilli hæð sé ekki 
gætt nægilega að forvörnum. 
Vinnupallar og stigar ekki 
nægilega tryggir og að jafnvel 
sé verið að vinna í hæð en ekkert 
hugað að fallhættu. 

Í sumar var ég staddur norður 
í landi í heimsókn á ættaróðali 
fjölskyldunnar sem er í eigu 
frænda míns þar sem verið var 
að skipta um þak. Það er ekki 
hægt annað en að hæla þeim 
sem stjórnaði því verki fyrir 
vinnupallinn sem reistur var utan 
um húsið. Greinilegt að þarna var 
forsjárhyggjan og öryggið haft í 
fyrirrúmi (annað en þegar þetta 
sama hús var málað fyrir 45 árum 
þegar bundinn var stigi á dráttarvél 
og húsið málað úr stiganum).

COVID-árið 2020 hefur
 ýmsar hliðar

Það sem af er ári hefur rokið upp 
sala í fjórhjólum, buggybílum 
og motocrosshjólum erlendis á 
sama tíma og sala á bílum dregst 
saman. Þessi tæki eru almennt 
notuð erlendis í sérstökum 
almenningsgörðum/búgörðum 
fyrir torfærutækjaakstur (svoköll
uðum off road parks þar sem eru 
sérstakir stígar og troðningar 
gerðir fyrir svona akstur og 
hestamennsku). 

Með breyttum skemmtana
venjum Íslendinga vegna COVID 
er minna um utanlandsferðir, en 
í staðinn er mun meira af ýmiss 
konar innanlandsafþreyingu. 

Afþreyingarfyrirtæki, sem hafa 
verið að leigja fjórhjól og buggy
bíla til ferðamanna, hafa verið að 
selja tækjaflota sinn á litlu verði 
neytendum til góðs. Á sama tíma 
eru innflutningsaðilar sem flytja 
inn þessi sömu tæki flest búin að 
selja allt sem þeir eiga og hafa 
fengið til sölu. Greinilegt að fólk 
er farið að leita út í sveitir landsins 
og upp í hálendið í auknum mæli 
á þessum tækjum. Það sem hins 
vegar of fáir gera er að vera með 
góðlátlega athugasemd um að 
betur mætti gera í öryggisklæðn
aði ef mönnum finnst svo vera 
(sjálfur hæli ég mönnum fyrir gott 
öryggi og að sama skapi bendi ég 
öðrum á að til sé betri og öruggari 
búnaður ef upp á vantar að mínu 
mati).

Torfærubúgarðar vinsælir í 
Ameríku á COVID-ári

Fyrir rúmri viku sá ég landeiganda 
ræsa yfir 100 keppendur í 
þolaksturskeppni í landi sínu 
á Hellum í Landsveit. Flott og 

tilkomumikið start þar sem jörðin 
skalf og háværar drunur mótoranna 
voru nánast við þolmörk. 

Miðað við mikla aukningu á 
torfærutækjum er nokkuð ljóst að 
á komandi árum mun verða vöntun 
á aksturssvæðum fyrir svona tæki 
og hugsanlegt að sóknarfæri verði 
í að skipuleggja landsvæði fyrir 
torfærutæki. Svona búgarðar eru 
víða í Ameríku þar sem aukningin á 
COVIDárinu í sölu á torfærutækjum 
er nálægt 50% frá fyrra ári (mest 
fjórhjól og buggybílar). Þar af 
leiðandi hefur verið mikið að 
gera á „torfærubúgörðum“ í USA 
í sumar og til að anna því eru 
flestir búgarðarnir að margfalda 
stígagerð í landi sínu til að anna 
aukinni aðsókn. Spurning hvort 
ekki mætti kanna grundvöll fyrir 
sambærilegum búgörðum hér á 
landi í framtíðinni út frá öryggis 
og umhverfissjónarmiðum. Svo 
er hugsanlega þarna tekjulind 
fyrir landeigandann og nálæga 
ferðaþjónustu.

Mótorar og varahlutir á lager
Hröð og góð þjónusta

Dreifingaraðili BRIGGS & STRATTON 
á ÍSLANDI
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 KROSSGÁTA Bændablaðsins
Lausn á krossgátu í síðasta blaði

Hjörtur L. Jónsson
liklegur@internet.is
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ÖRYGGI – HEILSA – UMHVERFIÖRYGGI – HEILSA – UMHVERFI
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Ánægjulegt að sjá mikla aukningu í notkun öryggisbúnaðar

Ánæjulegt að sjá hve hjálmanotkun og brynjur eru orðin almenn hjá 
gangnamönnum.

Í keppnum er skylda að vera í öryggisklæðnaði, en þeir sem leika sér ánægjunnar vegna á svona hjólum mega 
margir bæta sig.
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MATARKRÓKURINNMATARKRÓKURINN

LÍFLÍF&&LYST LYST ––  BÆRINN OKKARBÆRINN OKKAR

Ábúendurnir á Dunki keyptu 
af ótengdum aðila á síðasta ári. 
Tóku við búi fyrsta vetrardag, 26. 
október 2019. Þeir bjuggu áður í 
Grundarfirði.

Býli:  Dunkur.

Staðsett í sveit:  Hörðudalur í 
Dalabyggð.

Ábúendur: Kári Gunnarsson og 
Berghildur Pálmadóttir.

Fjölskyldustærð (og gæludýra): 
Við, börnin okkar þrjú, Martin, 17 
ára, Ísey, 8 ára og Snær, 8 mánaða. 

Svo eru það hundarnir tveir, 
Pollý og Skotti, og kettirnir Reynir 
og Láki.

Stærð jarðar?  Rúmlega 1700 ha.

Gerð bús? Fjárbú.

Fjöldi búfjár og tegundir? Um 
600 ær og fjórir hestar.

Hvernig gengur hefðbundinn 
vinnudagur fyrir sig á bænum? 
Það er svakalega árstíðabundið. 

Haustin fara í fjárrag og smala
mennnskur en dagarnir eru einnig 
notaðir í að klára að gera fjárhúsin 

tilbúin fyrir veturinn ásamt því að 
við erum að græja rými fyrir um 
200 fjár í hlöðunni og erum að taka 
hesthúsin í gegn.

Skemmtilegustu/leiðinlegustu 
bústörfin? Sauðburðurinn 
og smalamennskurnar eru 
skemmtilegar. Leiðinlegast 
er hins vegar að keyra skít úr 
skítakjallaranum.

Hvernig sjáið þið búskapinn 
fyrir ykkur á jörðinni eftir fimm 
ár? Fleiri ær, fleiri hestar, kannski 
nokkrar hænur og geitur.

Hvar teljið þið að helstu tæki-
færin séu í framleiðslu íslenskra 
búvara? Aukin áhersla á hreinar 

afurðir. Það eru svo eflaust ýmis 
tækifæri sem mætti skoða frekar.

Hvað er alltaf til í ísskápnum? 
Mysingur, ostur og mjólk.

Hver er vinsælasti maturinn á 
heimilinu? Föstudagspitsan er alltaf 
vinsæl og svo tortillapönnukökur 
með hakki og grænmeti.

Eftirminnilegasta atvikið við 
bústörfin? Allt þetta fyrsta ár 
hefur verið lærdómsríkt og margt 
er minnisstætt, til dæmis úr sauð
burðinum. 

Svo var það í sumar þegar Kári 
keyrði utan í hlöðuhurðina, braut 
afturrúðu á bíl með fjórhjóli og keyrði 
yfir símann sinn, allt í sömu vikunni.

Ferskt íslenskt grænmeti og salat
Nú stendur uppskerutími sem 
hæst og grænmeti flæðir í búðir.  
Þeir sem eru með matjurtagarð 
keppast við að elda og borða upp-
skeru haustsins sem er bragð góð 
skemmtun.
 
Rauðrófusalat með geitaosti

Hráefni
 › 1 stk. íslensk rauðrófa skorin þunnt

 › 1 msk. balsamic edik

 › 2 msk. ólífuolía

 › 1 msk. ferskt kóríander

 › salt og pipar

 › Geitaostur eða annar góður ostur  
 eftir smekk

Fyrir fjóra
Litríkt rauðrófa er ferskt og góð með 
öllum grillmat, má einnig nota hvaða 
annað grænmeti sem mann langar ef 
eitthvað í uppskriftinni er ekki til.
Aðferð
Má ekki vera einfaldara, allt græn
metið er skorið þunnt eða skorið í 
litla bita og smakkað til með olíunni, 
balsamic og kryddunum.
Toppað með geitaost eða bragðgóðum 
íslenskum osti eins og Tindi.

