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Íslenski hesturinn nýtur vaxandi vinsælda utan landsteinanna:

Algjör sprenging í útflutningi á íslenskum hestum 
– Það sem af er ári hafa verið flutt utan hátt í 1.500 hross og ástæðan er m.a. rakin til gengisfalls íslensku krónunnar
Á þessu ári hefur orðið algjör 
sprenging í útflutningi á íslenskum 
hestum en það sem af er ári hafa 
hátt í 1.500 hross verið flutt utan 
og er að mestu talið gengisfalli 
íslensku krónunnar að þakka, en 
einnig á markaðsverkefnið Horses 
of Iceland drjúgan þátt í vinsæld-
um íslenska hestsins á erlendri 
grundu. 

Frá 2015 til dagsins dag hafa 
verið flutt út rúmlega átta þúsund 
hross frá Íslandi, þar af eru rúm-
lega fjögur þúsund hryssur, rúm-
lega þrjú þúsund geldingar og hátt í 
1.400 stóðhestar. Langstærstur hluti 
hrossanna er fluttur út til Þýskalands 
en Austurríki, Sviss, Danmörk, 
Svíþjóð, Holland, Noregur og 
Bandaríkin fylgja þar á eftir ásamt 
fleiri löndum. 

„Við finnum fyrir gríðarlegri 
aukningu í útflutningi á hestum á 
þessu ári. Við skráum flutninginn 
í kílóum og það sem af er ári erum 
við að sjá 40% aukningu. Staðan 
hjá okkur er í raun sú að við erum 
í smá brasi að ráða við þetta. Það 
eru flöskuhálsar sem myndast 
þegar aukningin er svona skyndi-
leg og mikil. Við eigum ákveðið 
marga gáma fyrir þennan útflutn-
ing sem eru sérútbúnir og dýrir og 

eru sérstaklega útbúnir fyrir íslenska 
hestinn. Það eru ákveðnar örygg-
iskröfur og alþjóðlegir staðlar um 
flutning á dýrum sem þarf að fara 
eftir þegar kemur að gámunum. Við 
erum einmitt núna að láta útbúa fyrir 
okkur gám til viðbótar til að anna 
eftirspurninni.“ 

Gengisfall krónunnar og Horses 
of Iceland-verkefnið hafa áhrif

„Aðalskýringarnar á þessari aukn-
ingu tel ég vera þrjár og þar er að-
alskýringin gengisfelling en einnig 
að fólk er að nota ferðapeninga og 

annað til að sinna áhugamálum 
sínum ásamt því að ég er sannfærður 
um að Horses of Iceland-verkefnið 
hjá Íslandsstofu eigi sinn þátt í 
þessum árangri,“ segir Mikael Tal 
Grétarsson, yfirmaður útflutnings-
sviðs Icelandair Cargo.

Ótrúlegur uppgangur í 
hestaútflutningi

Þórunn Eggertsdóttir hefur undan-
farin þrjú ár rekið ásamt manni 
sínum, Halldóri Svanssyni, og 
hjónunum Friðfinni Hilmarssyni og 
Önnu Valdimarsdóttur útflutnings-
fyrirtækið Fákaland export. Þórunn 
segir árið í ár fara fram úr björt-
ustu vonum enda mikill uppgangur 
í útflutningi sem skýrist að öllum 
líkindum í hagstæðu gengi og því 
góða orðspori sem fer af íslenska 
hestinum erlendis. 

„Frá því að við byrjuðum höfum 
við tvöfaldað útflutninginn og erum 
komin með í heildina yfir 300 hross 
sem hafa farið frá okkur. Fyrsta árið 
fluttum við um 40 hross út en á þessu 
ári er mikil aukning þar sem við 
erum að nálgast 200 hross. Ég held 
að þetta skýrist helst í því að fólk er 
meira heima og sinnir hestaáhuga-
málinu betur, gengi erlendra gjald-

miðla er líka afskaplega hagstætt og 
síðan lækkuðu til dæmis stjórnvöld í 
Þýskalandi virðisaukaskatt úr 19% í 
16% í kjölfar COVID-19 sem hjálp-
ar að sjálfsögðu til,“ segir Þórunn 
og bætir við:

„Í þessum bransa stekkur maður 
ekki til og fær marga viðskiptavini 
einn tveir og tíu, maður þarf að skapa 
sér nafn, fólk þarf að vita af okkur 
og heyra hvernig þjónustan er, svo 
þetta tekur tíma. Við reynum að hafa 
eins persónulega þjónustu og við 
getum og leyfum viðskiptavininum 
að fylgjast með útflutningnum alla 
leið. Langflestir sem kaupa tamin 
hross eru að kaupa þessa góðu 
traustu töltgengu hesta hvort sem 
þeir eru hugsaðir í keppni eða ekki. 
Stærsti hlutinn er að leita að slíkum 
hestum en einnig eru margir erlendir 
aðilar sem eru að rækta hér heima 
og flytja hrossin sín út. En þó að 
flestir hestarnir séu tamdir þá er tölu-
verður fjöldi af ótömdum trippum 
en mikilvægt að þau séu að minnsta 
kosti bandvön fyrir útflutninginn. 
Aukningin á þessu ári er eitthvað 
sem við þorðum ekki að vona, þegar 
það er samdráttur á flestum sviðum í 
heiminum þá ber ekki á því í útflutn-
ingi á íslenska hestinum.“  /ehg

– Sjá nánar á bls. 2

Þórunn Eggertsdóttir ásamt hjónunum Önnu Valdimarsdóttur og Friðfinni 
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Frá 2015 til dagsins dag hafa verið flutt út rúmlega átta þúsund hross frá Íslandi:

„Ríkir mikil bjartsýni í greininni“
Eysteinn Leifsson hefur stund-
að útflutning á hrossum í vel á 
þriðja tug ára undir merkinu 
Export Hestar. Hann segir gott 
hljóð í hestamönnum sem geti 
ekki kvartað á þessum undar-
legu COVID-tímum, enda hægt 
að stunda hestamennskuna þrátt 
fyrir fárið. Árið hefur verið gott 
fyrir útflutning og segir hann 
meira jafnvægi í framboði og 
eftirspurn á hrossum nú en áður. 

„Ég er ánægður þrátt fyrir allt, 
það var ekkert Landsmót og ýmis-
legt fallið niður en við hestamenn 
getum ekki kvartað því við getum 
stundað okkar íþrótt og áhugamál. 
Fólk ferðaðist á hestum sem aldrei 
fyrr í sumar og það ríkir almenn 
bjartsýni í greininni. Ég finn mikinn 
mun á árinu í ár og í fyrra varð-
andi útflutninginn og það er mikið 
bókað út árið. Ég hef flutt út í kring-
um 400 hross á ári, allt frá folöldum 
upp í stórættuð og hátt dæmd kyn-
bóta- og keppnishross, þannig að 
það er öll flóran í gangi,“ útskýrir 
Eysteinn og segir jafnframt: 

„Mesta breytingin sem ég finn 
í þessum útflutningi frá því að ég 
byrjaði er í sambandi við skráningu 
á hrossum sem hefur tekið stökk-
breytingum. Það heyrir til undan-
tekninga ef það kemur hestur hing-
að sem ekki er búið að örmerkja og 
það einfaldar svo vinnuna, hestur-
inn kemur hingað og síðan er lesið 
af honum. Þetta eykur öryggi og 
trúverðugleika í greininni finnst 
mér. Varðandi útflutninginn þá eru 
það nokkrir þættir sem spila inn 
í hversu líflegt þetta er núna, t.d. 
hefur krónan veikst um 15-20% frá 
áramótum, fólk hefur meiri tíma til 
að sinna sínum áhugamálum á þess-
um skrítnu tímum, og hrossarækt 
almennt í Íslandshesta-heiminum 
náði hámarki í góðærinu 2006-
2007 en síðan dró verulega saman 
í framleiðslu á hrossum svo það 
er meira jafnvægi í framboði og 

eftirspurn og þess vegna sitjum 
við ekki uppi með eins mikið af 
hrossum og áður. Ég heyri almennt 
bæði hér heima og erlendis að það 
er gott hljóð í hestamönnum, þetta 
er góður lífsstíll.“

Virði umfjallana í fjölmiðlum 
nemur um 730 milljónum króna

Markaðsverkefninu Horses of 
Iceland (HOI) var ýtt úr vör af 
Íslandsstofu í apríl árið 2015 með 
því markmiði að auka vitund um og 
styrkja ímynd íslenska hestsins á al-
þjóðavettvangi. Verkefninu er ætlað 
að leggja grunn að aukinni verð-
mætasköpun og auknum gjaldeyr-
istekjum af sölu á hestinum, vörum 
og þjónustu honum tengdum með 
faglegu og framsæknu markaðs-
starfi. Jelena Ohm er verkefnastjóri 
Horses of Iceland og segir mörgu 
hafa verið áorkað með verkefninu. 

„Íslandsstofa, stjórnvöld og 
helstu samtök ásamt hagsmuna-

aðilum í greininni komu að stofn-
un verk efnisins á sínum tíma. 
Stjórnvöld á Íslandi lögðu verk-
efninu til 25 milljónir króna árlega í 
fjögur ár frá 2016-2019, gegn sama 
framlagi aðila í hestatengdri starf-
semi. Verkefnið var síðan framlengt 
í byrjun árs 2020 til loka júní 2021 
en við erum að vinna að því að gera 
aftur langtímasamning við ríkið,“ 
útskýrir Jelena.

Áhersla á stafræna miðlun

Jelena segir áherslu lagða á að 
ná víðtæku samstarfi aðila í 
Íslandshestasamfélaginu um heim 
allan til að tryggja samræmd skila-
boð í markaðsstarfinu og aukinn 
slagkraft. 

„Unnið er með langtímasjónar-
mið að leiðarljósi. Lögð er mikil 
áhersla á notkun stafrænnar mið-
lunar, vef og samfélagsmiðla til að 
ná sem mestri útbreiðslu um heim 
allan og það hefur verið sérstak-
lega farsælt á tímum COVID-19. 
Einnig er lögð áhersla á samlegð í 
kynningarstarfi innan Íslandsstofu 
við aðrar greinar, svo sem ferða-
þjónustu í markaðsverkefninu 
Inspired by Iceland og fleiri. Það 
var líka strax áhersla hjá okkur að 
vera í góðu samstarfi við lands-
félög í hverju landi og styðja við 
aðgerðir sem eru í gangi á hverjum 
stað. Þetta hefur komið sér vel og 
er hagur fyrir alla þátttakendur,“ 
segir Jelena og bætir við:

„Við tölum alltaf um markaðs-
verkefni í staðinn fyrir átak, því 
hugmyndin var frá upphafi að þetta 
er komið til að vera, ekki bara eitt 
átak. Þetta er alþjóðlegt verkefni 
en með takmarkað fjármagn og því 
þurfum við að vera mjög hnitmiðuð 
í markaðsaðgerðum, maður sigr-
ar ekki allan heiminn í einu. Við 
ákváðum frá upphafi að einblína á 
okkar stærstu markaði þar sem við 
höfum nú þegar innviði til að taka 

á móti íslenska hestinum, fólk sem 
kann að járna hann, aðstoða við 
þjálfun og fleira. Það er Þýskaland 
og þýskumælandi ríki eins og 
Austurríki og Sviss ásamt Svíþjóð 
og fleiri löndum í Skandinavíu en 
líka Norður-Ameríku og þá sérstak-
lega með áherslu á ferðaþjónustu 
þar.“

Náð til hundruð milljóna
um allan heim

Hátt í 70 samstarfsaðilar frá fimm 
löndum hafa gengið til liðs við 
verk efnið og hafa myndbönd verk-
efnisins fengið þrjár milljónir spil-
ana á samfélagsmiðlum. 

„Í ár höfum við verið að endur-
skoða okkar upphafsstefnu og 
unnið að nýrri stefnumótun til fram-
tíðar en margt hefur breyst á þess-
um tímum. Það hafa ný lönd bæst 
við sem aðildarlönd FEIF og nú er 
spennandi að vinna saman til að ná 
góðum árangri í vitundarvakningu 
um íslenska hestinn þar. Það kemur 
fólki oft á óvart þegar þau sjá hvað 
það er sem verkefnið hefur afrekað. 

Við erum að mæla bæði innri og ytri 
mælikvarða á hverju ári en okkar 
stærstu afrek eru til dæmis að vera 
komin með tvo þætti hjá FEI TV 
sem nær til 240 milljóna áhorfenda 
um allan heim ásamt heimildar-
myndinni Equus WorldWide um 
Mývatn Open Ísmótið og Hólaskóla 
sem sýnd var á Horse & Country 
TV sem nær til rúmlega 45 milljóna 
manna. HOI hefur einnig aðstoð-
að við gerð ljósmyndabóka, meðal 
annars eftir Christiönu Slawik og 
Guadalupe Laiz, sem eru meðal 
fremstu og vinsælustu hestaljós-
myndara í heimi,“ útskýrir Jelena 
og segir jafnframt:

„Við höfum náð hátt í 55 millj-
ónum birtinga á samfélagsmiðlum 
en samanlagt virði þeirra er um 40 
milljónir króna. Á Facebook og 
Instagram erum við komin með 
yfir 100 þúsund fylgjendur og um 
ein og hálf milljón sýningargesta 
sóttu sýningar þar sem Horses 
of Iceland var með kynningar. 
Greinar og þættir í kjölfar blaða-
mannaheimsókna náðu til um 293 
milljónir manna en samanlagt virði 
umfjallana í fjölmiðlum nemur um 
730 milljónum króna. 

Ljóst er að HOI hefur náð 
gríðarlegum árangri í markaðs-
setningu íslenska hestsins og haft 
víðtæk jákvæð áhrif, bein og óbein, 
á greinina í heild. Markaðsstarfið 
hefur einnig áhrif á ferðaþjónustu 
almennt, þar sem mikil kynning á 
íslenskri náttúru og menningu hefur 
farið fram samhliða kynningu á 
íslenska hestinum. HOI-verkefnið 
hefur skapað samstarfsvettvang 
innan hestamennskunnar sem ekki 
var til staðar áður en verkefnið kom 
til og hefur staðið fyrir sameigin-
legu kynningarátaki. Reynsla og 
fræðilegar rannsóknir hafa sýnt 
að samstarfs- og markaðsverkefni 
geta skilað miklum ávinningi en 
þá aðeins ef þau eru nægilega fjár-
mögnuð og til langs tíma.“ /ehg

Jelena Ohm er verkefnastjóri fyrir 
Horses of Iceland-verkefnið sem Ís-
landsstofa hefur umsjón með.

Eysteinn Leifsson, sem á og rekur 
fyrirtækið Export Hestar, segist vera 
ánægður með árið og að mikið hafi 
verið bókað í útflutning. Hér er hann 
með dóttur sinni, Kristínu Maríu, sem 
er 12 ára gömul. 

Heimaslátrun:

Sveinn Margeirsson sýknaður vegna meintra 
brota á lögum um slátrun og sláturafurðir
Sveinn Margeirsson, fyrrverandi 
forstjóri Matís, var sýknaður í 
Héraðs dómi Norðurlands vestra 
vegna meintra brota á lögum um 
slátrun og sláturafurðir. Allur 
kostnaður við málaferlin greiðist 
úr ríkissjóði.

„Niðurstaða dómsins kemur mér 
svo sem ekki á óvart en mér er að sjálf-
sögðu létt að þessu sé lokið og niður-
staðan er góð fyrir málstaðinn sem ég 
hef staðið fyrir í þessu,“ segir Sveinn.

Næsta skref hjá ráðherra

„Nú er það í höndum ráðherra land-
búnaðarmála að sýna fram á að þessi 
dómur hafi raunverulega þýðingu 
fyrir bændur. Að mínu viti hefur 
ráðherra verið að gera ýmislegt vel 
í málum sem tengjast heimaslátrun 
og næsta skref hjá honum er að sýna 
áfram kjark og koma með reglur sem 
heimila bændum að slátra heima og 
selja sínar afurðir beint. Það á ekki 
að vera mál embættismanna sem eru 
ekki að vinna vinnuna sína almenni-
lega að ákveða hvernig bændur geta 
aukið sín verðmæti og neytenda að 
velja hvernig þeir versla.“

Mast kærir

„Aðdragandi málsins er að Matís 
fer í gegnum ákveðna stefnumót-

unarvinnu og í framhaldinu er 
ákveðið að leggja meiri áherslu á 
frelsi bænda og lagt til að bændur 
geti slátrað heima og selt sínar vörur 
sjálfir og neytendur ákveðið hvar 
þeir kaupa lambakjöt. Í fram haldi 
af því átti ég von á að það vaknaði 
vitleg umræða um málið en viðbrögð 

Matvælastofnunar, Mast, urðu mér 
gríðarleg vonbrigði og stofnunin fór 
langt út fyrir meðalhóf í málinu.“

Rétt er að benda á að Sveinn 
missti starfið sem forstjóri Matís í 
framhaldi af málaferlunum og ýmis-
legt sem bendir til að starfsmissirinn 
tengist málinu. 

Sveinn segir að að hans mati sé 
mjög furðulegt að hægt sé að fara 
fram með þeim hætti sem Mast gerði.

Óeðlileg staða fyrir bændur

„Það er engan veginn eðlileg staða 
fyrir bændur sem vilja stunda ný-
sköpun og prófa eitthvað nýtt að 
eiga yfir höfði sér að vera kærðir 
til lögreglunnar. Annað dæmi um 
slíka kæru eftirlitsstofnunar er 
þegar Lyfjastofnun kærði iðnað-
arhampsræktun í Berufirði. Þannig 
vinnubrögð eftirlitsstofnana eru 
fullkomlega óásættanleg í því 
ástandi sem er í landbúnaðinum í 
dag. Þau draga úr krafti nýsköpunar 
um allt land.“

MAST fer út fyrir verksvið sitt

Framgangur málsins var með þeim 
hætti að Sveinn fór með tvenns konar 
kjöt á bændamarkað, annars vegar 
af heimaslátruðu og hins vegar úr 
sláturhúsi. 

„Við vorum í raun að kynna 
eða miðla upplýsingum um lamba-
kjöt og meðferð á því og það var 
magnað að sjá hversu áhugi fólks 
var mikill. Í framhaldinu fjallaði 
Heilbrigðiseftirlit Norðurlands-
vestra, sem er það stjórnvald sem 
á að fjalla um sölu á matvælum, 

um málið og afgreiðir það. Þremur 
dögum síðar tekur Mast fram fyrir 
hendurnar á hinu rétta stjórnvaldi 
og ákveður að kæra. Það er að mínu 
mati fyrir utan verksvið stofnunar-
innar og allt meðalhóf og ég hef velt 
því talsvert fyrir mér hvað veldur því 
að Matvælastofnun gengur svona 
langt,“ segir Sveinn.

Sýknun

Að sögn Sveins eru forsendur fyrir 
sýknun hans einfaldlega þær að 
það sé engin refsiheimild í lögum 
fyrir það sem hann gerði. „Satt 
best að segja skil ég ekki forsendur 
kærunnar frá Mast. Það vinnur 
fjöldi lögfræðinga hjá stofnuninni 
og niðurstaðan er að mínu mat fall-
einkunn í lögfræði hjá þeim.“

Sveinn segist enn eiga eftir að 
ákveða hvort það verði einhver eft-
irmál af sýknuninni af sinni hálfu. 
„Málið hefur í sjálfu sér ekki snúist 
um mína persónulega hagsmuni í 
mínum huga. Ég var í vinnu hjá 
Matís sem hefur meðal annars það 
hlutverk að auka verðmæti matvæla 
á Íslandi og gerningurinn var leið til 
að rækja það hlutverk og það hvort 
við ætlum að auka verðmætasköpun 
hjá bændum um allt land eða hvort 
stefnt sé að áframhaldandi hnign-
un.“  /VH

Sveinn Margeirsson.   Mynd / HKr. 
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Atvinnu- og nýsköpunaráðuneytið  
auglýsir: Umsóknir um styrki og  
skil á haustskýrslum

Jarðræktarstyrkir til útiræktunar á  
grænmeti og garðávöxtum til manneldis

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið auglýsir  
eftir umsóknum um jarðræktarstyrki til útiræktunar 
á grænmeti og garðávöxtum til manneldis í samræmi 
við breytingar á samningi um starfsskilyrði  
framleiðenda garðyrkjuafurða milli ríkis og bænda, 
sem var undirritaðar 14. maí 2020.

Nú þarf að sækja um þessa styrki sérstaklega, en ekki 
sem hluta af almennri jarðræktarumsókn. 

Opið er fyrir umsóknir til miðnættis mánudagsins  
26. okt n.k. Sótt er um í AFURÐ, greiðslukerfi 
landbúnaðarins (www.afurd.is), en aðeins er tekið  
við rafrænum umsóknum.

Skilyrði fyrir styrk er að viðurkennt túnkort fyrir  
spildur sem sótt eru um framlög fyrir sé til staðar  
og að spildurnar verði skornar upp á því ári sem 
framlag er greitt. Skilyrði fyrir styrk er jafnframt að 
viðtakandi leggi fram skýrsluhald og gangi frá skýrslu 
um ræktun ársins sem unnið er í jarðræktarforritinu 
Jörð (www.jörð.is) þar sem fram komi uppskerumagn, 
tegund ræktunar, notkun áburðar, notkun á plöntu-
verndarvörum og heildarstærð ræktunarrýmis.  
Framlag á hvern hektara fyrir hvert bú tekur mið af 
heildarfjölda hektara sem sótt er um. Ekki er greitt 
fyrir ræktun undir einum hektara. Greiddir eru styrkir 
út á rótarafurði til manneldis eins og kartöflur, rófur, 
gulrætur, næpur og sambærilegar afurðir og afurðir 
ræktaðar ofanjarðar m.a. blómkál, hvítkál, kínakál, 
rauðkál og aðrar sambærilegar afurðir.

Hver framleiðandi getur ekki fengið hærri greiðslur 
samtals en 10% af því fjármagni sem er til ráðstöfunar 
á árinu.

Innlausnarmarkaður  
fyrir greiðslumark sauðfjár

Innlausnarmarkaður fyrir greiðslumark sauðfjár  
verður haldinn í fyrstu viku nóvember. Innlausnarverð 
er núvirt and virði beingreiðslna næstu tveggja alman-
aksára, kr. 12.764,- pr. ærgildi. Það greiðslumark sem er 
inn leyst er jafnframt boðið til sölu á innlausnarverði.

Framleiðendur sem eiga 100 kindur eða fleiri og eru 
með ásetningshlutfallið 1,0 eða hærra skulu hafa 
forgang að 100% þess greiðslumarks sem er í boði á 
markaði, þar af 60% til þeirra sem eiga 200 kindur  
eða fleiri og hafa ásetningshlutfallið 1,6 eða hærra. 
Það skiptist hlutfalls lega milli aðila sem hljóta  
forgang í samræmi við það magn sem þeir óskuðu  
eftir að kaupa. Hver framleiðandi getur ekki óskað  
eftir ærgildum umfram þau sem tryggja honum 
óskertar bein greiðslur í samræmi við fjárfjölda og 
ásetningshlutfall. Það greiðslumark sem ekki er 
úthlutað til fram leið enda í forgangshópi skal boðið 
öðrum umsækjendum.

Með beiðni um inn lausn á greiðslumarki skal fylgja 
veðbókarvottorð ásamt staðfestingu á eignarhaldi að 
lögbýli og samþykki ábúanda, sam eigenda og veðhafa 
í lögbýlinu. Kaupandi greiðslumarks nýtir greiðslu-
mark frá og með 1. janúar 2021. 

Opnað hefur verið fyrir tilboð um kaup og sölu 
greiðslumarks í Afurð, greiðslukerfi landbúnaðarins, 
www.afurd.is. Einungis er hægt að skila tilboðum með 
rafrænum hætti í Afurð. 

Tilboðsfrestur rennur út á miðnætti 1. nóvember 2020
Tilkynnt verður um niðurstöðu markaðarins eigi síðar 
en 8. nóvember 2020. Greiðslufrestur vegna kaupa á 
greiðslumarki er til 1. desember 2020.

Auglýst er eftir umsóknum um styrki  
til nýrra ræktunaraðferða í garðyrkju

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur  
ákveðið að styrkja sérstaklega framþróun nýrra 
ræktunaraðferða á Íslandi til að bregðast við áhrifum 
Covid-19 á samfélagið.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið auglýsir 
hér með eftir umsóknum vegna þessa. Stjórnvöld 
leggja áhersla á að styðja umhverfisvænar aðferðir, 
nýsköpun og framþróun sem eru til þess fallnar að 
styrkja grænmetisframleiðslu hér á landi.

Rafrænar umsóknir skulu skráðar í Afurð, greiðsluker-
fi landbúnaðarins, (www.afurd.is). 

Til úthlutunar eru 15 milljónir króna. Miðað er við 
að hámarksstuðningur til einstaks verkefnis verði 3 
milljónir króna. Umsóknum verður forgangsraðað eftir 
verkefnum. Mestan forgang fá verkefni sem byggja á 
umhverfisvænni framleiðslu, sem er hafið og reyns-
la er komin á aðferðafræðina, næstmestan forgang 
verkefni sem eru komin á undirbúningsstig og fyrsta 
framleiðsla áætluð innan sex mánaða o.s.frv. Nánari 
reglur um forgangsröðun er að finna í umsókn á Afurð.

Umsóknarfrestur er til miðnættis 4. nóvember 2020 
og úthlutun fer fram á þessu ári.

Búfjáreigendur: Skila þarf  
haustskýrslu eigi síðar en 20. nóvember

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur  
opnað fyrir skráningar á haustskýrslum fyrir árið  
2020 í Bústofni.

Í samræmi við 10. gr. laga um búfjárhald nr. 38/2013, 
er öllum umráðamönnum búfjár skylt að skila ra-
frænni haustskýrslu í Bústofni (www.bustofn.is), eigi 
síðar en 20. nóvember hvert ár. Í haustskýrslunni 
skal koma fram fjöldi ásetts búfjár af hverri tegund, 
allt búfé í hagagöngu og á hvaða jörð eða landspildu 
það er. Einnig skal koma fram gróffóðuruppskera af 
hefðbundnum nytjatúnum og leigutúnum og fyrningar, 
auk upplýsinga um aðra fóðuröflun og landstærðir. 
Eigendur hrossa, sem ekki þurfa að gera grein fyrir 
öðru búfé, geta skilað haustskýrslu í upprunaættbók 
íslenska hestsins (www.worldfengur.com). Skilyrði fyrir 
stuðningsgreiðslum í landbúnaði eru fullnægjandi skil 
á haustskýrslu.

Skráning í Bústofn er með rafrænu skilríki eða Íslykli.

Stjórnarráð Íslands
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
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Kristjáns Þór Júlíusson sjávar-
útvegs- og landbúnaðarráðherra 
hefur lagt til í ríkisstjórn að Bjarg-
ráða sjóði verði tryggt aukið fjár-
magn á þessu ári vegna óvenju 
mikilla kal- og girðingatjóna síð-
asta vetur.  

Ríkisstjórnin hefur samþykkt að 
vísa málefnum sjóðsins til vinnslu 
frumvarps til fjáraukalaga 2020.

Samanlagt tjón metið  
á 960 milljónir króna

Sigurður Eyþórsson, framkvæmda

stjóri Bjargráðasjóðs, segir að sjóð
urinn hafi nú um 200 milljónir til ráð
stöfunar en sótt hafi verið um bætur 
fyrir kal og girðingatjón sem metið 
er á 960 milljónir – um 800 milljóna 
króna kaltjón og 160 milljóna króna 

g i rð inga t jón . 
Bjargráðasjóður 
er í dag sjálfstæð 
stofnun í eigu 
ríkisins en var 
til ársins 2016 
að jöfnu í sam
eign ríkisins og 
Bænda samtaka 
Íslands.

Umóknir um 
bætur voru 211 vegna kaltjóns en 
74 um bætur vegna girðingatjóns, en 
umsóknarfrestur var til 1. október. 
Gert er ráð fyrir að umsóknir verði 
afgreiddar í nóvember og þær greidd
ar út fyrir árslok.  /smh

Svæði Umsóknir Kalnir 
hektarar

Hlutfall 
ræktarlands 
umsækjenda

Húnaþing og Strandir 34 445 25,50%
Skagafjörður 21 304 21,70%
Eyjafjörður 18 389 30,40%
Suður-Þingeyjarsýsla 63 1.789 55,70%
Norður-Þingeyjarsýsla 27 593 48%
Austurland 48 1.175 48,40%
Alls 211 4.695 41,50%

Svæði Umsóknir Kílómetrar
Húnaþing og Strandir 19 50,2
Skagafjörður 15 24
Eyjafjörður 12 36,1
Suður-Þingeyjarsýsla 15 34,8
Noður-Þingeyjarsýsla 5 31,2
Austurland 2 3
Suðurland 6 15,7
Alls 74 195
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Fjárhundurinn Glanni telur sig ekki eiga síðri rétt en margir aðrir til að 
komast á síður Bændablaðsins. Enda mikið fyrir myndinni haft og ekki á 
hverjum degi sem svo fallegur og duglegur smalahundur stillir sér upp fyrir 
myndatöku með sjálfa Haganesvík, Hraunakrók og Tröllaskaga í baksýn.  
 Mynd / Jónína Bragadóttir

Innlausnarmarkaður fyrir greiðslumark 
sauðfjár í byrjun nóvember
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðu-
neytið hefur auglýst að innlausn-
armarkaður fyrir greiðslu mark 
sauðfjár verði haldinn í fyrstu 
viku nóvember. Innlausnarverð 
er núvirt andvirði beingreiðslna 
næstu tveggja almanaksára, 
kr. 12.764,- fyrir hvert ærgildi. 
Greiðslumarkið sem verður inn-
leyst er boðið til sölu á innlausn-
arverði. 

„Framleiðendur sem eiga 100 
kindur eða fleiri og eru með ásetn
ingshlutfallið 1,0 eða hærra skulu 
hafa forgang að 100% þess greiðslu
marks sem er í boði á markaði, þar 
af 60% til þeirra sem eiga 200 kind
ur eða fleiri og hafa ásetningshlut
fallið 1,6 eða hærra. Það skiptist 
hlutfallslega milli aðila sem hljóta 
forgang í samræmi við það magn 
sem þeir óskuðu eftir að kaupa. Hver 
framleiðandi getur ekki óskað eftir 
ærgildum umfram þau sem tryggja 
honum óskertar beingreiðslur í 
samræmi við fjárfjölda og ásetn
ingshlutfall. Það greiðslumark sem 
ekki er úthlutað til framleiðenda 
í forgangshópi skal boðið öðrum 
umsækjendum.

Með beiðni um innlausn á 
greiðslu  marki skal fylgja veðbókar
vottorð ásamt staðfestingu á eignar
haldi að lögbýli og samþykki ábú
anda, sameigenda og veðhafa í 
lögbýlinu. Kaupandi greiðslumarks 
nýtir greiðslumark frá og með 1. jan
úar 2021. 

Opnað hefur verið fyrir tilboð 
um kaup og sölu greiðslumarks í 
Afurð, greiðslukerfi landbúnaðar

ins, www.afurd.is. Einungis er hægt 
að skila tilboðum með rafrænum 
hætti í Afurð,“ segir í tilkynningu 
ráðuneytisins.

Tilboðsfrestur rennur út á mið
nætti 1. nóvember 2020 og verð
ur tilkynnt um niðurstöður mark
aðarins ekki síðar en 8. nóvember 
2020. Greiðslufrestur vegna kaupa 
á greiðslumarki er til 1. desember 
2020.  /smh

Framleiðendur sem eiga 100 kindur eða fleiri og eru með ásetningshlutfallið 
1,0 eða hærra skulu hafa forgang að 100% þess greiðslumarks sem er í boði 
á markaði.  Mynd / HKr.

Ríkisstjórnin samþykkir að bæta kal- 
og girðingatjón síðasta vetrar 
– Samanlagt tjón metið á 960 milljónir krónaLítil notkun á orlofsíbúð 

Bændasamtakanna
Eftir litla notkun á orlofsíbúð 
Bænda samtakanna við Þorrasali 
í Kópavogi, vegna COVID-ástand-
sins og mikilla afbókana síðan í 
vor, hefur fyrirkomulagi á leigu 
verið breytt þannig að nú er hægt 
að leigja út íbúðina einn sólarhring 
í einu ásamt helgar- og vikuleigu 
eins og áður var. 

Opnað hefur verið fyrir skrán
ingu frá janúar til mars árið 2021 og 
eru félagsmenn hvattir til að kynna 
sér það sem er í boði á hverjum 
tíma á orlofsvef Bændasamtakanna 
https://www.orlof.is/bondi/.

Í orlofsíbúðinni eru tvö svefnher
bergi með rúmstæðum fyrir fjóra, 
rúmgóð stofa og eldhús, bað og 
þvottaherbergi og stórar svalir. 
Í Þorrasölum eru ný húsgögn og 
heimilistæki. Bílskýli er í húsinu og 
bílastæði nr. 405 tilheyrir íbúðinni. 
Stutt er í alla þjónustu, meðal annars 
sundlaug og fjölbreyttar verslanir. 
Leigutími er að lágmarki einn sól
arhringur og að hámarki vika í senn. 
Sængur og koddar eru til afnota í 
íbúðinni. Hægt er að leigja rúmföt 

og handklæði hjá umsjónarmanni 
gegn vægu gjaldi.

Athygli félagsmanna er sér
staklega vakin á að til að hindra 
útbreiðslu COVID19 er ekki 
heimilt að nota orlofsíbúðina sem 
dvalarstað fyrir sóttkví, eins og 
leiðbeiningar frá Landlækni segja 
til um. Með því væri verið að 
stofna umsjónarmanni og öðrum 
félagsmönnum sem koma í næstu 
útleigu í hættu. Þá er einnig óheim
ilt að nota íbúðina fyrir einangrun. 
Félagsmenn sem dvelja í íbúðinni 
eru vinsamlegast beðnir um að 
gæta sérstaklega vel að sóttvörn
um og sótthreinsa alla snertifleti í 
lok dvalar.

Gabion grjóthleðslu körfur
Nokkrar stærðir til á lager

GABION KÖRFUR

TÖLVUPÓSTUR

sala@bkhonnun . is

SÍMI

865-9277

VEFFANG

www .bkhonnun . is

Hótel Saga ehf. og Bændahöllin ehf.:

Áfram í greiðsluskjóli
Héraðsdómur Reykjavíkur hefur 
fallist á að framlengja greiðslu-
skjól Hótel Sögu ehf. og Bænda-
hallarinnar ehf. til 7. apríl 2021. 
Veittur er fullur 6 mánaða frestur 
eins og lögin heimila, talið frá 
deginum sem fyrra skjól rann 
út, þann 7. október síðastliðinn.

Sigurður Kári Kristjánsson 
hæsta réttarlögmaður segir að 
leyfið sé það sem almennt er kall
að greiðsluskjól og felur í sér að 
Héraðsdómur Reykjavíkur fram
lengir heimildir Hótel Sögu og 
Bænda hallarinnar til fjárhagslegrar 
endur skipulagningar í sex mánuði, 
eða til 7. apríl 2021. 

„Í því felst að félögin njóta 
greiðsluskjóls gagnvart kröfuhöf
um sínum. Forsendur þess að 
félögin fengu leyfið eru meðal 

annars að lögum um fjárhagslega 
endurskipulagningu væri fullnægt 
og ekki hafi komið fram mótmæli 
frá kröfuhöfum og ekki hafi verið 
veittar rangar upplýsingar um stöðu 
félaganna.“

Sigurður segir að í gangi séu 
virkar viðræður við nokkra aðila 
sem hafa áhuga á að koma að rekstri 
Hótel Sögu og mögulegum kaupum 
á fasteigninni. Ekki sé þó hægt að 
greina frá hverjir það séu. /VH

Hótel Saga.  Mynd / HKr. 
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Active JOINTS og 
Smoother SKIN & HAIR  
Vörurnar eru unnar úr hreinum 
íslenskum hráefnum og er fram-
leiðslan á Íslandi. Margra ára staðfestar 
rannsóknir er að baki öllum  
hráefnunum. Við hjá Eylíf vöndum til 
verka og sækjum í sjálfbærar auðlindir 
úr sjó og landi.  Við notum hreina 
íslenska náttúruafurð, náttúruleg og 
hrein hráefni sem ekki eru erfðabreytt.

Smoother SKIN & HAIR  
inniheldur uppbyggjandi næringarefni 
með margra ára rannsóknir að baki 
sem sýna fram á virkni fyrir húð og 
hár. Styðja við heilbrigði húðarinnar 
og hársins með góðum og uppbygg-
jandi undirstöðuefnum. Þau efni sem 
við veljum í blönduna næra húðina og 
hárið innan frá, auka raka og viðhal-
da heilbrigðum eiginleikum. Að auki 
njóta melting og liðir góðs af ásamt 
orkubúskapnum.

HREYSTI LIÐLEIKI STYRKUR

HEILSAN ER DÝRMÆTUST

 Active JOINTS &
 Smoother SKIN&HAIR

frá Eylíf
Eylíf vörurnar fást í öllum apótekum, 

Fjarðarkaup, Hagkaup, Heilsuhúsinu, Melabúðinni 
Ókeypis heimsending af  www.eylif.is

Ég ætla svo sannarlega að halda 
áfram að taka þessa snilldar vöru 
Eftir að ég byrjaði að taka Smoother 
Skin & Hair frá Eylíf fór ég að finna 
miklar breytingar bæði á hári og 
nöglum, ásamt því að vera orkumeiri 
allan daginn. Staðfestingu fékk ég svo 
frá klipparanum mínum til margra ára 
um að hárið mitt væri í extra góðu 
standi. Ég ætla svo sannarlega að hal-
da áfram að taka þessa snilldar vöru.

Active Joints hefur breytt líðan 
minni margfalt  til hins betra!
Hingað til hef ég reynt margar tegun-
dir af fæðubótarefnum en ekkert hefur 
reynst mér eins vel og Active Joints.  
Ég hef verið dugleg að hreyfa mig og 
er hjá Heilsuborg. Ég er með mikla 
slitgigt og hingað til hef ég átt erfitt 
með ýmsar hreyfingar t.d. gat ekki lyft 
lóðum eða gert armbeygjur upp við 
vegg. Eftir að ég byrjaði á Active Joints 
þá hefur margt breyst hjá mér því 
nú get ég  gert æfingar ásamt því að 
ganga upp á 3ju hæð í blokk þar sem 
ég bý, alveg verkjalaus. Ég var heppin 
því að mér var bent á af starfsmanni í 
apótekinu að Active Joints hefði reynst 
fólki vel þannig að ég ákvað að slá 
til og prófa þær. Heilsan og almenn 
vellíðan er það mikilvægasta fyrir 
mér í lífinu og því gef ég mín bestu 
meðmæli með Active Joints, því það 
hefur reynst mér mjög vel. Takk fyrir 
frábæra vöru.

Halldóra B. Gunnarsdóttir

Jóhanna Björnsdóttir

Active JOINTS inniheldur upp-
byggjandi næringarefni og margra ára 
rannsóknir sýna fram á jákvæð áhrif 
þeirra á heilsu beina, auma og 
viðkvæma liði,  meltingu og húðar.     
Active JOINTS virkar vel á liðina, eykur 
liðleika. 

Vinnur vel á viðkvæmum og aumum liðum

Styrkir beinin, byggir upp bein og bandvef

Eykur orku og þrek og styttir tíman í 
endurheimt
Öflugt andoxunarefni, góð vörn fyrir 
frumur líkamans
Inniheldur: Kalkþörunga, Smáþörunga (As-
taxanthin), 
GeoSilica, Birki, C & D3 vítamín.

Mýkir húðina og hárið

Styrkir neglur og bandvef 

Öflug andoxun og góð vörn fyrir frumurnar

Kemur jafnvægi á þarmaflóruna

Viðheldur sveigjanleika og eykur liðleika

Virkar vel á meltinguna

Inniheldur Kollagen Smáþörunga (Astaxan-
thin), GeoSilica, vítamín A,B2,B6,C,D3,bíótín, 
níasín, kopar, zink, joð, selen og magnesíum
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Nú hefur ráðherra birt yfirlýsingu á heima-
síðu ráðuneytisins þar sem upplýst er að 
endurskoða eigi reglugerð sem snýr að inn- 
og útflutningi á plöntum. Þessu ber að fagna 
þar sem garðyrkjubændur hafa barist fyrir 
þessu í mörg ár en fyrir daufum eyrum fyrri 
ráðherra landbúnaðarmála. 

Með þessari endurskoðun er verið að bregð-
ast við þeirri vá sem fylgir því að flytja inn til 
landsins plöntur og afurðir unnar úr þeim sem 
hugsanlega geta haft áhrif á íslenska flóru. Það 
er fagnaðarefni þar sem árið 2020 er alþjóð-
legt ár plöntuheilbrigðis. Ráðuneytið hefur 
gert samning við RML um að veita ráðgjöf 
við vinnuna og treysti ég þeim starfsmönnum 
til að hafa samtal við greinina um atriði sem 
betur mega fara.

Nýr starfsmaður

Í þessum mánuði tók gildi nýtt skipurit í at-
vinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu en 
þar er gert ráð fyrir þremur skrifstofum með 
áherslur á málefni ráðuneytisins. Ráðherra 
hefur skipað Ásu Þórhildi Þórðardóttur í emb-
ætti skrifstofustjóra landbúnaðarmála. Vil ég 
óska Ásu til hamingju með skipunina og von-
umst við eftir að eiga gott samstarf um hin 
fjölbreyttu málefni landbúnaðar.

ESB og Bretland

Það er alveg ljóst í mínum huga að ef semja 
eigi við Breta um aðgang að íslenskum markaði 
með landbúnaðarafurðir þá verði að óska eftir 
endurskoðun á samningi við Evrópusambandið 
eða segja þeim samningi upp. Ég get ekki 
betur séð en að forsendubrestur sé algjör við 

útgöngu Breta og ætti í raun ekki að ganga upp 
að semja fyrst við Breta og svo að endurskoða 
ESB-samninginn. 