Avókadó og tómatar

Þetta er eins og suðuramerískt tómat
moxarella og er hægt setja fersk 
krydd eins og kóriander í stað basil 
sem er notað á Ítalíu.

Hráefni
 › 300 g þroskaðir tómatar

 › 1 ferskt avókadó eða lárpera

 › 1/2 tsk. hvítlauksmauk

 › 1 msk. kóríander ferskt

 › 1/2 safi úr 1/2 lime

 › 3 msk. ólífuolía

 › salt og pipar

Fyrir fjóra
Þetta ferska og einfalda salat eða 
forréttur er alveg hægt að leika sér 
með og ef maður á ekki eitthvað 
eitt hráefni þá er bara að nota 
hugmyndaflugið.
Það er frábært með hvaða mat sem er 
eða sem morgunverður með steiktu 
eggi.
Aðferð
Allt hráefnið skorið í svipaða stærð 
og blandað vel saman.

Hrátt og ferskt salat með 
framandi litríku grænmeti

Hráefni
 › 1 stk. blómkálshaus skorinn í sneiðar  

 langsum (hægt að fá sum staðar í  
 nýjum litum)

 › 1 stk. rauð paprika skorin gróft niður

 › 1 stk. eggaldin skorið gróft niður

 › 2 stk. rauðlaukur skorinn gríft niður

 › 1 dl ólífuolía

 › 1/2 dl balsamic

 › 50 g ólífumauk

 › 1/2 búnt basil ferskt

 › salt

 › 1 stk. grilluð sítróna

Þetta grænmeti stendur alltaf fyrir 
sínu, bæði hér og við Miðjarðarhafið.

Aðferð
Byrjið á að grilla eða steikja á pönnu 
allt grænmeti þar til létt eldað. Á 
að vera hálfhrátt. Kryddið með ögn 
af  ólífuolíu, balsamic, basil og einni 
teskeið af salti í um fimm mínútur. 
Sigtið frá vökvann.

Eggjakaka með nýju grænmeti

Hráefni
 › 100 g sætar eða venjulegar kartöflur  

 (skrældar, skornar í bita)

 › 2 msk. blaðlaukur (saxaður)

 › 2 msk. rauð paprika (skorin í fína  
 strimla)

 › 1 stk. hvítlauksrif (fínt saxað)

 › 1/2 tsk. cumminduft (ath. – ekki sama  
 og kúmen)

 › 1 msk. kóríander, gróft saxaður

 › salt og pipar

 › 6 egg

Fyrir 4–6

Sætar kartöflur eru ekki aðeins hollar 
heldur líka skemmtileg tilbreyting við 
þessar venjulegu. Þær má líka krydda 
skemmtilega eins og hér er gert.

Aðferð
Sjóðið kartöflurnar þar til þær eru 
orðnar mjúkar (ca 15 mín., fer þó 
eftir stærð) og skrælið. Þá er panna 
hituð vel og kartöflurnar steiktar í 
smá ólífuolíu þar til þær taka smá 
lit. Þá er restin af grænmetinu og 
cumminduftinu bætt út í og kryddað 
með salti og pipar. Bætið við gróft 
söxuðum ferskum kóríander alveg 
í lokin.
Setjið í pönnu og hellið eggi yfir, 
bakið í ofni þar til eggið er stíft.

Bjarni Gunnar Kristinsson
matreiðslumeistari

Dunkur
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Prjónuð hipster húfa á herra úr DROPS Flora. Húfan 
er prjónuð í stroffprjóni.
DROPS Design: fl-055
Stærðir: S/M  (M/L) L/XL
Höfuðmál: ca 54/56 (56/58) 58/60 cm.
Hæð með tvöföldu uppábroti ca: 25 (26) 27 cm.
Garn: DROPS FLORA (fæst í Handverkskúnst): 100 
(100) 100 g litur á mynd: indigo nr 10
Prjónfesta: 26 lykkjur x 32 umferðir í sléttu prjóni 
= 10x10 cm.
Prjónar: Sokkaprjónar og hringprjónn 40 cm nr 2,5
HÚFA – STUTT ÚTSKÝRING Á STYKKI:
Stykkið er prjónað í hring á hringprjóna. Smám 
saman er lykkjum fækkað, skiptið yfir á sokkaprjóna 
þegar þörf er á.
HÚFA: Fitjið upp 144 (152) 160 lykkjur á hringprjón. 
Tengið í hring og setjið prjónamerki sem markar upp-
haf umferðar. Prjónið stroff hringinn með 2 lykkjur 
slétt og 2 lykkjur brugðið. Prjónið stroffprjón þar 
til stykkið mælist ca 26 (27) 28 cm (eða prjónið að 
óskaðri lengd, nú eru eftir ca 4 cm til loka).
Nú byrjar úrtaka fyrir toppinn á húfunni, prjónið 
þannig:
FYRSTA ÚRTAKA: *Prjónið 1 lykkju slétt, prjónið 
næstu 2 lykkjur slétt saman, 1 lykkja brugðið*, prjón-
ið frá *-* alls 36 (38) 40 sinnum í umferð (fækkað um 
36 (38) 40 lykkjur) = 108 (114) 120 lykkjur.
Prjónið með sléttum lykkjum yfir sléttar lykkjur og 
brugðnum lykkjum yfir brugðnar lykkjur í 2 cm.
ÖNNUR ÚRTAKA: Prjónið 1 lykkju slétt, færið prjóna-
merkið hingað (þ.e.a.s. prjónamerkið er fært um 1 
lykkju til vinstri og þetta er núna byrjun á umferð). 
*Prjónið 1 lykkju slétt, prjónið næstu 2 lykkjur slétt 
saman*, prjónið frá *-* alls 36 (38) 40 sinnum í 
umferð (fækkað um 36 (38) 40 lykkjur) = 72 (76) 
80 lykkjur. Allar brugðnar lykkjur eru núna horfnar. 
Prjónið slétt í hring, 1 cm.
ÞRIÐJA ÚRTAKA: Prjónið 2 lykkjur slétt saman út 
umferðina (fækkað um 36 (38) 40) = 36 (38) 40 
lykkjur í umferð. Prjónið slétt í hring, 1 cm.
FJÓRÐA ÚRTAKA: Prjónið 2 lykkjur slétt saman út 
umferðina (fækkað um 18 (19) 20 lykkjur) = 18 (19) 
20 lykkjur í umferð.
Klippið frá. Notið nál til að þræða þráðinn í gegnum 
síðustu lykkjurnar nokkrum sinnum. Herðið að og 

festið vel. Húfan mælist ca 30 (31) 32 cm. Brjótið 
uppá kantinn 2 sinnum að réttu ca 2½ cm í hvort 
skipti. Húfan mælist ca 25 (26) 27 cm með uppábroti.

Prjónakveðja,
mæðgurnar í Handverkskúnst, 
www.garn.is 

Georgetown-húfa 
á herra

HANNYRÐAHORNIÐHANNYRÐAHORNIÐ

Sudoku
Galdurinn við Sudoku-þrautirnar er að setja réttar tölur, frá 1–9, í eyðurn ar. Sama talan má ekki koma 
fyrir tvisvar í línu lárétt og lóð rétt og heldur ekki innan hvers reits sem afmarkaður er af sverari lín um.

Létt

Þung

Miðlungs

8 6 5 2 4
2 8 3

4 1 2 8 7
6 2 7 4 8
1 3 5 6 7

8 3 9 5 2
9 4 8 6 3

3 6 5
5 8 1 7 9

Þyngst

9 5 8
6 8 3 5 4
5 4 7 1
9 4 2 6

1 7 9 2
7 1 3 5

8 9 7 6
2 4 9 3 7

3 1 4

2 3
4 8 6

9 1
2 3 6

5 6 9 1 3
8 5 7
7 8

1 6 9
5 4

1 7 9 3
5 3 1

4 6
1 7 6 4

5 2
2 6 3 8
8 6

2 8 7
9 6 3 2

Æfi sund og spila á gítar

FÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐFÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐ

Sigrún Halla Olgeirsdóttir er 12 
ára. Hún á einn bróður sem er 
þremur árum yngri og innan 
skamms bætist hundur við fjöl
skylduna. 

Sigrún Halla er ljúf, samvisku
söm og hörkudugleg stelpa sem 
hefur áhuga á sundi og tónlist.  

Nafn: Sigrún Halla Olgeirsdóttir.

Aldur: 12 ára.

Stjörnumerki: Sporðdreki.

Búseta: Bolungarvík.

Skóli: Grunnskóli Bolungarvíkur.

Hvað finnst þér skemmtilegast í 
skólanum? Heimilisfræði.

Hvert er uppáhaldsdýrið þitt? 
Hundur.

Uppáhaldsmatur: Sushi.

Uppáhaldshljómsveit: Billie 
Eilish.

Uppáhaldskvikmynd: Greatest 
showman.

Fyrsta minning þín? Þegar ég 
braut framtennurnar.

Æfir þú íþróttir eða spilarðu á 
hljóðfæri? Já, æfi sund og er að 
æfa mig að spila á gítar.
Hvað ætlar þú að verða þegar þú 
verður stór? Ég veit það ekki.

Hvað er það klikkaðasta sem þú 
hefur gert? Fara í rússíbana.

Gerðir þú eitthvað skemmtilegt í 
sumar? Fór í útilegu.

Næst » Sigrún skorar á Kjartan 
Stein, sem var með henni í bekk en 
er fluttur til Akureyrar.

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

41,9% fólks  
á landsbyggðinni  
les Bændablaðið

21,9% 41,9%

á landsbyggðinni
á höfuðborgarsvæðinu

29,2%

landsmanna lesa 
Bændablaðið

Lestur Bændablaðsins: BÆNDABLAÐIÐ ER GEFIÐ ÚT Í 32 ÞÚSUND 
EINTÖKUM Á TVEGGJA VIKNA FRESTI

Heimild: Prentmiðlakönnun Gallup, okt.-des. 2019. Aldur 12-80 ára.

Hvar auglýsir þú?

www.bbl.is
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LESENDABÁSLESENDABÁS

Sannleikurinn um upprunavottorð
Í þessu blaði hefur sala á svo köll
uðum upprunavottorðum raforku 
heldur betur fengið að finna fyrir 
gagnrýni og stór orð látin falla um 
meintan ósóma þess kerfis. Hér 
verður gerð heiðarleg tilraun til 
að útskýra virkni, tilgang og áhrif 
sem útgáfa þessara vottorða hefur. 

Til að skilja mikilvægi þessa 
kerfis, þá er ágætt að gleyma aðeins 
Íslandi um stund og skoða mikilvægi 
kerfisins úr frá meginlandi Evrópu.  

Skilvirkt kerfi sem virkar

Neysla og framleiðsla eru 
óaðskiljanlegar systur. Öll neysla er 
algerlega háð einhverri framleiðslu 
og öfugt. Raforkuframleiðsla með 
jarðefnaeldsneyti er ósjálfbær og 
mengandi. Í gegnum tíðina hafa 
verið reyndar ýmsar leiðir til að efla 
græna raforkuframleiðslu í Evrópu. 
Vandamálið er að raforkukerfi Evrópu 
er samtvinnað sem þýðir að bæði 
kolaorkuver og vindmyllur framleiða 
inn í sameiginlegan suðupott 
rafeinda sem notendur taka svo út 
af, án þess að geta valið milli grænna 
eða dekkri lausna. Áður en græn 
skírteini komu til sögunnar var erfitt 
fyrir græna raforkuframleiðendur 
og umhverfisvæna notendur að 
tengjast með beinum hætti. Grænar 
upprunaábyrgðir er kerfi sem leysti 
þennan vanda og sló margar flugur 
í einu höggi. Með upptöku á kerfinu 
sköpuðust þessi skilyrði:

A) nú getur umhverfisvænn not-
andi pantað eða tekið frá fyrir 
sig græna raforkuframleiðslu, 
án þess hreinlega að leggja 
eigin streng að vindorkuveri. 

B) nú getur umhverfisvænn not-
andi sannað að hann var 
sannarlega að kaupa græna 
raforku. 

C) nú getur grænn raforkufram-
leiðandi selt upplýstum og 
umhverfisvænum notanda 
græna raforku, án þess að 
leggja til hans sér streng. 

D) nú fær grænn raforkufram-
leiðandi verðskuldaða og 
kærkomna bónusgreiðslu 
fyrir grænni framleiðslu.

E) umfram allt er komið í veg
fyrir blekkingar kaupenda 
sem héldu fram, án 
formlegrar staðfestingar, að 
þeir væru bara að nota græna 
raforku.  Það besta er svo að 
þegar öll raforkuframleiðsla 
verður á endanum orðin græn 
þá leggst kerfið sjálfkrafa af.

Þetta kerfi hefur sannarlega virkað 
sem alger vítamínsprauta fyrir 
græna raforkuframleiðslu í Evrópu 
en einnig hjálpað umhverfisvænum 
fyrirtækjum að fá faglega vottun 
um græna stefnu.  Flestir geta 
verið sammála um að vottunarkerfi 
geta hjálpað bæði fyrirtækjum og 
neytendum að velja rétt. Það er t.d. 
þægilegra og öruggara að fá vottun 
þriðja aðila. Tökum sem dæmi  
Fairtrade-merkingu, en slík merking 
tryggir að kaffibaunir séu keyptar  
frá framleiðanda sem ekki stundar 
barnaþrælkun. Slík vottun er örlítið 
öruggari en fullyrðing einstakra 
söluaðila sem eru jafnmisjafnir eins 
og þeir eru margir. 

Ef mjólk væri eins og rafmagn

Við getum smíðað ýkt dæmi hér á 
Íslandi hvernig samsvarandi kerfi 

gæti virkað. Segjum að tvenns 
konar mjólkurframleiðendur væru 
á landinu. A) risaverksmiðjubú með 
1000 kýr og B) minni fjölskyldubú 
með miklu færri kýr.  Sem neytandi 
get ég ekki valið hvora mjólkina 
ég fæ úr fernunni enda safnast öll 
mjólkurframleiðsla í sameiginlega 
súpu sem örfáir vöruframleiðendur 
vinna svo úr.  Ef ég hefði þá 
hugmyndafræði að fjölskyldubú væri 
málið og vildi styðja slíka framleiðslu 
umfram hina þá gæti ég með svipuðu 
kerfi keypt upprunavottorð frá 
fjölskyldubúinu. Þannig gæti ég 
styrkt framleiðslu fjölskyldubúsins 
og sannað þann stuðning án þess að 
þurfa hreinlega að keyra til bóndans 
á fjölskyldubúinu langar leiðir og 
tappa á brúsa.  

Mjólkin frá verksmiðjubúinu er 
ekkert verri neysluvara en úr fjöl-
skyldubúinu frekar en rafeind frá 
kolaorkuveri er ekkert verri vara en 
frá vindorkuveri. Það er hins vegar 
framleiðsluaðferðin sem er ólík, 
og skilvirk leið til að styðja við þá 
framleiðslu sem neytandinn kýs 
er að kaupa upprunavottorð. Með 
mjólkurupprunavottorði gæti ég 
með auðveldum hætti stutt við fjöl-
skyldubúið sem fengi þá aukatekjur 
sem gerði það samkeppnishæfara 
gagnvart verks miðjubúinu. Ekkert 
svindl væri í gangi þar sem fjöl-
skyldubúið má bara gefa út jafnmörg 
vottorð og lítra sem það framleiðir. 
Ég get þá sem neytandi með góðri 
samvisku drukkið mjólk úr sameig-
inlegum heildarpotti vitandi að ég 
hef sannarlega greitt aukakrónur til 
fjölskyldubúsins fyrir nákvæmlega 
sama magn og ég innbyrði, þökk 
sé kerfinu.

Ísland og upprunaábyrgðir

Ísland hefur tvöfalda sérstöðu varð-
andi raforku. A) Við framleiðum alla 
okkar raforku með grænum hætti 
og B) 85% framleiðslunnar fer á 
alþjóðalegan markað. Já, á alþjóð-
legan markað. Raforkan okkar er 
útflutningsvara þó enginn sé sæ-
strengurinn. Stórnotendur á Íslandi 
nota íslenska raforku til að fram-
leiða vörur eða þjónustu sem fer öll 
á alþjóðamarkað. Það er því ekkert 
skrýtið, að mínu mati, að íslenskir 
raforkuframleiðendur fái alvöru 
vottun á íslenska orku til að sýna 
fram á gæði hennar á alþjóðamark-
aði. Stórnotendur á Íslandi geta 
auðveldlega keypt þessa vottun og 
staðfest þannig formlega að þeirra 
vara er raunverulega framleidd með 
grænum hætti. En þarf einhverja 
vottun, vita ekki allir í heiminum 
að íslensk orka er græn? Í fyrsta 
lagi er það nú ekki alveg öruggt og 
í öðru lagi þá vilja erlend fyrirtæki í 
meira mæli fá alvöru vottanir á slíku 
fyrir sína faglegu umhverfisstjórnun.  