Samningurinn sem gerður var árið 2016 
hefur haft gríðarleg áhrif á afkomu bænda. 
Með þeim samningi erum við að fá magn af 
kjöti sem nemur u.þ.b 17% af heildarmarkaði 
sem við neytum sem þjóð. Svo ekki sé minnst 
á mjólk og mjólkurafurðir sem streyma hér 
inn í landið. 

Með úthlutunarleið landbúnaðarráðuneyt-
isins eins og hún er viðhöfð í dag hefur verð 
á tollkvótum lækkað gríðarlega, ekki síst fyrir 
það að ferðamennirnir eru ekki lengur til staðar 
til að neyta þessara afurða. Þetta bitnar á verði 
til bænda og umframmagni á markaði. 

Enn að tollamálum

Þetta fer nú að verða eins og sagan endalausa 
að eiga við tollstjóraembættið, enn þann dag 

í dag streyma inn til landsins ostar á röngum 
tollnúmerum og það er eins og það sé bara 
allt í lagi. Nei, það er ekki allt í lagi með það, 
þessi innflutningur hefur umtalsverð áhrif á 
innanlandsframleiðslu, skekkir verð á markaði 
og veitir aðilum forskot á markaði þar sem 
ekki er farið eftir settum leikreglum. Nú spyr 
ég, hvar er Samkeppniseftirlitið? 

Mér sýnist andvaraleysi eftirlits með inn-
flutningi stórskaða íslenskan landbúnað. Nú 
er mál að linni og að þar til bær stjórnvöld fari 
að fylgja eftir þeim samningum og leikreglum 
á markaði sem þeim er gert að vinna eftir. 

Í þessum töluðu orðum eru Bændasamtökin 
í viðræðum við ríkið um endurskoðun ramma-
samnings í landbúnaði og eitt meginstefið í 
þeim samningi verður að vera áhrif tolla og 
eftirlits á þeim og að það sé hluti af starfsum-
hverfi landbúnaðarins. Við höfum talað fyrir 
daufum eyrum fram til þessa en von er til að 
breyting verði á. Góðar stundir.

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. 
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SKOÐUN

Þrátt fyrir nær látlausar umræður árum 
og áratugum saman og mjög ákveðnar 
áherslur stofnana Sameinuðu þjóðanna 
þá eru enn öfl á Íslandi sem gera lítið 
úr hugtakinu fæðuöryggi og hvaða þýð-
ingu það hafi fyrir hverja einustu þjóð 
á jörðinni. Láta þá sumir eins og fæðu-
öryggi sé eitthvert grín eða dæmi um 
sérhagsmunagæslu íslenskra bænda. 

Hjá Sameinuðu þjóðunum velkist 
enginn í vafa um þýðinguna. Enda eru 
þessi samtök þjóða, sem stofnuð voru 
1945, beinlínis mynduð til að koma í veg 
fyrir að þjóðir heims lendi aftur í viðlíka 
hörmungum og þá nýafstaðin heims-
styrjöld hafði leitt yfir heimsbyggðina. 
Stofnsamningur SÞ sem undirritaður var 
26. júní 1945 tók  formlega gildi þann 24. 
október sama ár og eiga þessi samtök því 
75 ár afmæli á laugardaginn. 

Heimsstyrjöldin olli fæðuskorti víða 
um lönd þar sem matvælaframleiðsla lagð-
ist víða af vegna átakanna. Íslendingar 
urðu þessa áþreifanlega varir, en þó að 
verulegu leyti á jákvæðan hátt. Þar sem 
Bretar gátu ekki lengur stundað fiskveið-
ar og sumpart landbúnað vegna stríðs-
átaka eins og áður, urðu þeir að treysta á 
matvælainnflutning frá öðrum þjóðum. 
Þar komu Íslendingar sterkt inn og vegna 
þessa varð mikil uppbygging í sjávarútvegi 
hér á landi og mikið flutt út af fiski til 
Bretlands. Einnig landbúnaðarafurðum. 
Sá útflutningur kostaði reyndar fjölda 
íslenskra sjómanna lífið. 

Stríðið kenndi þjóðum heims að í slík-
um hörmungum er fátt mikilvægara en að 
geta verið sjálfum sér nógur um matvæli. 
Frá stríðslokum hafa stofnanir Sameinuðu 
þjóðanna veitt aðstoð og ráðgjöf um allan 
heim, á átakasvæðum og ekki síður þar 
sem náttúruhamfarir hafa riðið yfir. Sú 
reynsla hefur kennt fólki sem starfar fyrir 
SÞ að ekkert er mikilvægara í hörmungar-
aðstæðum en aðgengi að mat og vatni. 
Einnig að ekkert er mikilvægara þegar 
innviðir eins og samgöngukerfi laskast, en 
að fólk geti bjargað sér með lífsnauðsynjar 
í sínu nærumhverfi. 

Íslendingar lifa flestir við mikla vel-
megun í dag og þeim Íslendingum fækkar 
óðum sem þekktu þá tíma er Íslendingar 
voru að krafla sig upp úr þeirri eymdar-
stöðu að vera ein fátækasta þjóð Evrópu. 
Mikil velmegun getur verið hættuleg ef 
menn kunna ekki með hana að fara. Hún 
getur valdið því að fólk ofmetnast, verður 
værukært og kastar fyrir róða nauðsynlegri 
þekkingu sem er m.a. undirstaðan að því 
fæðuöryggi sem Sameinuðu þjóðirnar 
leggja áherslu á. Athafnamenn í góðæris-
samfélagi verða því að passa sig á að troða 
ekki niður í ásælni sinni eftir meiri gróða, 
þá krafta sem geta haldið í þjóðinni lífinu 
ef í harðbakkann slær. 

Íslendingar ættu ekki að þurfa að 
láta segja sér þetta tvisvar, nýbúnir að 
upplifa þokkalega stóra jarðskjálfta á 
Reykjanesskaganum. Jarðskjálftar eru ekki 
alltaf grín og við skulum ekki heldur ganga 
út frá því sem gefnum hlut að öll eldgos í 
framtíðinni verði lítil sæt „túristagos“ sem 
færi okkur ferðamenn í milljóna tali.  Við 
skulum minnast þess að í ekki svo fjarlægri 
fortíð (1783-1785) varð hér eldgos sem ölli 
gríðarlegu manntjóni, ekki bara á Íslandi 
heldur víða um Evrópu og allt suður til 
Afríku og jafnvel víðar. Uppskerubrestur 
varð víða vegna eldgossins og mikið 
hungur og mannfall. Þá bjargaðist það 
sem eftir var af þessari þjóð meðal annars 
á þeim matarkistum sem finna mátti við 
Breiðafjörð og á Vestfjörðum. Án þess 
fæðuöryggis sem þar var að finna má leiða 
líkum að því að Íslendingar sem sérstök 
þjóð væri sennilega ekki til í dag.    /HKr.

Gunnar Þorgeirsson
formaður Bændasamtaka Íslands
gunnar@bondi.is

ÍSLAND ER LAND ÞITTÍSLAND ER LAND ÞITT
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Hvammstangi er kauptún í Húnaþingi vestra. Hvammstangi var gerður að viðurkenndum verslunarstað árið 1895 en þá voru engin íbúðarhús 
á staðnum. Hið fyrsta slíka var byggt árið 1900. Þá hófust einnig fiskveiðar þar á tanganum og eru hafnarskilyrði þar nú góð. Mest er veitt af 
rækju og grásleppu. Þorpið var upphaflega í Kirkjuhvammshreppi en var gerður að sérstökum hreppi, Hvammstangahreppi, hinn 1. júlí 1938. 
Íbúar voru 543 árið 2015. Hrepparnir tveir sameinuðust á ný 7. júní 1998 ásamt hinum fimm hreppunum í Vestur-Húnavatnssýslu: Staðarhreppi, 
Fremri-Torfustaðahreppi, Ytri-Torfustaðahreppi, Þverárhreppi og Þorkelshólshreppi undir nafninu Húnaþing vestra. Á Hvammstanga er marg-
vísleg þjónusta fyrir sveitirnar í Húnaþingi vestra. Hitaveita Húnaþings vestra á Laugarbakka sér Hvammstanga fyrir heitu vatni en þangað var 
lögð hitaveituæð 1972. Vatnsveita kom í plássið 1952 en áður hafði hvert hús haft eigin brunn.  Mynd / Hörður Kristjánsson

Öryggi þjóðar Plöntuvernd, ESB og tollar
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Veðurstofa Íslands óskar eftir liðsinni 
lesenda Bændablaðsins vegna útgáfu-
verkefnis sem þar er verið að vinna. 

Sigurlaug Gunnlaugsdóttir, útgáfu-
stjóri á úrvinnslu- og rannsóknasviði 
Veðurstofunnar sendi blaðinu þessar 
tvær myndir. Þær eru í vörslu Veðurstofu 
Íslands. Þar á bæ kannast fólk ekki við 
hvar þessar myndir hafa verið teknar 
eða af hvaða 
stíflufram-
kvæmdum 
þær eru. 
Sigurlaug 
vildi því 
beina því 
til lesenda 
Bænda blaðsins hvort einhver þeirra 
kannist við hvar þessar myndir hafa 
verið teknar og jafnvel hvaða fólk er að 
sjá á myndunum.

Upplýsingar má senda á netfangið;
sigurlaug@vedur.is

LÍFLÍF&&STARFSTARF

H austið er tími uppskeru. Þannig 
hagar einmitt til hér í koti þótt 
engan eigi ég völlinn. Nú vex 

mér svo vísnaforðinn og stökurnar sem 
streyma úr öllum áttum, að hreinn vandi 
er úr að velja. En ekki tjóir að kvarta 
heldur hefja braginn. Fyrst er fyrir dá-
samlegt vísnabréf frá hagyrðingi sem 
ekki hefur áður verið kynntur hér til 
sögu. Eiríkur Grímsson er fæddur á 
Blönduósi árið 1947, en ólst upp og bjó 
á Ljótshólum í Svínadal til 18 ára aldurs. 
Í grunninn er Eiríkur því Húnvetningur, 
þótt ættir hans komi frá Árnesingum og 
úr Reykjavík og víðar frá. Hagyrðingur 
er hann eindæma góður og glettinn vel. 
Fyrst verður fyrir vísa sem fædd er ný-
lega. Eiríkur er þá að hlýða á vísnadisk 
Óskars í Meðalheimi:

Sumu er rétt að segja frá
svo því ekki gleymi,
að ófullan ég aldrei sá
Óskar í Meðalheimi.

Á árinu 1958  símaði Guðmundur, oddviti 
í Holti í Svínadal, á flesta bæi, leitandi eftir 
æti til að  draga fyrir tófu. Ef til vill hefði 
drepist kind eða hross sem slægur væri í. 
Þá orti Eiríkur:

Gvendur hringir bæ frá bæ,
bændur um það ræða,
hvort ‘ann ætli öll sín hræ
einsamall að snæða.

Undir stöðugum fréttaflutningi af mál-
efnum Baugs orti Eiríkur svo:

Baugur er margt að bralla,
„bisnissinn” iðka kann,
ætlar í mál við alla
og allir í mál við hann.

Næstu vísur nefnir Eiríkur „Morgunböl“. 
Vísan ort á sunnudagsmorgni ársins 1995:

Ég vaknaði í morgun og vatt mér á stjá
og virtist í ágætis formi.
Ég horfði í spegil; mér helvíti brá,
því hausinn var eins og á gormi.

Hann dinglaði laus eins og dindill á kind,
dauf voru augun og bólgin.
Andlitið svartara en erfðasynd
sem innan við sjálfsagt er fólgin.

Eiríkur hefur átt við bakveiki að stríða 
sem og ýmsa aðra kvilla. En hvellisjúkur 
segist hann ekki vera. Í bakeymslum orti 
hann einhverju sinni:

Aumt er nú mitt bogna bak,
blásinn upp er magi.
Í herðablöðum heiftar tak,
-hausinn ekki í lagi.

Bólgin á mér bæði hné,
bólóttur í framan.
Með augunum ég ekkert sé,
eistun fallin saman.

Heyrnin sljó og hárið feitt,
hóstinn tekur völdin,
enda get ég ekki neitt
eftir 7 á kvöldin.

Andinn virðist eins og sést
ærið tregablandinn.
Græt ég oft er gerist verst
gyllinæðarfjandinn.

Eyrun bæði eru sýkt,
upp úr svefni er rumið,
þetta er ekki lygi líkt,
læt því staðar numið.

Í einhverjum galsa á kvennafrídegi orti 
Eiríkur:

Flestir myndu fagna því
og forða margri vöku,
ef þær tækju oftar frí
ofanvert við höku.

Umsjón:
Árni Geirhjörtur Jónsson

kotabyggð1@gmail.com

260MÆLT AF
MUNNI FRAM

Laxamýri í Suður-Þingeyjarsýslu:

Lítil hvít kvíga fæddist í haga
Það er ekki í frásögur færandi þótt stóru 
kvígurnar séu sóttar heim í fjós úr sumarhag-
anum. Hins vegar bar svo við að kvígunum 
á Laxamýri í Suður-Þingeyjarsýslu fjölgaði 
um eina daginn sem þær komu heim og nýja 
kvígan, þótt lítil sé, hljóp heim með hópnum 
og var hin sprækasta. 

Stóru kvígurnar voru fegnar að koma heim í 
hús og fengu strax lystugt hey sem þær kunnu 
vel að meta. Litla hvítan kvígan er dugleg að 
drekka og vonandi dafnar hún vel eftir því 
sem dagar líða. Hver veit nema að hún verði 
góð mjólkurkýr.

Á myndinni hér að neðan eru kvígurnar á 
Laxamýri að banka upp á dyrnar hjá heim-
ilisfólki, væntanleg til að sýna nýja gripinn. 

Kvígurnar á Álftamýri.  Myndir / Atli Vigfússon

Hvar voru myndirnar teknar?
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Eins og margir vita þá eru alltaf 
nokkrar kindur með lömbum í 
Heimakletti í Vestmannaeyjum sem 
áhugabændur eiga.  Um er að ræða 
útigangskindur, sem una hag sínum 
vel á klettinum. 

Svavar Steingrímsson, sem er 84 
ára, er eldhress Vestamannaeyingur, 
sem gengur nánast á hverjum degi upp 
á Heimaklett sér til ánægju og yndis
auka til að heilsa upp á kindurnar. 
Hann er alltaf með brauð í poka og 
það líkar þeim vel. Kindurnar, sem 
eru um 45, eru flestar styggar og ekki 
mikið gefnar fyrir fólk á klettinum en 
öðru gegnir um Svavar, það er nóg 
að hann flauti einu sinni eða tvisvar 
út í loftið og þá koma þær hlaupandi 
úr öllum áttum til hans og hópast í 
kringum hann til að fá brauðmola. 

Það hefur margoft sýnt sig að ef 
einhverjir aðrir flauta og þótt þeir séu 
með brauð með sér, þá láta kindurn
ar sér fátt um finnast og sýna engin 
viðbrögð, þær koma bara ef Svavar 
flautar.   /MHH

FRÉTTIRFRÉTTIR

Heimaklettur í Vestmannaeyjum:

Kindurnar hlýða bara kalli 
Svavars, 84 ára göngugarps

Pétur Steingrímsson, göngufélagi Svavars Steingrímssonar, tók þessar skemmtilegu myndir af honum og kindun-
um, sem hann á þó ekkert í. Hann hefur bara svo gaman af þeim og þær hafa greinilega gaman af honum líka. 

Kúabændur í Hrunamannahreppi verðlaunaðir
Nýlega fór fram verðlaunaveiting 
Naut griparæktarfélags Hruna
manna en vaninn hefur verið að 
veita þau á aðalfundi félagsins 
á vordögum, en vegna COVID
19 þá hefur fundurinn ekki enn 
verið haldinn. Verðlaunin voru 
því keyrð til verðlaunahafa  af 
stjórnar mönnum.  

Verðlaunahafar ársins 2019 
eru þessir: Efnilegasta kvígan var 
Gullbrá 1604 frá Birtingaholti 4. 
Hún var með 302 stig. Afurðahæsta 
kýrin var Spurning 1818 frá 
Birtingaholti 1. Hún mjólkaði 
13.617kg. Afurðahæsta búið var 
Skollagróf með 8000 kg af mjólk og 
618 kg. MFP (verðefni). Ræktunar
bú ársins var Skollagróf með 618 
kg MFP eða 80 kg aukningu milli 
ára. Félagið veitir alltaf tvo far
andgripi en það er „Huppuhornið“ 
fyrir efnilegustu kvíguna. Það er frá 
árinu 1946 og útskorið af Ríkharði 
Jónssyni, merkisgripur. Síðan fær 
ræktunarbú ársins farandgrip sem 
Helga Magnúsdóttir í Bryðjuholti 
skar út og málaði. Hann hefur verið 
veittur frá 2017 og var gefinn til 
minningar um hjónin  í Dalbæ, þau 
Hróðnýju og Jóhann Halldór. 

 /MHH 

Svava Kristjánsdóttir, Birtingaholti 1 (t.v.), er með með verðlaunin fyrir 
afurðahæstu kúna og Ingveldur Kjartansdóttir, Birtingaholti 4, er hér með 
Huppuhornið fyrir efnilegustu kvíguna.  Myndir / Marta Esther Hjaltadóttir

Fjóla Helgadóttir
og Sigurður Haukur

Jónsson í Skollagróf
fengu verðlaun fyrir

afurðahæsta búið og 
ræktunarbú ársins.

Bænda
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Byggðarráði Húnaþings vestra 
hafa borist kvartanir frá íbúum 
sveitarfélagsins vegna styttri 
afgreiðslutíma lyfjaverslunar 
Lyfju á Hvammstanga. 

Byggðarráðið mótmælir 
skerðingu á þjónustu við íbúa 
Húnaþings vestra með styttingu 
afgreiðslutíma Lyfju og hefur falið 
sveitarstjóra að senda erindi til 
fyrirtækisins og óskað eftir að 
afgreiðslutímanum verði haldið 
óbreyttum.

Samfélagslega mikilvægt

„Á tímum óvissu og vegna að
stæðna í samfélaginu er mikil
vægt að þjónusta lyfjaverslunar 
sé óbreytt“, segir í bókun byggð
arráðs.

Einnig var því á sama fundi 
harðlega mótmælt að útibúi TM 
á Hvammstanga hafi verið lokað. 
Var sveitarstjóra falið að óska eftir 
fundi með fulltrúum TM vegna 
lokunar þess.  /MÞÞ

Nýlega undirrituðu Sveitarfélagið 
Ölfus og Fiskeldi Ölfuss samkomu-
lag um fýsileikakönnun og upp-
byggingu áframeldisstöðvar á laxi 
og vilyrði fyrir lóð.

Með samkomulaginu hefur Fisk
eldi Ölfuss undirbúning að rekstri 
landeldisstöðvar sem á að geta fram
leitt um 20.000 tonn af fullöldum 
eldislaxi á ári á 200.000 m2 lóð á 
svæði í námunda við Þorlákshöfn.  
Áætluð árleg útflutnings verðmæti 
gætu legið nærri 22 milljörðum og 
samhliða verða til ný störf og ný 
tækifæri.  /MHH

Áform um framleiðslu á 20.000 tonnum 
af laxi á landi við Þorlákshöfn

Elliði Vignisson, bæjarstjóri Ölfuss, og Sigurður Ingi Jónsson, verkefnastjóri 
hjá Fiskeldi Ölfuss, við undirritun samkomulags um fýsileikakönnun á upp-
byggingu áframeldisstöðvar á laxi í sveitarfélaginu.

Byggðarráð Húnaþings vestra
mótmælir skertri þjónustu

Nes listamiðstöð:
Þungur rekstur 
í heimsfaraldri
Rekstur Ness listamiðstöðvar á 
Skagaströnd er þungur sökum 
kórónuveirufaraldursins. Lítið 
er um bókanir og fyrirséð að svo 
verði áfram næstu mánuði. 

Stjórn listamiðstöðvarinnar 
hefur óskað eftir fjárstuðningi frá 
Sveitarfélaginu Skagaströnd til þess 
að mögulegt sé að standa undir fjár
hagslegum skuldbindingum. Óskað 
er eftir 800 þúsund krónum á mánuði 
vegna tímabilsins frá október og út 
desember. Þá er óskað eftir því að 
við gerð fjárhagsáætlunar næsta árs 
verði gert ráð fyrir sambærilegu 
framlagi fyrstu sex mánuði ársins.

Sveitarstjórn Skagastrandar 
samþykkti á fundi fyrir skömmu að 
vísa styrkbeiðninni, að upphæð 2,4 
milljónum króna, til endanlegrar 
afgreiðslu næsta fundar og styrk
beiðni vegna næsta árs var vísað til 
gerðar fjárhagsáætlunar fyrir árið 
2021.  /MÞÞ

Eyrbekkingur er nýr 
forseti Klúbbs mat-
reiðslumeistara
Þórir Erlingsson frá Eyrarbakka 
er nýr forseti Klúbbs matreiðslu-
meistara en á aðalfundi klúbbsins 
um miðjan september tók hann 
við emættinu af Birni Braga 
Braga syni, sem gaf ekki kost á 
sér til endurkjörs. 

Þá kom nýtt fólk inn í stjórnina 
með Þóri. Klúbbur matreiðslumeist
ara stendur fyrir fjölmörgum verk
efnum en það allra stærsta er rekstur 
á Kokkalandsliði Íslands. Frábær 
árangur hefur náðst á undanförn
um árum en þar ber hæst árangur 
landsliðsins í febrúar síðastliðn
um þegar liðið náði þriðja sæti á 
Ólympíuleikunum. Á næstu vikum 
verður nýr landsliðsþjálfari kynntur 
ásamt nýju kokkalandsliði, en það 
mun taka þátt í heimsmeistaramótinu 
í matreiðslu sem haldið verður árið 
2022 en æfingar munu hefjast í byrj
un árs 2021.  /MHH

Þórir Erlingsson, sem er nýr forseti 
Klúbbs matreiðslumeistara.

Bænda
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Hugsanleg sameining rædd í Svalbarðsstrandarhreppi og Eyjafjarðarsveit:

Upphaf að langri vegferð þar sem
ekkert er ákveðið með útkomuna
Fulltrúar sveitarstjórna tveggja 
sveit ar félaga í Eyjafirði, Eyja
fjarðar  sveitar og Svalbarðs strand
ar hrepps hittust í september og 
báru saman bækur sínar varðandi 
hugsanlega sameiningu.

„Þetta er í raun upphafið að langri 
vegferð þar sem ekkert er ákveðið 
um útkomuna. Sveitarstjórn er því að 
huga að framtíðarhagsmunum íbúa 
og fyrirtækja á svæðinu, hvernig 
hægt sé að tryggja og efla svæðið,“ 
segir Björg Erlingsdóttir, sveitar
stjóri í Svalbarðsstrandarhreppi.  

Skólar og aðrar starfsstöðvar 
sveitarfélaganna voru heimsótt, 
farið var yfir fjárhagslega stöðu 
þeirra og það umfangsmikla verk
efni sem sameining sveitarfélaga er. 
Björg segir fundinn hafa verið upp
lýsandi fyrir þátttakendur og verið 
fyrsta skrefið í kortlagningu þeirra 
möguleika sem hægt er að skapa með 
auknu samstarfi eða sameiningu. 
Hún nefnir að næstu skref í mál
inu verði að bjóða sveitarstjórnum 
Hörgársveitar og Grýtubakkahrepps 
til fundar á sömu forsendum. „Það 
er mikilvægt að eiga samtalið hvort 
sem það leiðir til formlegra við
ræðna síðar meir, aukins samstarfs, 
þátttöku fleiri sveitarfélaga eða að 
fyrirkomulagið verði áfram óbreytt,“ 
segir Björg en sveitarfélögin eiga 
nú þegar í þó nokkru samstarfi um 
ýmis mál.

Yrði þriðja stærsta sveitarfélagið

Sveitarstjórn Svalbarðs strandar
hrepps stóð fyrir íbúaþingi í byrjun 
árs þar sem velt var upp spurningum 
um hugmyndir íbúa um sameiningu 
sveitarfélaga, tækifæri og ógnanir. 
„Það var rætt um hvað við  viljum 
fá út úr sameiningu og hvaða þjón
ustu við viljum ef til hennar kæmi,“ 
segir Björg, en verði af sameiningu 
fjögurrra sveitarfélaga í nágrenni 
Akureyrar yrði þar um að ræða 
sveitarfélag með um 2.500 íbúa sem 
yrði þriðja stærsta sveitarfélagið á 
Norðurlandi eystra.

Fjöldinn ekki afgerandi þáttur

Bendir Björg á að ráðgert sé að 
lágmarksíbúafjöldi sveitarfélaga 
verði eitt þúsund íbúar árið 2026 
og gert ráð fyrir að sameiningar 
verði lögbundnar samkvæmt nýrri 
þingsályktunartillögu samgöngu og 
sveitarstjórnarráðherra. Sveitarstjórn 
Svalbarðsstrandarhrepps hafi lýst sig 
andsnúna lögbundinni sameiningu 
þar sem miðað verði við íbúafjölda. 
Hún segir að á sama tíma hafi sveit
arstjórn Svalbarðsstrandarhrepps 
velt fyrir sér sameininga og eða 
samstarfsforsendum út frá því 
hvernig megi styrkja sveitarfélagið 

og efla þjónustu við íbúa frekar en 
að fylla 1.000 íbúa markið.

„Það er í raun viðmiðið sem á að 
hafa í huga við sameiningu sveitar
félaga, hvernig hægt sé að efla þjón
ustu og lífsgæði íbúa. Fjöldinn er 
ekki afgerandi þáttur í þeirri jöfnu, 
fjarlægðir milli staða, landfræðilegar 
stærðir sveitarfélaga, aldursdreifing 
íbúa, atvinnutækifæri og atvinnu
uppbygging, þjónusta sveitarfélaga 
og nálægð við aðra þjónustukjarna 
skipta hér mestu,“ segir Björg. Hún 
segir Svalbarðsstrandarhrepp standa 
vel þrátt fyrir að íbúar séu innan 
þessara marka um íbúafjölda en þar 
skipti miklu samstarf milli sveitarfé
laga og sterkur þjónustukjarni sem 
er innan seilingar og þjónusta er 
keypt af.

Greinum styrkleika og tækifæri

„Sveitarstjórn Svalbarðsstrandar
hrepps ákvað því að hefja sam
ræður við nágrannasveitarfélögin 
Eyjafjarðarsveit, Grýtubakkahrepp 
og Hörgársveit með það verkefni í 
farteskinu að greina hvar styrkleikar 
okkar og tækifæri liggja, hvort aukið 
samstarf sé leiðin eða sameining og 
þá sameining hverra. Markmiðið er 
að efla sveitarfélagið og krafta þess 
til framkvæmda og þá er mikilvægt 
að kortleggja núverandi stöðu um 
leið og sú kortlagning gefur okkur 
tækifæri til þess að skoða ólíkar 
sviðsmyndir,“ segir Björg. 

Skoða alla möguleika með 
opnum huga

Þröstur Friðfinnsson, sveitarstjóri í 
Grýtubakkahreppi, segir málið ekki 
hafa verið rætt núna.

„Ef svo fer að við verðum þvinguð 
í sameiningu verða allir mögu leikar 
skoðaðir með opnum huga, en ég tel 
ólíklegt að farið verði í sameiningar
viðræður við óbreyttar aðstæður,“ 
segir hann og bætir við að Grýtu
bakkahreppur eigi gott samstarf við 
þessi sveitarfélög og málin séu rædd 
reglulega.  /MÞÞ

Björg Erlingsdóttir, sveitarstjóri í 
Svalbarðsstrandarhreppi.

Fulltrúar í sveitarstjórnum Svalbarðsstrandarhrepps og Eyjafjarðarsveitar hittust á dögunum og báru saman 
bækur sínar vegna hugsanlegrar sameiningar. Til stendur að ræða einnig við fulltrúa úr sveitarstjórnum annarra 
sveitarfélaga í nágrenninu.

Horft yfir að Hrafnagili í Eyjafjarðarsveit.  Mynd / HKr.

Matvælaáætlun SÞ hlaut 
friðarverðlaun Nóbels
Matvælaáætlun Sameinuðu þjóð
anna, stærsta mannúðarverkefni í 
heiminum, hlaut á dögunum frið
arverðlaun Nóbels fyrir átak sitt 
við að berjast gegn hungri og að 
bæta friðarskilyrði fólks á svæðum 
þar sem átök geisa ásamt því að 
koma í veg fyrir að matur sé not
aður sem vopn í stríði og deilum. 
Það kristallast vel í einkunnar
orðum áætlunarinnar; „Matur er 
besta bóluefnið gegn ringulreið“.

Matvælaáætlun Sameinuðu þjóð
anna var sett á laggirnar árið 1961 
og brauðfæðir í dag yfir 90 milljónir 
manna ár hvert. Samt sem áður eru 
enn í dag einn af hverjum níu manns 
í heiminum sem fá ekki nægan mat. 

Mikilvægi matvælaöryggis
og friðar

Í kjölfar kórónuveirufaraldursins 
hefur fjöldi þeirra sem lifa við 
hungurmörk margfaldast undan
farna mánuði. Markmiðið með 
áætluninni hefur verið að beina 
sjónum að deilum í og milli landa 
ásamt loftslagsbreytingum, en í ár 
hefur COVID19 bæst í hópinn. Sú 
vinna sem matvælaáætlunin byggir 
á leggur áherslu á hversu mikilvægt 

það er að lönd framleiði sín eigin 
matvæli til að tryggja matvælaör
yggi. Nóbelsverðlaunin er áminn
ing til allra þjóða heimsins um að 
aðstæður verði að vera til staðar hjá 
hverri og einni þeirra til að lönd hafi 
tækifæri til að framleiða matvæli 
ofan í íbúa sína. 

„Allar þær 690 milljónir manna 
sem búa við hungur í dag í heim
inum eiga rétt á að lifa í friði og 
án hungurs. Starfsfólkið okkar er 
þarna úti og starfar við afar erfiðar 
aðstæður á hættulegustu stöðum í 
heiminum, hvort sem það er stríð, 
deilur eða miklar öfgar í veður
fari vegna loftslagsbreytinga, það 
skiptir ekki máli. Þau eru þarna 
úti allt árið um kring og þau eiga 
þessi friðarverðlaun skilið. Samt 
sem áður vinnum við þetta starf 
ekki ein því við störfum náið með 
stjórnvöldum í hverju landi fyrir 
sig, íbúum og alþjóðlegum sam
tökum ásamt aðilum í einkageiran
um sem hafa allir ástríðu fyrir því 
að bregðast við hungri og fyrir þá 
sem eru í viðkvæmri stöðu. Án allra 
þessa aðila gætum við ekki hjálpað 
neinum,“ sagði framkvæmdastjóri 
Matvælaáætlunar Sameinuðu þjóð
anna, David Beasly.  /ehg

Ýmis tækifæri þó 
staðan sé uggandi
Sölvi Arnarsson, bóndi á Efstadal 
II við Laugarvatn og formaður 
Félags ferðaþjónustubænda, segir 
sína félagsmenn uggandi yfir stöð
unni og horfum fyrir veturinn en 
vonast þó til að hjólin fari aftur að 
snúast á vormánuðum. Hann segir 
marga félagsmenn reka rótgróin 
fjölskyldufyrirtæki sem eru ekki 
með öll eggin í sömu körfunni, sem 
sé heppilegt, á slíkum óvissutímum 
sem við lifum á. 

„Þetta er náttúrlega ótrúlega sér
stakt umhverfi sem við búum við 
í dag, sérstaklega bændur hér í og 
við Gullna hringinn þar sem fyrir ári 
síðan keyrðu hér mörg þúsund bílar 
á hverjum degi en núna sér maður 
varla bíl. Maður finnur sem betur 
fer ekki fyrir þessu ástandi gagnvart 
búrekstrinum nema að maður hittir 
ekki þessa bláu karla (þjónustuað
ilar) sem eru að þvælast í kringum 
mann öllu jöfnu. Það eru 150 ferða
þjónustubændur í okkar félagsskap 
og flestir þeirra reka rótgróin fjöl
skyldufyrirtæki sem standa á föst
um grunni. Bændur eru oft úrræða
góðir og lifa af slíkar afurðaverðs
skerðingar, margir eru ekki með öll 
eggin í sömu körfunni, eru sem sagt 
í blönduðum rekstri, og þá er áfram 
eitthvert tekjustreymi,“ segir Sölvi. 

Safna kröftum fyrir vorið

Starfsfólki ferðaskrifstofunnar Hey 
Iceland, sem er í eigu Félags ferða
þjónustubænda, hefur fækkað um
talsvert á árinu en þrátt fyrir erfiða 
stöðu ríkir þó ákveðin bjartsýni í 
greininni, að sögn Sölva.

„Menn eru uggandi yfir stöðunni, 
þetta er auðvitað rosaleg breyting því 
við vorum orðin vön allt öðru og þá 
sérstaklega á suðvesturhorninu þar 
sem mesta umferðin var yfir vetrar
mánuðina. Fólk er að reyna að jafna 

sig á þessu og safna kröftum. Ég held 
að fólk hafi áttað sig á því að það 
gætu komið fleiri COVIDbylgjur, 
það voru öll teikn á lofti um það. Nú 
krossar maður bara fingur og vonar 
að hjólin fari aftur að snúast í apríl 
á fullu. Við finnum fyrir ásókn hjá 
okkur á skrifstofunni á Hey Iceland, 
fólk langar að koma og það er einn 
og einn sem er til í að koma núna í 
ástandinu. Það gefur okkur von um 
að við verðum ákjósanlegur staður 
þegar allt fer að snúast aftur,“ útskýr
ir Sölvi og segir jafnframt:

„Við erum að undirbúa okkur 
undir að vera tilbúin þegar allt fer 
af stað aftur og erum að vinna í 
markaðsátaki með Hey Iceland. 
Það er nóg af verkefnum að vinna 
í og eitt af þeim er að markaðs
setja okkur sem góðan kost inn 
á stærstu bókunarrisana og láta 
vita meira af okkur þar. Við erum 
hvergi bangin og ætlum að vera 
tilbúin þegar þetta fer aftur í gang 
og höfum fulla trú á að við verð
um klár þegar það skellur á.“  

     /ehg

Sölvi Arnarsson.

Efstidalur.  Mynd / HKr. 
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Atvinnuvega- og nýsköpunarráðu-
neytið hefur gefið út innanlands-
vog fyrir sauðfjárrækt í annað 
sinn, en hlutverk hennar er að skil-
greina þarfir innanlandsmarkaðar 
og eftirspurn eftir kindakjöti. Er  
markmiðið meðal annars að álags-
greiðslur vegna gæðastýringar 
skiptist á þann hluta heildarfram-
leiðslunnar sem ætluð er fyrir inn-
anlandsmarkað. 

Samkvæmt innanlandsvog 2020 
verður framleiðslan 7.992 tonn 
vegna eftirspurnar eftir dilkakjöti 
innanlands, en á síðasta ári seldust 
tæp 7.100 tonn á innanlandsmarkaði.

Innanlandsvog er unnin í sam-
ræmi við 5. grein reglugerðar um 
stuðning við sauðfjárrækt frá 2019. 
Til grundvallar útreikningum á inn-
anlandsvog liggja upplýsingar um 
sölu kindakjöts eftir skrokkhlutum 
síðastliðna 24 mánuði og spá um 
líklega söluþróun.

Samhliða innanlandsvoginni var 
gerð spá um heildarframleiðslu fyrir 
framleiðsluárið 2020–2021. Hún er 
áætluð 8.006 tonn, sem er 1.813 
tonnum meira en áætluð eftirspurn 
innanlands. Spáin byggir á fjölda 
vetrarfóðraðra kinda og framleiðslu 
á hverja vetrarfóðraða kind síðast-
liðin þrjú ár. 

Innanlandsvog fyrir kjöt af full-
orðnu fyrir framleiðsluárið 2020-
2021 er 1.009 tonn. Áætluð heildar-
framleiðsla er 1.293 tonn og fram-
leiðsla umfram innanlandsmarkað 
því 580 tonn.

Meiri framleiðsla á síðasta ári

Til samanburðar var innanlands-
vogin á síðasta ári 7.129 tonn fyrir 

dilkakjöt og heildarframleiðsla 
áætluð 8.670 tonn, sem er 1.961 tonn 
umfram það sem áætluð eftirspurn 
var innanlands fyrir árið 2019. 

Fyrir kjöt af fullorðnu fé fram-
leiðsluárið 2019–2020 var innan-
landsvog 921 tonn, til að mæta 
innanlandseftirspurn. Spá um 
heildarframleiðslu var 1.587 tonn og 
heildarútflutningsþörf því 992 tonn.

Innanlandssala kindakjöts árið 

2019 nam tæpum 7.100 tonnum, 
sem er heldur minni sala en gert 
var ráð fyrir í innanlandsvoginni. 
Heildarframleiðsla kindakjöts á síð-

asta ári reyndist vera 9.719 tonn og 
hefur hún ekki verið minni frá árinu 
2011 þegar hún var 9.587 tonn.  
 /smh

Hefur þú prófað nýju
kjúklingasteikurnar?

Hér er komin veislumáltíð án mikillar fyrirhafnar, 
steikurnar eru tilbúnar beint í ofninn. Hægt er að velja 
um tvær spennandi útfærslur; kóreska marineringu 
með svörtum hvítlauk, chili og sojasósu eða ítalska 
með rósmarín og papriku.

NÝTT OG 

SPENNANDI 

FRÁ HOLTA

Innanlandsvog sauðfjárræktar 2020:

Minni framleiðsla en stærri 
innanlandsmarkaður

Samkvæmt innanlandsvog sauðfjárræktar dregst framleiðsla á kindakjöti 
saman en innanlandsmarkaður stækkar.  Mynd / smh

Noregur:
Reiknivél fyrir 
kolefnislosun  
Á dögunum setti norska land-
búnaðar ráðgjöfin í loftið reiknivél 
fyrir kolefnislosun í landbúnaði 
sem er liður í að minnka losun og 
gera norska matvælaframleiðslu 
umhverfisvænni. Í byrjun verð-
ur reiknivélin í boði fyrir kúa-, 
korn- og svínabændur en síðan 
munu fleiri greinar bætast inn í 
kjölfarið. 

Með reiknivélinni getur bóndinn 
fengið yfirsýn yfir losun gróðurhúsa-
lofttegunda á sínum bæ og gert sér 
raunhæf markmið til að minnka 
losun og kolefnisbinda. Reiknivélin 
er samstarfsverkefni ýmissa aðila í 
landbúnaði og er verkefnið í eigu 
17 aðila, bæði frá samvinnufélögum 
bænda og úr einkageiranum. Þegar 
bændur byrja að nota reiknivélina 
stendur þeim til boða að fá aðstoða 
frá loftslagsráðunaut og er aðgangur 
að reiknivélinni bændum að kostn-
aðarlausu.  /ehg

Rannsóknarverkefni:
LbhÍ fær 700 millj-
ónir frá ESB
Nýlega veitti Evrópusambandið 
700 milljónum króna til fjögurra 
ára rannsóknarverkefnis, sem 
Landbúnaðarháskóli Íslands er 
m.a. aðili að. 

Nafn verkefnisins er „Future 
Arctic“ en tilgangur þess er að gefa 
innsýn  í hvernig graslendi og skógar 
bregðast við loftslagsbreyting-
um. Rannsóknin mun fara fram á 
starfsstöð Landbúnaðarháskólans 
á Reykjum í Ölfusi. Að verkefninu 
koma um 50 vísindamenn,  þar af 
sjö nýdoktorar, 22 doktorsnemar og 
3 meistaranemar frá 31 stofnun og 
háskólum frá fimmtán löndum. Þá 
koma sex einkarekin fyrirtæki að ver-
kefninu. Bjarni Diðrik Sigurðsson, 
prófessor við Landbúnaðarháskólann, 
er einn af umsjónarmönnum verkefn-
isins.  /MHH
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Bændurnir á Skjöldólfsstöðum í Breiðdal eru þátttakendur í Loftslagsvænum landbúnaði:

Aðgerðirnar munu hafa jákvæð áhrif á búskapinn í heild
Síðastliðið vor voru 15 sauðfjár
bú valin til þátttöku í verkefninu 
Loftslagsvænn landbúnaður, sem 
er samstarfsverkefni stjórnvalda, 
Ráðgjafarmiðstöðvar landbúnað
arins (RML), Skógræktarinnar og 
Landgræðslunnar. Verkefnið er 
hluti af aðgerðaráætlun stjórn
valda í loftslagsmálum, en mark
miðið er að draga úr losun gróð
urhúsalofttegunda frá landbúnaði 
og auka kolefnisbindingu. 

Verkefnið fer vel af stað og hafa 
allir hafið vinnu við metnaðarfullar 
aðgerðaráætlanir sem munu þegar 
fram í sækir vera grunnur að lofts-
lagsvænum landbúnaði, að sögn 
Berglindar Óskar Alfreðsdóttur 
verkefnastjóra. 

Hvert bú setur sér aðgerðaráætl-
un í loftslagsmálum þar sem aðgerð-
irnar eru mótaðar af þátttakendum 
sjálfum og þeim tækifærum til 
loftslagsvænna aðgerða sem eru hjá 
hverjum og einum. Aðgerðaráætlun 
hvers þátttökubús er lifandi skjal 
sem heldur utan um öll markmið 
þátttakanda og er árangurinn met-
inn eftir því sem verkefninu vindur 
fram. Á Skjöldólfsstöðum búa þau 
Sigurður Max Jónsson og Arna Silja 
Jóhannsdóttir og eru þátttakendur í 
verkefninu. Þeirra aðgerðaráætlun 
þykir vera metnaðarfull með mikla 
möguleika.

Vilja minnka kolefnisspor 
lambakjötsframleiðslunnar

„Við ákváðum að taka þátt í verk-
efninu því við viljum finna leiðir og 
lausnir til þess að minnka kolefnis-
spor í matvælaframleiðslu, í okkar 
tilfelli í framleiðslu á lambakjöti. 
Orðið hefur mikil vitundarvakn-

ing í þjóðfélaginu um að minnka 
kolefnisspor okkar til að sporna við 
óeðlilegri hlýnun jarðar af manna-
völdum,“ segir Arna. 