Þetta er ástæða þess að fyrirtæki eru 
að innleiða vottanir og staðla, því 
að í flóknu og hröðu alþjóða við-
skiptaumhverfi eru gerðar æ meiri 
kröfur um fagmennsku og óháðar 
vottanir þriðja aðila.  

Það er alger grundvallar misskiln-
ingur að græn uppruna vottorð sýni 
að íslensk raforkuframleiðsla sé 
ekki græn. Þvert á móti staðfestir 
upprunavottorðakerfið, með óháð-
um hætti, að íslensk raforka er svo 
sannarlega græn. Það er hins vegar 
hluti af raforkukaupum á Íslandi 
(stórnotendur) sem ekki hefur vott-
orð vegna þess að stórnotendur hafa 
ekki viljað borga fyrir slíkt. Öll 
heimili, bændabýli og hefðbundin 
fyrirtæki fá hins vegar slík vottorð 
frítt og geta staðfest með formleg-
um hætti að þeirra notkun sé 100% 
græn.

Breyttir tímar 

Það hlýtur að vera mikilvægt 
fyrir Ísland að vera þátttakendur 
í upprunavottorðakerfinu. Þessu 
má líkja við hvernig sumir ís-
lenskir fiskframleiðendur leitast 
eftir formlegum vottunum sem 
segja til um að íslenskur fiskur sé 
veiddur úr sjálfbærum stofnum. 
Það er mun vænlegra en að vona 
bara að erlendir kaupendur viti að 
íslenskt fiskveiðistjórnunarkerfi sé 
til fyrirmyndar. Við, sem eigendur 
auðlindarinnar, sem við seljum að 
mestu á erlendan markað, hljótum 
að mega fá alþjóðlega gæðavottun 
á hana. Það er eitthvað fáránlegt 
við það að vera ekki þátttakendur í 
slíku kerfi og svipta þannig íslensk 
útflutningsfyrirtæki möguleikanum 
á því að selja vörur með vottaðri 
grænni raforkunotkun. Það væri 
t.d. súrt fyrir íslenskan bleikju- eða 
tómataframleiðanda að geta ekki 
selt vörurnar á franskan Michelin-
stað sem mögulega gerir kröfur til 
allra sinna birgja um vottaða græna 
raforkunotkun. 

Gjöf eða sala

Tekjurnar af sölu þessara ábyrgða 
enda með einum eða öðrum hætti í 
ríkissjóði t.d. í gegnum arðgreiðslur 
Landsvirkjunar, fyrirtæki sem við 
eigum öll saman. Nú kynnti ríkis-
stjórnin nýverið 600 milljóna króna 
framlag í það að hraða lagningu á 
jarðstrengjum og annað eins þarf 
svo til að jafna dreifingarkostnaði 
raforku milli þéttbýlis og dreifbýlis. 
Er óeðlilegt að þeir peningar sem 
koma úr orkuauðlindinni í gegnum 
upprunaábyrgðakerfið verði nýttir til 
innviða uppbyggingar og kostnað-
arjöfnunar í orkugeiranum? 

Græn upprunavottorð fylgja núna 
með raforkukaupum allra heimila 
og fyrirtækja fyrir utan allra stærstu 
notendurna. Uppi eru háværar kröf-
ur frá þessum stór notendum raforku 
um að við förum út úr þessu kerfi. 
Það er spurning hvort við sem 
eigendur auðlindarinnar og orku-
fyrirtækjanna sættum okkur við að 
mega ekki fá óháða vottun á hrein-
leika auðlindarinnar. Við gætum 
líka valið að láta stórnotendur fá 
þessar vottanir endurgjaldslaust 
þ.e.a.s. hreinlega gefið þeim millj-
arða af staðfestum verðmætum 
sem raforkuauðlindin okkar gefur. 
Hvort sá gjörningur væri sanngjarn 
og eðlilegur, verður hver og einn 
landsmaður og jafnframt eigandi 
auðlindarinnar, að gera upp við 
sjálfan sig.

Sigurður Ingi Friðleifsson
framkvæmdastjóri Orkuseturs

Sigurður Ingi Friðleifsson.

Bænda  
88. . október 

Sumarið kom, sá og sigraði 
með ferðalögum landsmanna 
um land allt. Blómlegar sveitir 
með sauðfé á beit og sællegar kýr 
úti á túnum og einstök náttúra 
landsins allsráðandi allt um 
kring. Verandi kúabóndi er 
lítið um sumarfrí fyrr en hausta 
tekur, svo þegar tækifærið 
loksins kom var pakkað ofan í 
tösku og lagt land undir fót. 

Mér finnst fátt annað 
skemmtilegra en að keyra um 
sveitir landsins, helst fyrir utan 
þjóðveginn, í dölum og fjörðum þar 
sem búskapur er lífið, því fyrir mér 
er lífið í kringum landbúnaðinn. 
Þegar rökkva tók var svo loksins 
komið að áningarstað fyrir nóttina, 
huggulegt vinsælt hótel í einum 
firðinum, sem var nánast fullbókað 
fyrir nóttina þó langt væri liðið á 
septembermánuð. 

Ákveðið var að snæða á 
veitingastað hótelsins sem bauð 
upp á fyrirfram ákveðinn 3 rétta 
matseðil með nautalund í aðalrétt. 
Þegar dásemdarnautalundin var 
reidd fram spurði bóndinn, að 
sjálfsögðu, hvort lundin væri 
íslensk? Nei, nautalundin var 
dönsk. Svo ég spyr, getum við 
virkilega ekki gert betur?  

Eftir að hafa ferðast um og 
notið landsins okkar endaði 
ferðalagið á danskri nautalund, bið 
ég um í það minnsta að eiga valið. 
Valið um að geta stutt við íslenska 
matvælaframleiðslu á sama tíma 
og það er verið að lækka verð 
til bænda, einmitt sökum aukins 
innflutnings og um leið er þrengt 
að bændum sem eru geymdir á 
biðlistum hjá sláturhúsum landsins 
sem telur oft í mánuðum. En hefur 
neytandinn valið? 

Upprunamerking matvæla á 
veitingastöðum er mikið kapps-
mál sem verður að koma til 
framkvæmda hið fyrsta. Um leið 
og upprunamerking matvæla 
á veitingastöðum er komin til 
framkvæmda er valið komið til 
neytandans. Valið um að geta 
sett fram þær kröfur um að fá að 
njóta alls þess besta sem Ísland 
hefur upp á að bjóða, alla leið 
ferðalagsins, alla leið á diskinn. 

Myndir þú grípa danskt 
drykkjarvatn á flösku í stað þess 
íslenska út í verslun? 

Styðjum íslenskan efnahag, 
alla leið. Gerum kröfur um 
upprunamerkingar matvæla, alla 
leið á diskinn. 

Íslandi allt. 

Heiðbrá Ólafsdóttir 
Höfundur er lögfræðingur, 
kúabóndi og situr í stjórn 
Miðflokksins í Rangárþingi.

Danskt drykkjarvatn

Heiðbrá Ólafsdóttir.
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Yamaha Kodiak 450 IRS
Harðduglegt fjórhjól
Verð: 1.690.000 kr. 
1.392.903  kr. án vsk. 

Yamaha YFM90R
Barnafjórhjól
Verð: 690.000 kr. 
556.451 kr. án vsk.

Yamaha YZ250F 2020
Mótokross hjól með rafstarti 
Verð: 1.750.000 kr.
1.411.290 kr. án vsk.

Yamaha YZ450F 2020
Öflugt motokross hjól
Með nýjustu tækni í kraftstillingu
Verð: 1.890.000 kr.
1.524.193 kr. án vsk.

Yamaha Ténéré 700
Fyrir íslenskar aðstæður
Verð:  2.350.000 kr.
1.895.161 kr. án vsk.

KLETTHÁLSI 3
110 REYKJAVÍK
S: 540 4900
yamaha.is

Traustir
vinnuþjarkar

og leikfélegar 

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. 