„Við sem þjóð höfum skuld-
bundið okkur við Parísarsáttmálann, 
eins og svo margar, og það þýðir að 
allir angar okkar samfélags þurfa 
að finna leiðir til þess að minnka 
losun, eða auka bindingu. Það 
skemmtilega við að vera í hefð-
bundnum búskap á bújörð er að 
það eru tækifæri til að fara mjög 
blandaða leið í þessum efnum; 
bæði hægt að finna leiðir til þess 
að auka bindingu eða minnka losun. 
Hefðbundinn búskapur eða almennt 
húsdýrahald til matvælaframleiðslu 
hefur fengið á sig það óorð að valda 
stóru kolefnisspori. Við viljum bæta 
ímynd okkar með það að leiðarljósi 
að sýna fram á að framleiðsla á til 
dæmis lambakjöti geti bæði verið 
umhverfisvæn og um leið sé það 

einnig holl fæða,“ segir Arna enn 
fremur um ástæður fyrir þátttöku 
þeirra.

Læra nýjar leiðir til að minnka 
kolefnisspor búskaparins  

Að sögn Örnu er aðgerðaráætlun 

þeirra nokkuð hefðbundin, en þau 
sjá ýmis tækifæri til að ná betri ár-
angri í búskapnum með þátttökunni. 
„Við sjáum bæði tækifæri í auk-
inni bindingu á kolefni í gegnum 
skógrækt og uppgræðslu lands. Að 
sama skapi sjáum við tækifæri í 
minni losun með því að ná meiri 
afurðum eftir hverja vetrarfóðraða 
ær, með sömu aðföngum eða með 
betri nýtingu á þeim. Við erum til 
dæmis í ferli við að hefja tæplega 
40 hektara nytjaskógrækt á jörðinni. 
Einnig tökum við þátt í verkefninu 
„Bændur græða landið“. 

Verkefnið er tiltölulega nýbyrjað 
og framleiðsluferlar á lambakjöti 
langir og því ekki enn hægt að taka 
mið af því hversu vel gengur að ná 
markmiðum sem hver þátttakandi 
hefur sett sér. Okkur líst samt sem 
áður vel á þetta verkefni og erum að 
sjálfsögðu spennt fyrir framhaldinu.

Ávinningur okkar við að taka 

þátt í þessu verkefni er fyrst og 
fremst sá að við lærum nýjar leiðir 
til þess að minnka kolefnisspor í 
okkar framleiðslu, sem er fyrst og 
fremst markmiðið. Það fer oftast 
vel saman, aðgerðir sem stuðla 
að betra umhverfi hafa jákvæðan 
ávinning fyrir búskapinn í heild,“ 
segir Arna.

Metnaðarfull áætlun  
með mikla möguleika 

Aðgerðaráætlun Skjöldólfsstaða 
er mjög metnaðarfull, að sögn 
Berglindar Óskar, og tekur vel á 
þeim möguleikum sem eru fyrir 
hendi í búrekstrinum. „Hún ber 
með sér að þau eru mjög meðvituð 
um loftslags- og umhverfismál og 
hafa tileinkað sér loftslagsvænar 
aðferðir sem verða góður grunnur 
að áframhaldandi vinnu að lofts-
lagsvænu búi,“ segir hún.  /smh

Sigurður Max Jónsson og Arna Silja hafa sett upp metnaðarfulla aðgerðar
áætlun sem verður grunnur að loftslagsvænum landbúnaði á bænum.

Berglind Ósk Alfreðsdóttir verkefn
isstjóri.

Kindur á Skjöldólfsstöðum í Breiðdal.

Þórhildur nýr formaður Samtaka smáframleiðenda matvæla:

Framleiðir heitreykta bleikju 
og stýrir vörusmiðju BioPol
Þórhildur M. Jónsdóttir, sem 
starfar hjá Kokkhúsi og BioPol, 
er nýr formaður Samtaka smá
framleiðenda matvæla. Hún var 
kjörin á stjórnarfundi samtak
anna á dögunum. 

Þórhildur er matreiðslumeist-
ari að mennt og hjá Kokkhúsi 
starfar hún við eigin framleiðslu á 
heitreyktri Hólableikju með villi-
jurtum. Hjá BioPol, sem er með 
höfuðstöðvar á Skagaströnd, hefur 
hún umsjón með vörusmiðju.

Bjartsýn á framtíð samtakanna

Þórhildur segir að nýja hlutverkið 
leggist vel í sig, hún starfi með fræ-
bæru fólki í stjórninni. „Ég vil bara 
þakka Karen fyrir gott samstarf og 
óska henni velfarnaðar í þeim ver-
kefnum sem hún er að taka sér fyrir 
hendur, sem urðu til þess að hún 
sá sér ekki fært að vera formaður 
stjórnar áfram. Ég horfi björtum 
augum á framtíð samtakana, þetta 
ár hefur verið mjög viðburðaríkt og 
búið að vinna að mörgum góðum 
málum. Það er líka okkar starfs-
manni, henni Oddnýju, að þakka, 
hún hefur unnið frábært starf,“ segir 
Þórhildur.

Nýja stjórn skipa þau Þórhildur M. 
Jónsdóttir, formaður, Svava Hrönn 
Guðmunds dóttir frá Sælkerasinnepi 
Svövu er varaformaður, Ólafur 
Lofts son frá Súrkál fyrir sælkera er 
með  stjórnandi, ásamt Þresti Heiðari 
Erlings syni frá kjötvinnslunni 
Birkihlíð og Auði B. Ólafsdóttur 
frá Pönnu kökuvagninum.

Samtök smáframleiðenda mat-
væla voru stofnuð 5. nóvember á 
síðasta ári. Innan þeirra vébanda eru 
90 framleiðendur. Þórhildur segir að 

þau í stjórninni muni halda áfram 
að vinna að þeim verkefnum sem 
liggja fyrir. „Það eru næg verkefni 
sem snúa að hagsmunamálum fyrir 
smáframleiðendur matvæla. Við 
erum bara rétt byrjuð að snerta yfir-
borðið í þeim efnum,“ segir hún.

Auk þess að vera matreiðslu-
meistari er Þórhildur ferðamála-
fræðingur og hún segir að allt sem 
snýr að mat, matarupplifun, aðgengi, 
dreifingu og sóun sé henni hugleikið. 
„Þetta tengist allt saman, framleiðsla 
á mat, upplifun og ferðamaðurinn.“

Heitreykt bleikja og BioPol

„Kokkhús kom til árið 2015, þá 
ákvað ég að setja á markað vöru 
sem er heitreykt bleikja, ég hafði 
verið að þróa hana og nota sem for-
rétt á veitingastað sem ég vann hjá 

á þeim tíma. Rúmlega ári síðar var 
auglýst eftir verkefnastjóra í verk-
efni að byggja upp vottað vinnslu-
rými fyrir smáframleiðendur og mér 
fannst verkefnið svo spennandi að 
ég sótti um. Haustið 2017 opnaði 
Vörusmiðja BioPol þessa flottu að-
stöðu. Framleiðendum hefur fjölgað 
jafn og þétt hjá okkur þessi ár og 
gríðarlega gaman að vinna með 
þessum flottu smáframleiðendum,“ 
segir Þórhildur um forsögu hennar 
í smáframleiðslu matvæla. 

„Það er svo mikil þróun í gangi 
í þessum efnum. Það er líka svo 
ánægjulegt að sjá breytinguna sem 
hefur orðið á síðustu árum í vöru-
framboði frá smáframleiðendum 
matvæla. Þetta eru spennandi tímar 
í þessum efnum og ánægjulegt að fá 
að vinna með svona skapandi fólki,“ 
bætir hún við.  /smh

Réttir Food Festival er matarhátíð sem Þórhildur hefur haldið utan um og 
var haldin fyrst í fyrra en féll niður í ár.

Landeigendur og jarðakaupendur

Nú eru góð eftirspurn eftir jörðum víða um land.

Hjá Nýhöfn færðu toppþjónustu, hvort sem þú ert að selja eða vilt 
kaupa. Við getum aðstoðað með allt varðandi viðskipti með jarðir.
Nýhöfn er framsækin fasteignasala í eigu Elvars Árna Lund og Lárusar 
Ómarssonar sem búa yfir víðtækri þekkingu á sölu jarða og fasteigna. 
Til ráðgjafar um jarðamál er Níels Árni Lund.

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

Sýnishorn af grænmeti sem Flúðasveppir og Flúðajöfri færðu 30 fátækum 
fjölskyldum í Reykjavík að gjöf.

Gáfu 30 fjölskyldum í Reykjavík 
grænmeti frá Flúðum
Flúðasveppir og Flúðajörfi á Flúð
um gáfu nýlega 30 fjölskyldum 
í Reykjavík kassa af blönduðu 
græn meti. 

Um var að ræða gjöf til fjölskyldna 

sem hafa ekki mikið á milli hand-
anna. Framtakinu var vel tekið af 
fjölskyldunum, sem þökkuðu mikið 
vel fyrir sig og þessa hlýju, sem fylgdi 
grænmetisgjöfinni.  /MHH
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DEKKJAÞJÓNUSTA TÍMAPANTANIR Í SÍMA 540 4900

Arctic Trucks Ísland ehf     Kletthálsi 3  110 Reykjavík     
Sími: 540 4900     Netfang: info@arctictrucks.is     www.arctictrucks.is

Vönduð amerísk jeppadekk sem henta 
frábærlega fyrir íslenskar aðstæður. 
Stærðir 29 - 44”.

KANNAÐU ÚRVALIÐ!     VERSLUN.ARCTICTRUCKS.IS

Mjólkurvinnslan Arna í Bolungarvík:
Fyrirhugað að hefja ræktun á jarðar-
berjum og kryddjurtum
„Undirbúningsvinna stendur yfir 
og við hlökkum til að byrja,“ segir 
Hálfdán Óskarsson, samlags-
stjóri hjá Örnu, mjólkurvinnslu í 
Bolungar vík, en þar á bæ stendur 
til að hefja ræktun á jarðarberjum 
til að nota í framleiðsluvörur fyrir-
tækisins. Sömuleiðis ætlar Arna að 
framleiða eigin kryddjurtir.

Arna á rúmgott húsnæði í Bolung
ar vík, um 7.000 fermetra að stærð, og 
nýtir um helming þess undir mjólk
urvinnsluna. 

„Við eru hér með heilmikið af 
ónýttu húsnæði sem við viljum auð
vitað nýta sem best og þá fyrir okkar 
starfsemi,“ segir Hálfdán. Markmið 
fyrirtækisins er að nýta sem mest 
hráefni af heimaslóðum og reynt er 
að flytja sem minnst um langan veg 
með tilheyrandi kolefnisspori. 

„Þessi hugmynd kom fram, að 
prófa að rækta hér jarðarber og við 
ætlum að hrinda henni í framkvæmd,“ 
segir Hálfdán.

Um verður að ræða inniræktun 
þar sem notuð verður ledlýsing til 
að spara orku og hita og rakastigi 
innandyra haldið jöfnu allan ársins 
hring. 

„Þessi aðferð er til og hún hefur 
verið notuð t.d. í Rússlandi að því 
er við vitum en núna erum við á 
fullu við að afla okkur þekkingar 
og kynna okkur aðferðir svo að 
vel takist til. Við rennum auðvitað 
svolítið blint í sjóinn en höfum trú 
á því að þetta gangi. Til að byrja 
með stefnum við á að framleiða 
nokkur tonn af jarðarberjum og 
nýta í árstíðabundnar framleiðslu
vörur okkar, en það gerum við 
þegar með rabarbara og aðalbláber 
sem við fáum af heimaslóðum á 
sumrin og haustin,“ segir Hálfdán 
Óskarsson.

Auk jarðarberjanna verða einnig 
framleiddar kryddjurtir í húsnæð
inu sem notaðar verða í ostafram
leiðslu fyrirtækisins.  /MÞÞ

Mjólkurvinnslan Arna í Bolungarvík.  Mynd / HKr.
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Er enn að læra

Íslenskar kræsingar í plast- 
lausum umbúðum
Á þjóðhátíðardaginn í sumar 
opnaði fjölskyldan sem stendur á 
bakvið urta islandica-fyrirtækið 
verslun í miðbænum í Hafnarfirði 
sem heitir Matarbúðin Nándin. 
Systkinin Kolbeinn Lárus og 
Guðbjörg Lára Sigurðarbörn eiga 
veg og vanda að rekstri búðarinn-
ar sem hefur fengið góðar viðtök-
ur, ekki hvað síst fyrir þá nýjung 
að vera eina plastlausa matvöru-
verslun landsins. 

„Þetta er ný hugmynd að vera 
með plastlausa matarbúð og í stað 
þess notum við meira krukkur og 
flöskur utan um þær vörur sem 
það þurfa. Það hefur óneitanlega 
vakið athygli að geta fengið mjólk 
í glerflöskum og rjómaost og smjör 
í glerkrukkum. Bráðlega fáum við 
sérhæfða vél að utan þannig að við 
getum sett upp þvottaaðstöðu hér 
sem þvær og sótthreinsar glerílátin 
þannig að hægt er að nota það aftur 
og aftur,“ útskýrir Kolbeinn, en 
árið 1956 var starfrækt verslun
in Matarbúðin í sama húsnæði og 
þaðan kom nafngiftin. 

Leita að fleiri framleiðendum

Fjölskyldan hugsar því um hring
rásar hagkerfið í rekstrinum og 
endurnýtingu eins og hægt er. Til 
að mynda kaupa þau stórar einingar 
af Mjólkursamsölunni, eins og osta 
og smjör, sem þau endurpakka í um
búðir sem endurspegla hugmynda
fræðina á bakvið verslunina.

„Við höfðum séð fyrir okkur 
að hafa umbúðalausa verslun en 
ástandið í dag býður ekki alveg 
upp á það, svona hvað heilbrigði 
varðar. Nokkrar vörur eru pakkaðar 
í sellófanfilmu eða í vaccumpoka 
en það eru þá umbúðir 
sem brotna niður 
í moltu svo það er 
umhverfisvænt,“ 
segir Kolbeinn og 
bætir við:

„Það eru hátt í 
20 birgjar sem við 
verslum við í dag 
en við erum alltaf 
að leita að fleiri 
áhugasömum aðilum 
og hvetjum við smá 
og stórframleiðendur 
ásamt bændum um 
allt land til að hafa 
samband við okkur í 
gegnum heimasíðuna matarbudin.
is eða finna okkur á Facebook, við 
erum mjög þjónustuglöð.“ /ehg

Guðbjörg Lára Sigurðardóttir stendur vaktina við búðarkassann en stefnan er 
að Matarbúðin geti fljótlega boðið viðskiptavinum upp á heimsendingu vara. 

Systkinin Kolbeinn Lárus og Guðbjörg Lára Sigurðarbörn hafa rekið Matarbúðina Nándina við Austurgötuna í 
Hafnarfirði síðan í sumar og bera sig vel á þessum skrýtnu tímum.  Myndir / ehg

Kolbeinn segir marga viðskiptavini hverfa aftur til fortíðar við að geta keypt 
vörur eins og smjör og rjómaost í glerkrukkum. Sveitamjólkin frá Erpsstöðum 
er mjög vinsæl og jafnframt ófitusprengd.

Vilmundur Hansen, garðyrkju- 
og grasafræðingur og blaða-
maður Bændablaðsins, hefur 
frá ársbyrjun þreifað fyrir sér í 
hlað varpsheiminum. Á tveggja 
vikna fresti fræðir hann hlust-
endur um garðyrkju í þættin-
um „Ræktaðu garðinn þinn“ 
í Hlöðunni, hlaðvarpi Bænda-
blaðsins.

„Ég held að viðbrögðin hafi 
verið góð þrátt fyrir að ég átti mig 
ekki alveg á því hvernig á að meta 
það. Ég hitti reyndar mann á götu á 
dögunum. Hann var að ganga fyrir 
horn og kipptist við þegar hann 
sá mig og sagði: „Andskoti brá 
mér. Ég er að hlusta á hlaðvarpið 
þitt og dauðbrá við að ganga fram 
á þig,“ segir Vilmundur, inntur 
eftir viðbrögðum við hlaðvarpinu. 
Sem stendur er „Ræktaðu garðinn 
þinn“ eitt vinsælasta hlaðvarp 
Hlöðunnar með að meðaltali um 
500 hlustanir á hvern þátt.

Vilmundur telur eðli hlað
varpsins góða leið til að koma 
fræðslu á framfæri. „Þetta er góð 
viðbót við blöð og bækur. Það er 
hægt að hlusta á hlaðvarpið við 
aðstæður sem erfitt eða ómögu
legt er að lesa. Eins og í bíl, ég 
hef aldrei getað lesið í bíl og alls 
ekki þegar ég er að keyra.“

Eintal og viðtöl

Í síðustu viku kom út 16. þáttur 
og fjallar hann um haustplöntur 
en Vilmundur mælir hiklaust með 
að skipta út sumarblómum fyrir 
harðgerðari plöntur sem geta lifað 
fram eftir vetri.  

„Haustplöntum er hægt að 
planta í ker eða beint út í beð, allt 
eftir aðstæðum, til dæmis litríkt 
lyng eða sígræna sýprusa. Allar 
þessar plöntur standa fram í frost 
og margar geta lifað veturinn af 
sé þeim skýlt og þær vökvaðar 
reglulega í þíðu,“ segir hann.

Hvernig sérðu fyrir þér að 
hlaðvarpið þitt muni þróast á 
næstu vikum og mánuðum?

„Akkúrat nú er ég í kvíðakasti 
yfir næstu vikum og því um hvað 
ég á að fjalla um fram yfir áramót. 
Það er að koma vetur og fólk ekki 
mikið að hugsa um garðinn. En 

það hefst á þrjóskunni. Ég er enn 
að stíga mín fyrstu skref í hlað
varpsheimum og enn að læra og 
læra af mistökum. Pródúserinn 
minn segir að ég verði að hætta 
að ræskja mig og gefa frá mér 
búkhljóð í míkrafóninn og að ég 
andi of hátt. 

Hvað efnistök varðar ætla ég 
mér að halda áfram að vera með 
eintalsmessur um garðyrkju og 
svo stefni ég að því að taka inn 
fleiri viðmælendur til að víkka 
umfjöllunina,“ segir Vilmundur, 
en í haust mátti hlýða á viðtal 
hans við Kristin Einarsson fram
kvæmdastjóra í tilefni af 50 ára 
afmæli Blómavals.

Stutt fræðandi þus

Nafn þáttarins, „Ræktaðu garðinn 
þinn“, er dregið af samnefndum 
hópi á Facebook sem Vilmundur 
stofnaði á sínum tíma og gengur 
út á ráðgjöf og skoðanaskipti um 
garðyrkju og gróður. Alls eru nú 
40.800 manns í hópnum, sem er 
mjög virkur og fer stöðugt stækk
andi.

„Sjálfum finnst mér gott ef 
hlaðvarpsþættir eru ekki of langir. 
Eftir 25 mínútur er ég yfirleitt 
búinn að tapa þræðinum og farinn 
að hugsa eitthvað allt annað. Ég 
reyni að hafa mína þætti 15 til 25 
mínútur til að þreyta hlustendur 
ekki um of á þusinu í mér.“

Alla þætti Hlöðunnar, hlað-
varpi Bændablaðsins, má nálgast 
á vefsíðunni bbl.is/hladan og á 
öllum helstu streymisveitum, s.s. 
Spotify, Apple Podcast, Podcast 
Addict og Soundcloud.

   /ghp

Vilmundur Hansen við hljóðnemann í hljóðveri Hlöðunnar. 

VANTAR ÞIG SEÐLA/KORTAVESKI?  
Sendum frítt! 
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Mikil bráðnun hefur verið á 
hafís á norðurhveli jarðar í 
sumar. Hefur verið íslaust á stór-
um svæðum norðan við Rússland 
og er bráðnunin áberandi mikil 
á austurhluta svæðisins í kjöl-
far mikillar hitabylgju í Síberíu. 
Endan legar tölur fyrir bráðnun 
sumarsins munu þó væntanlega 
ekki liggja fyrir fyrr en í nóv-
ember eða desember. Mælingar 
sýna samt að meiri hafís var nú 
í ágúst en í fyrra.

Samkvæmt gögnum rann-
sóknamiðstöðvar NOAA hefur 
bráðnunin ár hvert náð hámarki 
í september, en þá dregur hratt úr 
henni um leið og veturinn geng-
ur í garð. Þróun hefur verið sú að 
meðaltalið sýnir aukna bráðnun 
hafíss yfir sumartímann frá 1979. 
Trúlega sést það ekki fyrr en eftir 
tvö til þrjú ár hvort hægst hefur á 
þessari meðaltalsniðursveiflu frá 
2013 miðað við sex ár þar á undan. 
Það sést samt trúlega ekki fyrr en 
eftir tvö til fjögur ár hvort þróunin 
sé mögulega að snúast við.

Tölur fyrir septembermánuð 
liggja ekki enn fyrir hjá NOAA, 
en útbreiðsla hafíss í september 
var langminnst á árinu 2012. Hefur 
hafísinn verið meiri í ágúst öll árin 
frá 2013. 

Mesta bráðnun í júlí síðan 1979

Tölur fyrir júlí 2020 sýna aftur á 
móti mestu bráðnun hafíss á þeim 
tíma allavega frá 1979. Í lok júlí 
2020 var mældist hafísþekjan vera 
7,28 milljónir ferkílómetra sem 
er 2,9 milljónum ferkílómetrum 
undir meðaltali áranna 1981-2010 
og 3,03 milljónum ferkílómetra 
minni en ísbreiðan var í júlílok 
1979 þegar hún var 10,31 millj-
ónir ferkílómetra. Var bráðnunin 
nú 310.000 ferkílómetrum meiri 
en á síðasta ári.

Meiri hafís í  
ágúst 2020 en 2019

Staðan í ágúst reyndist ekki sýna 
alvega eins mikla minnkun hafíss. 
Var ágústmánuður 2020 sá þriðji 
ísminnsti síðan 1979 og var t.d. 
meiri ís nú en í fyrra, þó ekki muni 

neinum ósköpum. Var ísþekjan nú  
Minnstur var hafísinn í ágúst 

hins vegar árið 2012 eða 4,72 
milljónir km2. Hafísþekjan jókst 
síðan verulega í ágúst árið 2013 
eða í 6,1 milljón km2 og aftur 
jókst hann 2014 þegar hann 
mældist vara  6,8 milljónir km2. 
Síðan hafa verið nokkrar sveiflur 
í útbreiðslu hafíss í ágúst en með-
altalið sýnir enn meðaltalsminnk-
un hafísþekjunnar.  /HKr.

– VERKIN  TALA
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Styrkur - afköst- skilvirkni Nýsköpun - metnaður - framsækni
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Framtíðarsýn í landbúnaði
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Hafísinn á norðurhveli jarðar:
Meiri ís í ágúst 2020 en 2019 
þrátt fyrir metbráðnun í júlí

Þetta kort NSIDC sýnir stöðuna á 
hafísnum á norðurhveli jarðar þann 
11. október síðastliðinn. 
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Ufsinn er góður matfiskur Ufsinn er góður matfiskur 
sem Íslendingar fúlsa viðsem Íslendingar fúlsa viðHvítlaukur er sagður vera 

hollur og vinsældir hans eru 
alltaf að aukast hér á landi, auk 
þess sem talsvert er um að fólk 
rækti sinn hvítlauk sjálft, enda 
er hann tiltölulega auðveldur í 
ræktun. 

Það er ekkert sem mælir gegn 
því að setja niður nokkra hvít-
lauka í garðinn og rétti tíminn til 
þess er snemma í október.

Erfitt er fyrir víst að segja til 
um uppruna hvítlauks en talið er 
að það sé í Mið-Asíu, þar sem 
í dag eru ríkin Kasakstan og 
Kyrgyzstan og verulega víðfeðmt 
landsvæði. 

Undirtegundirnar skiptast í tíu 
meginflokka og hundruð ef ekki 
þúsundir yrkja, afbrigða og stað-
brigða. Hvítlauk er einnig skipt 
í lauka með flatan- eða toppháls 
með mjúkan harðan rótarháls.

Hvítlauk er yfirleitt fjölgað 
með kynlausri æxlun þar sem 
nýr laukur vex af hverju rifi sem 
er sett niður. 

Nokkrar tilraunir hafa verið 
gerðar með ræktun á hvítlauk 
hér og lofa mörg harðgerð yrki 
góðu. Hvítlaukur sem er harður 
við rótarhálsinn er yfirleitt harð-
gerðari á norðurslóðum en sá sem 
er linur. Sá harði myndar einnig 
lauka með stærri rif. 

Þrátt fyrir að hvítlaukur vaxi 
í margs konar jarðvegi dafnar 
hann best í vel framræstum og 
lausum jarðvegi. Setja skal hvert 
rif niður í jarðveginn sem nemur 
um þrisvar sinnum hæð þess og 
breiðari endi rifsins skal vísa 
niður. Bilið milli rifanna skal vera 
nægt fyrir nýjan lauk að vaxa á 
milli. Auðvelt er að rækta hvít-
lauk í pottum úti á verönd eða 
svölum.

Best er að setja hvítlauk niður 
á haustin fyrir fyrsta frost og velja 
fremur stóra ferska og lífrænt og 
helst ræktaða lauka til niðursetn-
ingar en smáa og þurra til að 
tryggja góða uppskeru. 

Laukjurta hefur verið neytt til 
manneldis frá ómunatíð og hafa 
leifar þeirra fundist við fornleifa-
rannsóknir í bronsaldarbyggðum 
við botn Miðjarðarhafs frá fimmtu 
öld fyrir Kristsburð. Súmerskar 
leirtöflur frá annarri öld fyrir 
Krist sýna mataruppskriftir með 
lauk og í 4. Mósebók 11:5 „Nú 
munum við eftir fiskinum sem við 
fengum fyrir ekkert í Egyptalandi, 
gúrkunum, melónunum, blaðlauk-
unum, laukunum og hvítlaukun-
um“, sem bendir til laukræktunar 
í Egyptalandi á þeim tíma sem 
gyðingar eiga að hafa flúið landið 
með Móses í broddi fylkingar. 

Laukur var hluti af trúarlífi 
og helgisiðum Egypta og í þeirra 
augum var lögun hans tákn um 
eilíft líf. Þeir voru notaðir við 
greftrun og fundist hafa leifar af 
lauk í augntóftum Ramses fjórða 
faraós. Laukur var hluti fæðu 
þeirra sem byggðu pýramídana 
og fyrsta verkfallið sem sögur 
fara af má rekja til þess að þeir 
fengu ekki sinn daglega skammt 
af hvítlauk. 

Grikkir voru hrifnir af lauk 
til matargerðar og rómverskir 
skylmingaþrælar voru nuddaðir 
með lauk til þess að stæla vöðva 
þeirra og lengi hefur hönum verið 
gefinn laukur fyrir hanaat til að 
auka styrk þeirra. 

Í Evrópu miðalda greiddu 
leigu  liðar landskuld með lauk-
knippi og þeir þóttu dýrmætir til 
gjafa og Kristófer Kólumbus hafði 
með sér lauka til Ameríku 1492.

Laukur þótti góður við ris-
tregðu og skalla karla, ófrjósemi 
kvenna og húsdýra og tannpínu og 
hægðatregðu hjá báðum kynjum 
og búpeningi.  / VH

STEKKUR STEKKUR 

Á síðasta ári skilaði ufsinn tæpum 
14 milljörðum króna í útflutn-
ingsverðmæti. Ástand stofnsins 
er gott að mati Hafró. Brim hf. er 
með stærstan ufsakvóta íslenskra 
útgerða. Af ýmsum ástæðum var 
ufsakvótinn ekki fullnýttur á síð-
asta fiskveiðiári.

Ufsinn er einn helsti nytjafiskur 
Íslendinga þótt hann sé kannski ekki 
hátt skrifaður hér á landi. Ufsinn 
þykir góður matfiskur víða erlendis 
en Íslendingar hafa löngum fúlsað 
við honum. Flestar fiskverslanir hér 
á landi hafa fjölbreytt úrval helstu 
þorskfiska og annarra hvítfiska í 
boði í fiskborðinu en ufsinn sést þar 
ekki. Skýringin er væntanlega sú að 
holdið á ufsanum er dökkleitt. Hann 
lítur út fyrir að vera gamall þótt hann 
sé glænýr. 

Ófyrirsjáanleg fisktegund

Í íslensku máli er urmull orðatil-
tækja sem tengjast sjávarútvegi. Eitt 
þeirra, „það er ekki á vísan að róa“, 
á sérstaklega vel við ufsann. Fáar 
fisktegundir eru jafn ófyrirsjáanlegar 
og ufsinn. Hann á það til að hverfa 
skyndilega af miðunum enda er hann 
sprettharður sundfiskur. 

Ufsi veiðist einkum úti af 
Vestfjörðum og suður og suðvestur 
af landinu. Seinni árin með hlýnandi 
sjó hefur veiði aukist fyrir norðan.

Í áranna rás hefur ufsaaflinn á 
Íslandsmiðum verið frá 30 þúsund 
tonnum á ári og upp í 130 þúsund 
tonn. Hér á árum áður sóttu þýskir 
togarar í ufsann meðan þeir höfðu 
aðgang að Íslandsmiðum. Mestur afli 
Íslendinga varð rúm 99 þúsund tonn 
árið 1991. 

Á almanaksárinu 2019 veidd-
ust 65 þúsund tonn af ufsa 
og aflaverðmætið var 
10,4 milljarðar króna. 

Aðalveiðarfærið er 
botnvarpa en ufsinn er 
veiddur að litlu 
leyti í net og 
önnur veiðar-
færi. Fyrr á 
tímum var hlutur 
neta stærri. 

Rúm 4 þúsund tonn 
brunnu inni

Ástand ufsans er gott 
að mati Hafrann sókna-
stofnunar. Hafró ráðlagði 
að ufsaafli yrði tæp 79 
þúsund tonn fiskveiðiárið 
2020/2021.

Þrátt fyrir að ástand stofns-
ins sé gott endurspeglast það ekki 
í veiðitölum fyrir nýliðið 
fiskveiðiár 2019/2020 sem 
endaði í lok ágúst síðast-
liðinn. Rúm 27 þúsund 
tonn voru þá óveidd af 
rúmlega 70 þúsund tonna 
aflaheimildum. Útgerðir 
gátu nýtt sér sveigjanleika 
í kerfinu, fluttu hluta af 
ónýttum aflaheimildum yfir 
á næsta ár og einnig var beitt 
tilfærslum á milli tegunda. 
Þrátt fyrir það brunnu rúm 4 
þúsund tonn af ufsakvótan-
um inni sem kallað er. Skip 
sóttu minna í ufsann en ætla 
mætti. Væntanlega hafa erf-
iðar markaðsaðstæður sökum 
COVID-19 valdið nokkru þar um 
en ýmislegt fleira kemur til.

Rennilegur fiskur

Í ritinu „Nytjafiskar við Ísland“ 
eftir Hreiðar Þór Valtýsson, en ritið 
má finna á vef SFS, er fróðleg og 
skemmtileg umfjöllun um ufsann. 
Verður stuðst við hana hér. Ufsinn 
er náskyldur þorskinum og finnst 
allt í kringum Ísland en er sjald-

gæfari fyrir norðan og austan. Stærð 
ufsa í afla er yfirleitt á bilinu 70 til 
110 sentímetrar en mun stærri fiskar 
hafa veiðst. Ufsinn hefur þá miklu 
sérstöðu að hann er blanda af botn-
fiski og uppsjávarfiski. Ufsinn er 
rennilegur og syndir hratt um allt 
íslenska landgrunnið og jafnvel yfir 
í lögsögu annarra ríkja. 

Ufsinn þekkist bæði við vestan- 
og austanvert Norður-Atlantshaf. 
Ufsinn í Kyrrahafinu, alaskaufs-
inn sem er ein mest veidda fisk-
tegund í heimi, er alls ekki ufsi 
þrátt fyrir nafnið. Í raun er hann 
þorskur.

Tilraunir til að gera
ufsann hvítan

Ufsinn bragðast vel þrátt fyrir lit 
holdsins en hann hvítnar reyndar 

við eldamennsku. Ufsi er mikið 
notaður í mötuneytum í 

Þýskalandi og neyt-
endur þar sjá að-

eins girnilegan 
h v í t f i s k 
á matar-
disk unum. 

Ýmislegt hafa 
menn látið sér detta 

í hug til að liðka 
fyrir sölu á ufs-

anum. Fyrir 
allnokkrum 

árum veitti 
AVS sjóðurinn styrk 

til tilrauna með hvítun á 
ufsaflökum og öðrum fisk-
tegundum. Markmiðið var að 
auka verðmæti og söluhæfni 

ufsa og annarra dökkholda fisk-
tegunda á erlendum mörkuðum 

með nýrri hvítunaraðferð.

Brim með 17,5% 
kvótans

Kvótaþakið í ufsa er 
20% af úthlutuðum 
aflaheimildum. Brim 
hf. er með stærstan hluta 
ufsakvótans, eða 17,5%. 
Reykjavíkurtogarar 
voru iðnir við ufsann 
ef svo má segja á síð-
ustu öld. Kvóti Brims 
grundvallast meðal 
annars á veiðireynslu 
togara Bæjarútgerðar 
Reykjavíkur og Ísbjarn-
arins sem sameinuðust í 

Granda sem seinna varð HB 
Grandi og nú síðast Brim hf. Tíu 

stærstu útgerðirnar í ufsa eru með 
57% kvótans. 

Nokkur skip Brims raða sér 
eins og vænta má á listann yfir 10 
aflahæstu skip sem veiða ufsa en 
frystitogarinn Baldvin Njálsson GK, 
sem Nesfiskur í Garði gerir út, varð 
þó aflahæsta skipið á síðasta fisk-
veiðiári með 2.650 tonn. 

Fimmta verðmætasta  
tegundin í útflutningi

Óvenjuhátt hlutfall ufsans er unnið 
úti á sjó um borð í frystiskipum. 
Árið 2019 voru rúm 44% afl-
ans sjófryst en um helmingi var 
landað til vinnslu innanlands eða á 
markað. Annað var flutt út óunnið. 

Vinnsla á ufsa er mjög fjöl-
breytt. Megnið er fryst sem flök 
eða bitar en ufsinn er einnig saltað-
ur og hertur. Í gamla daga bar það 
við að ufsa var landað í bræðslu. 
Fyrir nokkrum árum kom fram ný 
hert afurð, svokallaðar kótilettur. 
Fiskurinn er þverskorinn og þurrk-
aður. Ufsinn hentaði vel í þá fram-
leiðslu. 

Útflutningsverðmæti ufsaafurða 
árið 2019 nam 13,6 milljörðum 
króna sem eru rúm 5% af heildar-
útflutningsverðmætum sjávar-
afurða það ár, samkvæmt tölum 
Hagstofunnar. Ufsi skilaði fimmtu 
mestu verðmætum árið 2019 og 
var nánast á pari við karfann sem 
var í fjórða sæti. 

Þýskaland, Pólland og Spánn 
eru helstu kaupendur á ufsaafurð-
um. Þýskaland var lengst af stærsti 
kaupandinn en á síðasta ári skaust 
Pólland rétt fram úr Þýskalandi.

Ufsinn dulbúinn sem lax!

Ufsinn er stundum kallaður sjó-
lax og getur það valdið ruglingi. 
Þótt ufsi sé rennilegur sundfiskur 
eins og margir laxfiskar þá er 
hann þorskfiskur eins og áður 
segir. Verð á ufsa er lágt miðað 
við þorskinn. Til að fá hærra verð 
var niðursoðinn og saltaður ufsi oft 
litaður rauðleitur og seldur undir 
vöruheitinu sjólax eða seasalmon. 
Síðan hefur skapast hefð fyrir 
þessu, sérstaklega í Þýskalandi. „Í 
grunninn er þetta auðvitað svindl. 
Þetta þekkist því miður víða 
um heim, verðlitlar og óþekktar 
tegundir eru dulbúnar sem verð-
mætari og þekktari tegundir til að 
hækka verðið,“ segir í ritinu eftir 
Hreiðar Þór Valtýsson.

NYTJAR HAFSINSNYTJAR HAFSINS

Setjum niður 
hvítlauk

Kjartan Stefánsson
kjartanst@simnet.is 

Ufsinn þykir góður matfiskur víða erlendis en Íslendingar hafa löngum fúlsað við honum. Flestar fiskverslanir 
hér á landi hafa fjölbreytt úrval helstu þorskfiska og annarra hvítfiska í boði í fiskborðinu en ufsinn sést þar ekki. 
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Smurefni fyrir vélvæddan 
landbúnað
Nútíma landbúnaður krefst mikils vélakosts. Gæðasmurefni skipta öllu máli fyrir virkni og 
endingu véla. Olís veitir ráðgjöf um olíu- og smurefnanotkun fyrir allar landbúnaðarvélar.

Rekstrarland  |  Vatnagörðum 10  |  104 Reykjavík  |  515 1100   |   Austurvegi 69  |  800 Selfossi  |   480 1306  |  rekstrarland.is

NÝ VERSLUN Á SELFOSSI

Vi søger en erfaren leder med 
politisk fingerspidsfornemmelse og 
visioner, som vil være med til at påvir-
ke det officielle nordiske samarbejde 
i årene fremover. Nordisk Råd er det 
parlamentariske organ for det offi-
cielle nordisk samarbejde. Vi tilbyder 
et udviklende og meningsfyldt arbejde 
i et nordisk og internationalt miljø 
med kolleger fra hele Norden. 

Frist 26. oktober 2020
Læs mere på norden.org

Nordisk Råd 
søger direktør  
til sekretariat  
i København

 

Veiðiráðgjöf Hafrannsóknastofnunar á rækju:
Leyft verði veiði 184 tonna í Arnar
firði og 586 tonna í Ísafjarðardjúpi 
Með hliðsjón af niðurstöðum 
könnunar á ástandi innfjarðar
rækjustofna sem fram fór dagana 
28. september til 4. október leggur 
Hafrannsóknastofnun til að leyfð
ar verði veiðar á 184 tonnum af 
rækju í Arnarfirði og 586 tonn
um í Ísafjarðardjúpi á vertíðinni 
2020/2021.

Ástand rækjustofna í Húnaflóa, 
Skagafirði, Skjálfanda og Öxarfirði 
var ekki kannað. Ráðgjöf stofnunar
innar hefur undanfarin ár verið að 
ráðleggja að engar veiðar séu stund
aðar á þessum svæðum vegna slæms 
ástands stofnananna. 

Stofnvísitala rækju í Arnarfirði 
var nálægt sögulegu lágmarki en 
yfir skilgreindum varúðarmörkum. 
Rækjan í Arnarfirði var smærri en 
undanfarin ár. Meira var af þorski 
og ýsu í Arnarfirði en undanfarin ár.

Stofnvísitala rækju í Ísa
fjarðardjúpi var undir meðallagi en 

yfir skilgreindum varúðarmörkum. 
Útbreiðsla rækjunnar var að miklu 
leyti takmörkuð við svæðið innst í 
Ísafjarðardjúpi. Nýliðunarvísitala 
rækju var langt undir meðallagi 
árin 2016 til 2020. Vísitala þorsks 
hefur farið lækkandi frá árinu 2012. 
Vísitala ýsu hefur haldist há frá 
2004. Mikið var af ýsu eins árs og 
eldri á svæðinu í október 2020.  

     /VH

Nýliðunarvísitala rækju, stóri kampa
lampa (Pandalus borealis), er langt 
undir meðallagi árin 2016 til 2020. 
 Mynd / Svanhildur Egilsdóttir

Togararall Hafrannsóknastofnunar 2021:
Auglýst eftir tveimur togurum
Ríkiskaup, fyrir hönd Haf rann
sókna stofnunar, hefur auglýst 
eftir tilboðum vegna tímabund
innar leigu á tveimur togurum 
til stofnmælinga.

Um er að ræða útboð vegna 
NA svæðis og S svæðis til eins 
árs (2021) með möguleika á fram
lengingu til fleiri ára ef aðilar sann
mælast um það. Gert er ráð fyrir að 
verkefnið taki um þrjár vikur frá 
lokum febrúar fram í mars.

Niðurstöður úr verkefninu eru 

mikilvægar við mat á stofnstærð 
botnfiska og árlega aflaráðgjöf. 
Verk efnið hefur farið fram ár hvert 
frá 1985 og eru teknar hátt í 600 
stöðvar hringinn í kringum landið. 
Þar af eru um 155 stöðvar tekn
ar á hvoru þeirra svæða sem nú 
er boðin út. Leiga er greidd með 
afla marki.

Skilafrestur tilboða er til klukk
an 13.00 föstudaginn 6. nóvem
ber 2020, opnun tilboða er á sama 
tíma.  /VH

Íslensk framleiðsla 
á Bílskúrs- og Iðnaðarhurðum

564-0013  |  865-1237
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Hrútasýning Fjárræktarfélags Sveinsstaðahrepps:

Vel þegin samverustund 
í amstri haustsins
Hrútasýning Fjárræktarfélags 
Sveinsstaðahrepps var haldin í 
byrjun þessa mánaðar í Hvammi 
í Vatnsdal. Sýningin var vel sótt 
og þátttakan góð að sögn Jóns 
Gíslasonar, bónda á Hofi. „Þetta 
var vel þegin samverustund í 
amstri haustsins.“

Keppt var í þremur flokkum. 
Að lokum voru sigurvegararnir í 
flokkunum þremur bornir saman og 
besti hrútur sýningarinnar valinn. 
Dómarar voru Gunnar Þórarinsson 
og Guðni Ellertsson.

Í flokki kollóttra stóð efstur 
hrútur no 248 frá Hofi. Faðir er 

Árangur 15-159 frá Árbæ og móðir 
Strönd 17-811 frá Hofi. Hann var 
jafnframt valinn besti hrútur sýn-
ingarinnar.

Í flokki mislitra stóð efstur 
svartur hrútur, no 73 frá Hæli. 

Faðir er Glæpon 17-809 frá Hesti 
og móðir 18-052 frá Hæli.