Sími: 563 0300  |  Netfang: augl@bondi.is  |  Veffang: www.bbl.is

SmáauglýsingarSmáauglýsingar

Bjóðum uppá sérsniðnar 
svampdýnur og bólstrun fyrir:

Tjaldvagninn    Fellihýsið    
Húsbílinn    Bátinn

Hjólhýsið    Sumarhúsið   
Heimilið o.m.fl!

Fljót og góð þjónusta
Svampur.is     Vagnhöfða 14 Reykjavík 

Símar 567 9550 og 858 0321

Rafhitarar
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

Næsta 
Bændablað  

kemur út
8. október

www.bbl.is

Tveggja til þriggja herbergja 75 fm 
íbúð í fjölbýlishúsi með lyftu við 
Sólheima í Reykjavík. Eitt svefn-
herbergi, stór stofa sem nota má 
að hluta sem vinnukrók, eldhús 
og baðherbergi með sturtu. Góðar 
svalir mót suðri, Leiga kr. 210.000 á 
mánuði. Laus 1. nóv. S. 861-5620.

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

Hausttilboð. Heilsárshús 30,2 fm +7 
fm verönd. Íslensk smíði og hönnun. 
Auðvelt að flytja. Ásett verð 7,2 m. kr. 
m/vsk. Tómas 483-3910 og 698-3730.

Tökum að okkur hinar ýmsu við-
gerðir 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

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

Glussaknúnar vatnsdælur fyrir tank-
bíla og vinnuvélar. Sjálfsogandi dæl-
ur 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

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. 892-
4163, hak@hak.is, www.hak.is

Honda Cr-v elegance, árg. 2015, 
dísel, beinskiptur, ekinn 96.000 km. 
Verð 2.990.000 kr. notadir.bennis.is 
– s. 590-2035.

Úrval af Tiki kerrum. Verð frá kr. 
198.000 án vsk. Búvís, sími 465-1332.

Renault Mascott 150.65, árg.́ 11, 
beinskiptur, ekinn 165.000 km. 
Verð 1.990.000 kr. Tilboð án vsk. 
1.290.000 kr. notadir.benni.is –  
s. 590-2035.

Gunnar Hippe norskar kerrur í úrvali. 
Búvís, sími 465-1332.

Weckman 7 tonna sturtuvagn. Verð kr. 
1.270.000 með vsk (kr. 1.025.000 án 
vsk). H. Hauksson ehf. Sími 588-1130.

Vagnasmiðjan auglýsir: Framleiðum 
og eigum á lager krókheysisgrind-
ur með eða án gámalása, sterkar 
og ódýrar. Veljum íslenskt. Vagna-
smiðjan.is - Eldshöfða 21, Rvk. Sími 
894-6000.

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

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

Rafhjól á tilboði: 190.000 kr. Íhlut-
ir frá gæða framleiðendum: Sam-
sung batterí, Shimono gírar, Tectro 
diskabremsur, Suntour demparar. 
Frí heimsending. Nánar á Topphjól.
is - sími 661-1902.

Faðmgreip fyrir stórar rúllur. Mesta 
opnun er 212 cm. Lyftir rúllum sem 
eru allt að 1.000 kg. Eigin þyngd: 190 
kg. Ásoðnar Euro-festingar og slöng-
ur með kúplingum fylgja. Vönduð 
og sterk smíð með þykkri dökkgrárri 
dufthúð (pólýhúð) Til á lager. Verð: 
149.000 kr. +vsk. Hákonarson ehf. 
S. 892-4163 - hak@hak.is 

Steypuhrærivélar til sölu, ýms-
ar stærðir, framleiddar í Evrópu, 
bensín, dísel eða rafmagns Honda/
Lombardini-Kohler mótorar. Frekari 
upplýsingar á www.partis.is

Hljóðlátar rafstöðvar fyrir ferða-
vagna. Eigum á lager, japanskar 
rafstöðvar með Subaru vélum. 
Hljóðdempun er mjög góð, 56 
dbA @ 7 m. Verð 189.000 kr. m/
vsk. Hákonarson ehf. S. 892-4163,  
hak@hak.is - www.hak.is



Bændablaðið | Fimmtudagur 24. september 202060

Yanmar SV18 smágrafa 
1,95 tonn. Til á lager.

Yanmar C08 beltavagn
800 kg burðargeta. Til á lager.

Volvo EW160 B hjólagrafa
Árg. 2006, S60 vökvahraðtengi, 
7.500 vst. og ein tiltskófla.
Verð: 5.200.000 + vsk.

Liebherr R922 beltagrafa
Árg. 2015. Liebherr SW48 Likufix 
hraðtengi. Ein gómskófla.
Verð: 13.000.000 + vsk.

Janmil malarvagn
Nýskráður 2019, ónotaður.  
3ja öxla, fremsti öxlull lyftanlegur.
Eiginþyngd 6.600 kg,  
burðargeta 36.600 kg.
Verð 5.200.000 + vsk.

Yanmar Vio23-6 smágrafa  
2,4 tonn. Til á lager.

Upplýsingar í síma 660-6051

www.merkur.is

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

Traktorsdrifnar dælur í mörgum 
útfærslum og stærðum á lag-
er. 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: raf-
magn, 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

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

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

Jarðtætari Cosmo VH 90. Breidd 
2.300 mm. Lítið notaður (um 
400 m). Verð kr. 740.000 m/vsk.  
H. Hauksson ehf. S. 588-1130.

Mjög öflugar WC dælur með skera-
búnaði. Búnaðurinn dælir frá sal-
ernum upp í skolplagnir. Hentar fyrir 
mörg WC. Blautþurrkur, tíðabindi, 
gólftuskur ofl. engin fyrirstaða. Vídeó 
á www.zehnder-pumpen.de (News). 
Umboðsaðili Zehnder á Íslandi, Há-
konarson ehf. S. 892-8812 / 892-
4163. Netfang: hak@hak.is

Útvega einfasa rafmótora með stutt-
um fyrirvara. Hagstæð verð. Einnig 
nokkrar stærðir og gerðir til á lager. 
Vökvatæki ehf. www.vokvataeki.is - 
vt@vokvataeki.is

Brettagafflar. Burður 2.500 kg. Euro 
festingar. Verð kr. 155.000 m/vsk 
(kr. 125.000 án vsk.) Hauksson ehf.  
S. 588-1130.

Lemigo stígvél. Létt, stöðug og 
slitsterk. Kr. 8.485 með vsk. Búvís 
ehf. Sími 465-1332.

Tiki kerra, tilvalin fyrir fjárflutninga 
kr. 715.700 án vsk. Háar grindur kr. 
138.457 án vsk. Búvís - sími 465-1332.

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. 89-24163.

Til sölu uppgert borðstofusett, 
stækkanlegt borð, 6 stólar, þar af 
2 armstólar og rúmgóður skenkur. 
Saga settsins til og uppgert af hús-
gagnasmíðakennara. Vegna pláss-
leysis selst það ódýrt: 65.000 kr. allt. 
Upplýsingar í síma 842-0990 eða á 
virdi@simnet.is

Mercedes Benz Citan VSK sendi-
bíll árg. 2017 - ekinn 24.600 km. 
Vetrardekk á felgum fylgja ásamt 
dráttarbeisli. Verð 2.690.000 kr. Sími 
893-0808.

Haughrærur galvaníseraðar með 
eikarlegum. Búvís ehf. Sími 465-
1332.

Hágæða lofttæmingarvél. Geymdu 
kjöt, kjötafurðir, fisk, grænmeti og 
annan mat við kjöraðstæður í loft-
tæmdum umbúðum og lágmarkaðu 
þannig matarsóun. Sjálfvirk stilling 
eða handvirk stilling fyrir lofttæm-
ingu. Framleidd í Evrópu. Kr. 34.900 
m/vsk. - verslun.eldhustofrar.is

Fornbíll - Volkswagen Golf GL- sjálf-
skiptur árg. 1992, ekinn 111.700 km. 
Upplýsingar í síma 863-3110.

Til sölu tveggja hesta kerra, tegund 
Marco árg. 2001. Næsta aðalskoðun 
júní 2021. Tilboð óskast sent á 
netfangið svelgsa@simnet.is

Gámarampar á lager. Heitgalvan-
húðaðir. Burðargeta: 8.000 kg. 
Stærð: 160 x 200 x 16 cm. Lykkjur 
fyrir lyftaragaffla. Hákonarson ehf. 
hak@hak.is - s. 892-4163.