Í flokki hyrntra stóð efstur hrútur 
no 69 frá Hæli. Faðir hans er einnig 
Glæpon 17-809 frá Hesti, en móðir 
er 18-041 frá Hæli.  /MÞÞ

Samruni þriggja matvælavinnslufyrirtækja:

Samkeppniseftirlit óskar 
eftir umsögnum 
– Vill m.a. umsagnir frá bændum og neytendum
Samkeppniseftirlitið hefur óskað 
eftir umsögnum og sjónarmiðum 
hagsmunaaðila vegna fyrirhugaðs 
samruna matvælavinnslufyrir
tækjanna Norðlenska, Kjarna
fæðis og SAHafurða. 

Umsagnarfrestur rennur út 28. 
október næstkomandi. Samkeppnis-
eftirlit hefur gefið aðgang að sam-
runaskrá án trúnaðarupplýsinga. Við 
mat á samruna verður horft bæði til 
hagsmuna bænda og neytenda.

Áhrif á hag bænda og neytenda

Samkeppniseftirliti var tilkynnt um 
fyrirhugaðan samruna fyrirtækjanna 
upp úr miðjum ágúst síðastliðnum. 
Norðlenska er framleiðslufyrirtæki 
á sviði kjötvöru og hefur starfs-
stöðvar á þremur stöðum á landinu, 
Akureyri, Reykjavík og Húsavík. 
Fyrirtækið sér m.a. um slátrun 
á hrossum, nautgripum, sauðfé 
og svínum og framleiðir og selur 
margvíslegar vörur sem unnar eru 
úr kjötinu, m.a. undir vörumerkj-
unum, Goði, KEA, Húsavíkurkjöt 
og Bautabúrið. Kjarnafæði er 
ennig matvælavinnslufyrirtæki 
sem framleiðir og selur ýmsar 
vörur úr lamba-, nauta-, grísa- og 
hrossakjöti. Kjarnafæði á fyrirtækið 
SAH-afurðir sem rekur sláturhús og 

afurðasölu á Blönduósi. Starfsemi 
þess felst í slátrun á hrossum, naut-
gripum, sauðfé og sölu á afurðum 
til matvælavinnslufyrirtækja.

Samkeppniseftirlitið óskar nú 
sérstaklega eftir því að sjónarmið 
um áhrif samruna fyrirtækjanna 
á hag bænda og neytenda komi 
fram. Einnig að fram komi hverjar 
samkeppnisaðstæður í slátrun gripa 
hér á landi verði og áhrif samrun-
ans á samkeppni á milli sláturhúsa 
í slátrun hrossa, nautgripa, sauðfjár 
og svína. Þá er óskað eftir sjónar-
miðum er varðar áhrif samrunans 
á þá markaði sem fyrirtækin starfa 
á hefur og loks leitar eftirlitið 
eftir almennum sjónarmiðum um 
samkeppnisaðstæður á mörkuðum 
fyrir kjötafurðir hér á landi, allt frá 
ræktun gripa til sölu á fullunnum 
kjötafurðum.

„Við mat á áhrifum samruna aflar 
Samkeppniseftirlitið gagna frá aðil-
um máls og öðrum þeim sem málið 
varðar, eftir því sem nauðsynlegt 
þykir hverju sinni. Í þessu máli telur 
Samkeppniseftirlitið mikilvægt að 
gefa bændum, öðrum viðskipta-
vinum, keppninautum og öðrum 
hagsmunaaðilum tækifæri á að 
koma sjónarmiðum og upplýsing-
um á framfæri“, segir í tilkynningu 
Samkeppniseftirlits.  /MÞÞ

FRÉTTIRFRÉTTIR

Austurvegi 69  //   800 Selfoss  //   480 0400  //   buvelar.is 

Búvélar er umboðsaðili  
Massey Ferguson

buvelar.is

Kynningarafsláttur 
á heyvinnutækjum!

þrír efstu í flokki kollóttra hrúta. Lengst til vinstri er Birgir Haraldsson með hrút frá Kornsá í 3. sæti, þá Jón Árni 
Magnússon með hrút frá Steinnesi og lengst til hægri er Jón Ægir Jónsson með sigurvegarann, hrút frá Hofi.  
 Myndir / Jón Gíslason

Börnin í skrautgimbraflokknum eru, talin frá vinstri: Magnús Ólafsson, Jó-
hanna Einarsdóttir, Salka Kristín Ólafsdóttir og Harpa Katrín Sigurðardóttir.

Sigurvegarar í hverjum flokki. Lengst til vinstri er Jón Kristófer Sigmarsson 
með mislita hrútinn, Helene Finzel með þann hyrnta í miðið, og lengst til 
hægri er Jón Ægir Jónsson með þann kollótta, besta hrút sýningarinnar.

Miklar svæðisbundnar sveiflur í hita á jörðinni:
Næstheitustu 12 mánuðir á jörðinni en 
þeir níundu heitustu í Bandaríkjunum
Svæðisbundið hitastig á jörðinni 
virðist mjög sveiflukennt og þannig 
hefur verið talsvert kald ara í Banda
ríkjunum undanfarna mánuði að 
meðaltali en meðalhiti á jörðinni 
gefur tilefni til að álykta. 

Samkvæmt gögnum bandarísku 
umhverfismiðstöðvarinnar NOAA 
hefur meðalhiti í Bandaríkjunum 
í september 2020 ekki verið lægri 
síðan 2008. Ef miðað er við 12 
mánaða tímabil hefur hitinn átta 
sinnum verið hærri síðan 1895 þí 

hitinn nú sé tæplega einni gráðu 
hærri en 12 mánuðina þar á undan. 

Þetta lítur vissulega undarlega 
út miðað við fréttir af hitum og 
gríðarlegum skógareldum á vest-
urströndinni, en september nú er 
aðeins númer 37 í röðinni yfir heit-
ustu septembermánuði síðan 1895 
með meðalhita 18,89° á Celsíus.

Meðalhitinn á jörðinni mældist 
hins vegar sá heitasti síðan 2016 og 
sá næstheitasti síðan mælingar hófust 
eða 0,94°C yfir meðaltali.  /HKr. 
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EKKI DETTA
ÚR SAMBANDI!

Eins og dæmin sanna geta bæði fyrirtæki 
og einstaklingar, ekki síst bændur, orðið 
fyrir stórtjóni þegar rafmagn dettur út 
vegna veðurs og náttúruhamfara. Við 
eigum varaaflstöðvar fyrir allar aðstæður.

Rafmagnsleysi getur valdið stórtjóni

REYKJAVÍK
Klettagörðum 25 
Sími 5 200 800

SELFOSSI
Eyravegi 67
Sími 4 800 600

AKUREYRI
Draupnisgötu 2
Sími 4 600 800

REYÐARFIRÐI
Nesbraut 9
Sími 4 702 020

REYKJANESBÆ
Hafnargötu 52
Sími 4 207 200

HAFNARFIRÐI
Bæjarhrauni 12
Sími 5 200 800

GRUNDARTANGA
Mýrarholtsvegi 2
Sími 5 200 830

Hafðu samband í tæka tíð!

Nánari upplýsingar á ronning.is eða ronning@ronning.is

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

VH
/2
0-
02

GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²
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HAUSTTILBOÐ 
Síðasta sendingin á gamla verðinu  

 Næsta sending mun hækka um 15-25% - Eigum öll garðhús á lager núna

FYRSTUR KEMUR - FYRSTUR FÆR

www.volundarhus.is

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

Skagafjörður:

Óánægja með fé til tengivega
Umhverfis- og samgöngunefnd 
Sveitarfélagsins Skagafjarðar 
hefur lýst yfir óánægju sinni með 
hversu litlu framkvæmdafé er 
varið til Skagafjarðar og norðvest-
ursvæðis þegar kemur að fram-
kvæmdafé til vegagerðar.

Málið var til umfjöllunar á fundi 
nefndarinnar og kynnti sviðsstjóri 
upplýsingar úr samgönguáætlun um 
fjárveitingar til tengivega fyrir árin 
2020 til 2024.

Áætlunin er til á landsvísu og er 
fjármagn í málaflokkinn um 1 millj-

ón króna á ári, þar af er um 40% 
ætluð á norðursvæði. Samkvæmt 
svari Vegagerðarinnar þá liggja 
áætlanir um fjárveitingar í einstaka 
tengivegi ekki fyrir.

Fjárveitingar til stærri tengi-
vega í Skagafirði (Hegranesvegur, 
Sæmundarhlíð) eru ekki í sjónmáli á 
næstu árum nema sérstakt átak komi 
til samkvæmt svari Vegagerðarinnar. 
Nefndin lýsir óánægju með hversu 
litlu framkvæmdafé er varið til 
Skagafjarðar og norðvestursvæðis. 
 /MÞÞ

Þjóðvegurinn við Varmahlíð í Skagafirði.  Mynd / HKr. 
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Um síðustu áramót tóku gildi 
nýjar reglur samkvæmt lögum 
um skráningu ökutækja. Í þeim 
felst að t.d. rafhjól sem ætluð eru 
hreyfihömluðu fólki og smáskutlur 
ungmenna eru nú skráningarskyld 
og refsiákvæði ef eldri hjól verða 
ekki færð til skráningar. Ljóst er 
að reglurnar eru þegar að leiða  
til mikils óhagræðis og kostnað-
ar m.a. fyrir ungt reiðhjólafólk, 
eldri borgara og hreyfihamlaða 
einstaklinga.

Vegna nýju laganna myndast enn 
einn nýr tekjustofn fyrir ríkið sem 
tekinn er af léttum ökutækjum og þar 
með líka rafknúnum tví-, þrí- og fjór-
hjólum. Með lögunum er líka skylt að 
skrásetja öll létt bifhjól sem þegar eru 
í umferð og ekki var gerð krafa um 
skrásetningu á fyrir áramót 2020. Þar 
getur verið um að ræða að 2.000 til 
3.000 hjól að mati Samgöngustofu. 
Hver skráning kostar að lágmarki um 
15.000 krónur, en auk þess hefur til 
þessa verið ætlast til að fólk  að kaupa 
ábyrgðartryggingu á öll skráningar-
skyld ökutæki. Slíkar tryggingar 
hlaupa að lágmarki á tugum þúsunda 
króna á ári.  

Opnaði dyr fyrir hreyfihamlaða 

Svavar Kristinsson hefur á undan-
förnum árum leitt vakningu í raf-
hjólavæðingu í Hveragerði. Vegna 
skertrar hreyfigetu í kjölfar slyss, 
ákvað Svavar að flytja inn rafmagns 
þríhjólið frá Kína til eigin nota árið 
2016. Framtakið opnaði dyr fyrir 
hreyfihamlaða og eldra fólk. Hafa 
slík rafmagnshjól síðan gert þeim 
kleift að ferðast um sitt nágrenni á 
rafmagnshjólum og stunda félagsleg 
samskipti sem þeim var annars orðið 
nær ókleift. Hefur þetta reynst vera 
mikil félagsleg lyftistöng fyrir þá 
sem minnst mega sín, ekki bara í 
Hveragerði heldur um allt land. Nú 
er öll þessi vinna í uppnámi. 

Mikil vakning sem nú
er í uppnámi

Margir sýndu þessu framtaki 
Svavars áhuga og vatt innflutningur 
hans á rafknúnum hjólum upp á 
sig í framhaldinu. Með samþykkt 
Alþingis á breytingu á umferð-
arlögum  á síðasta ári voru rafhjól af 
þessum toga gerð skráningarskyld. 
Segir Svavar að þessi lagasetning 
með tilheyrandi reglugerðum hafi 
farið hugsunarlaus í gegnum þingið. 
Vegna hennar lenti hann í miklum 
hremmingum í sumar við innflutn-
ing á fjórum rafhjólum frá Kína og 
kostuðu tafir og umstang vegna þess 
umtalsverðar upphæðir. 

„Algjört klúður“

Svavar segir að lögin séu „algjört 
klúður“ og þannig úr garði gerð 
að í raun viti enginn hvernig fram-
kvæmdin eigi að vera. Í kerfinu vísi 
hver á annan og málum sé vísað á 
milli Samgöngustofu, Vinnueftirlits 
og Tollgæslunnar. Þá hafi verið 
gerðar óskiljanlegar kröfur um 
upplýsingagjöf frá framleiðendum í 
Kína sem íslenskar stofnanir segjast 
svo jafnvel ekki viðurkenna upp-
lýsingar frá. Heimtuð eru ýtrustu 
vottorð og helst í frumriti sem áður 
hefur ekki þurft, jafnvel vegna 
leikfangabíla sem eru með rafmót-

orum. Hefur framganga íslenskra 
reglugerðarembættismanna vakið 
furðu erlendra tækjaframleiðenda 
sem selja mikið af sínum vörum til 
annarra Evrópulanda.

Staðan sé þannig í dag að inn-
flutningur hans á rafhjólum sé mjög 
snúinn vegna flækjustigs og vanda-
mála sem sprottið hafi upp vegna 
lagasetningarinnar. 

Geta þurft að sæta  
refsingumá næsta ári

Þá liggur fyrir að sögn Svavars 
að þeir sem keypt hafa slík hjól á 
liðnum árum verði látnir sæta refs-
ingu komi þeir ekki með hjólin til 
skráningar á næsta ári. 

Bendir Svavar á að þegar séu 
á götunum þúsundir rafhjóla af 
ýmsum toga sem með réttu ætti 
að kalla inn til skráningar. Í mars 
á næsta ári muni svo taka gildi 
reglugerð sem felur í sér heimild 
til Samgöngustofu um að innheimta 
sektir ef eigendur rafhjóla koma 
ekki með þau til skráningar. Undir 
slíka skráningu geti samkvæmt lög-
unum fallið rafknúin þrí- og fjór-
hjól, fjölmörg rafknúin reiðhjól, 
rafhjól sem flutt hafi verið inn sem 
og hjálpartæki fyrir fatlaða. Mörg 
rafknúin hlaupahjól geta líka fallið 
undir skilgreiningu laganna og golf-
bílar sömuleiðis. Slík skráningar-
skylda mun að mati sérfræðinga hjá 
tryggingarfélögunum sem Svavar 
hefur rætt við, óhjákvæmilega leiða 
til tryggingarskyldu sem getur þýtt 
að lágmarki tugi þúsunda króna 
árlegan aukakostnað, m.a. fyrir 
skjólstæðinga Tryggingastofnunar.   

Lögin áttu að lagfæra vankanta 
en bjuggu til nýja og enn verri

Lögin sem gengu í gildi um síðustu 
áramót eru í 13 greinum og fólu í 
sér breytingar á umferðarlögum, nr. 
77/2019, með síðari breytingum. Var 
þeim meðal annars ætlað að lagfæra 
vankanta á gildandi umferðarlögum, 
koma í veg fyrir aukna stjórnsýslu-
byrði og kostnað borgara. 

Þrátt fyrir fögur fyrirheit í skýr-
ingum með lagagerðinni, þá virðist 
sumt í framkvæmd þessara laga-
breytinga algjörlega hafa snúist upp 
í andhverfu sína hvað kostnað og 
hagræði borgaranna áhrærir. Ekki 

síst er varðar skráningarskyldu létt-
byggðra rafknúinna farartækja.

Á vefsíðu Samgöngustofu má 
nú sjá að létt bifhjól í flokki I eru 
vélknúin ökutæki á tveimur, þrem-
ur eða fjórum hjólum sem hafa 
hönnunarhraða allt að 25 km/klst. 
hvort sem þau eru raf- eða bens-
índrifin. Þá er miðað við hámarks-
hraða sem framleiðandi bifhjólsins 
gefur upp.  

Þetta felur í raun í sér að öll 
mótorknúin farartæki sem hingað 
til hafa verið hugsuð til að létta lífið 
hjá ungum og öldnum sem og hreyfi-
hömluðum, eru skráningarskyld með 
tilheyrandi kostnaði. Þá falla raf-
knúin reiðhjól mörg hver undir þenn-
an flokk og strangt til tekið einnig 
sum rafknúin hlaupahjól, „skútur“ 
eða hvað menn vilja kalla þau. 

Samgöngustofa hefur opnað 
rafræna skráningu á eldri léttum 
bifhjólum í flokki I (keypt fyrir 1. 
janúar 2020) og innan skamms verða 
öll slík ökutæki komin með appel-
sínugular númeraplötur sem eykur 
rekjanleika og eftirlit. Eftir 1. mars 
2021 mega eigendur eldri hjóla af 
þessum toga svo búast við sektum 
ef þeir verða ekki búnir að skrá sín 
hjól fyrir þann tíma. 

Í leiðbeiningum Samgöngustofu 
segir: 

Öll eldri létt bifhjól í flokki I 

(keypt fyrir 1. janúar 2020) þarf nú 
að skrá rafrænt í gegnum Mitt svæði 
á vef Samgöngustofu - innskráning 
með rafrænum skilríkjum.

Tekið er fram að umsækjandi 
þurfi að hafa náð 18 ára aldri. 
Forsjáraðilar þurfa að skrá bifhjól 
einstaklinga sem eru undir 18 ára.

Skráningargjöld upp  
á ríflega 15.000 krónur

Greiða þarf skráningargjald að upp-
hæð 600 kr. og gjald fyrir skrán-
ingarmerki 2.665 kr., alls 3.265 kr. 
Myndast við skráninguna krafa í 
heimabanka umsækjanda eða skráðs 
greiðanda en einnig er hægt að greiða 
með greiðslukorti.

Þegar staðfesting um skráningu 
hefur borist (það getur tekið nokkra 
daga), skal umsækjandi fara með 
bifhjólið í skráningarskoðun á þá 
skoðunarstöð sem valin var. Þar þarf 
að greiða skoðunargjald og nýskrán-
ingargjald sem er mismunandi milli 
skoðunarstöðva en slíkt gjald getur 
verið u.þ.b. 12.000 kr. Þar með eru 
opinberu skráningargjöldin komin í 
15.265 krónur. 

Eigendum skráningarskyldra 
ökutækja hefur fram til þessa einnig 
verið skylt að kaupa á slík tæki 
tryggingar (ábyrgðatryggingu) sem 
eiga að mæta tjóni er tækið kann að 

valda öðrum. Fullt verð á tryggingu 
létts bifhjóls getur samkvæmt heim-

ildum blaðsins numið allt að 
130.000 krónum á ári. 

Mörg þeirra tví-, þrí- og fjór-
hjóla sem nýju lagareglurnar 
ná til geta svo mögulega fallið 
í flokk II yfir létt bifhjól. Þau 
hafa nægt afl til þess ef búnaður 
þeirra er ekki læstur fyrir lægri 
hraða frá verksmiðju. Í skil-
greiningu Samgöngustofu segir 
um skráningarskyldu þessara 
hjóla segir: 

„Já, létt bifhjól í flokki II er 
skráningarskylt. Auðkennd með 
bláum númeraplötum.“

Í nánari skilgreiningu á 
flokki II segir Samgöngustofa:

„Létt bifhjól í flokki II, oft 
kallaðar skellinöðrur, eru vél-
knúin ökutæki á tveimur eða 
þremur hjólum sem ná ekki 

meiri hraða en 45 km/klst. Til 
þess að aka þeim þarf ökumaður 
að vera orðinn 15 ára og að vera 
með ökupróf – B-réttindi eða 

AM-réttindi.“
Um tryggingar á slíkum hjólum 

segir Samgöngustofa:
„Já, létt bifhjól í flokki II er 

tryggingaskylt.“
Mörg rafknúin reiðhjól geta hæg-

lega náð þeim hraða sem um  getur 
í flokki II. Sama á við um mörg þrí- 
og fjórhjól. Einnig hefur verið bent 
á að séu innsigli rofin þá sé ekkert 
því til fyrirstöðu að rafknúin hlaupa-
hjól geti náð þessum hraða og jafnvel 
mun meiri. 

Í hremmingum með  
innflutning á leikfangabílum

Jóhannes Ragnarson tekur þátt í inn-
flutningi ásamt öðrum á þúsundum 
tonna af stáli á ári hverju frá Kína 
ásamt ýmsum öðrum iðnvarningi. 
Hann segist aldrei hafa kynnst öðru 
eins. Til gamans meðfram öðrum 
innflutningi hugðist hann flytja inn 
leikfangajeppa fyrir börn sem flokk-
ast nú undir létt rafknúin ökutæki í 
flokki 1 samkvæmt nýrri reglugerð. 

„Nú eru tveir mánuðir frá því 
þessi tæki komu til landsins. Þau 
hafa vefrið föst í tolli þar sem enginn 
veit hvernig á að afgreiða þau vegna 
þeirrar reglugerðar sem tók gildi um 
síðustu áramót. 

Ég ætlaði að gefa barnabörnun-
um mínum sem búa út í sveit þessi 
leikföng, en þau eru með rafdrifið og 
með minni mótor en finna má í mörg-
um rafknúnum handverkfærum. Það 
var bara eins og ég væri að flytja inn 
einhverja stórhættulega bannvöru.“

- Hvaða skýringar eru á þessu og 
er þetta í samræmi við það sem gerist 
í öðrum Evrópulöndum?

„Mér sýnist þetta bara vera illa 
samin reglugerð og ekki í samræmi 
við viðteknar venjur annars staðar í 
Evrópu. Þó virðast menn ekki hafa 
á hreinu hvaða reglugerðum þeir eru 
að fara eftir. Í einu orðinu segjast 
menn vera að fylgja Evrópureglum, 
en framleiðandi þessara tækja segja 
mér að hann sé að flytja þetta til 
Þýskalands og Bretlands og þar hafi 
ekki komið upp nein svona vanda-
mál. Þar eru þessi leiktæki ekki 
skráningarskyld eins og nú virðist 
vera á Íslandi. Þetta er eitthvað sér-
íslenskt fyrirbæri. Hér er verið að 
búa til með nýrri reglugerð heilmikið 
vandamál úr engu. 

Þessi framleiðandi í Kína sem ég 
er að skipta við hefur flutt inn margs 
konar tæki til Þýskalands í ein þrjú 
ár, eins og rafknúin hjól og fleira. 
Hann hefur aldrei átt í neinum vand-
ræðum við tollayfirvöld þar. Þessum 
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Hörður Kristjánsson
hk@bondi.is

Endurbætur á umferðarlögum og nýjar reglur um skráningu rafdrifinna ökutækja vekja furðu innanlands og utan:

Sala rafdrifinna léttra tví-, þrí-, fjórhjóla 
og jafnvel leikfangabíla er í uppnámi
– Nýju reglurnar eru sagðar mikil áhrif og valda kostnaðarauka fyrir börn, fullorðið fólk, aldraða og hreyfihamlaðra

Svavar Kristinsson, sem er fyrrverandi lögreglumaður, hefur á undanförnum árum leitt vakningu í rafhjólavæðingu 
í Hveragerði. Vegna skertrar hreyfigetu í kjölfar slyss, ákvað Svavar að flytja inn rafmagnsþríhjólið frá Kína til eigin 
nota árið 2016. Framtakið opnaði dyr fyrir hreyfihamlaða og eldra fólk, en er nú í uppnámi vegna skráningarskyldu. 

Eitt af hjólunum fjórum sem Svavar 
sat fastur með í tolli í sumar, kom-
ið með skráningarplötu samkvæmt 
nýjum reglum yfirvalda.

Rafdrifinn leikfangabíll frá Kína sem valdið hefur uppnámi hjá Tollinum, 
Vinnueftirliti og Samgöngustofu vegna nýrra reglna um skráningu ökutækja.  
Vissulega flott eftirlíking af amerískum herjeppa. Að krefjast skráningarskyldu 
á slíkt leikfang sem er með 1.200 W mótor, svona eins og miðlungs ryksuga, 
er kannski dálítið mikið í lagt af yfirvöldum á Íslandi. Meira að segja hefur 
verið nefnt að krefjast skráningar á þetta sem torfærutæki. Þetta finnst kín-
verska framleiðandanum Yongkang Liqian Industry and Trade co. ltd. vera 
undarleg stjórnsýsla og langt út fyrir það sem þekkist í öðrum Evrópulöndum 
sem slík leiktæki eru seld til.



Bændablaðið | Fimmtudagur 22. október 2020 21

Færa má rök fyrir því að hægt 
sé að rækta rafhlöður á túnum 
bænda ef marka má umræður 
um ótrúlega möguleika í nýtingu 
á iðnaðarhampi. Sýnt hefur verið 
fram á ofurgetu hamptrefja til að 
leiða rafmagn og aukinn kraftur 
virðist vera að færast í þróun á 
rafhlöðum sem byggja á hampi 
sem lykilhráefni. 

Þann 15. september síðastliðinn 
staðfestu stjórnendur fyrirtækisins 
Alternet Systems, Inc. að fyrirtæk-
ið taki þátt í langtímarannsóknum 
sem miða að innleiðingu hamps sem 
hráefni í bílasmíði og ekki síður í 
bílarafhlöður. Þessi yfirlýsing er talin 
geta orðið til þess að mikill kraftur 
verði settur í þróun á rafhlöðum sem 
byggja á hampi sem lykilhráefni.  

Nýtur tengsla við 
hernaðaryfirvöld

Fyrirtækið er skráð á verðbréfa-
markaði OTC í New York sem 
ALYI. Höfðu hlutabréf í fyrirtæk-
inu hækkað um 118% á milli ára 
miðað við stöðuna 12. október síð-
astliðinn samkvæmt markaðssíðu 
CNN Business. ALYI nýtur þess 
án efa að vinna fyrir hernaðaryfir-
völd í Bandaríkjunum og víðar, m.a. 
Sameinuðu þjóðirnar, við þróun og 
útvegun lausna er varða raforkumál 
og stjórnkerfi. Þar spilar inn í að her-
gagnaiðnaðurinn í Bandaríkjunum er 
stærsti útflytjandi í heimi á búnaði 
til hernaðar, eða varnarbúnaði eins 
og það er opinberlega kallað, og er 
með um 30% markaðshlutdeild á 
heimsvísu. Bandaríkjaher setur um 
100 milljónir dollara á ári í kaup á 
rafhlöðum af ýmsu tagi. Á þetta hafa 
stjórnendur ALYI horft og segja sem 
svo að það séu 195 lönd í heiminum 
sem þurfi á svipuðum lausnum að 
halda og einungis 20 þeirra séu ekki 
með eigin her. 

„Þetta er býsna stór markaður 
fyrir rafhlöður og þar sem hernaðar-
búnaður er sífellt að verða rafvæddari 
og færanlegri, þá getur markaðurinn 
fyrir rafhlöður ekki gert annað en að 
vaxa,“ segir á heimasíðu ALYI. 

Miklir möguleikar taldir í að nýta 
hamp í rafhlöður

Hugsunin hjá ALYI er að sýna fram 
á möguleikana sem felast í að nýta 
þetta ódýra hráefni sem hampurinn 
er á margvíslegan hátt í samgöngum. 
Bæði við bílasmíði og ekki síst til 
að framleiða ofurþétta eða geyma 
(Supercapacitors) sem eru þó ekki 
rafhlöður í venjulegum skilningi á 
því orði. Þeir geta t.d. ekki geymt 
raforku í langan tíma einsog hægt 
er með liþíum rafhlöðum.  

Hampur hefur verið borinn saman 
við hefðbundið grafít sem hráefni í 
ofurrafhlöður og komið vel út. Mikil 
þróunarvinna er þó eftir áður en 
hamprafhlöður gætu farið að skáka 
Lithium-Ion rafhlöðunum sem nú eru 
mest notaðar. Þær  hafa þann eigin-
leika að geta geymt mikla raforku, 
en geta ekki tekið inn né losað frá sér 
orkuna á eins miklum leifturhraða og 
hampgeymarnir geta gert. Telja vís-
indamenn að geymsluvandi hampraf-
hlaða sé eitthvað sem tæknilega muni 
fljótlega verða leyst úr. Það gæti þýtt 
algjöra byltingu í rafhlöðutækninni. 
Þó verður að hafa í huga að nær allt 
sem sagt hefur verið alveg á næsta 
leyti í þróun rafhlaða hingað til á sér 
áratuga langa sögu. 

Hampur öflugur og ódýr 
orkuleiðari

Rannsóknir virðast sýna að rafhlöður 
úr hampi geti verið allt að átta sinnum 
öflugir en Lithium-Ion rafhlöður og 
geta einnig hlaðið og afhlaðið sig 
margfalt hraðar. Gróflega snýst þetta 
um að sjóða hamptrefjarnar með 

tækni sem kölluð er „hydrothermal 
synthesis“ og búa til úr þeim kolefn-
is-nanóplötur (carbon nanosheets). 
Í þetta er í raun notaður úrgangs-
hampur sem annars færi í urðun. 
Þannig eru menn í raun komnir 
með efni sem svipar til grafíns, en er 
vistvænt, endurnýjanlegt og margfalt 
ódýrara í framleiðslu. Það hefur betri 
leiðni en kopar og er sagt sterkara 
en demantur.

Það eru einmitt hinar hárfínu 
hamptrefjar sem eru lykillinn að 
árangrinum þar sem með litlu 

rúmtaki af mjög léttu hráefni er hægt 
að fá gríðarlega mikið yfirborð. Er 
það talið geta valdið byltingu í smíði 
á rafhlöðum að mati vísindanna hjá 
Clarkson-háskólanum í Podsdam í 
New York. 

Eðlislétt og sterkt efni

Hampur er mjög eðlislétt hráefni 
ólíkt þeim efnum sem nú eru notuð 
í bílarafhlöður, en með svipaðan 
styrk. Eru sérfræðingar ALYI að 
rannsaka samþættingu við nýtingu 

á hampi í rafhlöður og við hönnun 
og smíði ökutækja.  

Hægt er að breyta trefjum 
úr ræktun á iðnaðarhampi til að 
geyma raforku að því fram kom á 
fundi American Chemical Society í 
San Francisco árið 2014. Þar koma 
hamptrefjarnar í stað graphine í raf-
hlöðum. Þar greindi dr. David Mitlin 
of Clarkson hjá New York-háskóla 
frá búnaði sínum sem hann hafði 
áður lýst í tímaritinu ACS Nano. Það 
sem meira er að hann lýsti því að 
hægt væri að breyta hampi í ofurraf-
geymi með litlu orkutapi og hefur þá 
eiginleika að geta losað sig hratt við 
orkuna sem hann geymir. 

Af einhverjum ástæðum hafa 
menn þó frekar beint sjónum sínum 
að dýrum og eitruðum þungmálmum 
eins  og notaðir eru í Lithium-ion 
rafhlöður í dag. Í október 2019 var 
þó greint frá því á vefsíðu United 
Kingdom Canabis Social Clubs, að 
það væri ótrúlega einfalt að búa til 
rafgeymi úr hampi. Þar lýsti Robert 
Murry Smith því að rannsóknir hafi 
sýnt að hampur geti verið átta sinn-
um öflugri en liþíum (lithium) og 
væri líka öflugra en grafín (grap-
hine) í þynnum sem gerðar eru úr 
kolefnisatómum og eru 200 sinnnum 
sterkari en stál.  /HKr.
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YLEININGAR ERU LÉTTAR 
STÁLKLÆDDAR SAMLOKU- 
EININGAR SEM FÁST 
MEÐ ÞÉTTIFRAUÐS- EÐA 
STEINULLARKJARNA. 
Einingarnar eru sterkar og burðarmiklar og fást 
með mismunandi yfirborði og litum að eigin vali. 
Helstu kostir þess að nota samlokueiningar er 
auðveld og fljót uppsetning, auðveld þrif, mikil 
burðargeta, mikið einangrunargildi og er ódýr 
kostur ef miðað er við hefðbundnar lausnir.

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

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

Hafðu samband: bondi@byko.is

YLEININGAR

Iðnaðarhampur talinn geta orðið lykilhráefni 
í ofurrafhlöðum framtíðarinnar

Hampur er til margra hluta nytsamlegur. Nú veðja menn á að hann geti nýst 
vel í rafvæðingu farartækja framtíðarinnar, en á árum áður nýttist hann vel 
í bátasmíði og í tóg og reipi á seglskipum.  ynd / Operation Earth

Bílaframleiðandinn Honda hefur m.a. framleitt rafgeyma þar sem hampur 
er lykilhráefni. 

Það eru fínu þræðirnir sem hægt er 
að vinna úr trefjum hampplöntunnar 
sem  þykja nú áhugaverðir í fram-
leiðslu á rafhlöðum. Auðvinnanlegt, 
ódýrt, létt og vistvænt hráefni, ólíkt 
þeim þungmálmum sem notast er 
við í dag. 

hlutum fylgja bara skipspappírar og 
reikningar eins og venjan er og gild-
ir almennt um innfluttar vörur til 
ESB-ríkja. 

Ég held að reglugerðin sem þarna 
er verið að fara eftir hafi verið svona 
illa unninn að þar stangast hvað á 
annað horn. 

Ég vissi ekkert af þessum 
breytingum á umferðarlögum þegar 
ég pantaði þessi leiktæki og hafði 
ekki hugmynd um breytinguna sem 
tók gildi 1. janúar síðastliðinn. Enda 
er ég ekkert í svona innflutningi og 
er aðallega að flytja inn stál. Mér og 
félögum mínum fannst bara sniðugt 
að flytja þessi tæki inn til að gefa 
barnabörnunum.“

Flytja inn tvö til þrjú þúsund 
tonn af stáli á ári en hefur aldrei 

lent í öðru eins

„Ég flyt inn í samvinnu við aðra um 
tvö til þrjú þúsund tonn af stáli á 
ári en það hvarflaði ekki að mér að 
þessi tveir leikfangabílar gætu orðið 
eitthvað vandamál. 

Strax þegar bílarnir komu til 
landsins byrjar ballið. Ég hafði sam-
band við tollinn, en tollurinn vísaði 
mér fyrst á Vinnueftirlit ríkisins eins 
og og um atvinnutæki væri að ræða. 
Ég kom af fjöllum og spurði hvað 
þeim kæmi þetta við, þetta væri jú 
ekki jarðýta. Svo kom það í ljós að 
Vinnueftirlitið hafði ekkert með 
þetta að gera og þá var mér vísað 
á Samgöngustofu. Þá upphófust 
vandræðin fyrir alvöru. Þeir kröfðust 
alls konar pappíra og ég fékk afrit 
af þeim send í pdf-skjölum sem eru 
almennt viðurkennd í svona sam-
skiptum nema hjá Samgöngustofu. 
Þeir kröfðust frumrita af reikningum 
og varð ég því að útvega þau með 
DHL hraðpósti. Í þessu furðulega 
máli eru alls staðar settir fyrir mann 
þröskuldar í kerfinu og erlendu fram-
leiðendurnir eru gapandi hissa. Ég 
fékk póst frá framleiðandanum sem 
spurði hvort við værum ekki í EES. 
Ég sagði jú, en hann spurði á móti, 
hvað er þá vandamálið á Íslandi? Ég 
bara skil þetta ekki,“ segir Jóhannes.

Mun líka valda hreyfihömluðum 
miklum erfiðleikum

Jóhannes segir að leikföngin séu 
svo sem eitt, en verra sé að ný lög 
og reglugerðir séu farnar að hafa 
áhrif á hreyfihamlaða. Fólk sem þarf 
sárlega á rafdrifnum hjálpartækjum 
af ýmsu tagi að halda til að komast 
ferða sinna. 

„Konan mín er með Park-
insonveiki, en er mikil golfáhuga-
manneskja. Við keyptum því 
rafknúið þríhjól hjá Svavari í 
Hveragerði á sínum tíma sem hún 
hefur notað á golfvellinum sér til 
mikils gagns. Nú eru þessi tæki 
skráningarskyld með tilheyrandi 
kostnaði og erfiðleikum fyrir slíkt 
fólk.

Þetta er algjörlega afleitt þegar 
verið er að semja lagabreytingar 
og reglugerðir án samráðs við þá 
sem verða helst fyrir barðinu á þeim 
breytingum. Svo er enn verra þegar 
reglugerðirnar eru ekki nógu skýrar 
þannig að embættismenn í stofnun-
um ríkisins vita ekkert hvernig þeir 
eigi að túlka þær. Starfsmenn stofn-
ana vísi bara hver á annan, þetta er 
engan veginn í lagi,“ segir Jóhannes.

„Halló, þetta eru leikföng
fyrir 3–8 ára börn“

Svavar Kristinsson hefur einnig 
skoðað innflutning á rafdrifnum 
bílum fyrir börn frá Xingtai Qitai 
Trading Limited, sem voru enn 
veigaminni en bílar Jóhannesar. 
Þar voru gerðar sömu kröfur um alls 
konar pappíra og vottorð frá Kína 
með kröfum um skráningarskyldu. 
Sendi Svavar fyrirspurn um slíka 
pappíra til Kína. Örstutt svar lýsir 
vel undrun Kínverjanna, en í því 
stóð:

„HALLÓ – bílarnir okkar og 
mótorhjólin eru fyrir börn á aldr-
inum 3–8 ára ...“
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Sauðfjárbúskapur er mjög öflugur á Nýja-Sjálandi. Árið 2014 var talið að rúmlega 6 kindur væru á hvern íbúa í 
landinu, eða um 29 milljónir fjár. Í júní 2019 voru 26,7 milljónir fjár á Nýja-Sjálandi. Samsvarandi tala fyrir Ísland í 
dag þýddi að hér væru um 2,2 milljónir fjár, en ekki rétt rúmlega 400 þúsund eins og nú er.

Ný rannsókn tækniháskólans í Auckland á Nýja-Sjálandi: 

Sauðfjár- og nautgriparækt á Nýja- 
Sjálandi nánast kolefnishlutlaus
– Ástæðan er rakin til mikillar kolefnisbindingar trjágróðurs á jörðum bænda 
Rannsókn tækniháskólans í 
Auckland sýna að sauðfjár- 
og nautgripabændur á Nýja-
Sjálandi eru nú mjög nálægt 
því að hafa kolefnisjafnað sinn 
búskap. 

Rannsóknin var leidd af Bradley 
Case, sem er reyndur fyrirlesari við 
vistfræðistofnun háskólans. Þar er 
áætlað að trjágróður á beitarlandi 
bænda sauðfjár- og nautgripabænda 
bindi á milli 63–118% af því kolefni 
sem losnar við þessa landbúnaðar-
framleiðslu. Að meðaltali er kolefn-
isbindingin talin nema um 90% af 
losun þessara landbúnaðargreina. 

Rannsóknin var fjármögnuð af 
„Beef and lamb New Zealand“ og 
rýnd af Fionu Carswell og Adam 

Forbes, æðsta vísindamanni í land-
nýtingarrannsóknum við háskólann 
í Canterbury. Segir Bradley Case 
að niðurstaða rannsóknarinnar sýni 
að full ástæða sé til að viðurkenna 
þá kolefnisbindingu sem fram fer á 
jörðum bænda. 

Íslendingar með hlutfallslega 
fátt fé miðað við Nýsjálendinga

Sauðfjárbúskapur er mjög öflugur á 
Nýja-Sjálandi. Árið 2014 var talið 
að rúmlega 6 kindur væru á hvern 
íbúa í landinu, eða um 29 milljónir 
fjár. Í júní 2019 voru 26,7 milljónir 
fjár á Nýja-Sjálandi. Samsvarandi 
tala fyrir Ísland í dag þýddi að hér 
væru um 2,2 milljónir fjár, en ekki 

rétt rúmlega 400 þúsund eins og 
nú er. 

22 kindur á íbúa þegar mest var

Mestur var sauðfjárfjöldinn á Nýja-
Sjálandi 1982, um 70 milljónir, eða 
rúmlega 22 kindur á íbúa miðað við 
íbúafjölda á þeim tíma (3.156.000). 
Sauðfjárrækt hefur dregist mikið 
saman frá 1982 samfara aukinni 
nautgriparækt og mjólkurfram-
leiðslu. 

Þess má geta að Nýja-Sjáland 
er rúmlega tvöfalt stærra en Ísland, 
eða um 268 þúsund ferkílómetrar 
og íbúar í dag eru rúmlega 4,8 millj-
ónir. Fjárfjöldi í dag samsvarar því 
tæplega 6 kindum á íbúa.  /HKr. 

Tesco í Bretlandi:

Metnaðarfull markmið í sölu 
á matvælum úr jurtaríkinu
Matvöruverslanakeðjan Tesco í 
Bretlandi er fyrsta smásölufyrir-
tækið í landinu sem setur metnað-
arfull markmið í sölu á matvælum 
úr jurtaríkinu en á næstu fimm 
árum hafa forsvarsmenn fyrir-
tækisins í hyggju að auka sölu á 
kjötlíki í verslunum sínum um 300 
prósent. 

Síðastliðið ár hefur eftirspurn 
eftir kældum vörum úr kjötlíki 
aukist um 50 prósent. Vegna þessa 
mun keðjan nú bjóða upp á fleiri 
vöruflokka í sölu og möguleikum 
fyrir neytendur að kaupa skammta 
fyrir tvo eða fleiri með matvælum 
úr jurtaríkinu. Þessi nýja stefna er 
liður í sjálfbærnistefnu fyrirtækisins 
sem hefur verið þróuð í samstarfi við 
Alþjóðasjóð villtra dýra (WWF) sem 
ætlar að helminga áhrif á umhverfið 
á meðalmatvælakörfu í Bretlandi á 
næstu árum. 

Til að ná þessum markmiðum 
hefur Tesco sett upp nokkra þætti í 
áætlun til að ná þeim:

• Framboð: Kynna og rækta kjöt 
úr jurtaríkinu í öllum verslun-
um með vörum sem nær yfir 
20 vöruflokka sem innihalda 
meðal annars tilbúnar máltíðir, 
pylsur, bökur, hamborgara og 
fleira. 

• Hagkvæmni: Halda áfram að 
fjárfesta í virði þannig að hag-
kvæmni verði ekki hindrun í 
að kaupa mismunandi valkosti 
kjötlíkja.

• Nýsköpun: Vinna með birgjum í 
að koma með nýsköpun til við-
skiptavina. 

• Sýnileiki: Veita valkosti við kjöt 
þar sem kjötlíki lítur út eins og 
venjulegt kjöt. 
  /ehg - FoodMatters

Norðmenn kaupa stöðugt 
meira af umframmat
Á þessu ári hafa Norðmenn sótt 
yfir milljónir matarpoka frá sam-
starfsaðilum Too Good To Go í 
Noregi sem eru til dæmis versl-
anir, bakarí og þjónustustaðir. 
Aukningin frá sama tíma í fyrra 
er 13 prósent en Too Good To Go 
er alþjóðlegt fyrirtæki sem vinn-
ur í 15 löndum að því að minnka 
matarsóun. 