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: Heitgalv. 
/ SS stál. Hákonarson ehf. S. 892-
4163. Netfang: hak@hak.is

Glussadrifinn afrúllari. Festingar og 
slöngur fylgja. Vandaður og öflugur 
búnaður. Hákonarson ehf. Netfang: 
hak@hak.is - s. 892-4163.

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

Mjólkurtankur, 1.500 lítra, staðsettur 
undir Eyjafjöllum. Verð 200.000 kr. 
Uppl. í s. 866-7587.

Til sölu MAN 470 vörubíll, árg. 2006. 
Ekinn 425.700 km. Óska eftir tilboði. 
Hafið samband í síma 892-8043 
Guðni og 783-9708 Friðrik.

Til sölu Mercedes Benz CLK 320 
Avantgarde árg. 2004. V6 3l, sjálf-
skiptur, ekinn 275.000 km. Virkilega 
skemmtilegur í akstri og hefur feng-
ið mjög gott viðhald, geymdur inni 
á vetrum. Sumar- og vetrardekk, 
næsta skoðun 08 2021. Ásett verð 
800.000 kr. Uppl. í síma 771-9033.

Taðklær. Breiddir 120, 150 og 180 
cm. Búvís ehf. Sími 465-1332.

Toyota Corolla station árg. 2006, 5 
gíra, með krók. Einn eigandi. Verð 
260.000 kr. Uppl. í síma 862-2213.

Ford F350 Lariat Outlow árg. 12/06, 
ekinn 278.000 km. Bíllinn er með 
smá upphækkun. Pallur, þarfnast 
viðhalds, ryð og er að losna af. Ásett 
verð er 2,2 millj. kr. en óskað er eftir 
tilboði í hann. Uppl. í s. 660-1927.

Til sölu málverk eftir Freymóð 90×70 
og 6 arma ljósakróna. Tilboð óskast. 
Upplýsingar í síma 867-8074.

Subaru Forester árg. 2005. Keyrður 
152.000 km. Ný tímareim og dráttar-
beisli. Upplýsingar í síma 698-6715.

Slöngubátar fyrir alhliða veiði, á 
lager. Litir: Woodland camo, Leaf 
camo. Lengd: 4,5 m. Breidd: 1,92 
m. Álgólf, gúmmílistar undir túbum. 
Þyngd: 100 kg, burðargeta: 1.100 
kg. Max stærð af mótor: 30 hö. 
CE vottaðir og merktir. 3 þóftur, 3 
stangahaldarar, 3 stór geymsluhólf. 
Vindsegl að framan og geymsluhólf, 
hjól á afturgafl o.fl. Nánari uppl. og 
myndir sendar eftir óskum. Verð kr. 
348.000 m/vsk. Hákonarson ehf. S. 
892-4163. Netfang: hak@hak.is
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Scania R440 CB
Árg. 2008. 413.000 km. Krókheysi.
Verð án vsk: 6.700.000 kr.

Yanmar 95W
Árg. 2018. 655 vst. Rótortilt.
Verð án vsk: 14.870.000 kr.

FAE MTL200
Grjót og malbiksbrjótur. 
Árg. 2018.
Verð án vsk: 8.200.000 kr.

Desjamýri 8, 270 Mosfellsbær  
Sími +354 496 4401 & +354 893 3348

Toyota HIACE árg. 2011 ekinn 
129.000 km, 9 manna, 4x4. Selst 
með eða án sæta og snjódekkja. Verð 
2.700.000 kr. Uppl. í s. 895-7935.

Til sölu JCB 3cx, 4x4, árg. 1999. Til-
boð óskast. Uppl. í síma 893-4515.

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 búnað-
ur. Hákonarson ehf. S. 892-4163, 
hak@hak.is

Sprinter árg. 2010, dísel. Akstur 
129.000 km. Bíll sem hefur fengið 
gott viðhald. Verð 2.500.000 kr. Upp-
lýsingar í s. 660-2170, Þór.

Hyundai Santa Fe árg. 2006 
sjálfskiptur, keyrður 205.000 km, 
skoðaður 2021. Vel við haldið 
og reyklaus. Verð 450.000 kr. 
Upplýsingar í s. 586-1489.

Til sölu Subaru Impreza GX 2.0. Árg. 
2001. Ekinn 223.000 km. Nýskoðað-
ur. Bíll í toppstandi. Beinskiptur. Fjór-
hjóladrifinn, stöðugur í hálku og snjó. 
Sami eigandi frá 2006. Bílnum hefur 
verið vel við haldið alla tíð. Ryðvarinn 
síðast 2016. Rúmgott skott. Álfelgur, 
ágæt sumardekk. Negld vetrardekk 
á felgum fylgja. Til greina kemur að 
taka velættað 1-2 vetra tryppi upp í 
verð. Sími 898-5449.

Kranzle þýskar háþrýstidælur í úr-
vali. Búvís. Uppl. í síma 465-1332.

Fjárhúsmottur. Verð kr. 9.550 stk. 
m/vsk. (kr. 7.770 án vsk). Tilboð = 
Frír flutningur. H. Hauksson ehf.  
S. 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. Þanvír kr. 8.450 rl. Öll 
verð með vsk. H. Hauksson ehf. Sími 
588-1130.

Sandstorm CF MOTO 500 fjórhjól, 
árg. 2009 ásamt yfirbyggðri kerru. 
Keyrt tæpa 2.000 km. Spil að fram-
an, dráttarkúla að aftan. 2x gallar, 2x 
hjálmar, taska að framan og bensín-
brúsar fylgja með. Verð kr. 700.000 
m/vsk. Uppl. í s. 821-6370.

SsangYong Korando Dlx, árg. 2018, 
dísel, sjálfskiptur, ekinn 32.000 km. 
Verð. 3.890.000 kr. notadir.benni.is 
– s. 590-2035.

SsangYong Rexton Dlx, árg. 2019, 
dísel, sjálfskiptur, ekinn 53.000 km. 
Verð. 4.790.000 kr. notadir.benni.is 
– s. 590-2035.

Kerrur á einum og tveimur öxlum 
á lager, með og án bremsa. 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

Tiki gröfukerra. 4,8 x 2,3 m. Burðar-
geta 2.381 kg. Verð kr. 772.000 án 
vsk. Búvís. Sími 465-1332.

Rafstöðvar með orginal Honda-vél-
um og Yanmar dísil á lager. Stöðv-
arnar eru frá Elcos Srl. á Ítalíu, www.
elcos.net. Eigum einnig hljóðlátar 
stöðvar fyrir ferðavagna. Við bjóð-
um upp á allar gerðir af rafstöðv-
um. Mjög hagstætt verð. Hákonar-
son ehf. www.hak.is - s. 892-4163,  
netfang: hak@hak.is

Innihrærur fyrir haugkjallara. Raf-
drifnar (3 fasa) eða glussadrifnar. 
Vinnudýpt: 130 cm eða meira. Einnig 
hægt að fá hrærurnar glussadrifn-
ar með festingum fyrir gálga á lið-
léttingum. Hákonarson ehf. Uppl. í s. 
892-4163, hak@hak.is / www.hak.is

Hestakerrur 2ja og 3ja hesta, ríku-
legur 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

Lagerskúffur fyrir stóra og smá hluti. 
Búvís ehf. Sími 465-1332.

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).  
H. Hauksson ehf. Sími 588-1130.

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

Til sölu
Plast í fjárhúsgólf og stíur. Bása- 
og drenmottur, útileiktæki, gúmmí-
hellur og gervigras. Heildar-
lausnir á leiksvæðum. Netfang:  
jh@johannhelgi.is - s. 8208096.

Útsala! Dek dísel varaaflsrafstöðv-
ar 400/230 V, 50 Hz. 15 kW - verð 
799.000 kr. +vsk. 30 kW - verð 
799.000 kr. +vsk. 5 kW dísel - verð 
284.000 +vsk. Uppl. á Holt1.is og í 
s. 435-6662 og 895-6662.

Til sölu Epoke SH4900 sand- og 
saltdreifari með pækiltanka og með 
skammtastýringu. Árgerð 2014. Allar 
nánari upplýsingar í síma 892-1157.

Renault Megane Scenic árg. 2006, 
ek. 174.000 km. Skoðaður 2021. 
Tveir eigendur. Lítur vel út. Selst 
ódýrt. S. 824-0440.