Í gegnum app fyrirtækisins tengj-
ast verslanir og matsölustaðir sem 
hafa umframmat fólki sem óskar 
eftir því að bjarga matnum og kaupa 
hann á lækkuðu verði. Í Noregi eru 
2.200 samstarfsaðilar Too Good To 
Go um allt land en á þessu ári hafa 
hátt í 300 þúsund manns bæst við 
sem skráðir notendur í appinu þar 
í landi. 

„Margar verslanir og neytendur 
eru jákvæðir og það hefur mikið 
gerst á nokkrum árum. Þegar við 
byrjuðum hér í Noregi árið 2016 
var matarbjörgun ekki algeng en 
nú er þetta orðið hugtak sem lofar 
góðu í baráttunni gegn matarsóun. 
Okkur dreymir um að þetta verði 
jafn algeng hugsun fyrir fólki eins 
og að fara með dósir í endurvinnsl-
una,“ segir framkvæmdastjóri Too 
Good To Go í Noregi, Ann-Kristin 
Raknes Pfründer. 

Henda 385 þúsund tonnum

Norsk stjórnvöld og matvælaiðnað-
urinn hafa undirritað samkomulag 
um að minnka matarsóun um helm-

ing til ársins 2030 sem er í takt við 
sjálfbærnimarkmið Sameinuðu 
þjóðanna. 

„Þetta er búið að vera mjög sér-
stakt ár og aukningin hjá okkur hefði 
verið mun meiri ef ekki hefði orðið 
þessi kórónakrísa sem hefur komið 
illa við marga samstarfsaðila okkar. 
En það eru fleiri sem hafa náð að 
halda venjulegum dampi og við 
höfum til dæmis fengið inn fleiri 
nýjar matvöruverslanir á þessu ári,“ 
segir Ann-Kristin. 

Í Noregi er árlega kastað í kring-
um 385 þúsund tonnum af mat og 
er áætlað að um 60 prósent þess 
magns sé það sem norskir neytendur 
henda. Reiknað er með að almenn-
ur neytandi hendi áttunda hverjum 
innkaupapoka sem hann kaupir. Á 
hverjum degi sækja Norðmenn nú 
í kringum 6 þúsund poka frá Too 
Good To Go en metdagurinn varð 
24. september síðastliðinn þegar 
6.366 pokar voru sóttir um allt 
land, pokar sem voru allir fullir af 
mat á niðursettu verði, sem komið 
var í veg fyrir að færi í ruslið þann 
daginn.   /ehg - Bondebladet

Frá Osló.  Mynd / HKr. 

Afríska svínapestin heldur áfram 
að breiðast út í Þýskalandi
– Um 18 milljónir tonna af svínakjöti taldar fara til spillis í Kína á þessu ári
Afríska svínapestin hélt áfram 
að breiðast út í austurhluta 
Þýskalands í síðustu viku. Á 
miðvikudag var greint frá fjór-
um nýjum smittilfellum í villtum 
svínum og voru tilfellin þá orðin 
69 í heildina frá 10. september. 
Engar fregnir voru þó af því að 
smit hafi borist inn í svínabú í 
landinu. 

Þýsk yfirvöld líta málið mjög 
alvarlegum augum, enda um gríðar-
lega hagsmuni að ræða varðandi 
útflutning á svínakjöti. Vegna smits-
ins sem fannst í villisvínum lok-
uðu nokkrar helstu viðskiptaþjóðir 
Þjóðverja í Asíu fyrir innflutning á 
svínakjöti.

Eins og fram kom í síðasta 
Bændablaði þá eru engar áætlanir 
um að stöðva innflutning á svína-
kjöti til Íslands frá Þýskalandi sem 
hefur verið talsverður. MAST reiðir 
sig alfarið á eftirlit í ESB-ríkjunum 
og að þar fari ekkert í gegn sem leitt 
gæti til þess að smitað svínakjöt 
berist til Íslands. Þetta hefur sætt 
gagnrýni í ljósi þess að kjöt sem selt 
hefur verið á milli Evrópulanda í 
skjóli heilbrigðisvottorða hefur ekki 
alltaf staðist kröfur. Stór kjötsvindl-
mál hafa þannig komið upp á liðn-
um árum innan Evrópusambandsins 
þrátt fyrir eftirlitskerfið. 

Leitarmenn nota dróna við leit 
að sýktum villisvínum

Þann 11. október var greint frá því 
á vefsíðu þýska blaðsins Märkische 
Oderzeitung að fjölmörg dauð 
villisvín hafi fundist með aðstoð 
dróna á eyjunni Oder í Küstrin-
Kietz. Í Oderbruch voru einnig 
notaðir drónar með hitamyndavélar. 
Með aðstoð dróna fundust hópar 

villisvína á eyjunni Oder. Þar voru 
30 lifandi dýr og 17 dauð.  

Um 300 björgunarsveitarmenn 
voru settir í að leita að sýkt-
um villisvínum í sveitarfélaginu 
Bleyen við pólsku landamærin. 
Leitarsvæðið er um 4.500 hektarar. 
Undir forystu yfirvalda í umdæmi 
Märkisch-Oderland kom fjöldi 
bænda, lögreglumanna, slökkvi-
liðsmanna og hjálparsveitarmanna 
að leitinni. Talið var of hættulegt að 
senda leitarmenn of nærri svínunum 
sem fundust, því veik dýr eru sögð 
mjög árásargjörn. 

Samkvæmt fréttum ýmissa 
svæðisbundinna fjölmiðla voru 
einnig skrokkar dauðra dýra á 
öðrum stöðum á leitarsvæðinu og 
er nú verið að rannsaka hvort sýni úr 
þeim innihaldi svínapestarvírusinn. 

 
Þjóðverjar reyna að

markaðssetja sitt svínakjöt í 
gegnum önnur ESB lönd

Samkvæmt fréttum Reuters reyna 
þýskir svínakjötsframleiðendur nú 
að markaðssetja í Evrópulöndum það 
kjöt sem annars hefði verið selt úr 
landi. Þar er um að ræða umtalsvert 
magn. Enda lokuðu Kínverjar, sem 
eru langstærstir í þeim viðskiptum, 
fyrir öll viðskipti með þýskt svína-
kjöt í byrjun september.  

Þrátt fyrir að birgðir hafi verið 

að hlaðast upp hjá þýskum fram-
leiðendum, þá hefur það enn ekki 
leitt til verðlækkana á svínakjöti í 
Evrópu. Þá virðast Þjóðverjar líka 
stóla á að þeir geti selt sitt kjöt til 
annarra ESB-landa og að þaðan 
verði viðskiptunum haldið uppi við 
kínverska viðskiptavini.  

Þar sem reynslan sýnir að erf-
iðlega hefur gengið að halda uppi 
upprunaskilgreiningum á kjöti 
innan Evrópu velta menn fyrir 
sér hvort tryggt sé að kjötið sem 
Kínverjar kaupa frá öðrum ESB-
löndum komi ekki frá Þýskalandi. 
Það flækir svo málið enn frekar að 
afríska svínapestin er þegar til stað-
ar í 11 ESB-löndum, en pestin barst 
þangað frá Rússlandi og Belarus 
(Hvíta-Rússlandi). 

Talin er hætta á að fella verði 
allan svínastofninn í Búlgaríu sem 
telur 600.000 dýr. Hafa Búlgarar 
fengið 2,9 milljónir evra í aðstoð 
frá ESB til að berjast við pestina. 
Staðan hefur einnig verið mjög 
slæm í Rúmeníu samkvæmt upp-
lýsingum Matvælaöryggisstofnunar 
Evrópu.  

Hrikaleg staða hjá Kínverjum

Kínverjar hafa orðið langverst úti 
í útbreiðslu svínapestarinnar. Á 
þessu ári búast sérfræðingar við 
að um þriðjungur svínakjötsfram-
leiðslu Kínverja glatist, eða um 18 
milljónir tonna. Það er tvöfalt það 
magn sem að jafnaði er verslað 
með á heimvísu á ári. Vegna þessa 
hafa Kínverjar leitað með logandi 
ljósi að svínakjöti um allan heim. 
Ef kaup á 5 milljónum tonna á ári 
frá Þýskalandi dettur alveg út eykur 
það enn á vanda Kínverja til að upp-
fylla sínar innanlandsþarfir.    /HKr. 
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driflæsing framan og aftan / hátt og lágt drif / rafléttistýri / dráttarkúla / spil / stór dekk / stillanleg fjöðrun

Cobalt 550 max ltd
Kr. 1.469.000

með vsk.

iron 450 max ltd
Kr. 1.298.000

með vsk.

Bifreiðaskráð 1.790.000 m/vsk.

T3b götuskráð

Bifreiðaskráð 1.590.000 m/vsk.

T3b götuskráð

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

26-50-75-90 hestöfl
                                        

PERKINS 75-113 hestöfl
                                        113 hö 6.400.000+vsk

                                        
75 hö 3.750.000+vsk
                                        

26 hö væntanleg
                                        

  Með tækjum 4.950.000+vsk
                                        

Með tækjum 7.650.000+vsk
                                        

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

Niðurstaða mælinganna eru sagðar vatn á myllu andstæðinga innflutnings 
á kjöti frá Bandaríkjunum til Evrópu og Bretlands.  Mynd / www.ucsfhealth.org.

Bandaríki Norður-Ameríku:

Óásættanlegt magn 
af bakteríum í kjöti
Sýni sem tekin voru úr kjúkl
inga og svínakjöti í verslunum í 
Bandaríkjum NorðurAmeríku 
sýna að magn E.coli og salmón
ellu finnst í óásættanlega miklu 
magni í kjötinu. 

Niðurstaða mælinganna eru 
sagðar vatn á myllu andstæðinga 
innflutnings á kjöti frá Banda
ríkjunum til Evrópu og Bretlands. 
Andstæðingar innflutningsins 
segjast hræðast að kjöt frá Banda
ríkjunum komi ekki til með að 

standast evrópskar og breskar kröf
ur um gæði og sjúkdómavarnir. 

Niðurstaða sýnatökunnar byggir 
á fimm ára rannsókn George 
Washingtonháskóla í Banda
ríkjunum og sýnir að salmón
ella finnst í 14% kjúklingakjöts 
og 13% svínakjöts í verslunum í 
Bandaríkjunum. Rannsóknirnar 
sýna aftur á móti talsvert meira af 
E. coli, eða í 60% sýna í svínakjöti, 
80% kjúklingakjöts og 90% kalkún
akjöts.  /VH

Hitastig djúpsjávar hækkar 
hraðar en spáð var
Mælingar í djúpsævi sýna að hita
stig í dýpstu lögum sjávarins hækk
ar hraðar en spár hafa gert ráð fyrir. 
Hlýnun í hafi af þessu tagi leiðir til 
þess að sjór við hafsbotninn leitar 
upp og getur þannig haft áhrif á 
veðurfar jarðar.

Samkvæmt hitamælingum sem 
gerðar voru á ferns konar dýpi á 
bilinu 1.360 til 4.757 metra dýpi út 
af strönd Úrúgvæ á árunum 2009 
til 2019 hefur hitastig hafsins á 
mæli punktunum hækkað um 0,02 
til 0,04° Celsíus.

Aðstandendur mælinganna segja 

að þrátt fyrir að hækkunin kunni að 
virðast lítil og minni en í efri lögum 
sjávar sé hún gríðarleg sé litið til 
þess hve hafið er stórt og að smá
legar breytingar eins og þessar geti 
haft gríðarleg áhrif til lengri tíma. 

Hafið tekur til sín um 90% af 
hækkun á hitastigi jarðar en þrátt 
fyrir að hafið tempri hitabreytingarn
ar valda þau útþenslu og aukinni 
hreyfingu sjávar. Auk þess sem hita
breytingar af þessu tagi geta haft 
áhrif á veðurfar til langs tíma, hafa 
þær einnig áhrif á lífríkið á hafsbotni 
og í neðstu lögum sjávar.  /VH

Hafið tekur til sín um 90% af hækkun á hitastigi jarðar en þrátt fyrir að hafið 
tempri hitabreytingarnar valda þau útþenslu og aukinni hreyfingu sjávar.  
 Mynd / www.sciencemag.org.
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Á Vatnsenda í Flóahreppi hafa 
orðið kynslóðaskipti, en Eydís 
Rós Eyglóardóttir og Ingvar 
Guðni Ingimundarson tóku árið 
2015 við kjúklingabúskapnum af 
Ingimundi Bergmann og Þórunni 
Kristjánsdóttur sem höfðu byggt 
upp Kjúklingabúið Vor. Vinna við 
byggingagrunna að tveimur nýjum 
877 fermetra eldishúsum er komin 
af stað og þau Eydís og Ingvar 
sömdu nýverið við Reykjagarð um 
frekara samstarf um kjúklingaeldi.

Ingimundur og Þórunn hófu 
kjúklingaeldi árið 1978 og er búið 
því með þeim elstu í greininni. Ingvar 
segir að foreldrar hans búi enn á 
Vatnenda og þar hjálpist allir að.  „Það 
er rétt að krafa um fáa fugla á fermetra 
hefur haft áhrif á það að við ráðumst 
í þessa stækkun,“ svarar Ingvar. „Við 
reiknum með að húsin verði komin í 
rekstur í vor, en það má segja að þetta 
hafi verið í undirbúningi með hléum 
frá 2014. Þegar húsin verða komin í 
fullan rekstur verður framleiðslan úr 
þeim um 360 tonn á ári. 

Húsin verða gerð úr steinsteypt-
um einingum. Veggir og gólf verða 
steinsteypt en þökin verða gerð úr 
stálburðarvirki og klædd með stein-
ullar samlokueiningum. 

Húsin verða vel búin hvað varðar 
allan búnað.

Þegar hann er spurður hvað verði 
um það mikla magn af kjúklingaskít 
sem komi frá slíku búi, segir hann 
að það sé útbreiddur misskilning-
ur að það komi mikill úrgangur frá 
kjúklingum. „Staðreyndin er sú að það 
kemur sáralítill skítur frá kjúklinga-
eldi ef það er borið saman við fram-
leitt magn afurða. Kjúklingaskítur er 
hins vegar afskaplega góður áburður 
og verðmætur þeim sem þurfa áburð 
á tún. Einnig er gott að nota skítinn 
til landgræðslu,“ segir Ingvar. 

Uppbygging í sunnlenskum 
sveitum

Guðmundur Svavarsson, fram-
kvæmdastjóri Reykjagarðs, segir að 
samningurinn gangi út á að ramma 
enn frekar inn það góða viðskipta-
samband sem búið sé að byggja upp 
á liðnum árum. „Þegar búið verður 
komið í fulla notkun mun það verða 
þriðja til fjórða stærsta búið sem 
framleiðir fyrir okkur, um þriðj-
ungur af stærð Ásmundarstaða sem 
er stærst. 

Samningurinn felur í sér að 
Kjúklingabúið Vor elur upp kjúklinga 
og skilar þeim í formi afurðainn-
leggs til Reykjagarðs, sem vinnur 

og markaðssetur afurðirnar undir 
sínum merkjum. Þýðingin fyrir 
Reykjagarð er sú að með honum 
næst framleiðsluaukning án þess að 
Reykjagarður þurfi sjálfur að fjárfesta 
í og reka eldishús og búnað. Jafnframt 
felst í þessu ákveðin áhættudreifing 
í starfseminni. Stærsti ávinningurinn 
eru svo auðvitað sá að með þessu 
skjótum við styrkari stoðum undir 
búskapinn á Vatnsenda og stuðlum að 
uppbyggingu í sunnlenskum sveitum.  
Afurðaverðið er bundið í samningn-
um út frá ákveðnum forsendum,“ 
segir Guðmundur.

Bjartsýni á áframhaldandi vöxt

„Þótt rekstrarumhverfi alifuglabú-
skapar sé erfitt um þessar mundir 
vegna heimsfaraldurs COVID og 
aukins tilkostnaðar af ýmsu tagi erum 
við bjartsýn á að neysla á íslenskum 
kjúklingi muni áfram fara vaxandi.  
Við finnum fyrir vaxandi velvild í 
garð íslenskrar framleiðslu og viljum 
geta svarað kalli markaðarins þegar 
við komumst út úr núverandi ástandi.  
Við teljum því sóknarfæri til staðar í 
greininni og viljum leiða þá sókn líkt 
og undanfarin ár.

Miklar kröfur eru gerðar til 
íslenskra kjúklingabænda með tilliti 

til sjúkdómavarna, lyfjanotkunar, 
aðbúnaðar, eftirlits og fleiri þátta.  
Hvort sem litið er til búanna sjálfra 
eða afurðastöðvanna eru þau örsmá 

í hinum verksmiðjuvædda alifugla-
iðnaði sem tíðkast erlendis. Þrátt 
fyrir það búum við að mörgu leyti 
við strangari kröfur og höfum ekki 
möguleika á að nýta okkur dýrar 
verksmiðjulausnir við búskap og 
úrvinnslu afurða. Á móti kemur að 

hægt er að fullyrða að við stönd-
um nær hinum eiginlega búskap og 
höfum auga á öllum ferlinum, allt frá 
bónda til búðar. Þannig eigum við 
auðveldara með að tryggja gæði og 
heilnæmi afurðanna á öllum stigum,“ 
segir Guðmundur.  /smh

Eftir undirritun samningsins var farið í skoðunarferð að byggingasvæðinu. Ingimundur Bergmann Garðarsson, Þórunn Kristjánsdóttir, Gréta Sóley Ingvarsdóttir, 
Eydís Rós Eyglóardóttir, Ingvar Guðni Ingimundarson, Guðmundur Svavarsson, Magnús Huldar Ingþórsson, Ársæll Hafsteinsson og Ingveldur Ýr Jónsdóttir.

Lífland leggur til búnaðinn
Búnaðurinn er í tvö eldishús sem hvort um sig tekur um 14.000 fugla. 
Lífland er söluaðili búnaðarins en hann kemur frá einum stærsta 
og virtasta framleiðanda slíks búnaðar í heiminum, Big Dutchman 
í Þýskalandi sem býður upp á heildarlausnir í hús fyrir allt er við-
kemur eldisfuglum, varphænum og svínaeldi. 

Búnaðurinn að Vatnsenda samanstendur af fuglavogum, fóðurkerfi, 
drykkjarlínum, loftræstikerfi, lýsingu, hitablásurum, iðnaðartölvu og við-
vörunarkerfi. Iðnaðartölvan stýrir af mikilli nákvæmni öllum aðgerðum 
varðandi velferð fuglanna s.s. fóðurgjöf, lýsingu, hitastig, brynningu og 
loftræstingu í eldishúsunum. 

Sérstakir skynjarar nema koltvísýring, hita- og rakastig ásamt amm-
oníaksmagni í rauntíma. Þá heldur hún utan um allar mikilvægar upp-
lýsingar er varða áðurnefnd atriði. Einnig kemur með kerfinu sérstakur 
hugbúnaður, Big Farm Net, sem  gerir notanda kleift að fylgjast með 
á tölvuskjá hvernig kerfin í húsunum eru að virka og heldur utan um 
og skráir allar mikilvægar upplýsingar um velferð fuglanna og hvernig 
þeir dafna. 

Ingvar Guðni Ingimundarson, kjúklingabóndi á Vatnsenda, og Guðmundur Svavarsson, framkvæmdastjóri Reykja-
garðs, við undirritun samningsins. Myndir / smh

Sigurður Már HarðarsonSigurður Már Harðarson
smh@bondi.is

Reykjagarður semur við Kjúklingabúið Vor á Vatnsenda í Flóahreppi:

Tvö stór eldishús rísa á næsta ári 
– Reiknað með 360 tonna ársframleiðsu inn í grein sem er í örum vexti
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Stofnfuglaræktun
Ferill kjúklingaframleiðslunnar 
á Íslandi, áður en kjúklingurinn 
kemur í eldishúsin, er fastmótaður 
og þróaður. Hann gengur undir 
heitinu stofnfuglaræktun, þar sem 
kjúklingaafbrigðið Ross 308 er 
ræktað. Það byrjar hins vegar allt 
með framleiðslu eggja í Svíþjóð. 

Að sögn Magnúsar Huldars 
Ingþórs sonar, framleiðslustjóra hjá 
Reykja garði, er ræktunartegund-
in notuð um allan heim. „Ross er 
bandarískt fyrirtæki með höfuð-
stöðvar fyrir Evrópu í Skotlandi. 
Aviagen er síðan framleiðslufyrir-
tæki Ross, staðsett í Svíþjóð. 

Félag kjúklinga- og eggjabænda 
á og rekur fyrirtækið Stofnunga  á 
Hvanneyri sem flytur meðal annars 
inn eggin frá Aviagen. Eggin koma 
í flugi til Íslands þar sem þau fara 
beint í sóttvarnarstöð Stofnunga á 
Hvanneyri.  Stöðin er undir ströngu 
eftirliti Matvælastofnunar. Í sótt-
varnarstöðinni á Hvanneyri eru 
eggin klakin.

Þegar egg eru klakin eru ungar 
kyngreindir.  Það er gert þrátt fyrir 
það að eggin séu þegar greind í 
hana og hænulínuegg frá fram-
leiðanda. Þessi greining fer fram 
af erlendum aðilum þar sem fag-
þekking á þessu sviði er ekki til hér 
á landi. Þetta er gert til að tryggja 
rétt hlutföll kven- og karlfugla í 
ræktuninni,“ segir Magnús Huldar 
um fyrstu stig stofnfuglaræktun-
arinnar.

Dagsgamlir í einangrunarstöðvar

Magnús segir að frá Hvanneyri fari 
ungarnir dagsgamlir í einangrunar-
stöðvar þar sem þeir eru í sóttkví í 
9 til 12 vikur. Þá sé tekið úr þeim 
blóðsýni á vegum Matvælastofnunar 
sem lætur  skima  fyrir algengustu 
fuglasjúkdómum í Evrópu. „Með 
þessum hætti hefur Ísland verið 
varið fyrir alifuglasjúkdómum í ára-
tugi. Úr einangrunarstöðvum fara 
fuglarnir 20 vikna í varphús. Þessi 
fugl hefur varp við 24 vikna aldur og 
er í daglegu tali kallaður stofnfugl 
eða foreldrafugl. Egg þessara fugla 
eru klakin í útungunarstöðvum á 
vegum framleiðenda einu sinni til 
tvisvar í viku. 

Klak eggja foreldrafuglanna 
tekur um það bil 21 dag. Dags-

gömlum er ungum síðan ekið í 
sérútbúnum kössum í eldishús. 

Eldishúsin eru aðallega á suð-
vesturhorni landsins; á Kjalarnesi og 
á Suðurlandi.  Þá eru kjúklingaeldi 
starfrækt í Borgarfirði, Grindavík, 
Hrútafirði og á Dalvík.  Þess má geta 
að vegalengdir sem ungar eru flutt-
ir hér á landi eru stuttar miðað við 
önnur lönd. Unginn finnur lítið fyrir 
flutningum miðað við það sem gerist 
víða erlendis þar sem um langan veg 
þarf að fara frá útungun í eldishús.

Lykilatriði í ræktun kjúklinga er 
aðbúnaður, smitvarnir og umhirða 
í eldishúsum.  Þegar fuglinn kemur 
í húsið þarf hitastig að vera um 33 
gráður.  Hitastigið er síðan lækkað 
með aldri fuglsins og er um 20 gráð-
ur þegar fuglinn hefur náð 20 daga 
aldri. Fuglinn þarf að hafa frjálst 
aðgengi að fóðri og vatni allan 
ræktunartímann. Samsetning fóð-
urs skiptir ekki síður máli en aðrir 
þættir í heildarmyndinni. Fuglinn 
fær hreint og gott vatn að drekka.  
Fyrstu 10–12 dagana er gefið svo-
kallað  byrjunarfóður.  Næstu 18–20 
dagana er síðan gefið eldisfóður og 
svo lokafóður síðustu fimm dagana.  
Fóðrið í fuglinn er innflutt ýmist full 
blandað eða sem hrávara og blandað 
hjá íslenskum fóðurframleiðendum.  
Um lítinn markað er að ræða og veð-
urfarslega ekki hægt að framleiða 
hráefni í fuglafóður hér á landi en 
uppistaðan í því er hveiti, maís og 
soja. Þéttleiki í eldishúsum er 33 til 
39 kíló á fermetra sem er mun rýmra 
en víða í Evrópu þar sem algengt er 
að miðað sé við 42 kíló.“

Aðbúnaðurinn tekinn út af 
Matvælastofnun

Sérstakar reglur gilda um dýravelferð 
í eldishúsum, þar á meðal er varðar 
lýsingu. Magnús segir að skylt sé að 
hafa lýsingu að lágmarki 20 lúx og 
að ljós séu slökkt á í 6 tíma á sólar-
hring þar af 4 tíma samfellt. Þetta sé 
þó breytilegt eftir aldri fuglanna. Öll 
hús séu úttektar- og eftirlitsskyld af 
Matvælastofnun.

„Síðustu tímana fyrir tínslu er allt 
fóður tekið frá fuglinum og hann fær 
aðeins vatn. Þetta er gert til að undir-
búa fuglinn fyrir flutning í sláturhús.  
Fuglinn er síðan tíndur við litla birtu 
og settur í kassa. Markmiðið er að 

gæta þess að flutningur í sláturhús 
valdi fuglinum sem minnstu álagi.  
Allur fugl er handtíndur hjá íslensk-
um ræktendum. Vegalengdir í slát-
urhús eru oftast stuttar hér á landi 
og er fuglinn ekki lengi frá uppeld-
isumhverfi sínu. 

Ræktun kjúklingsins stendur yfir 
í 30 til 45 daga en algengast er að 
ala hann í 33 til 36 daga en þá hefur 
hann náð um 2,1 til 2,5 kg lífþyngd.  
Þá er honum slátrað undir  eftirliti 
dýralæknis frá Matvælastofnun.“

Innkallanir munu tilheyra 
fortíðinni hjá Reykjagarði

Íslenskir neytendur geta, að sögn 
Magnúsar, verið mun öruggari 
með gæði vörunnar gagnvart fugla-
sjúkdómum en neytendur á öðrum 
mörkuðum. „Matvælastofnun 
hefur nú viðurkennt svokallaða 
PCR greiningu fyrir salmonellu hjá 
rannsóknarstofunni Sýni. Þetta gerir 
það mögulegt að greina salmonellu 
í kjötsýni á innan við 24 klukku-
stundum. Reykjagarður nýtir sér 
þessa aðferð hjá Holtakjúklingi 
fyrstur íslenskra kjötframleiðenda. 
Þetta gerir það að verkum að ekk-
ert kjöt fer á markað frá fyrirtækinu 
án þess að rannsóknarniðurstöður 
liggi fyrir. Innkallanir á kjúklingi 
frá Reykjagarði munu því tilheyra 
fortíðinni,“ segir Magnús. 

Hann segir að vert sé að minn-
ast einnig á þær framfarir sem hafa 
orðið í kjúklingarækt á síðustu árum. 
Fóðurnýting hafi batnað til muna og 
vaxtarhraði fuglanna aukist um þrjú 
til fjögur grömm á dag, síðustu sjö 
til tíu ár.  /smh

Mótorar og varahlutir á lager
Hröð og góð þjónusta

Dreifingaraðili BRIGGS & STRATTON 
á ÍSLANDI

MHG Verslun ehf  |  Víkurhvarf 8 |  203 Kópavogi

Sími 544-4656  |  www.mhg.is 

UAZ FARMER · FJÖLHÆFIR OG STERKIR PALLBÍLAR

Tilboð 3,3 m án vsk. Tilboð 3,5 m án vsk.

Vökvastýri · Aflbremsur · Beinsk. 5 gíra · Burðargeta 1.225 kg.

Fjölventla bensínvél · Eyðsla 12.5 L/100km.  · Spicer drif

Afgreiðslutími 16 vikur · UAZ Iceland ehf. ·  russajeppar.is · uaz.is
Sími 581-1010 milli kl. 13 og 14.

 

 

 

 

 

Hlutverk sjóðsins er að stuðla að varðveislu og viðhaldi friðlýstra og friðaðra 
húsa og mannvirkja, sbr. reglur um úthlutun úr húsafriðunarsjóði nr. 
577/2016. Veittir verða styrkir úr sjóðnum til: 
• viðhalds og endurbóta á friðlýstum og friðuðum húsum og 
mannvirkjum, og öðrum húsum og mannvirkjum, sem hafa 
menningarsögulegt, vísindalegt eða listrænt gildi. 
• byggingarsögulegra rannsókna, þar með talið skráningu húsa og 
mannvirkja, og miðlun upplýsinga um þær.
• sveitarfélaga til að vinna tillögur að verndarsvæði í byggð, í 
samræmi við ákvæði laga nr. 87/2015 og reglugerðar nr. 575/2016 
um verndarsvæði í byggð og til verkefna innan verndarsvæða í 
byggð.

Umsóknir eru metnar m.a. með tilliti til varðveislugildis, t.d. vegna 
byggingarlistar, menningarsögu, umhverfis, upprunaleika og tæknilegs 
ástands ásamt gildis fyrir varðveislu byggingararfleifðarinnar. 
Umsóknareyðublað og nánari upplýsingar, m.a. úthlutunarreglur, er að finna 
á vef Minjastofnunar Íslands, www.minjastofnun.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 1. desember 2020. Umsóknir sem berast 
eftir að umsóknarfresti lýkur koma ekki til álita við úthlutun styrkja.
Minjastofnun Íslands hefur eftirlit með að styrkt verkefni séu viðunandi af 
hendi leyst og í samræmi við innsend umsóknargögn. Bent er á leiðbeiningarit 
um verndarsvæði í byggð og um viðhald og endurbætur friðaðra og 
varðveisluverðra húsa sem finna má á vef Minjastofnunar Íslands (undir 
Gagnasafn). Í Húsverndarstofu í Árbæjarsafni er veitt endurgjaldslaus ráðgjöf 
um gerð styrkumsókna og viðhald og viðgerðir á gömlum húsum (sjá nánar á 
heimasíðu safnsins www.borgarsogusafn.is).
        

   Suðurgötu 39,101 Reykjavík 

    Sími: 570 1300  

    www.minjastofnun.is 

    husafridunarsjodur@minjastofnun.is

Minjastofnun Íslands 
auglýsir eftir umsóknum um styrki úr 

húsafriðunarsjóði  
fyrir árið 2021 

Magnús Huldar Ingþórsson, fram-
leiðslustjóri hjá Reykjagarði.
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UTAN ÚR HEIMI

býflugum
Torbjörn Eckerman, býflugna
ræktandi frá Álandseyjum, er 
einn þeirra sem tilnefndur er til 
umhverfisverðlauna Norður
landaráðs í ár. Hann hefur stundað 
búskapinn í 45 ár og allar býflug
ur sem fluttar eru inn til Íslands 
koma frá Torbirni. Torbjörn er 
einna þekktastur fyrir að halda 
býflugnastofni Álandseyja hrein
um af svokölluðum varromítli, 
sem er afar skaðleg tegund og getur 
valdið dauða heilu býflugnasamfé
laganna ef ekkert er aðhafst. 

„Ég er kominn á eftirlaun og hef 
meira en nóg að gera við að gæta 
að býflugunum mínum. Áður en ég 
hætti að vinna var ég kennari í hand
verksskóla á veturna og býflugna
ræktandi á sumrin. Síðustu ár hef 
ég verið býflugnaræktandi í fullu 
starfi og líkar það mjög vel. Ég bý 
á litlum sveitabæ og er með bý 
flugurnar mínar staðsettar hér og 
þar á landinu í kringum mig en þó 
aðallega nálægt eplatrjánum mínum. 
Mestur hluti tekna minna kemur 
inn á sölu býflugna til frjóvgunar,“ 
útskýrir Torbjörn.

Umhverfisvæn búgrein

Í tilkynningu frá Norðurlandaráði 
segir að frjóvgun villtra plantna 

sé grundvallarforsenda líffræði
legrar fjölbreytni bæði plantna 
og dýra. Hunangsflugur eru 
taldar skilvirkustu frjóberarnir 
og vinna við að halda hinum 
skæða varromítli í skefjum er 
gríðarmikilvæg. Þess vegna 

er tekið eftir starfi Torbjörns á 
Álandseyjum, sem er eina svæðið 
innan Evrópusambandsins sem er 
laust við mítilinn. 

„Á námsárum mínum deildi 
ég íbúð með vini mínum sem 
átti býflugur og hann bauð mér 

þó nokkurn hluta af þeim ef ég 
gæti smíðað fyrir hann kassa 
undir þær. Mér fannst þetta vel 
boðið og síðan var í raun ekki 
aftur snúið. Ég fann fljótt hvað 
býflugnaræktin átti vel við mig 
því hún er svo umhverfisvæn í 

orðsins fyllstu merkingu. Maður 
leggur meira inn en maður tekur 
út og skaðar ekki umhverfið 
sem býflugnaræktandi,“ segir 
Torbjörn og bætir við:

„Við lifum hér í eyjaloftslagi 
sem þýðir köld vor og þurr sumur 

Erla Hjördís
Gunnarsdóttir
ehg@bondi.is

Torbjörn Eckerman, býflugnaræktandi frá Álandseyjum, er einn þeirra sem tilnefndur er til umhverfisverðlauna Norðurlandaráðs í ár en hann hefur stundað búskapinn í 45 ár.  Myndir / Kjell Ritzén 

Uppruna allra 300 býflugnasamfélaga á Íslandi til býflugnabúa má rekja til 
Torbjörns, sem hefur flutt út býflugur til Íslands síðastliðin 10 ár.

Tekið er eftir starfi Torbjörns víða um heim en hann er einna þekktastur 
fyrir að ná að halda hinum skæða varro-mítli í skefjum í býflugunum sem 
hann ræktar. 
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Rúnar Karlsson, einn eigenda ferða
skrifstofunnar Borea Adventures 
á Ísafirði, segir það mikla viður
kenningu fyrir fyrirtækið að fá til
nefningu til umhverfis verðlauna 
Norður landaráðs á þessu ári. Hann 
segir það ávallt hafa verið forgangs
atriði hjá for svarsmönnum fyrir
tækisins að tryggja gestum sínum 
skemmtilega, fjölbreytta og mann
bætandi náttúruupplifun í sátt við 
umhverfið.

„Við byrjuðum árið 2006 að 
velta fyrir okkur hvað við gætum 
boðið ferðafólki upp á hér á svæð-
inu. Gætum við ekki bara boðið 
þeim að koma með okkur út að 
leika og gera eitthvað sem okkur 
fannst skemmtilegt? Því byrjuðum 
við á að bjóða upp á fjölbreyttar 
hjóla-, skíða-, siglinga-, kajak- 
og gönguferðir. Fljótlega vatt 
þetta upp á sig og við keyptum 
60 feta skútu sem við byrjuðum 
að gera út hér og nýttum Norður-
Atlantshafið, sem varð okkar rad-
íus með Grænlandi og Jan Mayen 
til viðbótar,“ útskýrir Rúnar. 

Sérhæfðar ljósmyndaferðir

Hugmyndin um að bjóða fólki að 
koma með sér út að leika varð því 
fljótt hugsuð í stærra samhengi og 
boðið var upp á lengri ferðir og 
leiðangra með alvarlegra ívafi eins 
og Rúnar kemst að orði. 

„Við erum að einblína á 
Hornstrandir og uppbyggingu 
á ævintýraferðum allt árið um 
kring og gistingu á því svæði 
ásamt sterkri náttúruupplifun. 
Við fáum mikið til okkar ljós-
mynda- og kvikmyndahópa og 
höfum verið með kvikmyndalið 
frá BBC nokkrum sinnum sem 
dæmi. Refaljósmyndaferðirnar 
okkar frá lok janúar og fram í apríl 
ásamt vetrarljósmyndaferðunum, 
sem eru mjög sérhæfðar ferð-
ir, hafa verið vinsælar. Þá koma 
áhugaljósmyndarar með alvarlegri 
hugmyndir um ljósmyndun heldur 
en meðalmaðurinn. Þeir eru með 
stórar og flottar vélar og ferðast um 
allan heim til að mynda dýralíf á 
mismunandi svæðum. Það verða 
síðan persónuleg verðlaun fyrir 
þá að ná góðum myndum. Þeir 
koma yfir vetrartímann og fá þá 
líka vetrarlandslagið í kaupbæti 
ásamt norðurljósunum.“

Stolt og ánægð með tilnefninguna

Vetrarferðirnar eru gerðar út frá 
Kvíum í Jökulfjörðum sem er eyði-
býli og byggt árið 1921 en Rúnar 
og félagar gerðu húsið upp fyrir 
nokkrum árum. Á sumrin er aðsetur 
fyrir ferðirnar í Hornvík þar sem 
slegið er upp lúxustjaldbúðum. 

„Við vinnum út frá þeirri hug-
myndafræði að við stundum sjálf-
bæra ferðaþjónustu þar sem maður 
reynir að byggja upp ferðaþjónustu í 
sátt við umhverfið og nærsamfélag-
ið ásamt því að starfa á sjálfbæran 
hátt út frá efnahagslegu sjónarhorni. 
Við erum að reyna að gera það með 
því að bjóða upp á refaljósmynda- 
og skoðunarferðir án þess að hafa 
áhrif á refastofninn. Það er okkar 
hagur og í sátt við nærumhverfið 
ásamt því að það skili krónum í 
kassann svo að við getum lifað á 
þessu,“ útskýrir Rúnar og aðspurður 
um tilnefningu til umhverfisverð-
launa Norðurlandaráðs sem fyrir-
tækið fékk á dögunum segir hann: 

„Tilnefningin snýr að verndun 
íslenska refsins með sjálfbærri 
ferðaþjónustu sem er lykillinn að 

þessu. Í staðinn fyrir að líta á refinn 
sem óargadýr þá sjáum við hann 
sem mikilvægan hlekk í náttúru 
landsins og sem uppsprettu sem 
hægt er að nýta í ferðaþjónustu. 
Það voru ekki margir sem höfðu 
trú á þessu þegar við byrjuðum 
að bjóða upp á þessar ferðir en 
það er oft þannig með góðar hug-
myndir. Refurinn er alfriðaður á 
Hornströndum, hann er frekar gæfur 
og aðgengið er nokkuð auðvelt sem 
er ekki til að skipta annars staðar. 
Ef þú ætlaðir til dæmis að mynda 
hann á norðurhjara heimsins, í 
Síberíu eða Norður-Noregi, er það 
ekki sjálfsagt því þeir eru styggir 
og menn þurfa oft og tíðum að bíða 
í marga daga til að ná að fanga þá 
á mynd. Í  Svíþjóð og Noregi eru 
mjög fá pör eftir, þau eru vernduð 
og gætt eins og gimsteina. Það er 
verið að reyna að endurvekja stofn-
inn í Skandinavíu en rauðrefurinn 
er að sækja norðar með hlýnandi 
loftslagi og er mun árásargjarnari en 
heimskautarefurinn. Við erum mjög 
stolt af tilnefningunni til umhverfis-
verðlaunanna og að vera í hópi með 
þeim flottu verkefnum sem tilnefnd 
eru frá hinum Norðurlöndunum. 
Okkur finnst stundum eins og ferða-

þjónusta á landsbyggðinni sé frekar 
ósýnileg í umræðunni þannig að það 

er sérstaklega gaman að fá svona 
viðurkenningu utan frá.“ /ehg

ásamt því að hér er oft vindasamt. 
Ég framleiði nokkur tonn af hun-
angi á hverju ári sem er selt hér 
í nærumhverfinu og er nokkuð 
góð framleiðsla en ég er með yfir 
hundrað býflugnabú.“

Laus við varro-mítilinn

Hraustar og veirulausar Álands-
eyjabýflugur frá Torbirni eru 
fluttar út til annarra samfélaga 
sem vantar frjóbera. Uppruna 
allra 300 býflugnasamfélaga á 
Íslandi til býflugnabúa má rekja 
til hans. 

„Jú, það passar, allar býflugur 
til ræktunar á Íslandi koma frá 
mér. Ég hef flutt út til Íslands 
síðastliðin tíu ár í kringum 50 
bú á ári. Ég er eini ræktandinn 
sem getur afhent býflugur sem er 
tryggt að hafi ekki varro-mítilinn 
í sér. Enn eru Ástralir lausir við 
þennan skaðvald en vegalengd-
in er svolítið löng þaðan til 
Norðurlandanna og býflugurnar 
þar eiga sennilega erfitt með að 
aðlagast til dæmis íslensku lofts-
lagi,“ útskýrir Torbjörn. 

Býflugurnar frá Torbirni eru 
einnig grunnur rannsóknarverk-
efnis um heilbrigði býflugna við 
Landbúnaðarháskóla Svíþjóðar í 
Uppsala þar sem leitað er lausna 
á þeim vanda sem varro-mítlar 
valda. 

„Við náðum að losa okkur 
við varro-mítilinn árið 1983 og 
höfum ekki fundið fyrir honum 
síðan. Á þeim tíma flutti hing-
að býflugnaræktandi frá Austur-
Finnlandi með tólf býflugnabú. 
Við heyrðum orðróm um það áður 
en hann flutti að býflugurnar hans 
væru mögulega smitaðar af mítl-
inum. Því höfðum við samband 
við dýralækninn hér á svæðinu 
sem gerði rannsókn á búunum 
tólf og þá fannst strax það sem 
leitað var að. Það var lítið smit 
en það var nógu slæmt fyrir því. 
Næsta dag dóu allar býflugurnar 
í búunum tólf. Eftir þetta urðum 
við mjög varkár hér með að taka 
inn býflugur eða drottningar,“ 
segir Torbjörn og bætir við: 

„Það er dásamlegt að fá tilnefn-
inguna til umhverfisverðlauna 
Norðurlandaráðs. Það hefur jú 
verið mikið einblínt á frjóvgandi 
skordýr og líffræðilega fjölbreytni 
undanfarin ár en það er enn margt 
sem hægt er að gera í þeim efnum, 
af nógu er að taka.“

 Uppfylla staðlana EN 20471: 2011 og EN 342

 Efni: Rip-stop 100% Pólýester, 230g/m² 
 Stærðir: S-3XL

Verð 24.676 kr. 
KH Vinnuföt • Nethyl 2a • 110 Reykjavík • Sími: 577 1000 • info@khvinnufot.is • www.khvinnufot.is

Slitsterkir kuldagallar úr ripstop efni. 
Ytra byrðið er vatnsvarið öndunarefni. 
Hetta með rennilás, sérniðin fyrir hjálma.
Tvær hæðir fyrir hnjápúða.