Volvo XC90, 2012 (09/2011), 
sparneytinn dekurbíll, 7 manna, 
dísel, ekinn km 138.000. 
Reglubundin þjónusta hjá Brimborg. 
Aftengjanlegur dráttarkrókur. Allt nýtt 
í bremsum, lítið ekinn, Michelin Ice-X 
vetrardekk (heilsárs). Bluetooth 
síma- og hljóðtengi. Flottur bíll, 
utan sem innan. Hefur fengið góða 
umhirðu. Ásett verð kr. 3.990.000. 
Uppl. í s. 863-9305  (Þorsteinn).

Til sölu 900 lítra mjólkurtankur 
Vedholms. Uppl. í síma 892-0157, 
Sigurður.

Timburrestar 75 stk. 3,6/4,8m 
25x150 mm, kr. 215 lm. 18 stk. 
4,2m 50x150 mm kr. 512 lm. 90 stk. 
4,2/4,8m 48x198 mm kr. 682 lm. 29 
stk. 5,1 m 63x150 mm kr. 650 lm. 
H. Hauksson ehf. Sími 588-1130. 
Netfang: hhaukssonehf@simnet.is

Timbur í fjárhúsgólf 32 x 100 
mm. Lengdir 4,8/5,4 m. Verð 
kr. 265 lm m/vsk. H. Hauksson 
ehf. Sími 588-1130. Netfang:  
hhaukssonehf@simnet.is

Hvít trapissu stálklæðning. Alls 65 
fm. Lengdir 3,0-5,6 m Verð alls kr. 
79.000 m/vsk. H. Hauksson ehf. 
Sími 588-1130.

Mjaltabúnaður til sölu. DeLaval 
Milkmaster tæki á brautum og fylgi-
hlutir. Allt í góðu standi. Staðsett á 
Norðurlandi. Nánar í síma 846-2942.

Vönduð dönsk tekkhúsgögn. Skenk-
ur, L:190 cm. Borðstofuborð, 130x90 
cm, stækkanlegt í 230 cm. Blómaker 
m. gróðurlýsingu, L:130 cm. Uppl. í 
s. 695-2018.

Kartöfluvélar, jarðtætarar, staura-
borar, tveggja tonna sturtuvagnar, 
kurlarar, hagasláttuvélar og margt 
fleira. Allt fyrir fjarvinnuna. www.
hardskafi.is - s. 896 5486.

Til sölu snjóblásari Schulte 9600. Er 
í fínu lagi. Búið að lengja festingar 
við traktor. Upplýsingar í s. 893-7141.

Safnarar. Til sölu 27.000 frímerki, 50 
fyrsta dags umslög, 150 grammó-
fónsplötur og myntsafn. Uppl. í  
s. 893-3475.

Land Cruiser 120 árg. 2003. Keyrður 
300.000 km. Búið að skipta um grind 
og hásingar, mikið búið að skipta um 
og laga, nótur til. Er í ágætu standi, 
nýskoðaður. Er til í að taka 2-3 eða 
4 hesta kerru í skiptum. Verð kr. 
1.390.000. Frekari upplýsingar í s. 
895-7066, Björn.

Litað dökkgrátt bárustál 61 
plata x 6350 mm. Verð alls kr. 
690.000 m/vsk. H. Hauksson 
ehf. Sími 588-1130. Netfang:  
hhaukssonehf@simnet.is

Zetor 5011, 81 módel í varahluti 
eða til uppgerðar. Auglýsi eftir 
ca 50 fm geymsluhúsnæði með 
innkeyrsluhurð. Uppl. í síma 774-
4480, eftir kl. 19.

Notaðar dekkjavélar til sölu. Jafn-
vægisstillingar- og dekkjavélar. 55 
tonna tjakkar o.fl. Sími 544-4333 og 
kaldasel@islandia.is

Skarðsstrandarrolla og Einræður 
Steinólfs í Ytri-Fagradal. Skemmti-
efni - menningarefni. Sölusími 861-
8993. Finnbogi Hermannsson.

Óska eftir
Valtari óskast. Óska eftir að kaupa 
notaðan valtara. Sími 894-2737.

Óska eftir að kaupa Toyota Pickup 
FJ 45, má vera í lélegu ástandi. Upp-
lýsingar í síma 892-2095.

Óska eftir felgum á Dodge Durango, 
árg. 2003. 16" x8, 6 gata, gata deiling 
114,3. Uppl. gefur Þorbjörn í síma 
892-7030.

Óska eftir amerískum pallbíl. Skoða 
allar tegundir, helst eitthvað sem 
þarfnast lagfæringar að einhverju 
leyti. Skoða einnig bíla í lagi á góðu 
verði. Sími 774-4441.

Þjónusta
Tek að mér viðgerðir á flestum tegund-
um sjálfskiptinga. Hafið samband í 
s. 663-9589 til að fá upplýsingar og 
tilboð. HP transmission Akureyri. Net-
fang: einar.g9@gmail.com, Einar G.

Jarðir
Leita eftir litlum bóndabæ, gjarnan á 
Austurlandi. Má vera afskekktur og hús 
má vera gamalt. Ætla að byggja bæinn 
aftur upp. Uppl. í síma 845-7561.

www.bbl.is
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Á jörðinni Gottorp í Víðidal í 
Vestur-Húnavatnssýslu standa 
yfir framkvæmdir við endurheimt 
votlendis og fara þær fram með 
stuðningi Votlendissjóðs.

 Á jörðinni eru skurðir sem áætl-
að er að séu samtals um 4,5 kíló-
metrar að lengd. Verið er að fylla 
upp í hluta skurðanna að fullu með 
uppgreftri sem að þeim liggja en 
í öðrum skurðum eru gerðar litl-
ar stíflur með reglulegu millibili. 
Votlendissjóður hefur áhuga á að 
koma að fleiri verkefnum á svæðinu.

Stærð framkvæmdasvæði
 um 33 hektarar

Einar Bárðarson, framkvæmdastjóri 
Votlendissjóðs, sótti um fram-

kvæmdaleyfi fyrir hönd sjóðsins í 
byrjun síðasta mánaðar til skipulags- 
og umhverfisráðs Húnaþings vestra, 
sem gaf samþykki fyrir framkvæmd-
unum. Þjappað er ofan í skurðstæði 
svo fyllingar skolist ekki til og er 
hliðargróður skurða og ofan af ruðn-
ingum notað til að þekja yfir rasta-
svæði. Stærð framkvæmdasvæðis er 
um 33 hektarar.

Einar segir í samtali við 

Húnahornið, þar sem þetta kemur 
fram, að framkvæmdir hefðu hafist 
nýverið og að þeim sé við það að 
ljúka. Hann segir að samstarfið 
við eigendur jarðarinnar um 
verkefnið hafi verið mjög gott og að 
Votlendissjóður sé mjög áhugasamur 
um að koma að fleiri verkefnum á 
svæðinu. Hvetur hann bændur og 
eigendur jarða að hafa samband við 
sjóðinn. /MÞÞ

Næsta 
Bændablað  

kemur út
8. október

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

Vélavit
Sala - Þjónusta
www.velavit.is

Erum með varahluti og þjónustu fyrir allar JCB vélar

S: 527 2600

Landeigendur og jarðakaupendur

Níels Árni Lund hefur hafið störf hjá Nýhöfn fasteignasölu sem ráðgjafi 
varðandi kaup og sölu á jörðum. Níels Árni hefur áratuga reynslu í 
landskiptum, jarða- og hlunnindamati og þekkir vel sveitir landsins.

Nýhöfn er framsækin fasteignasala í eigu Elvars Árna Lund og Lárusar 
Ómarssonar sem búa yfir víðtækri þekkingu á sölu jarða og fasteigna.

Nýhöfn býður upp á margskonar þjónustu tengda fasteignaviðskiptum 
svo ef þú ert í slíkum hugleiðingum þá hafðu endilega samband.

nyhofn.is | nyhofn@nyhofn.is | 5304500

Einkamál
Góðhjartaður eldri maður óskar eftir 
að komast í kynni við konu á svip-
uðu reki með vináttu, félagsskap og 
spil í huga. Hefur mjög gaman af að 
dansa. Trúnaður og heiðarleiki eru 
skilyrði. Uppl. í síma 895-9415.

Ertu að leita að maka eða 
ævintýrum? Tek að mér að miðla 
slíkum upplýsingum. Snögg, farsæl 
og til langs tíma örugg þjónusta. 
Fullum trúnaði heitið. Upplýsingar 
í síma 863-4387.