       Wenaas Kuldagallar  

perlur Vestfjarða

Heimskautarefurinn er alfriðaður á Hornströndum, hann er frekar gæfur og aðgengið er nokkuð auðvelt, sem er 
ekki annars staðar í heiminum.  Myndir / Rúnar Karlsson

Ferðaskrifstofan Borea Adventures býður meðal annars upp á refaljósmynda- 
og skoðunarferðir án þess að hafa áhrif á refastofninn á Vestfjörðum.

Rúnar Karlsson, einn eigenda ferða-
skrifstofunnar Borea Adventures á 
Ísafirði, segir það mikla viðurkenn-
ingu fyrir fyrirtækið að fá tilnefn-
ingu til umhverfisverðlauna Norð-
urlandaráðs á þessu ári sem snýr að 
verndun íslenska refsins með sjálf-
bærri ferðaþjónustu að leiðarljósi.

Næsta 
Bændablað  

kemur út
5. nóvember

Smáauglýsinga-
síminn er:

563 0300
Eldri blöð má  

finna hér á PDF:
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Á Eftri-Úlfsstöðum í Austur-Land-
eyjum var á dögunum einu og hálfu 
tonni af hvítlauksgeirum plantað 
út í fimm hektara land, sem von-
ast er til að skili 10 tonnum næsta 
sumar.  Þetta mun vera fyrsta 
hvítlauksræktunin hér á landi 
sem er af slíkri stærðargráðu.

„Já, það er rétt – ég er með vott-
orð upp á það frá RML að þetta er 
tímamótaverkefni,“ segir Hörður 
Bender hrossa- og ferðaþjónustu-
bóndi þegar hann tekur á móti 
blaðamanni. 

Hvítlauksræktun var
áhugamál áður

Þegar halla fór undan fæti í ferða-
þjónustunni, skaut hugmyndinni 
um hvílauksræktun upp í huga 
Harðar og konu hans, Þórunnar 
Jónsdóttur, en kjöraðstæður eru 
fyrir slíka ræktun í Landeyjum. Þau 
hjónin búa að svolítilli reynslu af 
hvítlauksræktun og annarri garð-
yrkju – sem gaf þeim góðar vonir 
fyrir slíka ræktun á stærra land-
svæði.  

„Við hjónin höfum lengi haft 
áhuga á garðrækt og höfum verið 
að fikra okkur áfram á því sviði.  
Svo er það einn daginn að konan 
fer á fyrirlestur um hvítlauksrækt 
hjá Garðyrkjufélagi Íslands og 
kemur heim með hvítlauk til útsæð-
is.  Við settum þessa lauka niður 
í lífræna grænmetisgarðinn okkar 
og fengum þessa ágætis uppskeru.  
Okkur fannst þetta bæði spennandi 
og skemmtileg ræktun fyrir utan 
hvað okkur fannst bragðið af 
þeim svo miklu betra og meira en 
af þeim kínverska hvítlauk sem 
fæst í kjörbúðinni,“ svarar Hörður 
þegar hann er spurður um ástæður 
þess að hann fékk áhuga á þessari 
tegund akuryrkju.  

Búinn að undirbúa jarðveginn

„Það var svo þegar COVID-19 
skellur á og það varð ljóst að 
dagar mínir sem ferðaþjónustu-
bónda væru taldir, í bili að minnsta 
kosti, að ég fór að hugsa út fyrir 
rammann. Upp kom í hugann 
mikilvægi sjálfbærni Íslands í 
matvælaframleiðslu og um leið 
öll þau tækifæri sem landgæði 
Landeyjanna hafa upp á að bjóða. 
Þá þróaðist þessi hugmynd um 
tilraun til hvítlauksræktunar fyrir 
íslenskan markað.

Þegar við hjónin vorum að 
skoða þennan möguleika þá sökkt-
um við okkur í rannsóknarvinnu og 
höfum lesið allt um hvítlauksrækt-
un í Skandinavíu sem við höfum 
komist yfir, auk þess að leita ráða 
hjá hvítlauksræktendum í Svíþjóð, 
Danmörk og Frakklandi. 

Það situr í mér fyrirlestur sem 
forstjóri stærsta ráðgjafarfyrir-
tækis heims hélt hér á landi fyrir 
nokkrum árum og talaði um þau 
mögnuðu tækifæri sem Ísland hefði 
til matvælaframleiðslu.  Eftir að ég 
fór að skoða þetta af alvöru sé ég 
tækifæri alls staðar í útiræktun og 
vona að með þessu frumkvæði eigi 
fleiri eftir að prófa aðrar tegund-
ir sem við höfum ekki verið að 
rækta að ráði áður. Það er ljóst að 
Íslendingar vilja borða íslenskt græn-
meti og með fjölbreyttara framboði 
frá bændum munum við styrkja ferlið 
frá bónda til borðs.“

Sex yrki til prófunar

Hörður segir að ætlunin sé að prófa 
sex mismunandi yrki af hvítlauk 
í þessum tilraunaáfanga, sem þau 
hafa keypt frá Svíþjóð, Danmörku og 
Frakklandi. „Þetta eru allt harðgerð 
yrki sem við höfum valið og munum 
svo velja áfram þau sem standa sig 
best hér á Íslandi. Það eru til yfir 500 
yrki af hvítlauk í heiminum þannig 

að þessi tilraun er rétt að byrja og 
eflaust til fleiri yrki sem virka vel á 
Íslandi. Við stefnum á að hafa hluta 
ræktunarinnar lífræna en það er 
hægara sagt en gert að komast yfir 
góðan lífrænan áburð,“ segir hann. 

Honum finnist hvítlaukurinn sem 
þau ætli að rækta mun bragðbetri en 
sá sem fæst í íslenskum verslunum. 
Við erum ekki komin svo langt að 
ákveða verðið á lauknum en það 

Hörður hellir hvítlauksgeirunum í pólsku vélina sem er sérhönnuð til að setja 
þá niður einn í einu í fjórar snyrtilegar raðir. Agnar Páll Pálsson er undir stýri.

Hörður Bender, hvítlauksræktandi í Austur-Landeyjum. Hann mun vera sá fyrsti þeirrar tegundar á Íslandi, með um fimm hektara undir ræktunina.  Myndir / smh

Uppskeran úr matjurtagarðinum er falleg frá því í sumar. Mynd / Aðsend

Sigurður Már HarðarsonSigurður Már Harðarson
smh@bondi.is
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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
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Skoðaðu nýju heimasíðuna
okkar á nesdekk.is
Þar getur þú fundið réttu dekkin sem henta þér best 
og gengið frá kaupunum.

POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL

Toyo Pirelli Nankang InterstateLaufen Maxxis Mastercraft

verður í samræmi við aðrar vörur 
á grænmetismarkaðinum. Já, við 
eigum nóg land til að rækta allan 
þann hvítlauk sem Íslendingar vilja.“

Hestamennska og ferðaþjónusta

„Hörður er uppalinn í Breiðholti 
og kynntist konunni sinni strax í 
barnaskóla.  „Við eigum fimm börn 
sem enn búa öll hjá okkur. Eftir 
menntaskóla fór ég í háskólanám 
til Bandaríkjanna þar sem ég lærði 
fjölmiðla- og stjórnmálafræði og tók 

svo meistaranám í alþjóðaviðskipta-
fræðum í Heidelberg, Þýskalandi.  
Strax sem ungur maður hafði ég 
mikinn áhuga á sveitinni og réð 
mig strax 12 ára sem hestasvein 
að Ögmundarstöðum í Skagafirði.  
Það var þó ekki fyrr en við Þórunn 
fórum að búa saman að ég byrja 
í hestamennsku af fullum krafti.  
Konan mín hefur verið viðloðin 
hestamennsku alla tíð.  

Eftir námið starfaði ég hjá 
Icelandair í Skandinavíu en árið 
1999 stofnaði ég mitt fyrsta fyrir-

tæki sem var internet ferðaskrifstofa 
í Svíþjóð.  Það var í frumkvöðlaum-

hverfinu í Stokkhólmi sem ég fann 
mína köllun sem frumkvöðull 

og hef starfað sem slíkur síðan. Í 
Skandinavíu starfaði ég bæði innan 
ferða-, tækni- og fjármálageirans. 
Eftir að ég flutti til Íslands hef ég 
meðal annars komið að stofnun 
Hvalasafnsins á Granda, fjármála-
fyrirtækisins Faktoria og ferðafyr-
irtækisins MrIceland sem ég hef 
starfað við undanfarin ár.  Á vegum 
ferðafyrirtækisins fór ég með fólk 
í fjallgöngur og jóga en svo einnig 
hestaferðir.  Ég fékk marga frábæra 
gesti til mín sem hvöttu mig til að 
tengja meira saman jóga og hesta-
mennskuna, sem ég gerði og varð til 
þess að ég fór að bjóða upp á ferðir 
þar sem við fórum bæði í innra jafnt 
sem ytra ferðalag.“  

Eins og ég hafi alltaf verið hér

„Það var í raun tilviljun að við festum 
kaup á jörðinni Efri-Úlfsstöðum en 
skyldmenni konunnar minnar eru 
hér víða í kring og við þekktum 
svæðið því vel. Þó að heimilið 
okkar sé enn í Mosfellsdalnum þá 
starfa ég hér á Efri-Úlfsstöðum og 
held að það sé ljóst að okkur var 
ætlað að vera hérna í Landeyjunum 
– stundum finnst mér eins og ég hafi 
alltaf verið hérna.“ 

Útplöntun hvítlauksgeira á akrinum á Efri-Úlfsstöðum. Agnar Páll Pálsson á traktor og Hörður Bender fylgist með.

Í fyrstu atrennu slíkrar ræktunar er hjálp frá fjölskyldunni ómetanleg við 
það að brjóta upp hvílauksgeirana fyrir útplöntunina. Hér eru Ragnhildur 
Bender og Karl Kristján Bender.

Ásta Kristjánsdóttir lét ekki sitt eftir liggja.

Vélina til útplöntunarinnar keypti Hörður frá Póllandi, en hún er að hans sögn 
afar skilvirk og þarf mannshöndin lítið að koma þar til aðstoðar.
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Bjarni Guðmundsson, áður pró-
fessor við Landbúnaðarháskóla 
Íslands, hefur sent frá sér bókina 
Yrkja vildi eg jörð, sem er þriðja 
bókin í röðinni um íslenska land-
búnaðarhætti. Í bókinni er fjallað 
um jarðrækt á Íslandi, vinnu-
brögð og verkfæri til ræktunar 
fóðurs fyrir búfé, túnasléttun, 
framræslu og mörgu fleiri sem 
snertir ræktunarhætti á Íslandi. 

Bjarni er höfundur nokkurra 
bóka sem tengjast sögu landbún-
aðar á Íslandi. Þar á meðal eru 
ævisaga Halldórs Vilhjálmssonar, 
skólastjóra á Hvanneyri, Og svo 
kom Ferguson, Alltaf er Farmall 
fremstur, Frá hestum til hest-
afla, sem fjalla um vélvæðingu 
til sveita og einnar sem kallast 
Konur breyttu búháttum og er 
saga Mjólkurskólans á Hvanneyri 
og Hvítárvöllum. Hann er einnig 
höfundur þriggja bóka um íslenska 
landbúnaðarhætti; Íslenskir sláttu-
hættir, Íslenskir heyskaparhættir og 
nú síðast Yrkja vildi eg jörð.

Í bókinni er fjöldi ljósmynda 
sem sýnir þróun ræktunar og skýr-
ingateikningar eftir Bjarna. 

Sveitamaður í eðli sínu

Bjarni segist vera íhaldssamur 
sveitamaður í eðli sínu og kynnst 
sveitastörfum sem barn og þegar 
verkhættir fóru að breytast og vél-
væðast. „Eftir að ég hóf kennslu 
og rannsóknir fór ekki hjá því að 
ég kíkti stundum til baka og vildi 
átta mig á því hvert stefndi og 
þannig féll til ýmislegt efni sem 
ég hef raðað til og rannsakað frekar. 
Það má því segja að bækurnar séu 
framhald af því sem ég hef haft að 
meginstarfi þó að allmikill tími hafi 
farið í að skoða heimildir og vinna 
úr gögnum, enda aðstaða til þess 
mjög góð í bóka- og gagnasöfnum 
hér á Hvanneyri.“

Hann segir að  á Hvanneyri 
sé meðal annars að finna gagna-
safn verkfæranefndar ríkisins 

sem var forveri bútæknideildar 
Rannsóknastofnunar landbún-
aðarins. „Ólafur Guðmundsson, 

forstöðumaður verkfæranefndar-
innar, tók mikið af ljósmyndum 
sem hafa ratað inn í bækurnar 

mínar. Auk þess sem í safninu 
eru fjölmörg gögn um tækni- og 
verkþróum í landbúnaði. Mig 
langar líka að minnast á bókasafn 
Tómasar Helgasonar og Vigdísar 
Björnsdóttur sem Hvanneyrarskóli 
fékk að gjöf á 100 ára afmæli sínu 
og er sennilega heildstæðasta 
landbúnaðarbókasafn á landinu. 
Þannig að ég hef haft ljómandi góða 
aðstöðu til að vinna að bókunum. 

Eiginkona mín, Ásdís B. Geirdal, 
hefur líka stutt mig vel og þolað 
þessa sérvisku mína og gefið mér 
tækifæri til að sinna skrifunum. Ég 
hef líka notið þeirra gæfu að vera 
góður til heilsunnar og notið þess 
að sinna þessum verkefnum,“ segir 
Bjarni.

Sjálfbærni við landnám

Þrátt fyrir að þekkja viðfangsefni 
nýju bókarinnar segir Bjarni að það 
hafi eitt og annað komið sér á óvart 
við vinnslu hennar. „Að hluta er 
það líklega vegna þess að ég ólst í 
skólum upp við einhverjar sögur og 
bækur, sem eru ágætar í sjálfu sér, 
um þróun landbúnaðar og þá eink-
anlega félags- og hagsögu greinar-
innar. Svo þegar maður fer að kíkja 

á bakvið sér maður að margt var 
öðruvísi en af var látið. Það sem ég 
hef orðið mest hissa á þrátt fyrir allt 
er hve mikið við höfum tileinkað 
okkur af erlendri þróun og fylgst 
vel með hvað hefur verið að gerast 
í útlöndum.

Það kom mér einnig á óvart að 
í elstu lögum landsins, Grágás og 
Jónsbók, er að finna stórmerkileg 
lagaákvæði sem sýna að menn höfðu 
mikinn og djúpan skilning á ýmsu 
sem laut að meðferð landsins og 
ræktun þess. Til dæmis eins og segir 
hvernig beri að fara með land svo 
ekki skemmist og hvernig beri að 
fara með land svo að sem flestir geti 
notið þess. Það sýnir að við landnám 
var til staðar býsna mikil þekking og 
næmur skilningur á því sem í dag 
kallast sjálfbærni.“

Framfaraskot samhliða 
vélvæðingu

„Þróun í vélvæðingu landbúnaðar 
á Íslandi hefur verið nokkuð jöfn 
eftir að umbætur hófust að einhverju 
ráði á 18. öld þrátt fyrir breytilegt 
árferði og sveiflur í efnahag. Þegar 
kemur fram í byrjun 20. aldar breytt-
ist mikið og þegar fyrstu vélarnar 

LÍFLÍF&&STARFSTARF

Mest af nýræktun túna á seinni hluta 20. aldar var unnið með jarðýtum í félagseign bænda. Hér er unnið að jöfnun ruðninga og kýfingu framræsts lands á Hvanneyri um 1960. Mynd / Magnús Óskarsson.

Vilmundur Hansen
vilmundur@bondi.is

Bjarni Guðmundsson með Nordland-handsáðvél fyrir grasfræ og fleira.  
 Mynd / Björn Þorsteinsson

Dæmi um fyrstu jarðvinnsluverkfærin sem kenna má við nútíma en voru 
öll ætluð dráttarhestum. Nemendur búvísindadeildar á Hvanneyri með 
verkfæri frá Ólafsdal vorið 1989: Frá vinstri Kristín Sverrisdóttir við hesta-
reku (moldskúffu), Lilja Guðrún Eyþórsdóttir við hestaplóg (yngri gerð 
Ólafsdalsplógs), þá Álfheiður Marinósdóttir við styttu Hjartar Snorrasonar, 
nemanda og kennara í Ólafsdal en síðan skólastjóra á Hvanneyri, og loks 
Ágúst Sigurðsson við lappaherfi.  Mynd / Gísli Sverrisson

Íslenskir ræktunarhættir:Íslenskir ræktunarhættir:

Yrkja vildi egYrkja vildi eg  jörðjörð

Norski skerpiplógurinn naut mikilla en skammærra vinsælda við ræktun 
framræstra mýra hérlendis á sjötta áratug síðustu aldar. 
  Mynd / Jón Ólafur Guðmundsson
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koma til lands eftir 1920 varð tals-
vert framfaraskot. 

Einstök verkfæri eins og til 
dæmis norski skerpiplógurinn sem 
kom til landsins upp úr 1950 naut 
mikilla vinsælda; það vildu allir 
eignast plóginn og ekkert land í 
heiminum sem flutti inn eins mikið 
af skerpiplógum og Ísland. Svo eftir 
nokkurra ára notkun fundu menn út 
að plógurinn var ofnotaður og mis-
notaður. Menn lögðu hann því til 
hliðar og tóku til við næsta verkfæri 
sem var jarðtætarinn. Í framhaldi af 
því kepptust bændur við að kom-
ast yfir tætara og hættu að plægja. 
Svona bylgjur má sjá innan um í 
tæknivæðingunni og er eitt af því 
sem virðist einkenna íslenskt þjóð-
líf en ekki bara landbúnaðinn enda 
Íslendingar vertíðar- og ákafafólk. 

Mikið af aðlögun erlendra 
aðferða að íslenskum aðstæðum 
gerðist með reynsluvísindum og 
hyggjuviti en sárafáum og satt best 
að segja óþægilega fáum rannsókn-
um. Þannig er ekki undarlegt að 
eitthvað hafi misfarist, eins og 
þegar kalið skall á á árunum milli 
1965 og 1970 og menn fundu síðar 
að sumar af orsökum þess mátti 
rekja til lélegra eða rangra rækt-
unarhátta. 

Sem betur fer hefur margt færst 
til betri vegar á seinni árum og 
jarðræktin hjá mörgum bændum 
er orðin góð og vönduð og til fyr-
irmyndar víða,“ segir Bjarni.

Endurheimt votlendis  
og skógrækt

„Þegar kemur að umræðunni endur-
heimt votlendis og að fylla upp í 
skurði, sem ég tel að mörgu leyti 
góða, er að þegar sú bylting átti 
sér stað var þurrkun votlendis og 
mýra ekki gerð af illmennsku gegn 
landinu. Á þeim tíma var hrópað 
eftir aukinni matvælaframleiðslu 
og ódýrari vörum; líka ræktun 
láglendis til þess að létta beit af af-
réttum. Vinnuaflið sem áður hafði 
verið til sveita var flutt í þéttbýlið 
til annarra atvinnuvega.

Framræsla votlendisins var leið 
bænda til að losna undan erfiðum 
og tímafrekum engjaheyskap. Það 
má því segja að með framræslu 
votlendis hafi bændur verið að 
mæta þáverandi þörf í samfélaginu 
með þeirri þekkingu sem þá lá fyrir 
og í ljósi viðhorfa er þá ríktu. Hins 
vegar var vissulega gengið harðar 
fram í framkvæmdinni en ástæða 
stóð til.

Vitanlega gerðu menn mistök 
en við skulum gæta okkar á því að 
dæma ekki eingöngu með kvarða 
dagsins. 

Í dag viljum við rækta skóg út 
um allt land en ég ætla ekki að 
verða hissa þó að eftir 20 til 30 ár 
verði sett spurningarmerki við eitt-
hvað af þeirri skógrækt þrátt fyrir 

að skógræktin í heild sinni sé hið 
besta mál.

Bjartsýnn á framtíðina

Þegar Bjarni er spurður hvort hann 
vilji spá um framtíð jarðræktar á 
Íslandi er hann fljótur til og segir: 
„Helst ekki. „Ekki nema það sem 
lýtur að þætti þekkingarinnar. Ég 
hef svo sem ekki nokkrar áhyggjur 
af því ef menn halda áfram að afla 
sér þekkingar og nýta hana með 
markvissum hætti og þá markvissari 
hætti en oft var gert á síðustu öld. Þá 
getur framtíðin ekki verið annað en 
björt. Ég óska þess einnig að okkur 
takist að auka fjölbreytni ræktunar-
innar, til dæmis með því að koma 
upp skjólrækt í meira mæli en nú 
er.“

Kennsla og Landbúnaðarsafn 
Íslands

Bjarni var ráðinn til bútæknideildar 
Rannsóknastofnunar landbúnaðar-
ins og  kennslu á Hvanneyri árið 
1971 og hann segist síðan hafa 
kennt við skólann þar mest alla 
sína tíð. Hann er búfræðingur og bú-
fræðikandidat frá Hvanneyri og að 

því námi loknu fór Bjarni til náms 
við landbúnaðarháskólann á Ási í 
Noregi og lauk þaðan doktorsgráðu 
í bútæknifræðum með áherslu á fóð-
urverkun og þurrkun og geymslu 
heys og korns. 

Að sögn Bjarna var árið 1940 
settur á fót vísir að landbúnaðarsafni 
en það lá í láginni og því var lítið 
sinnt í fjölmörg ár þar til að hann fór 
að skipta sér af safninu með aðstoð 
margra á árunum 1976–1977. Það 
átak endaði með því að árið 2008 
varð til á Hvanneyri sjálfseignar-
stofnunin Landbúnaðarsafn Íslands 
og starfaði Bjarni við safnið til 
ársins 2017. 

Áveituskurður á Söndum í Dýrafirði en áveitur voru allútbreiddur ræktun-
arháttur fyrr á tímum.  Mynd / Bjarni Guðmundsson

„Í þessari bók segir frá 
íslenskum ræktunarháttum. 
Einkum er fjallað um rækt-
un jarðar til fóðuröflunar 
vegna kvikfjáreldis eins og 
henni vatt fram, fyrst og 
fremst eftir að umbóta- og 
umbreytingaskeiðið hófst 
hérlendis. 

Ræktun manneldisjurta 
hérlendis sem og ræktun 
gróðurs til annarra landbóta, 
skjóls, skrauts og yndis á sér 
einnig merka sögu hvað 
snertir vinnubrögð, áhöld 
og verkhætti. Vonandi 
verður sú saga einnig 
skráð af einhverjum þeim 
er hana þekkir. 

Þótt gjarnan sé talið 
að umbótaskeið í ræktun 
hafi hafist á ofanverðri 
átjándu öld og þá sem angi upp-
lýsingaaldar skal því ekki gleymt 
að á öllum öldum hafa verið til 
hugvitsmenn og brautryðjendur 
sem vildu bæta og bættu verkhætti 
og vinnubrögð. Þeir bjuggu hins 
vegar oft við umkomuleysi og tak-
markaða kosti auk mislítils áhuga 
eða getu nágranna til þess að feta í 
fótspor þeirra. Hóps hinna lítt- eða 
óþekktu frumkvöðla má vel minn-
ast þegar við lesum um nafngetna 
og sögufræga brautryðjendur síð-
ari tíma og verk þeirra. 

Heyöflun var gildur þáttur 
kvikfjárhalds. Á kvikfjárhaldi 
hvíldi afkoma þjóða öðru frem-
ur. Því þurfti að rækta landið með 
einum eða öðrum hætti. Lengi vel 
var heyja einkum aflað af engjum 
og úr úthaga. Túnin, eins og við 
þekkjum þau á næstliðnum átta til 
níu áratugum, urðu síðan undir-
staða þorra hinna íslensku kvik-
fjárbúa. Í ræktun túnanna liggur 
fyrirhöfn og alúð margra bænda, 
sem þau hafa launað ár hvert með 
uppskeru allt eftir gerð sinni og 
eðli. „En nú eins og ég sagði 
þér áðan,“ skrifaði Guðmundur 
Böðvarsson, ungur og verðandi 
skáld á Kirkjubóli í Hvítársíðu, 
Ragnheiði Magnúsdóttur hús-

freyju á Hvítárbakka, „er bóndinn 
vaknaður í mér og ég spyr sjálfan 
mig í hvert skipti sem ég geng 
fram hjá þýfðum vallendismóa 
– eða mýri sem er hvít af mjúkri 
fífu: Má ég ekki gjöra þetta að 
túni?“ 

Dulinn þráður trausts og 
væntumþykju myndast. Faðir 
minn og móðurbróðir lagfærðu 
alltaf sárin á sverði túnsins 
sem ég skapaði með ógætilegri 
beitingu vélanna; hver torfusnep-
ill, sem þær reittu upp, var óðar 
settur aftur á sinn stað og stig-
inn niður svo gróið gæti um 
heilt. „Komdu aftur, mig langar 
til að sýna þér túnin mín; mér 
þykir vænst um þau af öllu sem 
ég gert um ævina“, sagði aldr-
aður borgfirskur bóndi við mig 
er við kvöddumst á hlaði hans. 
Því miður beið ég of lengi; fáum 
mánuðum síðar var hann allur. 
Sunnlenskur bóndi vissi skapa-
dægur sitt nálgast: Veikburða 
settist hann upp í dráttarvél sína 
og ók um túnspildurnar hverja af 
annarri, spildur sem hann hafði 
með fyrirhöfn ræktað og annast 
á langri búskapartíð sinni: „Mig 
langar til þess að kveðja túnin 
mín“ … sagði hann.“ 

Úr formála Yrkja vildi eg jörð

Með jarðtætaranum og heimilisdráttarvélinni gátu bændur sjálfir fullunnið land til túna; jarðtætarinn vék þó fyrir 
hentugri gerðum vélknúinna herfa, sem og plógnum er leið að lokum 20. aldar.  Mynd / Jón Ólafur Guðmundsson

Beðasléttun var ræktunartækni fyrsta skeiðs nútíma túnræktar hérlendis. 
Hún átti sér erlenda fyrirmynd en breiddist mjög út fyrir áhrif búnaðarskól-
anna. Í bókinni er sagt frá athugunum á gömlum beðasléttum.  
 Teikning / Bjarni Guðmundsson

Fornir túngarðar eru minjar um ræktun fyrr á öldum. Myndin er úr Tungunni 
í Svarfaðardal.  Mynd / Árni Einarsson

Nánari upplýsingar gefur:
Grétar Hrafn Harðarson

Sími 892-1480
Nf: gretarhrafn@simnet.is
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www.comfortslatmat.com
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Náttúruauðlind nýrra tímaNáttúruauðlind nýrra tíma
Hinn 25. júní á þessu ári var 
liðin hálf öld frá því að þeir 
Rögnvaldur Erlingsson og Hall
grímur Þórarinsson, bændur 
á Víðivöllum ytri, gróðursettu 
fyrstu trjáplönturnar í svo
nefndri Fljótsdalsáætlun. Þessi 
gróður setning markaði upphaf 
bændaskóga á Íslandi sem nú 
þekja um 21 þúsund hektara 
og eru um helmingur ræktaðra 
skóga í landinu. Í þessari grein er 
tímamótanna minnst með því að 
rifja upp aðdragandann og skoða 
afraksturinn.

Norsku ræturnar frá Örsta

Fljótsdalsáætlun átti sér langan 
aðdraganda. Rætur hennar liggja 
til Sunnmæri í Noregi þar sem 
Hans Berg, héraðsskógameist-
ari í Örsta, setti fram „Örsta-
áætlunina“ árið 1950. Hún leiddi 
til skógræktarverkefna í Norður-
Noregi og á Vesturlandinu. Hákon 
Bjarnason skógræktarstjóri og 
Valtýr Stefánsson, formaður 
Skógræktarfélags Íslands, horfðu 
til þessarar norsku áætlunar þegar 
þeir hvöttu íslensk stjórnvöld til að 
setja fjármuni í ræktun barrskóga á 
Íslandi á 6. áratugnum. Þeir töluðu 
fyrir daufum eyrum og ráðamenn 
höfðu litla trú á að hægt væri að 
stunda nytjaskógrækt hérlendis. 

Á aðalfundi Skógræktarfélags 
Íslands árið 1960 var í fyrsta sinn 
lagt til opinberlega að bændur sem 
ættu hentug lönd fengju styrki til 
skógræktar. Sem fyrr komst lítil 
hreyfing á málið enda átti skógrækt-
arhugsjónin undir högg að sækja þar 
sem ræktun norsku skógarfurunnar 
brást vonum og miklar kalskemmd-
ir urðu á trjám á Suðurlandi í apríl 
1963. 

Skóggræðsla með búskap  
kynnt á Atlavíkursamkomu

Austur á Fljótsdalshéraði sýndu lerki-
teigar góðan vöxt á sama tíma. Jónas 
Pétursson, þingmaður Austurlands, 
lagði fram þingsályktunar tillögu 
1965 um að Skógrækt ríkisins á 
Hallormsstað yrði falið að rækta 
lerki til framleiðslu girðingar staura 
til að fullnægja þörf landsmanna. 
Sama ár boðaði stjórn Skógræktar-
félags Íslands Sigurð Blöndal, 
skógarvörð á Hallormsstað, og 
Þórarin Þórarinsson, formann 
Skógræktar félags Austurlands, á 
sinn fund til að ræða hugsanlega 
Fljóts dalsáætlun. Um vorið kann-
aði Sigurður undirtektir bænda 
í Fljótsdal við skipulagðri skóg-
rækt og á Atlavíkursamkomu 
Skógræktarfélags Austurlands 
sumarið 1965 kynnti Einar G.E. 
Sæmundsen, gjaldkeri Skógræktar-
félags Íslands, hugmyndina um 
að á 25 árum yrðu 1500 hektarar í 
Fljótsdalshreppi teknir undir skóg-
rækt. 

Fjárveiting til girðingarfram-
kvæmda fékkst ekki fyrr en á fjár-
lögum 1969. Í apríl það ár fengu 
allir bændur í Fljótsdal bréf um 
skóggræðslu með búskap sam-
kvæmt Fljótsdalsáætlun, undirritað 
af skógræktarstjóra og formönn-
um Skógræktarfélags Íslands og 
Austurlands, þar sem boðað var 
til fundar í maí. Á þann fund, sem 
haldinn var í Végarði, var vel mætt. 
Í júlí fóru Baldur Þorsteinsson og 
Sigurður Blöndal í heimsókn til 
þeirra bænda sem voru reiðubúnir 
að taka þátt í verkefninu til að skoða 
fyrirhuguð skógræktarlönd. Í kjölfar 
þess var ákveðið að hefja girðingar-
framkvæmdir í landi Víðivalla ytri 
þá um haustið. Girðingunni var 
lokað sama dag og gróðursetning 
hófst, 25. júní 1970. 

Nytjaskógrækt hluti  
af auðlindum landsins

Samningar Fljótsdalsáætlunar kváðu 
á um að Skógrækt ríkisins greiddi 
allan stofnkostnað,  þ.e. girðingar, 
plöntur og gróðursetningu. Bændur 
legðu hins vegar til landið, héldu við 
girðingum og hefðu forgangsrétt að 
vinnu við skógræktina. Skógræktin 
átti að fá 10% af brúttóverðmæti af-
urða skógarins þegar farið yrði að 
nýta hann.

Fljótsdalsáætlun var hluti af 
fjárlagalið Skógræktarinnar frá 
1969 til 1989. Framkvæmdir 
urðu minni en upphaflega var 
gert ráð fyrir en verkefnið teygði 
sig fljótlega út fyrir hreppamörk 
Fljótsdals. Þær jarðir sem tóku þátt í 
Fljótsdalsáætluninni voru: Víðivellir 
ytri I og II, Brekka, Geitagerði, 

Hjarðarból, Víðivallagerði, Vall-
holt, Skriðuklaustur, Melar og 
Droplaugarstaðir auk fjögurra jarða 
í Vallahreppi: Gunnlaugsstaða, 
Mjóaness, Strandar og Vallaness. 

Tíu árum eftir að fyrstu trén voru 
gróðursett á Víðivöllum var farinn 
að sjást árangur og á Hallormsstað 
var hægt að sýna fólki hvernig þess-
ir skógarlundir yrðu í framtíðinni. 
Tiltrú manna á nytjaskógrækt jókst 
jafnt og þétt og í landgræðslu- og 
landverndaráætlun 1982–1986 var 
gert ráð fyrir fjármagni í héraðs-
skógræktaráætlanir. Nýjum kafla 
var bætt inn í skógræktarlögin árið 
1984 um nytjaskóga á bújörðum. Þar 
með var heimilað að ríkið greiddi allt 
að 80% af stofnkostnaði við slíka 
skógrækta að uppfylltum vissum 
skilyrðum. Í skýrslunni Auðlindir 
um aldamót, sem tekin var saman 
af hópi sem forsætisráðherra skipaði 
árið 1986, fékk skógrækt sérkafla og 
þar kemur fram að nytjaskógrækt 
sé raunhæfur kostur og geti „haft 
mikilvæg þjóðhagsleg áhrif og farið 
vel saman við önnur landnot, m.a. 
útivist, sumarbyggð og ýmsar grein-
ar landbúnaðar“.

Fljótsdalsáætlun fullkomnuð  
með Héraðsskógum

Vaxandi áhugi var á Héraði fyrir 
aukinni skógrækt, ekki síst sam-
hliða samdrætti í sauðfjárrækt og 
niðurskurði vegna riðuveiki. Vorið 
1989 samþykkti Alþingi þings-
ályktun þingmanna Austurlands um 
að landbúnaðarráðherra yrði falið að 
láta semja 10 ára áætlun um eflingu 
skógræktar á Fljótsdalshéraði. Tæpu 
ári síðar var skipuð verkefnisstjórn 
til að vinna að framgangi þingsálykt-
unarinnar og 27. maí 1989 samþykkti 
ríkisstjórn Íslands „að klæða skyldi 
skógi allt nýtanlegt skógræktarland 
á Fljótsdalshéraði á næstu 40 árum“.  
Haldnir voru fundir með íbúum í 
Eiðahreppi, Egilsstaðahreppi, 
Vallahreppi, Skriðdalshreppi, 
Fljótsdalshreppi og Fellahreppi til 
að kanna hug bænda. Viðtökur voru 
jákvæðar og þeir sem höfðu tekið 
þátt í Fljótsdalsáætlun vildu flestir 
ganga beint inn í nýtt verkefni. Um 
haustið var kynnt greinargerð um 
Héraðsskóga á Fljótsdalshéraði og 
unnin fjárhagsáætlun til tíu ára fyrir 
verkefnið. Fjárveitingar urðu hins 
vegar minni en vonir stóðu til og enn 
dró ríkisvaldið lappirnar. Árið 1990 
var gerð 40 ára kostnaðar- og fram-
kvæmdaáætlun fyrir 15.000 hektara 
undirlendis, samin drög að lögum 
um Héraðsskóga og samningum við 
bændur. Þá lá fyrir að allt að 90 land-
eigendur væru reiðubúnir til þátttöku 
í verkefninu. Lög um Héraðsskóga 
voru að lokum samþykkt 11. mars 
1991 frá Alþingi. Þar með var burð-
ugt afkvæmi Fljótsdalsáætlunar fætt 
og næsta áratuginn urðu til lands-
hlutabundin skógræktarverkefni 
víðar um land. Með skipulags- og 
lagabreytingum árið 2016 voru þessi 
verkefni öll felld undir nýja stofnun, 
Skógræktina.

Tvöföldun skóglendis á 60 árum

Á 6. áratugnum dreymdi frumherj-
ana íslensku um að hægt yrði að full-
nægja 80% af viðarþörf Íslendinga 
með ræktun barrskóga. Íslenskur 
viður vegur enn lítið á móti inn-
flutningi en skógarnir hafa stækkað 
og nytjar eru að aukast. Íslenskur 
iðnviður, sem er nýttur t.d. við fram-
leiðslu kísilmálms, hefur á síðustu 
árum verið á pari við innfluttan. 
En skógar landsins eiga enn langt 
í land með að anna eftirspurn eftir 
söguðum trjáviði. Árangurinn er 
samt sýnilegur. Fyrir 60 árum var 
skógarþekja landsins innan við 1%. 

Rögnvaldur Erlingsson og Hallgrímur Þórarinsson, bændur á Víðivöllum ytri I og II, við gróðursetningu á berróta 
lerki með bjúgskóflu 1970.  Mynd / Halldór Sigurðsson/Myndasafn Skógræktarinnar

Plöntunarflokkur Skógræktarinnar á Hallormsstað tók við af þeim landeigendum og settu niður þennan dag og 
þann næsta 8.100 lerkiplöntur í landi Víðivalla ytri.  Mynd / Halldór Sigurðsson/Myndasafn Skógræktarinnar

Þorsteinn Sigurðsson, læknir og formaður Skógræktarfélags Austurlands, 
horfði bjartsýnn til framtíðar 25. júní 1970 áður en gróðursetningin hófst á 
Víðivöllum.  Mynd / Halldór Sigurðsson/Myndasafn Skógræktarinnar

Jónas Pétursson, fyrrum þingmaður og einn af hvatamönnum nytjaskóg-
ræktar, talar á 10 ára afmæli bændaskógræktar í Víðivallaskógi árið 1980. 
 Mynd / Sigurður Blöndal/Myndasafn Skógræktarinnar
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Nú ná náttúrulegir birkiskógar yfir 
um 1,5% af flatarmáli Íslands, eða 
155 þús. hektara. Ræktaður skógur 
er á um 43 þús. hekturum þannig 
að skógar Íslands þekja samtals um 
2% landsins, eða tæp 4% láglendis.

Í dag er opinber stefna um að 
byggja upp skógarauðlind og nota til 
þess a.m.k. 5% af láglendi landsins 
til að efla byggð í sveitum og auka 
timburframleiðslu. Gera má ráð fyrir 
að skógrækt vaxi einnig fiskur um 
hrygg á næstu árum vegna kolefn-
isbindingar til að vinna gegn lofts-
lagsbreytingum og skógarbændur 
geta tekið þátt í því átaki. Á Héraði 
er skógarþekja láglendis komin í 
um 20% og viðarmagn nytjaskóg-
anna eykst ár frá ári. Áætlað er að 
standandi viðarmagn bændaskóga 
á Héraði verði orðið um 292 þús. 
rúmmetrar árið 2024. Það þýðir að 
æ stærra hlutfall þess skógar sem er 
fellt verður að verðmætum timbur-
afurðum eins og borðviði sem leið-
ir þá til minni innflutnings á þeirri 
vöru. 

Hálf öld er skammur  
tími í lífi skógar

Mjór er mikils vísir og lerki-
plönturnar átta þúsund sem plantað 
var fyrir hálfri öld á Víðivöllum ytri í 
Fljótsdal eru orðnar að gildum trjám 
sem er flett í borðvið. Það er við hæfi 
að á sama bæ hefur verið byggt upp 
fyrirtæki sem sérhæfir sig í að vinna 
skógarafurðir. Fljótsdalsáætlun 
hefur þannig sannað gildi sitt og sýnt 

fram á að skógrækt sem búgrein er 
raunhæfur kostur á Íslandi líkt og í 
Norður-Noregi.

En hálf öld er skammur tími í lífi 
skógar og kynslóðin sem gróðursetur 
lifir sjaldnast að sjá afrakstur erf-
iðisins. Þeir víðsýnu bændur sem 
árið 1970 lögðu lönd undir fjarlæga 
draumsýn um nytjaskóga hafa kvatt 
en yngri kynslóðir tekið við þessari 
náttúruauðlind nýrra tíma. Að líkind-
um verður það þriðja kynslóðin sem 
nýtur mestu ávaxtanna þegar haldið 
verður upp á aldarafmæli bænda-
skógræktar eftir önnur fimmtíu ár. Þá 
verða „skínandi fagrir skógar, skreyt-
andi hlíð og fjöll“ eins og Hákon 

Aðalsteinsson heitinn, skógar bóndi 
á Húsum í Fljótsdal, komst að 
orði í kvæði sínu um framtíðarsýn 
skógarbóndans. Það er við hæfi að 
ljúka greininni á síðasta erindi þess 
kvæðis.

Þýtur í bjarkarblöðum
blærinn um sumardag.
Hljómar í hjörtum glöðum
heillandi sálmalag.
Framtíðarsýn ég sé.
Læt ég um landið óma
lúðursins fögru hljóma
engill í eigin tré.

Skúli Björn Gunnarsson
Félag skógarbænda á Austurlandi
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Smíðað eftir máli

Fyrsta flokks þjónusta og ráðgjöf

Haldið var upp á 25 ára afmæli bændaskógræktar í Víðivallaskógi um 
Jónsmessu 1995. Í skóginum var sett upp sýning á gróðursetningaráhöldum 
o.fl. Þorsteinn Sigurðsson læknir stendur með staf sinn á svipuðum stað 
og aldarfjórðungi áður.  Mynd / Skúli Björn/Myndasafn Skógræktarinnar

Á 25 ára afmælinu var líka sýnd viðarvinnsla, t.a.m. framleiðsla viðarkurls og 
girðingarstaura auk þess sem ný færanleg flettisög var tekin til kostanna.  
 Mynd / Skúli Björn/Myndasafn Skógræktarinnar

Það gafst ærið tilefni til að syngja hinn hátt rómaða söng skógarmanna 
„skógarmannaskál“ á aldarfjórðungsafmælinu. Í forsöngskórnum f.v.: Sigur-
geir Þorgeirsson, aðstoðarmaður landbúnaðarráðherra, Hákon Aðalsteins-
son, skógarbóndi og veislustjóri, Jónas Magnússon, bóndi á Uppsölum, Sig-
urður Blöndal, fv. skógræktarstjóri, Gunnar Guttormsson frá Hallormsstað, 
Níels Árni Lund, deildarstjóri landbúnaðarráðuneytis og Friðjón Jóhannsson 
músíkant.  Mynd / Skúli Björn/Myndasafn Skógræktarinnar

Veisluaðstaða fyrir yfir hundrað manns var unnin úr heimafengnu timbri og 
smíðuð í rjóðri elstu lunda Víðivallaskógar. Helgi Gíslason, framkvæmdastjóri 
Héraðsskóga, að halda tölu eftir að hafa opnað samkomuna með því að fella 
tré.  Mynd / Skúli Björn/Myndasafn Skógræktarinnar

Hákon Aðalsteinsson, skáld og 
skógarbóndi á Húsum, stýrði veisl-
unni á 25 ára afmælinu með styrkri 
hendi.

Veislurjóðrið tekur vel á móti gestum aldarfjórðungi síðar. Mynd / Bjarki Jónsson

Útdráttarvél skógarbænda að störfum í 50 ára gömlum lundum. Mynd / Bjarki 
Jónsson
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Gísli Matthías Auðunsson mat
reiðslu  meistari hefur nóg að gera. 
Hann rekur þrjá veitingastaði, 
Skál! í Mathöll Hlemmi og Slippinn 
og nýopnaða hamborgarastað
inn ÉTA sem báðir eru staðsettir 
í Vest mannaeyjum. Hann er að 
leggja loka hönd á matreiðslubók 
og aðstoðar nú sauðfjár og græn
metisbændur við að halda kjöt
súpudaginn hátíðlegan.

Síðastliðin ár hefur íslensku 
kjötsúpunni verið gert hátt undir 
höfði með sérstökum kjötsúpudegi 
sem haldinn hefur verið hátíðlegur 
fyrsta vetrardag á Skólavörðustíg. 
Þar hafa veitingamenn boðið gestum 
og gangandi upp á kjötsúpur í hinum 
ýmsu útgáfum. Samkomubann 
hefur þó sett strik í reikninginn í 
ár en Landssamtök sauðfjárbænda 
og Sölufélag garðyrkjumanna hafa 
nú tekið höndum saman og með 
dyggri aðstoð frumkvöðlanna á 
Skólavörðustíg verður kjötsúpu-
dagurinn haldinn með breyttu sniði 
í ár.

Á Facebook-síðu Lambakjöts 
voru kynntar fjórar ólíkar upp-
skriftir að kjötsúpu, en Gísli tók 
saman uppskriftirnar. Þjóðin kaus 
sína uppáhaldssúpu á Facebook-
síðunni lambakjöt en kosningin 
stóð til og með 21. október. Kom 
það ekki mörgum á óvart að gamla 
góða ömmusúpan varð fyrir valinu. 
Gísli mun kenna áhorfendum að 
elda súpuna í beinni útsendingu á 
Facebook-síðunni Lambakjöt þann 
24. október klukkan 13.00. Hann 
ætlar að fara yfir hvað þarf að hafa 
í huga við val á kjöti, hvaða græn-
meti er nú í árstíð og fara yfir sögu 
kjötsúpunnar. 

Gísli er spenntur fyrir þessu 
verkefni, enda gaman að takast á 
við áskoranirnar sem fylgja kór-
ónuveirufaraldursins. „Þetta hefur 

verið sérstaklega erfitt fyrir okkur 
veitingamenn. Það er mikil óvissa í 
greininni og það er gott að fá tæki-
færi til þess að taka þátt í verk efnum 

eins og þessum þar sem viðburðum 
er ekki frestað heldur haldnir með 
breyttu sniði.“ Hann segir mikilvægt 
að reyna að bregðast við breyttum 
aðstæðum, en veitingastaðirnir 
Skál! og ÉTA hafa brugðist fljótt 
við og boðið upp á heimsendingu 
en um helgina var boðið upp á ÉTA 
pop up-viðburð á Skál! þar sem 
borgarbúar fengu tækifæri til þess 
að smakka hamborgarana sem slógu 
í gegn í Vestmannaeyjum í sumar. 
„Við verðum bara að reyna að gera 
okkar besta og halda í jákvæðnina.

Veitingastaðir og matar-
menning er mikilvægur þáttur 
í menningu okkar Íslendinga. 
Kjötsúpudagurinn minnir okkur á 
matarmenningararfinn okkar, en 
mér fannst magnað að sjá viðtök-
ur almennings. Flestir telja sína 

súpu besta og var þessi klassíska 
súpa vinsælust meðal þeirra sem 
kusu. Ég leitaði til áhugamanna 
um íslenskan mat þegar ég vann 
að uppskriftunum. Ég fékk svör frá 
50 einstaklingum og var ekkert svar 
eins. Fjölbreytileikinn sem einkenn-
ir þennan þjóðarrétt er einstakur.“  
Gísli hlakkar til að elda í beinni 
útsetningu og óskar sérstaklega 
eftir spurningum frá áhorfendum 
eða athugasemdum. „Markmiðið 
er að hafa gaman og fagna íslensku 
kjötsúpunni. Ég vona að sem flestir 
læri eitthvað nýtt og eldi síðan sína 
eigin súpu á laugardagskvöld og 
haldi kjötsúpudaginn hátíðlegan 
heima.“ Hægt verður að fylgjast 
með útsendingunni á Facebook-
síðununum Lambakjöt, Íslenskt.is 
og á Facebook-síðu Bændablaðsins.

ICELANDIC LAMB

Þegar velja skal vinnuvéla- og landbúnaðar-
dekk skipta gæði, ending og áreiðanleiki
höfuðmáli.

Maxam dekkin eru hagkvæmur kostur 
og hafa reynst vel við krefjandi aðstæður. 

Gerðu kröfur — hafðu samband við sölumenn 
okkar í síma 590 5280 og kynntu þér kosti 
Maxam dekkjanna. 
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104 REYKJAVÍK / 590 5100 / klettur.is

Hagkvæm 
dekk fyrir 
alvöru kröfur

Gísli Matthías Auðunsson matreiðslumeistari:

Ætlar að elda kjötsúpu í beinni útsendingu
– Hægt verður að fylgjast með útsendingunni á Facebook-síðununum Lambakjöt, Íslenskt.is og á Facebook-síðu Bændablaðsins

Gísli Matthías Auðunsson matreiðslumeistari.

Þjóðin kaus sína uppáhaldssúpu á Facebook-síðunni lambakjöt en kosningin 
stóð til og með 21. október. Kom það ekki mörgum á óvart að gamla góða 
ömmusúpan varð fyrir valinu. 

  LÍFLÍF&&STARFSTARF

Bænda  
55.. nóvember nóvember

Helga hlaut samfélagsverðlaun Skagafjarðar:
Ötult starf í félags- og framfaramálum
Helga  Sigurbjörnsdóttir hlaut 
sam f élags verðlaun Skagafjarðar 
fyrir árið 2020 og tók hún við verð
laununum á heimili sínu á Sauðár
króki. Samfélagsverðlaun Skaga
fjarðar voru nú veitt í fimmta sinn.

Helga Sigurbjörnsdóttir hefur lagt 
drjúgan skerf til félags- og framfara-
mála á Sauðárkróki í marga áratugi. 
Starfaði hún hjá Sveitarfélaginu 
Skagafirði í rúmlega 40 ár, lengst af 
sem leikskólastjóri og lagði grunninn 
að því faglega og umhyggjusama 
starfi sem leikskólarnir sinna í 
Skagafirði.

Auk langs og farsæls starfsfer-
ils í þágu barna á Sauðárkróki hefur 
Helga verið mikilsvirt og öflug kven-
félagskona og formaður Kvenfélags 
Sauðárkróks um árabil. Sem slík 
hefur hún verið í forystu margra 
brýnna og mikilvægra samfélags-
mála, bæði vegna ýmissa félagslegra 

verkefna, eins og t.d. söfnun fjármuna 
til kaupa á lækningatækjum o.þ.h., 
en ekki síður verkefna sem snúa að 
velferð einstaklinga og fjölskyldna í 
gegnum sjúkrasjóð Kvenfélagsins. 
Þau verkefni fara ekki alltaf hátt.

Þá hefur Helga verið ötul við að 
kenna þjóðbúningasaum og verið 
óþreytandi við að hvetja konur til 
að bera búninginn við ýmis tækifæri. 
Helga er núverandi formaður Félags 
eldri borgara í Skagafirði. Þar eins 
og annars staðar er hún óþreytandi í 
störfum í þágu eldri borgara. Helga 
hefur lagt hönd á plóg í fjölmörgum 
forystu- og framfaraverkefnum um 
tíðina.

„Helga er vel að verðlaununum 
komin enda hefur hún sannarlega 
borið samfélag sitt sér fyrir brjósti og 
lagt á sig ómælt starf öðrum til hags-
bóta“, segir á vef Sveitarfélagsins 
Skagafjarðar.  /MÞÞ

Helga Sigurbjörnsdóttir ásamt Gunnsteini Björnssyni, formanni atvinnu-, 
menningar- og kynningarnefndar Sveitarfélagsins Skagafjarðar. 
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Verkefnið Krakkar kokka, sem 
Matís hefur þróað síðustu tvö ár, 
er hugsað sem eitt af skrefunum í 
átt að sjálfbærnimarkmiðum Sam
einuðu þjóðanna. 

Nú hefur það tengst Evrópu verk
efninu WeValueFood, sem hefur það 
að markmiði að fræða börn meðal 
annars um sjálfbærni, fæðuauðlind
ir, umhverfisáhrif, næringu og stað
bundna matargerð. 

ViðMetumMat á Íslandi

Að sögn Rakelar Halldórsdóttur, 
verk efna stjóra hjá Matís, var Krakkar 
kokka fyrst prufukeyrt haustið 2018 í 
Skagafirði; í Grunnskólanum austan 
Vatna og í Varmahlíðarskóla og haustið 
2019 var verkefnið aftur prufu keyrt og 
þá hjá Laugarnesskóla í Reykjavík. 

„Nú hefur Krakkar kokka verið 
tengt Evrópuverkefni sem við hjá 
Matís erum að vinna að og heitir 
WeValueFood, eða „ViðMetumMat“, 
og er markmið þess að auka matar
vitund og matarþekkingu evrópskra 
barna. Það er styrkt af EITFood, sem 
er undirstofnun Evrópusambandsins. 
Aðildarlöndin þrjú, Ísland, Bretland 
og Spánn, vinna að þessu markmiði 
hvert með sínum hætti. 

Hjá okkur á Íslandi eru nokkr
ir skólar, bæði í Reykjavík og í 
Borgarfirði, að vinna að Krakkar 
kokka þessa haustönn í samstarfi við 
Matís og Háskóla Íslands sem hluti af 
Evrópuverkefninu. Þannig fá 11–12 
ára börn í þessum skólum fræðslu 
um fæðuauðlindir Íslands, sjálfbærni, 
nærumhverfisneyslu, matarhefðir 
og matreiðslu. Þau heimsækja svo 
frumframleiðendur á svæðinu (bænd
ur eða aðra), eða sækja aðföng beint 
í náttúruna; til að mynda tíndu börn 
í einum skólanna ber í haust, börn í 
öðrum skóla náðu í ferska uppskeru 
úr skólagörðum og börn úr enn 
öðrum skóla heimsóttu kúabónda á 
svæði sínu og fengu mjólk með sér. 
Svo elda börnin máltíð úr því hráefni 
sem sótt var og allt verkferlið, frá 
öflun hráefnisins til matreiðslunnar 
og þess að neyta matarins saman, 
taka börnin sjálf upp á myndband 
sem þau klippa til sjálf og skreyta 
með tónlist, textum og öðru,“ segir 
Rakel.

Mun matarvitund
 og þekking aukast?

Rakel segir að mikið sé lagt upp úr 
því að vinnan sé skemmtileg og það 
sé leikur í henni, en úrvinnslan verði 
á fræðilegum nótum. „Myndböndin 
eru einkar skemmtileg þar sem þau 
eru gerð með handbragði og sýn 
barnanna sjálfra og það er aðdáunar
vert hvað börn eru orðin slungin í að 
nota tæknina til að skapa skemmti
legt og fræðandi efni. Þarna eru börn 
því að gera fræðsluefni um matar
auðlindir síns svæðis, hráefnisöflun 
og eldunaraðferðir, fyrir önnur börn, 
og það er einmitt það sem börn í dag 
sækja í, það er að skoða myndbönd af 
öðrum börnum við leik og skemmtun 
á YouTube, TikTok og svo framvegis. 

Háskóli Íslands sér um fram
kvæmd og úrvinnslu upplýsinga 
sem safnað er með spurningakönnun 
sem börnin svara fyrir og eftir fram

kvæmd verkefnisins, en markmiðið 
er að fá upplýsingar um hvort mat
arvitund og þekking barnanna eykst 
með verkefninu. Sambærileg spurn
ingakönnun er einnig lögð fyrir börn 
sem vinna að svipuðum verkefnum 
í samstarfslöndunum, þó í öðrum 
útfærslum. Niðurstöður munu gefa 
okkur hugmyndir um hvaða leiðir eru 
árangursríkastar í þessu samhengi.“

 
Lærdómur með skemmtimennt

Mennta og menningarmálaráðherra 
er verndari verkefnisins Krakkar 
kokka. „Það segir mikið um mikil
vægi menntunar barna á þessu sviði,“ 
segir Rakel. „Enda getur ekkert sam
félag þrifist án fæðu og aukin sjálf
bærni í fæðukerfinu er mikilvæg til 
framtíðar. 

Prufukeyrslur á verkefninu 
Krakkar kokka hafa leitt í ljós að 
skemmtimennt eins og Krakkar 
kokka virðist tilvalin leið til að ná 
til barna í dag enda mikilvægt að 
uppfræða komandi kynslóð um 
nærumhverfisneyslu og ábyrga 
nýtingu fæðuauðlinda, ekki síður 
en hvernig við matreiðum úr fæðu
hráefni. Skemmtileg upplifun af 
vettvangsferðum eykur matarvit
und barnanna og þekkingu þeirra á 
uppruna matarins og sjálfbærri og 
ábyrgri neyslu. Ein spurninganna 
sem við spyrjum í verkefninu er: 
„Hvað myndir þú borða ef engin 
búð væri nálægt?“ Þessi spurning 
vekur börnin til umhugsunar um 
hvaða val við höfum ef við getum 
ekki keypt matinn innpakkaðan úr 
búðinni, svo sem hvað við getum 
borðað úr nærumhverfi okkar, hver 
framleiðir fæðuafurðir á svæðinu 
og hvað má borða beint úr náttúr
unni. Verkefnið eykur líka skilning 
barnanna á samfélagi sínu, því að 
þau átta sig á því að með því að 
velja staðbundnar fæðuafurðir erum 
við að styrkja og styðja okkar eigið 
samfélag, styðja við framleiðend
ur á okkar svæði, tryggja atvinnu, 
minnka mengun þar sem matur
inn er ekki fluttur langar leiðir til 
okkar og við förum einnig betur 
með matinn því við sjáum hvaðan 
hann kemur og skiljum að vinna og 
alúð hefur verið lögð í framleiðslu 
hans, eða að gjöful náttúran hefur 
ræktað hann fyrir okkur að njóta og 
vera þakklát fyrir.

 Við vonumst til að á næstu 
önnum muni fleiri 
skólar taka verkefnið 
upp sem hluta af 
heimilisfræðikennslu 
eða sem þverfaglegt 
verkefni margra 
greina og við fögnum 
öllum fyrirspurnum 
skóla,“ segir Rakel.
Verkefn i s lýs ing 
Krakkar kokka fyrir 
skóla má finna í 
gengum vef Matís, 
en þar eru líka mynd
bönd skólabarna úr 
verkefninu.  /smh

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

VEL BÚIN  
Í VETUR!
Dynjandi býður upp á vinnu- 
og vetrarfatnað sem uppfyllir 
ströngustu kröfur markaðarins.
Hafðu samband.
Við veitum þér faglega aðstoð. 
 

Austurvegi 69
800 Selfoss 

480 0400  
jotunn.is

jotunn@jotunn.isLANDBÚNAÐARDEILD AFLVÉLA

PRONAR PDF 340 (C)
Framsláttuvél - Vinnslubreidd: 3,4m

með knosara
2.575.000 án vsk.

án knosara
1.997.000 án vsk.

PRONAR PDT 340
Miðjuhengd sláttuvél.

Vinnslubreidd: 3,4m
Kr. 1.615.000 án vsk.

PRONAR PDD 830
Sláttuvél (fiðrildi)

Vinnslubreidd: 2x3m
Kr. 3.115.000 án vsk.

PRONAR PWP 530
4 stjörnu snúningsvél, lyftutengd.

Vinnslubreidd: 5,3m
Kr. 1.225.000 án vsk.

PRONAR ZKP 420
Einnar stjörnu rakstrarvél. Lyftutengd.

Vinnslubreidd: 4,0-4,5m
Kr. 875.000 án vsk.

PRONAR ZKP 800
Miðjuvél

Vinnslubreidd: 7-8m
Kr. 3.369.000 án vsk.

PRONAR PWP 770
6 stjörnu snúningsvél. 

Vinnslubreidd: 7,7m
Kr. 1.665.000 án vsk.

PRONAR PDT 300
Miðjuhengd sláttuvél

Vinnslubreidd: 3,0m
Kr. 1.495.000 án vsk.
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Alvöru heyvinnutæki
Hausttilboð á Pronar heyvinnutækjum!

2.240.250 
án vsk.

1.737.390 
án vsk.

1.405.050 
án vsk.

2.710.050 
án vsk.

2.931.030 
án vsk.

1.300.650 
án vsk.

761.250
án vsk.

1.627.253 
án vsk.

1.065.750 
án vsk.

Verkefnið Krakkar kokka tengist Evrópuverkefni:

Markmiðið að auka matar-
vitund og matarþekkingu

LÍFLÍF&&STARFSTARF

Rakel Halldórsdóttir, verkefnastjóri 
hjá Matís.

Frá þátttöku íslenskra barna í verkefninu Krakkar 
kokka.

 

 

 

• Bárujárn í ýmsum litum 
• Áfellur úr stáli í ýmsum litum 
• Stuttur afgreiðslutími 
• Gott verð  
• Persónuleg þjónusta 

 

Bárujárn og gluggar í miklu úrvali 
 

sinus18.is   -   18sinus18@gmail.com   -   7722643 
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Pipar er eitt elsta og vinsælasta 
krydd sem maðurinn leggur sé 
til munns og viðskipti með pipar 
eru um 1/5 af öllum kryddvið-
skiptum í heiminum. Þrátt fyrir 
að pipar hafi verið dýr fyrr á 
tímum hefur alltaf verið til efnað 
fólk, líka á Íslandi, sem gat leyft 
sér meira en almúginn. Pipars er 
getið í íslenskri lækningabók frá 
um 1500 og í handriti frá 1820 
sem kallast Pipar í allan mat.  

Áætluð heimsframleiðsla af 
þurrkuðum pipar árið 2018 var 
um 752 þúsund tonn en gert er ráð 
fyrir að framleiðslan verði komin í 
840 þúsund tonn árið 2025 sem er 
rúmum 400 þúsund tonnum meira 
en árið 2014. 

Víetnam er langstærsti fram-
leiðandi þurrkaðs pipars í heimin-
um og framleiddi 163 þúsund tonn 
árið 2018. Indónesía er í öðru sæti 
með 89 þúsund tonn, Indland í því 
þriðja með 53, Brasilía með 42 og 
Kína í fimmta sæti og framleiddi 
árið 2018 um 31 þúsund tonn af 
þurrkuðum piparkornum. 

Samkvæmt upplýsingum á 
heimasíðu Hagstofunnar voru 
flutt inn tæp 28 tonn af þurrkuð-
um heilum pipar til landsins árið 
2019 og um 38 tonn af þurrk-
uðum, pressuðum eða muldum 
pipar sama ár. Mestur er inn-
flutningurinn frá Bandaríkjum 
Norður-Ameríku, rúm átta tonn 
af þurrkuðum heilum pipar og rúm 
tíu tonn af þurrkuðum, pressuðum 
eða muldum pipar. 

Í ofangreindum tölum er ekki 
gerður greinarmunur á hvers 
konar litaútgáfa af svörtum pipar 
er að ræða þar sem svartur, hvítur, 
grænn og rauður pipar er unninn úr 
sama aldini á mismunandi þroska-
stigi. Einnig verður að gæta þess 
að rugla ekki saman belgpipar, 
eins og chili- og cayenne-pipar 
og við pipar af ættkvíslinni Piper. 

Ættkvíslun Piper
og tegundin nigrum

Fjöldi tegunda innan ættkvíslarinnar 
Piper er talinn vera á milli eitt til 
tvö þúsund. Breytileikinn milli 
tegunda er líka mikill þar sem um 
getur verið að ræða jurtir, runna, 
lítil tré og klifurplöntur. Tegundir 
innan ættkvíslarinnar finnast flestar 
villtar á láglendi og sem undirgróður 
í hitabeltinu beggja vegna miðbaugs 
og hærra til fjalla í þokuskógum 
hitabeltisins. Ein tegund, P. kadsura, 
finnst villt á suðurodda Japan og á 
Kóreuskaga og ein, P. cenocladum, 
lifir í sambýli við maura sem eiga sér 
bústað í holum stöngli plöntunnar. 
Tegundirnar eru yfirleitt áberandi 
þar sem þær vaxa. Aldin þeirra 
kallast almennt piparkorn og sjá 
fuglar aðallega um að dreifa þeim 
í náttúrunni. 

Fjöldi tegunda af ættkvíslinni 
Piper eru hafðar sem skartplöntur í 
görðum í hitabeltinu eða sem potta-
plöntur á kaldari svæðum. Nokkrar 
tegundir eru á hröðu undanhaldi 
í náttúrunni og jafnvel í útrým-

ingarhættu vegna skógarhöggs en 
aðrar teljast ágengar þar sem þær 
hafa náð rótarfestu í nýjum heim-
kynnum. Sú tegund sem við þekkj-
um best er Piper nigrum en pipar er 
unninn er úr aldinum plöntunnar.

P. nigrum er fjölær, viðarkennd 
klifurplanta sem nær um fjögurra 
metra hæð þar sem hún vex upp 
eftir trjám í náttúrunni eða staur-

um í ræktun. Blöðin stakstæð, 5 til 
10 sentímetrar að lengd og 3 til 6 
að breidd. Blómin fjólublá, smá og 
20 til 30 saman á 4 til 8 sentímetra 
löngum stilk sem vex út frá blaðöxl-
um. Blómstilkurinn lengist í 7 til 15 
sentímetra eftir frjóvgun blómanna 
og aldinmyndun hefst. Aldinin mörg 
saman, hnöttótt og um 5 millimetrar 
í þvermál  og með einu fræi og kall-
ast steinaldin. Græn í fyrstu en verða 
rauð með auknum þroska.

Uppruni og saga

Piparplantan er upprunnin í Suður- 
og Suðaustur-Asíu og talið að nytjar 
á henni nái allt að 10 þúsund ár aftur 
í tímann. Minjar um notkun pipars 
fundust við fornleifarannsóknir í 
hellum í Norður-Víetnam þar sem 
Hoabinhian-fólkið bjó fyrir rúmum 
10 þúsund árum. Minjar um pipar og 
fleiri plöntum hafa einnig fundist í 
svonefndum Andahellum á Taílandi 
þar sem fólk hafði búsetu fyrir 10 til 
12 þúsund árum. Talið er að á báðum 
stöðum hafa piparnum verið safnað í 
náttúrunni til nytja. Pipar hefur verið 

notaður til matargerðar á Indlandi frá 
því tvö þúsund árum fyrir upphaf 
okkar tímatals. 

Pipar í notkun fyrr á öldum var 
oftar en ekki P. longum, eða lang-
pipar eins og hann kallast, og saga 
hans og P. nigrum oft tengd en í dag 
er nánast allur pipar unninn úr P. 
nigrum. 

Svörtum piparkornum var 
troðið í nasir Ramessar II faróa í 
Egyptalandi, uppi 1279 til 1213 f. 
Kr, þegar hann var gerður að múmíu 
til varðveislu. Lítið annað er vitað 
um nytjar á pipar í Egyptalandi á 
þeim tíma eða hvernig hann barst 
til landsins frá Suður-Asíu. 

Grikkir og Rómverjar þekktu 
bæði til P. longum og P. nigrum á 
fjórðu öld f. Kr. og kölluðu báðar 
gerðir pipar. Mögulegt er að pipar 
hafi borist til Grikklands með 
Alexander mikla, uppi 356 til 323 
f.Kr,. Það stemmir illa við, ef satt 
er, að gríski læknirinn Hippokrates, 
upp 400 til 370 f.Kr. og læknaeiður-
inn er kenndur við, hafi talið pipar 
vera lækningajurt og að svartur og 
langpipar kæmi af sömu plöntunni 
þar sem hann var upp fyrir tíma 
Alexanders. 

Kryddið var dýrt á þeim tíma og 
því einungis á færi vel stæðra borg-
ara að neyta þess. Eftir að Rómverjar 
lögðu undir sig Egyptaland um 30 f. 
Kr. voru tíðar skipaferðir til Indlands 
og að sögn rómverska heimspekings-
ins og kortagerðarmannsins Strabo, 
uppi 64 f. Kr. til 24 e. Kr., sigldu allt 
að 120 kaupskip frá Rauðahafi um 
Amed- og Arabíuflóa til Indlands, 
Kína og víðar í Suðaustur-Asíu á 
hverju ári. Meðal varnings sem 
skipin fluttu með sér til Evrópu 
voru krydd og ekki síst pipar sem var 
þyngdar sinnar virði í gulli og stund-
um kallað svart gull. Rómverski 
náttúrufræðingurinn og rithöfundur-
inn Pliny eldri, uppi 23 til 79 e. Kr., 
segir í Naturalis Historia að pund af 
löngum pipar hafi kostað 15 denarí, 
pund af hvítum pipar sjö denarí og 
sama magn af svörtum pipar fjögur 
denarí. Pliny, sem virðist hafa verið 
nöldursamur nískupúki, kvartar 
líka undan því í ritinu að pipar sé 

HELSTU NYTJAJURTIR HEIMSINSHELSTU NYTJAJURTIR HEIMSINS

Svartur piparSvartur pipar  er konungurer konungur  kryddsinskryddsins
Vilmundur Hansen
vilmundur@bondi.is

Svartur, rauður og grænn pipar.

Svartur pipar í návígi.

Græðlingur af Piper-nigrum.

Grænjaxlar af svörtum pipar.
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svo eftirsóttur  að á hverju ári eyði 
Rómverjar gríðarlegu fé í að kaupa 
pipar frá Indlandi og að verðið sé 
svo hátt að um hreint rán sé að ræða.  

Eftir fall Rómar urðu Arabar 
stórtækir í verslun með krydd og 
þar með pipar og stjórnuðu versl-
uninni í Evrópu gegnum hafnirnar í 
Feneyjum og Genúa og grundvall-
aðist ríkidæmi þeirra borgríkja á 
kryddverslun. 

Árið 1494 gerðu Spánverjar og 
Portúgalar með sér samning sem 
kenndur er við Tordersilla á Spáni 
þar sem þjóðirnar skiptu heiminum 
í yfirráðasvæði og fengu Portúgalar 
þann hluta heimsins sem pipar var 
upprunninn í sinn hlut. 

Árið 1498 var Portúgalinn Vasco 
da Gama, uppi 1460 til 1524, fyrstur 
manna ásamt áhöfn sinni til að 
sigla fyrir Góðrarvonarhöfða syðst 
í Suður-Afríku og áfram þá leið 
til Indlands. Í kjölfar þess gerðu 
Portúgalar sig gildandi í kryddvið-
skiptum og sérstaklega með pipar 
og urðu einráðir á þeim markaði 
um tíma eða þar til Hollendingar 
og Bretar komu til sögunnar á 17. 
öld og fram á 19. öld. 

Árið 1591 sigldi hollenski land-
könnuðurinn Frederick de Houtman, 
uppi 1571 til 1627, til Indónesíu. 
Í framhaldi af því sölsuðu Holl-
end ingar undir sig kryddviðskipti 
Portúgala og voru einráðir um þau 
þar til Bretar ýttu Hollendingum til 
hliðar snemma á 19. öld. 

Á hollensku er til hugtakið 
peperduur og þýðir að eitthvað sé 
rándýrt og um tíma voru piparkorn 
gjaldgeng sem gjaldmiðill í Evrópu 
fyrir leigu, skatta og sem heiman-
mundur brúðar. 

Eftir að Indland varð hluti af 
breska heimsveldinu seint á 18. öld 
kom nánast allur pipar sem fluttur 
var til Evrópu, Miðausturlanda og 
Norður-Afríku frá Malabar-héraði 
á suðvesturodda Indlands. 

Pipar í Kína

Ef marka má lýsingu sem kínverska 
skáldið og landkönnuðurinn Tank 
Meng sendi Wu sjötta keisara Han-
veldisins, uppi 157 til 87 f.Kr., er 
mögulegt að pipar hafi verið þekktur 
í Kína við landamæri Indlands á 
annarri öld fyrir Krist.

Á þriðju öld er talað um svartan 
pipar í Kína sem hujiao erlendan 
pipar en hann er ekki nefndur í 
kínverskum fjórðu aldar ritum sem 
lýsa kryddum í notkun í landinu þrátt 
fyrir að langpipar sé nefndur. Þegar 
kemur fram á 12. öld virðist svartur 
pipar vera orðin vinsæl viðbót við 
kínverska matargerð. Markó Póló, 
uppi 1254 til 1324, segir í ferðasögu 
sinni að svartur pipar njóti mikilla 
vinsælda í Kína á 13. öld og að 
gríðarlegt magn af því sé flutt til 
landsins á hverju ári. 

Farið var að rækta pipar í stórum 
stíl á Java, Sunda-eyjum, Súmötru, 
Madagaskar, Malasíu og víðar í 
Suðaustur-Asíu í lok 15. aldar og var 
megnið af uppskerunni seld til Kína.

Pipar á norðurslóðum

Í bókinni Pipraðir páfuglar – 
Matargerðarlist Íslendinga á mið-
öldum eftir Sverri Tómasson segir 
meðal annars um pipar: „Margir nor-
rænir menn dvöldust í Miklagarði 
við hirð keisarans þar. Það er rétt 
hugsanlegt að Væringjar, eins og 
nefndust þeir menn sem voru á mála 
hjá keisaranum, hafi flutt með sér 
pipar norður á bóginn sem og aðra 
munaðarvöru.“

Danski grasafræðingurinn Henrik 
Harpestræng, uppi 1164 til 1244, 
sagði pipar góðan við meinsemdum 
í lifur og maga og Svíinn Carl von 
Linnaeus, uppi 107 og 1778, taldi 
pipar einnig til lækningajurta. Hann 
varaði reyndar konur við að neyta 
hans eftir samræði vildu þær verða 
barnshafandi og segir því í raun að 
pipar geti virkað sem getnaðarvörn. 

Nafnaspeki 

Heitið pepper á ensku er upprunnið 

í sanskrít, pippali, og var upphaf-
lega heitið á langpipar. Grikkir og 
Rómverjar til forna breyttu orðinu 
í peperi á grísku og piper á latínu 
sem ættkvíslaheitið er dregið af. 
Tegundarheitið nigrum þýðir svart. 

Á fornensku kallaðist kryddið 
pipor, Rómverjar kalla það pipir, 
Pólverjar czarny pieprz, Ítalir segja 
pepe nero, Hollendingar peper, 
Frakkar poivre og Þjóðverjar pfeffer. 
Í Finnlandi segir fólk mustapipuri, í 
Svíþjóð svartpeppar og Danmörku 
sort peber en á íslensku er almennt 
talað um pipar. 

Nytjar

Viðskipti með pipar, svörtum, hvítum 
grænum og rauðum, eru um 1/5 af 
öllum kryddviðskiptum í heiminum 
í dag og pipar eitt mest notaða krydd 
í heimi.

Langpipar er talsvert notaður sem 
krydd í Asíu auk þess sem piparkorn 
og lauf P. guineense eru vinsæl sem 
slíkt í Vestur-Afríku og í Mexíkó er 
P. auritum vinsæll til matargerðar. 
Lauf P. lotot er vafið um kjöt áður 
en það er grillað í Indókína og rætur 
og stönglar P. chaba eru þurrkaðir 
og notaðir sem krydd í Bangladess. 

Þrátt fyrir að svartur, hvítur, 
grænn og rauður pipar sé unninn úr 
sama aldini á mismunandi þroska-
stigi er nokkur munur á bragði 
kryddsins eftir þroska. Svartur pipar 
er gerður úr ristuðum lítt þroskuðum 
aldinum á meðan þau eru enn græn. 
Hvítur pipar er gerður úr fræjum full-
þroskaðra piparaldinna. Grænn pipar 
er gerður úr óþroskuðum aldinum 
og oft seldur ferskur eða pæklaður 
á mörkuðum í Asíu. Rauður pipar 
er unninn úr þroskuðum aldinum 
plöntunnar. 

Margar tegundir innan ættkvíslar-
innar Piper hafa verið og eru enn 
notaðar í jurtalækningum. P. cubeba 

er vel þekkt í alþýðu lækningum og P. 
darienense var um tíma notuð til að 
bragðbæta sígarettutóbak en Kuna-
fólkið í Brasilíu notaði tegundina 

sem eitur til að lama fiska við veið-
ar. Efni sem unnið er úr P. matico er 
sagt sótthreinsandi og bólgueyðandi 
og það er unnin olía úr P. niger og P. 
longum og á eyjum í Kyrrahafinu er 
unninn kava-drykkur úr P. methystic-
um sem er sagður auka hugarró og 
vellíðan. 

Svartur pipar var í eina tíð sagður 
losandi fyrir harðlífi og meðal annars 
góður gegn svefnleysi, munnangri, 
sólbruna, tannpínu og til að herða 
slátrið til Venusarleikja. 

Helsta bragðefnið í pipar kallast 
piperine og er það helsta ástæða þess 
að fólk hnerrar af pipar þar sem efnið 
veldur pirringi í nefinu. Pipar miss-
ir bragð með uppgufun og í mikilli 
birtu og því best að geyma það í 
loftþéttum umbúðum á dimmum og 
fremur köldum stað. 

Í svonefndri Dyflinnarbók, sem 
er lækningabók, skrifuð um 1500 
undir handleiðslu íslenskrar aðals-
ættar Skarðverja frá Skarðsströnd í 

Dalasýslu, segir: „… Pipar dugar og 
við hósta, sjúka lifur, kaldan maga: 
minnkar verk í sinum, hreinsar brjóst 
og er gott við kviðarkreppu. Pipar 
leysir kulda og vætu þá sem verður 
í manns maga … Pipar blandaður 
við egg skærir myrk augu ef það er 
smurt í. Stappast pipar með oleum, 
við því er gott að smyrja líkama við 
skjálftasótt.“

Ólína Þorvarðardóttir nefnir 
pipar nokkrum sinnum til sögunnar 
í bókinni Lífgröf og leyndir dómar. 
Í bókinni segir hún frá svartbók 
frá 16. öld, en svo nefndust bækur 
sem kenndar voru við galdra. „Ein 
þekktust svartbókanna svokölluðu 
er sú sem fannst í marmarakistu í 
Wittenbergakademíunni í Þýskalandi 
árið 1520. […] Meðal ráða sem gefin 
eru í þessari svartbók er aðferð til að 
forða því að maður verði ofurölvi. 
Skal maður taka lunga úr sauðkind – 
helst hrúti – sjóða vel í vatni, þurrka 
síðan saman við pipar og eta.“

Ræktun

P. nigrum þrífst best í heitu og röku 
loftslagi hitabeltisins þar sem úr-
koma er um 2.000 millimetrar á ári. 
Plantan hættir að vaxa fari hitinn 
niður fyrir 10° og upp fyrir 40° á 
Celsíus. Hún kýs vel framræstan og 
næringarríkan jarðveg með pH 5,0 
til 6,5. 

Auðvelt er að fjölga svörtum 
pipar með græðlingum og fræ 
plöntunnar spíra auðveldlega. Í fram-
leiðslu er pipar yfirleitt fjölgað með 
græðlingum til að viðhalda góðum 
afbrigðum. Dæmi um algeng afbrigði 
í ræktun eru Lampong frá Indónesíu, 
Tellicerry og Malabar frá Indlandi, 
Sarawak frá Malasíu og Talamanca 
frá Ekvador. Hvert þessara afbrigða 
er sérstætt þegar kemur að sýru, 
sætleika, festu kornanna og pipar-
keim. 

Plantan blómstrar að jafnaði 
þremur til fjórum árum eftir sáningu 
en fyrr sé hún ræktuð af græðlingum 
og eru aldinin uppskorin ári síðar. 
Nánast öll piparkorn í framleiðslu 
eru handtínd.

Pipar á Íslandi

Í Medicalia eða Lǽknisfrǿði frá 
1250 segir að „til að skírrar raustar. 
Tak pipar ok tygg og haf í munni 
þér lengi.“ 

Í Lífgrös og leyndir dómar vitnar 
höfundur meðal annars í lækninga-
ráð frá 13. öld. „Elsta íslenska lækn-
ingahandritið, Gersemin gamla […], 
býður upp á forvitnileg lækninga-
ráð…“ Þar er sagt að gott sé að leggja 
saur við sár dag og nótt „síðan skal 
taka svína gall eða nauta eða geita 
og stappa við salt svo sem pipar. Og 
legg við sárum kveld og morgun í 
annað sinn. Það græðir einkum vel.“

Höfundur Pipraðra páfugla vitn-
ar til Elís sögu og Rósamundu, sem 
talin er vera sett saman á 13. öld, 
þar sem söguhetjan Elís kemur „að 
tveimur ræningjum sem sitja að 
snæðingi, gerir sig heimakominn 
og grípur þann mat sem þeir höfðu 
með sér, en það voru tveir páfuglar 
og ein álft með góðu piparsbríni.“

Á Landsbókasafninu er varð-
veitt stórmerkilegt handrit Eggerts 
Ólafssonar frá 1820 sem ber heitið 
Pipar í öllum mat. Í handritinu, sem 
er um 22 blaðsíður, er fjallað um 
matargerð, meðal annars úr íslensk-
um jurtum og sveppum, og mælir 
Eggert með að bæta pipar og fleiri 
kryddum út í súpu úr íslenskum 
sveppum. 

Í öðrum árgangi af Íslendingur 
1862, í grein sem kallast Um notk-
un ýmislegs manneldis, sem nú 
liggur því nær ónotað hjá oss furð-
ar höfundur sig meðal annars á að 
Íslendingar hafi ekki borðað söl með 
soðnum fiski eða kjöti. Sér í lagi ef 
sölin væru soðin í mauk og krydduð 
með sykri, engifer eða pipar. 

Eftir aldamótin 1900 fer að 
bera talsvert á pipar á auglýsingum 
nýlenduvöruverslana og í matarupp-
skriftum í blöðum og í dag er hann 
sjálfsagt krydd á langflestum heim-
ilum landsins.

Pipartínsla. Mynd úr ferðasögu Markó Póló. 

Svartur pipar í ræktun. 

Langpipar (Piper longum).

Blómin fjólublá, smá og 20 til 30 
saman á 4 til 8 sentímetra löngum 
stilk sem vex út frá blaðöxlum.



Bændablaðið | Fimmtudagur 22. október 202038

BÆKURBÆKUR&&MENNINGMENNING

Geirfuglinn:

Fuglinn sem gat ekki flogið
Dr. Gísli Pálsson mannfræðing-
ur sendi nýlega frá sér bók sem 
fjallar um geirfuglinn eða Fuglinn 
sem gat ekki flogið. Fuglinn þótti 
góður til matar og varð aldauða 
með drápi síðustu tveggja fugl-
anna við Eldey árið 1844. Gísli 
segir mikla gerjun í mannfræði 
sem felist meðal annars í ákalli um 
að fræðin verði ekki eins mann-
hverf og þau hafa oft verið.

Gísli segist lengi hafa haft áhuga 
á tengslum manns og náttúru og 
meðal annars kennt námskeið við 
Háskóla Íslands sem hét Maður 
og náttúra um tíma. „Í gömlum 
mannfræðirannsóknum er oft fjall-
að um nánasta umhverfi, landið 
sem hjarðmenn nýta eða hjarnið á 
Inúítaslóðum og hafið við sjávar-
plássin, og smám saman hefur orðið 
til það sem er kallað umhverfis-
mannfræði. Mannfræðingar hafa 
því alltaf haft umhverfið með í 
rannsóknum sínum, því til að skilja 
hvernig fólk hegðar sér og hugsar 
verður við að vita hvort það ræktar 
plöntur, gerir út á sjó svo dæmi séu 
tekin.“ 

Íslendingar sakbitnir  
vegna geirfuglsins 

Geirfuglinn á sér nokkuð sérstaka 
sögu í hugum margra Íslendinga og 
margir muna eflaust eftir því þegar 
uppstoppaður geirfugl var keyptur 
á uppboði hjá Sotheby´s í London 
árið 1971. 

„Ég held að Íslendingar hafi 
alltaf haft áhuga á geirfuglinum, 
kannski eilítið sakbitnir yfir því að 
sennilega hafi síðustu geirfuglarnir 
verið felldir hér við land. Þrátt fyrir 
að í raun hafi verið búið að veita 
stofninum sem slíkum rothögg á 
Nýfundnalandi mun fyrr.“

Maðurinn hluti af 
náttúrunni

„Lengi vel var í mannfræði 
eins og öðrum fræðum 
ríkjandi tvíhyggja. Hér er 
náttúran og umhverfið sem 
við búum við eins og það 
var orðað og svo maðurinn 
sem skapar einhvers konar 
mannlíf, rétt eins og við 
dönsum á sviði ofar nátt-
úrunni. Í seinni tíð hafa 
mannfræðingar bent á að 
þessi tvískipting gangi 
ekki því maðurinn sé hluti 
af náttúrunni en ekki að-
skilinn frá henni og lifi í 
félagi við dýr og plöntur.“

Gísli segir að sem 
mannfræðingur hafi hann 
tiltölulega nýlega farið að 
fjalla um „hin dýrin“ eins 
og sagt er. „Um þessar 
mundir á sér stað mikil 
gerjun í mannfræði, heimspeki og 
öðrum fræðigreinum sem felst í 
ákalli um að fræðin verði ekki eins 
mannhverf og þau hafa oft verið. 
Lengi var litið á dýrin sem einungis 
matarforða eða hluta af vistkerfinu 
en dýrin eru meira en það og oft 

félagar okkar og vinir 
– og reyndar plönturnar líka. 