63 ára góðhjartaður karlmaður 
óskar eftir að kynnast góðri konu á 
svipuðum aldri með vináttu í huga. 
Byrja á að spjalla og kannski eyða 
tíma saman. Búsettur á Norðurlandi. 
Trúnaður og heiðarleiki skilyrði. 
Uppl. í síma 861-3836.

Húsnæði
Óska eftir landi á Vesturlandi með 
amk. 10 hektara beitarlandi og húsa-
kosti. Hús má vera lítið, skoða allt. 
Verð ekki meira en 20-25 millj. kr. 
Netfang: sunnaros94@gmail.com

Herbergi til leigu á svæði 201, með 
að gangi að eldhúsi, baðherbergi 
með þvotta vél og þurrkara. Uppl. í 
s. 893-3475.

Tilkynningar
Ertu með þróunarverkefni í garðyrkju, 
nautgriparækt eða sauðfjárrækt í 
huga? Mundu að umsóknarfrestur 
um þróunarfé búgreina rennur út 1. 
okt. nk. Nánari upplýsingar á ww.fl.
is/þróunarfé.

Lumar þú á verkefni til stuðnings 
nýsköpunar, vöruþróunar, kynningar 
og/eða markaðsstarfi til stuðnings 
íslenskri sauðfjárrækt? -Þá er 
Markaðssjóður sauðfjárafurða 
málið! Umsóknarfrestur 1. okt.
nk. Nánari upplýsingar á ww.fl.is/
markaðssjóður.

Leiga
Vetrarskjól óskast fyrir hjólhýsi. 
Lengd með beisli 6,66 m. Uppl. í 
síma 698-1880.

Votlendi endurheimt á Gottorp

Framkvæmdir við endurheimt votlendis stóðu yfir á jörðinni Gottorp í Víðidal 
í Vestur-Húnavatnssýslu.  Myndir / Huni.is EB

Félagsbúið á Lambhaga á Rangárvöllum í Rangárvallasýslu er  með 75 holdakýr í ræktun hjá sér. Kýrnar bera úti og ganga kálfarnir undir þeim í átta til níu 
mánuði en þá fara þeir inn og eru aldir upp þar til þeim er slátrað.  Nokkrar kýrnar eru hyrndar og því sérstaklega tignarlegar, eins og þessi á myndinni, 
sem var alveg til í að stilla sér upp í myndatöku.  Mynd / Magnús Hlynur Hreiðarsson
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Nýtt söguskilti um Holt, hús 
Öldu Halldórsdóttur, hefur verið 
afhjúpað í Hrísey. Markmiðið 
er að varðveita merkilega sögu 
hússins og eigandans.

Alda heitin, sem oft var nefnd 
„amma Hríseyinga“, arfleiddi á 
sínum tíma Hríseyjarhrepp að 
Holti og öllu innbúi sínu. Það er 
nú eign Akureyrarbæjar og hefur 
Ferðamálafélag Hríseyjar haft 
umsjón með því í samstarfi við 
sveitarfélagið.

Alda fæddist árið 1913 og er 
húsið fallegt og vel varðveitt safn 
um það hvernig fólk bjó á þessum 
tíma. Alda var mikil hannyrðakona 
og eru mörg verk eftir hana í húsinu.

Markmiðið að gera söguna 
aðgengilegri

Hollvinahópur um húsið átti 
frumkvæði að skiltagerðinni og 

óskaði í fyrra eftir samstarfi við 
Akureyrarstofu sem var vel tekið, 
auk þess sem hópurinn fékk myndar
legan styrk frá Norðurorku vegna 
verkefnisins. Hugmyndin var að gera 
söguskilti með myndum og texta líkt 
og Akureyrarbær hefur látið gera og 
setja upp meðfram strandlengjunni 
og í Innbænum á Akureyri um sögu 
húsa og byggðar. Hópurinn vildi 

þannig gera sögu Holts og Öldu 
aðgengilegri og auka áhuga gesta 
á því að heimsækja og fá leiðsögn 
um húsið.

Stefnt er að því að gera sam
bærilegt söguskilti um Hús Hákarla
Jörundar og standa vonir til þess 
að það verði afhjúpað á næsta 
ári. Þetta kemur fram á vefsíðu 
Akureyrarbæjar.  /MÞÞ

Alþingi hefur samþykkt breytingu 
á lögum um loftslagsmál sem ætlað 
er að styrkja umgjörð skuld
bindinga Íslands gagnvart Parísar
samkomu laginu til 2030. 

Guðmundur Ingi Guðbrandsson 
umhverfis og auðlindaráðherra 
segir á vef ráðuneytisins að sam
þykkt frumvarpsins marki tíma
mót í loftslagsmálum á Íslandi því 
með þessu hefur Alþingi staðfest 
alþjóðlegar skuldbindingar okkar 
gagnvart Parísarsamkomulaginu 
í gegnum samstarf við Noreg og 
Evrópusambandið. „Þessi niðurstaða 
Alþingis er því stórt skref í loftslags
málum og henni fagna ég innilega.“

Ætlað að styrkja umgjörð 
skuldbindinga Íslands 

Alþingi hefur samþykkt breytingu 

á lögum um loftslagsmál sem 
ætlað er að styrkja umgjörð skuld
bindinga Íslands gagnvart Parísar 
samkomulaginu til 2030. Með 
breytingunni er lögfest sam
starf Íslands, Noregs og Evrópu
sambandsins um 40% heildarsam
drátt ríkjanna í losun gróðurhúsa
lofttegunda fram til 2030, miðað við 
losun ársins 1990.

Sameiginleg ábyrgð

Ísland og Noregur náðu í lok árs 2018 
samkomulagi við Evrópusambandið 
um þátttöku í sameiginlegu markmiði 
30 ríkja innan Parísarsamningsins. 
Samkvæmt samkomulaginu eru 
teknar upp tvær lykilreglugerðir 
ESB á sviði loftslagsmála, auk 
reglna um bókhald og skýrslugjöf 
og fleira.

Með samþykktri breytingu á lofts
lagslögum er veitt heimild til að inn
leiða þessar reglugerðir, en þær fjalla 
annars vegar um landnotkun, breytta 
landnotkun og skógrækt og hins vegar 
um sameiginlega ábyrgð, sem nær til 
losunar utan viðskiptakerfis ESB, svo 
sem frá samgöngum, sjávarútvegi, 
land búnaði og meðferð úrgangs.

 
Auknar vöktunarskyldur 

flugrekenda

Þá eru í lögunum ákvæði um breyt
ingar á viðskiptakerfi ESB með los
unarheimildir (ETS) á fjórða tímabili 
viðskiptakerfisins sem varir frá 2021–
2030 sem og ákvæði um auknar vökt
unarskyldur flugrekenda vegna hnatt
ræns kerfis Alþjóða flugmálastofnunar 
sem ætlað er að taka á losun frá flug
umferð frá 2021. /VH

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

OKKAR ÆR OG KÝR
— STARTARAR OG ALTERNATORAR —

Meiraprófsbílstjóri óskast
Fyrirtæki í Mosfellsbæ óskar eftir 
að ráða meiraprófsbílstjóra. Gott 

að viðkomandi hafi líka reynslu af 
dráttarvélum og traktorsgröfum,

en ekki nauðsyn. 
Upplýsingar í síma 699-7233

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.

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

Alternatorinn eða 
startarinn bilaður?

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

• 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

Vinsamlega hafið samband við Björgvin Guðjónsson, búfræðing 
og löggiltan fasteignasala í síma 510-3500 og 615-1020 

eða á netfangið bjorgvin@eignatorg.is

Skipholt 50b, 105 Reykjavík

Vegna aukinnar eftirspurnar óskum 
við eftir bújörðum á söluskrá

VÉLBOÐA mykjudreifarar!

VÉLBOÐI
SS:: 556655--11880000

wwwwww..vveellbbooddii..iiss

Í fjórum útfærslum
og mörgum stærðum

Í lögunum er ákvæði um auknar vöktunarskyldur flugrekenda sem ætlað er að taka á losun frá flugumferð frá 2021.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið: 

Skuldbindingar staðfestar gagnvart 
Parísarsamkomulaginu 

Söguskilti sett upp um Holt í Hrísey

Þorgeir Jónsson og Brynja Höskuldsdóttir afhjúpuðu skiltið fyrir hönd 
Hollvinahópsins, sem hefur staðið veglega að umhirðu garðsins við húsið 
og enduruppbyggingu á gróðurhúsi.



Bændablaðið | Fimmtudagur 24. september 2020