Ég hef verið talsvert tendraður af 
þessum fræðum, einkum hugtakinu 
„other than human“ sem hefur verið 
þýtt sem annað-en-menn og er til-
raun til að gera fræðin minna mann-
hverf og veita öðru lífi meiri athygli 
en áður hefur verið gert. Skoða til 
dæmis „önnur dýr“ á þeirra eigin 
forsendum.“

Geirfuglabækurnar

„Bókin Fuglinn sem gat ekki flogið 
fylgir þessari hugmyndafræði og 
fjallar um tengsl manna og dýra og 
í þessu tilfelli geirfuglsins. 

Í bókinni Fjallið sem yppti öxlum 
minnist ég tvisvar á geirfuglinn án 
þess að hafa þá haft nokkur áform 
um að skrifa um hann bók. Það var 
svo fyrir röð af tilviljunum að ég 
hófst handa við skrifin, mestu máli 
skipti að ég komst á snoðir um sögu-
leg handrit í Cambridge-háskóla á 
Bretlandseyjum en ég sá vísað til 
þeirra í tveimur eða þremur heim-
ildum. 

Menn telja að geirfuglinn hafi 

orðið aldauða 1844 en fjórtán árum 
seinna komu til Íslands tveir breskir 
áhugamenn um fugla sem ætluðu 
sér að vita hvort þeir fyndu lifandi 
geirfugla. Þeir ætluðu sér út í Eldey 
til að ná sér í fugl og egg ef hægt 
væri en komust ekki og fundu enga 
geirfugla annars staðar. 

Þeir ákváðu því í staðinn að  
leita uppi mennina sem voru í síð-
ustu geirfuglaveiðiferðinni. Tólf 
mannanna voru enn á lífi af fjórt-
án manna áhöfn og Bretarnir tóku 
viðtal við þá alla og suma nokkrum 
sinnum. Þessi viðtöl eru varðveitt í 
handriti í Cambridge sem ég kalla 
Geirfuglabækurnar.“

Mér vitandi hafði aldrei verið 
gerð úttekt á handritinu út frá 
íslenskum sjónarhóli og þar sem 
heimildin er stórmerkileg hellti ég 
mér út í að skoða hana í þaula. Ég 

fór til Cambridge og heimsótti safnið 
þar sem handritið er geymt og sá að 
það er aðgengilegt og skoðaði það. 
Þar sem handritið þykir verðmætt 
má ekki ljósrita það þannig að ég 
samdi við safnið um að það sendi 
mér ljósmyndir af því og það er eina 
afritið sem er til í heiminum og ég 
má ekki deila því vegna höfunda-
réttarlaga.“

Frásagnir bænda frá Höfnum

Gísli segist hafa einhent sér í lestur 
á handritinu og að læra að lesa rit-
höndina. „Það tók smátíma að venj-
ast henni og stílnum því að stundum 
koma orð á þýsku, hollensku og 
dönsku, en obbinn er á ensku. 

Í handritinu kemur ýmislegt 
fram sem ég tel að ekki hafi verið á 
allra vitorði um fuglinn og veiðar á 

Vilmundur Hansen
vilmundur@bondi.is

Dr. Gísli Pálsson, prófessor emeritus 
í mannfræði.

Geirfuglabækurnar geta aðeins einu sinni um fugl sem hafði verið handsamaður 
í Eldey og fengið að lifa. Það var þegar tuttugu og fjórir fuglar náðust í einni ferð, 
líklega árið 1831. 

Jón Brandsson tók þá fuglinn „sér til gamans“. Þetta var líklega um Jónsmessu, 
segir einn heimildarmanna, „þar sem sprettan var góð kringum húsin, lifandi 
fuglinum var fyrst komið fyrir á grasfletinum“. Hann settist niður, hræddur og 
„ekki með sjálfum sér“. Hann hafði bitið Jón í vörina .... Á leiðinni í land virtist 
fuglinn ekki óttast mennina í bátnum. Jón kom fuglinum fyrir um nóttina í læstu 
herbergi þar sem hann „bankaði mjúklega á gluggann“. Næsta dag batt hann 
um nef fuglsins, stakk honum undir annan handlegginn og arkaði með hann 
til Keflavíkur ef ske kynni að kaupmaðurinn vildi selja hann lifandi til útlanda. 
Í einni frásögninni er Jón sagður hafa riðið með fuglinn í kaupstað. Þetta var 
„stærðar fugl, hann reyndi af og til að losa sig og glefsa til fólks en menn höfðu 
undið bandi um hálsinn á honum“. Ekki er greint frá því hvað varð um fuglinn.

Lifandi fugl til gamans

Geirfuglinn, Pinguinus impennis, var stór, um 70 sentímetra hár og fimm kílóa 
þungur, ófleygur fugl af stofni svartfugla. Búsvæði geirfugla var á eyjum og 
skerjum í norðanverðu Atlantshafi. Geirfuglinn var góður sundfugl og nærðist 
einkum á fiski.

Í Íslandslýsingu Odds Einarssonar biskups frá því í lok sextándu aldar segir; 
„Þegar fiskimenn fara þangað til fuglatekju, verða þeir fyrir árásum fugla þessara, 
sem ráðast á komumenn í þéttri fylkingu og með feiknakrafti og troða þá niður, 
nema mennirnir sjái við árásinni með því að drepa nokkra hina fremstu í fylk-
ingunni. Þá snúa hinir frá og leggja á flótta, og er þá fyrirhafnarlítið að taka þá 
á undanhaldinu.“

Carl Franz Siemsen, kaupmaður í Reykjavík, var umboðsmaður fyrir ýmsa 
erlenda vísindamenn og söfn. Árið 1844 var honum falið að ná í geirfugl og bauð 
hann bændum í Höfnum 300 krónur fyrir dauðan eða lifandi geirfugl. Þann 4. 
júní 1844 fóru bændurnir út í Eldey þar sem þeir sáu tvo geirfugla sem sátu á 
klettasnös og sneru þá úr hálsliðnum. 

Um 80 uppstoppaðir geirfuglar hafa varðveist til dagsins í dag og er einn 
þeirra að finna á Náttúrufræðistofnun Íslands.

Geirfuglinn

Minnisvarði um síðasta geirfuglinn á Reykjanesi.  Mynd / HKr.

Errol Fuller, einn helsti geirfuglafræðingur samtímans, í „furðukamesi“ á 
heimili sínu skammt frá London að virða fyrir sér geirfuglsegg.

Kotvogur í Höfnum þar sem bresku fuglamennirnir gistu.
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honum. Bændurnir sem talað er við 
eru frá Höfnum og lýsa fuglinum 
og atferli hans. Stundum sjá þeir 
hann úti á sjó og skondnar lýsingar 
eru á því þegar fuglinn eltir þá eins 
og hann sé forvitinn og vangaveltur 
um það hvort hann sjái eða ekki. 
Geirfuglar og fleiri fuglategundir eru 
með sérstaka himnu yfir auganu sem 
opnast og lokast og virðast sumir 
bænda hafa haldið að geirfuglinn 
væri blindur. 

Af handritinu má ætla að veiði-
mennirnir hafi sjaldan skoðað 
fuglinn í návígi og að þeir hafi bara 
arkað upp á sker og eyjar, drepið 
nokkra fugla og selt þá. 

Annað sem er áhugavert er að 
fuglarnir virðast hafa verið spakir 
og móttökur þeirra kurteisar og þeir 
því auðveld bráð. Í annarri lýsingu 
segir frá því þegar vinnumaður hefur 
með sér lifandi fugl í land og ríður 
með hann til Keflavíkur í von um 
að selja hann.“

Fækkun fugla  
og aukin eftirspurn

„Geirfuglakjöt þótti góður matur 
og Íslendingar átu þá og egg þeirra 
öldum saman, eins og minjar sýna, 
og fiðrið var notað í fatnað og 
sængur og beinin brennd sem eldi-
viður.

Þegar fuglunum fór að fækka óx 
eftirspurnin eftir þeim frá söfnum og 
söfnurum sem vildu eignast eintak 
og verðið hækkaði. Þessi hugsun 
tengist Viktoríu-tímanum og söfn-
unaráráttu þess tíma samhliða því 

að helstu náttúrugripasöfn í heimi 
verða til. Það urðu allir að eiga ein-
tak og eftir því sem fuglinn varð 
fágætari því meiri var eftirspurnin 
og samkeppnin um eintak, hvort sem 
það egg, uppstoppaður fugl eða geir-
fuglshamur.“ 

Wolley og Newton

„Bretarnir sem skráðu Geir-
fuglabókina hétu John Wolley og 
Alfred Newton og voru báðir for-
fallnir fuglaáhugamenn sem höfðu 
farið víða til að skoða fugla en geir-
fuglinn var ástríða þeirra. 

Newton var á þessum tíma að 
vinna sig upp virðingarstigann 
við Cambrige-háskóla. Wolley er 
formlega skráður fyrir handritinu, 
en andaðist árið eftir Íslandsferðina. 
Heim kominn kynnist Newton nátt-
úrufræðingnum Charles Darwin og 
þeir eiga töluverðar samræður og 
hljóta að hafa rætt um geirfuglinn 
og afdrif hans. Fræðilega skildi þó 

leiðir þeirra þar því Darwin talar um 
aldauða á þúsundum ára þar sem 
tegundir koma og fara vegna þró-
unar en Newton er að horfa upp á 
fuglategund sem er nánast að deyja 
út í beinni útsendingu og af manna-
völdum. 

Nýlega sagði bandarískur vís-
indasagnfræðingur að Alfreð 
Newton hefði verið fyrstur til að 
vekja athygli á aldauða tegunda með 
geirfuglinum og að aldauði geir-
fuglsins sé upphaf nútíma umræðu 
um aldauða tegunda af mannavöld-
um. Geirfuglabókin er því tvímæla-
laust einstök heimild um aldauða eða 
endalok tegundar.“

Maðurinn sem stal sjálfum sér

Gísli er fæddur í Vestmannaeyjum en 
var í sveit í Landeyjum þar sem hann 
kynntist náttúrunni og fékk áhuga á 
henni. Hann safnaði eggjum og átti 
svolítið safn af þeim og þar kviknaði 
áhugi hans á fuglum. 

Hann er prófessor emerítus í 
mannfræði við Háskóla Íslands og 
höfundur fjölda bóka um mannfræði 
og ekki síst um tengsl manna og 
náttúru. Auk þess sem hann er höf-
undur bókarinnar Maðurinn sem stal 
sjálfum sér og segir frá ævi þeldökks 
manns, þræls frá Jómfrúareyjum sem 

kemur til Íslands árið 1802. Gerist 
bóndi, kvænist, eignast börn og endar 
sem verslunarstjóri á Djúpavogi. 
Bókin naut mikilla vinsælda og var 

þýdd á ensku, frönsku og dönsku og 
uppi eru hugmyndir um að gera eftir 
henni kvikmynd þótt ekkert sé fast í 
hendi með það að sögn Gísla. 

Geirfuglinn, Pinguinus impennis, var stór, um 70 sentímetra hár og fimm kílóa þungur, ófleygur fugl af stofni svartfugla.

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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Um 80 uppstoppaðir geirfuglar hafa varðveist til dagsins í dag og er einn 
þeirra að finna í vísindasafni Náttúrufræðistofnunar Íslands. Mynd / Erling Ólafsson

Egg geirfugls.
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Ekki bara lífsstíll, en líka það
Nokkurt fjaðrafok hefur orðið 
vegna þess að ráðherra landbún-
aðarmála, Kristján Þór Júlíusson, 
missti það út úr sér á þingi að 
heyra mætti það í viðtölum eða á 
máli einhverra að það að stunda 
sauðfjárbúskap væri meira spurn-
ing um lífsstíl en afkomu. Alla 
vega efnislega eitthvað á þessa leið.

Séu slík ummæli sett í það nei-
kvæða samhengi að þar með sé eðli-
legt að sauðfjárbændur, eða bændur 
almennt, sætti sig við að búa við 
lakari lífskjör en aðrir er eðlilegt að 
slíkt veki uppnám. Fyrri fullyrðingin 
þarf ekki að vera röng né neikvæð þó 
tengingin við afkomu sé það.

Nú ætlar undirritaður ekki að 
reyna að lesa inn í hug ráherrans 
og hann svarar fyrir sig sjálfur. Er 
reyndar nokkuð viss um að hann 
er hafður fyrir rangri sök hvað það 
varðar að hann vilji ekki bændum 
vel. Ýmsir hafa haft á þessu miklar 
skoðanir og notað stór orð. Hefur 
það sinn gang. Það er ekki aðalatriði 
málsins. Heldur hitt; er eitthvað efn-
islegt og málefnalegt hér á ferð sem 
verðskuldar að viti bornar mann-
eskjur í sæmilegu jafnvægi ræði það 
með rökum.

Lífsstíll og lífvænleg kjör

Mín sýn á þessa hluti er einföld 
og sótt í allnokkurn sjó reynslu og 
tengingar við samfélag bænda frá 
fyrstu meðvitundardögum. Það er 
vissulega lífsstíll, val sem betur fer 
í flestum tilvikum nú til dags, hvort 
þú yrkir óðal feðranna og mæðranna, 
eða kemur úr annarri átt og setur þig 
niður í sveit, og gerist bóndi.

það er ávísun á tiltekin lífsstíl, 
gerólíkt umhverfi borið saman við 
að kaupa sína fyrstu íbúð, t.d. á 3. 
hæð í blokk í Úlfarsárdal, finna sér 
vinnu og veðja allri sinni framtíð á 
þéttbýlið. En væntingarnar til lífsins 
eru væntanlega svipaðar hjá ungu 
fjölskyldunum tveimur, þeirri sem 
hefur búskap í sveit og hinnar sem 
flytur í blokkina. Það eru vonir um 
gott líf, afkomuöryggi, heilbrigt 
umhverfi fyrir börnin að alast upp 
í, að þau komi til með að eiga sín 
opnu tækifæri í lífinu til að gera það 
sem þau velja sér til handa.

En þarf að ræða um það, þarf að 
ætla einhverjum það, að við viljum 
ekki öll að þessar tvær fjölskyldur 
eigi sem jafnasta möguleika í lífinu? 
Hver býður sig fram?

Það breytir hins vegar ekki því 
að þær velja hvor sinn veg. Eiga þær 
ekki að geta gert það í fullri vissu 
þess að þær tilheyri sama samfélagi 
eftir sem áður? Þær verði hluti af 
mengi, hluti af samtaki manna, sem 
séu að róa í sömu átt?

Það sem undirrituðum líkar illa 
við upphlaup út af litlu sem engu af 
þessu tagi (hálfri klaufalegri setn-
ingu hjá Kristjáni Þór) er að það er 
vísasti vegur til að drepa niður alla 
vitræna umræðu um það sem máli 
skiptir.

Kjarni málsins 

Kjarni málsins er sá að ef við viljum 
að hér búi ein þjóð í einu landi, nær 
er að segja í nútímanum að hér sé 
eitt samfélag manna í einu landi, 
þá þurfa bæði lífskjör og aðstæður 
að vera það skyldar að ekki sé gjá 
í millum. Það er okkar stóra verk-
efni, að það að vera Íslendingur í 
skilningnum að búa á Íslandi, geri 
þig hluta af heild sem á saman. Sem 
finnur til sameiginlegrar ábyrgar og 
viðurkennir að okkur varðar hvert 
um annað. Hér má enn gera miklu 
betur þó margt hafi þokast í jöfn-
unarátt svo sem með ljósleiðaravæð-
ingu, bættum vegasamgöngum, 
jöfnun flutningskostnaðar, nú niður-
greiðslum á flugförum o.s.frv.

Sauðfjárbændur eða bændur yfir-
leitt, sjómenn og stöðumælaverðir 
eru alveg eins settir að þessu leyti. 
Það er líka pólski járnsmiðurinn sem 
kom til Íslands fyrir 25 árum síðan 
og konan frá Taílandi sem er búin 
að skúra á Landspítalanum í 18 ár. 
Komum okkur inn í nútímann og 
fögnum fjölmenningarlegu og fjöl-
breyttu samfélagi á Íslandi sem á að 
taka utan um alla.

Vonandi leiðir nauðsynleg víð-
sýni til viðurkenningar á því að land-
búnaðurinn og sveitirnar, búsetan 
þar, eru hluti af kjarnanum. Hluti af 
því sem er Ísland. Það er eitthvað 
um spámenn sem samkvæmt eigin 
orðum vilja bændum og sveitunum 
vel, en hafa samt allt á hornum sér 
þegar núverandi starfsumhverfi 
landbúnaðarins er til umræðu. Það 

er að sjálfsögðu ekki hafið yfir gagn-
rýni. En ég veit ekki samt hvort ég á 
að óska okkur þess að þær, þeir og 
þau sem níða núverandi fyrirkomu-
lag, en elska samt landbúnaðinn að 
eigin sögn, verði reynd af gerðum  
sínum. Ég spyr gagnrýnendur um 
tillögur til úrbóta á móti? 

Eins og ástandið hvað sauð-
fjárbúskapinn varðar kemur mér 
fyrir sjónir er það ekki endilega 
framleiðslustýring og ríkisstuðn-
ingur í formi beingreiðslna sem er 
frumorsök vandans, nema þá í þeim 
skilningi að stuðningurinn sé ekki 
nógu ríkulegur. Það er hins vegar 
afurðaverðið til sauðfjárbænda, það 
sem þeir fá fyrir framleiðslu sína 
gegnum markaðinn, sem er neðan 
við allt velsæmi. Verðhrunið sem hér 
varð fyrir 3-4 árum og sáralítið hefur 
gengið að hífa til baka, á tímum 
bullandi uppgangs í hagkerfinu og 
aukins kaupmáttar eins og var þá, 
hefur aldrei verið útskýrt þannig að 
ég sætti mig við. Stjórnvöld eru að 
sjálfsögðu ekki undanskilin ábyrgð 
og gætu vel gert betur, en þar aug-
ljóslega er eitthvað mjög mikið að 
þegar kemur að verðlagningu og 
virðiskeðju í sauðfjárbúskap. Og, 
til að það sé nú sagt, ég misskiljist 
ekki og verði bitinn á barkann eins 
og Kristján Þór, þá er afkoma sauð-
fjárbænda algerlega óforsvaranleg 
og stórhættulegt ef ekki verður þar 
veruleg breyting á til hins betra og 
það fljótt. 

Framtíðarlandið

Framtíðarlandið er hins vegar 
spennandi og verðskuldar miklu 
meira en ódýrt dægurþras. Ísland 
hefur kjöraðstæður til að verða mat-
vælastóriðjuland, velmegunarland. 
Ef við glutrum ekki niður því sem 
fámenni og einangrun, áður böl og 
næstum útrýmingarorsök þessar 
þjóðar, hafa skilið eftir handa okkur 
svo sem stórbrotna náttúru, landrými 
og auðlindir, í höndum fámennrar 
þjóðar, þá eru okkur allir vegir færir. 
Eða hvar á hnettinum annars staðar 
telja menn betra að búa, hvar annars 
staðar vænlegra að velja framtíð 
fyrir börnin sín?

Og, það þarf ekki að taka það 
fram, það gildir ósagt, að bænd-
ur og búseta í sveitum landsins er 
hluti af hinni sjálfbæru framtíð. 
Landbúnaðurinn er mikilvægari nú 
en nokkru sinni um leið og við setj-
um á okkur loftslags- og sjálfbærn-
igleraugun.

Steingrímur J. Sigfússon
Höf. er forseti Alþingis og 
fyrrv. ráðherra landbúnaðar-
mála nokkrum sinnum.

Steingrímur J. Sigfússon.

Nútímavæðum vélasölu
– Heimasíður vélaumboða landbúnaðartækja á Íslandi segja ekki nóg
Hvaða leið er best að 
fara þegar fjárfesta 
á í nýju eða notuðu 
land búnaðartæki? Í 
dag þegar fólk kaup-
ir sér bíl eða tölvu fer 
það beinustu leið inn á 
heimasíður söluaðila og 
sér þar allt vöruúrval og 
verð. Þegar kemur að 
landbúnaðartækjum er 
sagan önnur. 

Einhvern veginn hefur markaður 
á landbúnaðartækjum dregist aftur úr 
og ekki þurft að standa undir sömu 
kröfum og álíkar síður. Heimasíður 
þessar veita takmarkaðar upplýs-
ingar og oftar en ekki leiða þær 
notandann inn á erlendar umboðs-
síður. Til þess að fá einhverjar upp-
lýsingar þarf yfirleitt að hringja í 
umboðin. Viljum við ekki geta valið 
þau tæki sem við viljum kaupa áður 
en söluferlið hefst við sölumann? 

Sölumaðurinn hefur eigin hags-
muna að gæta og reynir ef til vill að 
hvetja til kaupa á dýrustu tækjunum. 
Neytandinn ætti að geta gert upp 
hug sinn á auðskiljanlegri heimasíðu 
sem hefur allar upplýsingar tilbúnar, 
frekar en í símtali við sölumann. 

Framtíðarsýnin er sú að notandi 
ætti að geta unnið sína forvinnu 
heima á vandaðri heimasíðu, borið 
saman verð í íslenskum krónum, 
tæknilegar upplýsingar tækja og 
hvort þau henti hans þörfum og 

þannig sparað tíma 
fyrir bæði sig og sölu-
manninn.

Við erum algjörlega 
viss um það að með 
betri framsetningu 
upplýsinga munu bæði 
sölumenn og neytendur 
hagnast þar sem neyt-
endur geta gert upplýst-
ari kaup og sölumenn 

geta betur komið á framfæri vöru-
úrvali sínu.

Með þessu áframhaldi gætu 
íslenskir bændur farið að horfa fram-
hjá íslenskum söluaðilum og farið 
beint í erlenda söluaðila. Er þetta 
framtíðin sem við viljum sjá? Nei, 
við viljum geta verslað við íslenska 
söluaðila sem veita okkur örugga og 
ábyrga þjónustu.  

Bændadeild II 
Landbúnaðarháskóla Íslands

Fram kemur að not fyrir mislita 
ull séu engin og hún verðlaus og 
því á ekki að borga neitt fyrir 
hana. En við verðum samt að rýja 
kindurnar okkar. Annars líður 
þeim ekki nógu vel.

Þá þarf að finna eitthvert hlut-
verk fyrir þessa mislitu ull. Ekki satt? 
Helst að búa til einhver verðmæti 
úr henni.

Þeir sem hafa verið með ull 
í höndunum vita að mislit ull er 
oft alveg óskaplega falleg. Lita-
samsetningin er stundum eins og 
listaverk. En það vita það ekki alveg 
eins margir að garn sem unnið er úr 
mislitri ull (flekkóttri) er mjög oft 
mýkra en ull af einlitum kindum. 

Það er líka hægt að búa til mis-
jafna tóna úr flekkóttum reyfum. 
Gera band sem er næstum ljósgrátt 
og yfir í band sem verður mjög dökk-
grátt. Og móflekkótt gefur misdökka 
tóna af brúnu.

Það væri því hægt að búa til garn 
sem hentaði í peysu með mynstri 
með því að vinna úr 2 til 3 reyfum. 
Það myndi meira að segja duga í 3 
peysur og jafnvel vettlinga og húfu 
með.

Það er einstök upplifun að prjóna 
flík handa sjálfum sér úr garni sem 
unnið er úr ull af sinni eigin kind. 

Að geta sagt að peysan sem 
maður er í sé af henni Prúð eða 
Blökk eða Gráflekku. Það gefur 
peysunni aukið verðmæti. 

Það væri ekki amalegt að gefa 
barnabörnunum peysu eða húfu í 
jólagjöf sem væri prjónuð úr ullinni 
af lambinu sem þau hjálpuðu til við 
að koma í hagann í vor eða sóttu í 
réttina í haust.

Það er ákaflega skemmtileg upp-
lifun og flíkin fær nýtt gildi af því 
hún hefur sögu.

Við í smáspunaverksmiðjunni 
Uppsuna höfum spunnið garn fyrir 
þá sem vilja prófa að upplifa þessa 
tilfinningu. Þeir hafa verið ánægðir 
með útkomuna og allir sammála um 
þessa upplifun.

Tilgangurinn með þessu bréfi er 
að benda á þennan möguleika og 
hvetja ullareigendur til að kynna 
sér hvað þarf til að koma þessu í 
framkvæmd. Það er einfaldara en 
margur heldur.

 Hulda Brynjólfsdóttir

Að prjóna af kindinni 
sinni – einstök upplifun
– Verðskrá fyrir ull þetta haustið hefur verið birt

Hulda Brynjólfsdóttir.
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„Þágufallssýki“  er það kall
að þegar fólk notar þágufall 
þegar það ætti að nota þolfall. 
Það mætti eins tala um „falla
rugling“ því það eru líka dæmi 
um að fólk noti þolfall þegar 
það ætti að nota þágufall.  Þegar 
föllum var gefið nafn á nítjándu 
öld var höfð hliðsjón af inntaki 
fallanna, hvort verk eru gerð í 
þágu einhvers eða hvort hann 
eða hún er þolandi verknað
arins. Þegar ég þvæ mér geri 
ég það í mína þágu, en þegar 
ég þvæ bílinn (þf.) er það ekki 
gert í hans þágu heldur mína. 
Að „klóra sér“ er þægilegt en 
að „klóra sig“ getur verið mjög 
vont.

Oft heyrist sagt: „Viltu keyra 
mig?“ Þá finnst mér freistandi að 
svara: „Má ég ekki frekar keyra 
bílinn, ég hef ekki próf á þig!“  Ég 
ólst upp við að segja „keyra mér“ 
enda átti það að vera í mína þágu. 
Það yrði enn meiri skaði ef menn 
færu að breyta falli á sögninni að 
„skutla“.

„Bíllinn minn fer ekki í gang, 
geturðu skutlað mig?“!  Þarna er 
verið að tala um sama verknaðinn, 
að keyra og að skutla, og þá fer 

best á því að notað sé sama fall í 
báðum tilfellum.

Það er misjafnt hvort fólk 
segir; „mikið meira“ eða „miklu 
meira“. Hvort er rétt? Það sést ef 
við skoðum annan samanburð: 
„Sex er einum (þgf.) meira en 
fimm.“ Þarna sést að við eigum 
að nota þágufall. Það á að segja 
„miklu meira“. 

Sögnin að „skeina“ hefur 
tvenns konar merkingu eftir því 
hvort hún er notuð í þolfalli eða 
þágufalli. Að „skeina sig“ merkir 
að meiða sig lítils háttar þannig 
að úr blæði. Þarna er viðkomandi  
greinilega þolandi verknaðarins. 
Ég heyri fólk oft segja að það 
„skeini sig“ þegar  það lýkur sér af 
á salerni. (Skyldi það hafa þurft að 
setja á sig plástur?!). Þarna finnst 
mér að fólk ætti að vanda sig betur 
og gera það í sína þágu og þurfa 
þá ekki að þola sársauka.

Eitt sinn sá ég á samfélags-
miðlum að spurt var: „Vantar 
ekki einhverjum 113 milljónir?“ 
Hvernig ætti það að geta verið í 
þágu einhvers að vanta 113 millj-
ónir?! Ég bara spyr!

 Þorsteinn Guðmundsson

Fallaruglingur

LESENDABÁSLESENDABÁS

Það var gleðilegt að sjá á dögun-
um að matvælaáætlun Sameinuðu 
þjóðanna hlaut Friðarverðlaun 
Nóbels því þar er unnið mikilvægt 
starf í þágu friðar og mannréttinda 
fólks sem á um sárt að binda og 
lifir við ósæmandi kjör í heimin-
um. Markmiðið með áætluninni er 
að bjarga og breyta lífum fólks og 
stefna að engu hungri í heiminum. 
En eins og á flestum sviðum þjóð-
lífsins um allan heim hefur COVID-
19 faraldurinn haft gríðarlega 
mikil áhrif á starf áætlunarinnar. 

300 milljónir við hungurmörk

Þegar krísan skall á vöruðu forystu-
menn matvælaáætlunarinnar við því 
að alheimsfaraldurinn gæti orsakað 
hungurfaraldur og ekki er ólíklegt 
að sú verði niðurstaðan. Nýlega gáfu 
Sameinuðu þjóðirnar út að í lok árs 
myndu hátt í 300 milljónir manna 
lifa við hungurmörk í 88 löndum 
sem er 82 prósenta aukning frá 
sama tíma í fyrra. Þetta eru beinar 
afleiðingar af COVID-19. Þetta er 
sláandi aukning. Ljóst er að starf 
matvælaáætlunar Sameinuðu þjóð-
anna hefur aldrei verið jafn mikil-
vægt eins og nú á tímum. 

António Guterres á þingi 
Norðurlandaráðs í Reykjavík

Í fyrsta sinn í sögu Norðurlandaráðs 
fer árlegt þing ráðsins, sem halda átti 
í Hörpu í lok október, fram stafrænt. 
Þar verða mörg mikilvæg málefni 
norrænu ríkjanna í brennidepli og 
ljóst að COVID-19 fær sinn sess á 
þinginu. Það er mikil viðurkenn-
ing fyrir starf Norðurlandaráðs 
að António Guterres, aðalfram-
kvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, 
mun taka þátt í sameiginlegum staf-
rænum fundi Norðurlandaráðs um 
COVID-19 í þingvikunni þann 27. 
október næstkomandi. Þá fáum við 
Norðurlandabúar innsýn inn í hvaða 
áskoranir alheimsfaraldurinn hefur 
haft í för með sér fyrir alla heims-
byggðina. Áskoranir sem ekki enn 
sér fyrir endann á. 

Það er ákaflega spennandi að 
fá að heyra sýn António Guterres 
á hinu alþjóðlega starfi í baráttunni 
við COVID-19. Það er barátta sem 
við vinnum ekki einsömul heldur 
með sameiginlegu átaki og sam-
vinnu, bæði á Norðurlöndunum og 
á alþjóðlegum vettvangi. Við höfum 
upplifað að Sameinuðu þjóðirnar 
hafa mikilvægu hlutverki að gegna 
þegar kemur að alþjóðlegum krísum, 
ekki hvað síst við að standa vörð um 
líf fólks sem býr á átakasvæðum eða 
við ósæmandi kjör. Norðurlöndin 
styðja löglega heimsskipun og öfl-
ugar Sameinaðar þjóðir. 

Samræður um alheimssamvinnu

Fundurinn með António Guterres 
hefur mikla þýðingu fyrir 
Norðurlandaráð enda hafa mark-
mið og stefnur Sameinuðu þjóð-
anna oft á tíðum gengið í takt við 
þau gildi sem Norðurlöndin vinna 
eftir. Þar eru mannréttindi og jafn-
rétti burðarstólpar í starfi samtak-
anna beggja. Sameinuðu þjóðirnar 
fagna 75 ára afmæli á þessu ári og 
hafa á undanförnum áratugum efnt 
til umfangsmestu samræðu sem 
um getur um alheimssamvinnu til 
að móta betri framtíð í þágu allra 
jarðarbúa. Starfsemi samtakanna er 

samofið þeirri hugmyndafræði sem 
Norðurlandaráð byggir á en það voru 
einmitt Danir og Norðmenn sem 
stofnuðu Sameinuðu þjóðirnar árið 
1945. Íslendingar og Svíar bættust 
síðan í hópinn ári eftir og Finnar 
urðu aðilar árið 1955. Því má með 
sanni segja að norræna samstarfið, 
sem er elsta samstarf í heimi af sínu 
tagi, hafi lagt grundvöll að því far-
sæla starfi sem Sameinuðu þjóðirnar 
hafa gefið af sér í gegnum tíðina. 

Áskoranir og afleiðingar
COVID-19

Í erindi sínu mun António Guterres 
fara yfir mikilvægi matvælaöryggis 

og næringar hjá íbúum heimsins en 
fyrr á árinu sendi hann út ákall til 
þjóða heimsins þess efnis. Hann 
benti á að matvælakerfi þjóða 
séu að bregðast í kjölfar alheims-
faraldursins og nú verði allir að 
taka höndum saman til að koma 
í veg fyrir það neyðarástand sem 
geti skapast með einni mestu 
hungursneyð sem um getur í heim-
inum ef ekkert verði aðhafst.

Í kjölfar erindis António 
Guterres á þingi Norðurlandaráðs 
þann 27. október næstkomandi 
gefst norrænum þingmönnum 
og forsætisráðherrum landanna 
í fyrsta sinn tækifæri til að ræða 
sameiginlega um alheimsfaraldur-

inn, áskoranir sem honum hefur 
fylgt og hvaða afleiðingar hann 
hefur haft í för með sér. Einnig 
verða umræður milli þátttakenda 
hvaða lærdóm Norðurlöndin 
geta tekið með sér eftir krísuna. 
Norrænu ríkisstjórnirnar hafa valið 
ólíkar aðferðir við að berjast gegn 
COVID-19 sem hefur meðal annars 
leitt til hertara landamæraeftirlits 
og takmörkunum á frjálsri för fólks 
sem er einn af kjarnanum í norræna 
samstarfinu. 

Silja Dögg Gunnarsdóttir,
forseti Norðurlandaráðs og 
þingmaður Framsóknar
flokksins

Matur er mannréttindi

Silja Dögg Gunnarsdóttir.

Í fyrsta sinn í sögu Norðurlandaráðs fer árlegt þing ráðsins, sem halda átti í Hörpu í lok október, fram stafrænt. Þar 
verða mörg mikilvæg málefni norrænu ríkjanna í brennidepli og ljóst að COVID-19 fær sinn sess á þinginu. Það er 
mikil viðurkenning fyrir starf Norðurlandaráðs að António Guterres, aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, 
mun taka þátt í sameiginlegum stafrænum fundi Norðurlandaráðs um COVID-19 í þingvikunni þann 27. október 
næstkomandi. 
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Undanfarna áratugi hafa kúabú 
heimsins gengið í gegnum gíf-
urlegar breytingar og í nánast 
öllum löndum hefur kúabúum 
fækkað verulega en þau sem eftir 
standa stækkað að sama skapi. Þá 
hafa ný fjós risið og bændur tekið 
nútíma tækni í notkun og fleira 
mætti nefna. Því miður hefur þó 
hagnaðurinn á bæjunum ekki 
vaxið í hlutfalli við stækkandi búin 
en á því eru margar skýringar og 
ein þeirra er sú að mörg bú eru 
orðin stærri en svo að hefðbundn-
ir verkferlar og vinnulag ná ekki 
lengur utan um reksturinn. 

Til eru margar leiðir til að ná 
bættum árangri en í þessari grein 
verður horft til LEAN aðferðar-
fræðinnar en hún snýst um að koma 
hlutum í röð og reglu og framkvæma 
verkferla á búunum eins vel og 
mögulegt er. Danskir kúabændur, 
sem eru þeir afkastamestu í heimi, 
mælt í mjólkurframleiðslu á hverja 
vinnustund, hafa um árabil tileinkað 
sér þessa aðferðarfræði við bústjórn-
ina og hér verður farið yfir þessa 
aðferðarfræði. Greinin byggir á efni 
frá danska LEAN sérfræðingnum 
Vibeke Fladkjær Nielsen sem mörg-
um Íslendingum er að góðu kunn, 
enda haldið námskeið í LEAN hér 
á landi.

Hvað er LEAN?

LEAN snýst um að skapa meiri verð-
mæti með færri úrræðum. LEAN 
stendur í raun fyrir „snyrt“ m.ö.o. 
að auka framleiðni með hagræðingu 
og stöðugt að leita að úrbótum. Þess 
vegna er LEAN aðferð eða hugs-
unarháttur sem allir geta haft hag af, 
óháð stærð búrekstursins.

LEAN snýst fyrst og fremst um 
að læra að sjá. Sjá hvar hægt er 
að bæta, sem og að sjá hvar sóun 
verður á auðlindum (vinnustund-
um, aðföngum o.þ.h.) t.d. vegna 
biðtíma, bilunar á vélum eða sam-
skiptaleysi milli aðila. LEAN er í 
raun aðferðarfræði sem veitir starfs-
fólki búsins hvatningu og ábyrgð og 
fær þar reksturinn til að vaxa, því 
starfsfólk hvers bús eru mikilvægasti 
hluti þess.

LEAN er frá Ford

Fyrstu merki um LEAN kerfið koma 
frá Henry Ford, sem stofnaði Ford 
Motor Company árið 1903, en árið 
1913 var línuframleiðslu komið á 
og við það var hægt að snarfækka 
starfsfólki og þar með má segja að 

fyrstu merki um LEAN hafi komið 
fram. Árið 1935 var japanska fyrir-
tækið Toyota Automobile stofnað og 
framleiðsla þess hófst svo árið 1936 
en vandamálið var að aðeins 2.685 
bílar voru framleiddir á samtals 13 
árum. Hjá Ford verksmiðjunni var 
framleiðslan margfalt meiri á degi 
hverjum og Toyota var því í mikilli 
kreppu og þurfti að segja upp fjórð-
ungi starfsmanna sinna. Starfsmenn 
Toyota settu þá þrýsting á stjórn-
endur fyrirtækisins og það endaði 
með alveg nýrri framleiðsluhugsun:

• Að setja sóun í forgang: Það 
var flokkað sem sóun að fram-
leiða eitthvað annað en það sem 
viðskiptavinirnir óskuðu eftir 
í raun

• Starfsmönnunum var veitt 
ábyrgð og hvatning til að finna 
sóun: Toyota náði m.a. sínum 
góða árangri með því að nota 
launakerfi með bónusgreiðslum 

Þetta var í algerri andstöðu við 
Henry Ford, sem leit á starfsfólkið 
meira sem nauðsynlegan viðauka 
við færi-bandið og vélarnar. En 
þegar Toyota náði góðum árangri 
með hinar nýju framleiðsluaðferðir 
sínar og fram-leiðsluheimspeki sína 

jókst áhugi frá Bandaríkjunum og 
Evrópu á aðferðinni, en það reyndist 
erfitt fyrir vestræna bílaframleið-
endur að herma eftir Toyota. Þrír 
Bandaríkjamenn hófu þá að rannsaka 
sérstaklega þetta kerfi hjá Toyota 
og skilaði það sér í bókinni „Vélin 
sem breytti heiminum“. Að auki var 
framleiðsluheimspeki Toyota mótuð 
í svokallaðar 5 meginreglur LEAN.

LEAN má lýsa með 5 
meginreglum.

1. Tilgreindu hvað skapar verð-
mæti fyrir viðskiptavininn

Í fyrsta lagi snýst þetta um að 
komast að því hver viðskipta-
vinurinn er og hverjar þarfir 
viðskiptavinarins eru og af 
hvaða gæðum viðskiptavinur-
inn vill hafa vöruna.

2. Fjarlægðu þær aðgerðir sem 
ekki eru virðisaukandi.
• Flutning (óþarfa tilfærslur á 

gripum, fóðri o.s.frv.)
• Vörulager (of mikið keypt 

miðað við fyrningardagsetn-
ingu)

• Offramleiðslu (fyrningar á 
gróffóðri, umframframleiðsla 
o.fl.)

• Biðtíma (bið eftir aðstoð, bið 
eftir vél sem þarf að nota við 
sömu verk samtímis o.þ.h.)

• Mistök (lélegt gróffóður, 
dauðir gripir, há frumu- eða 
gerlatala mjólkur o.þ.h.)

3. Búðu til flæði um verðmæta-
skapandi athafnir

Snýst um að hafa gott flæði 
á búinu og gera vinnuferlana 
skilvirka svo verkið fari fram á 
sem hagkvæmastan hátt.

4. Framleiddu aðeins þegar við-
skiptavinurinn krefst þess

5. Leitastu við að ná fullkomnun
 með stöðugum framförum

Aðalmarkmið LEAN

Aðalmarkmið LEAN er að útrýma 
allri sóun en í LEAN kerfinu er allt 
skilgreint sem sóun ef það hefur 
kostnað eða kostar tíma án þess að 
skapa virðisauka. Sóun leynist oft í 
hinum ýmsu vinnuferlum í daglegri 
vinnu á búum og oft getur reynst 
erfitt að bera kennsl á hana. Þessi 
sóun er í LEAN flokkuð í 7 flokka 
sem gerir það mun auðveldara fyrir 
notendur kerfisins að finna hana og 
skilgreina.

1. Sóun vegna biðtíma

Biðtími er sóun, hvort sem það er 
vegna fólks, véla eða t.d. skorts 

Á FAGLEGUM NÓTUMÁ FAGLEGUM NÓTUM

Haustið er tími breytinga í 
garð inum. Litskrúðið eykst allt 
fram í lauffall og værð færist 
yfir gróður og garðræktendur. 
Varpfuglarnir sem við höfum 
notið samvista við að sumrinu 
leita fæðu í aldinum trjáa og 
runna. 

Sumir þeirra sækja til fjar-
lægra landa eins og mörg okkar 
dreymir um. Aðrir kjósa að dvelja 
á landinu allan veturinn og láta sér 
vel líka. Varpfuglar sem við getum 
átt von á að sjá allt árið um kring 
í garðinum eru td. skógarþröstur, 
stari, auðnutittlingur, svartþröstur. 
Snjótittlingar heimsækja garðinn 
á veturna.

Flækingsfuglar eru 
forvitnilegir gestir

Á haustin má að auki búast við 
óvæntum gestum í garðinn. 
Haustlægðirnar færast yfir 
landið, ýmist úr austri eða vestri 
með rysjóttu veðri. Þá má búast 
við að ýmsar sjaldséðar fugla-
tegundir berist hingað með veðri 
og vindum. Það er alltaf skemmti-
legt að sjá óvænta fiðraða gesti 
sem hafa borist hingað um langan 
veg leita skjóls og fæðu í garða-
gróðrinum, þreyttir og hraktir. 
Með aukinni garð- og trjárækt 
hefur varpfuglum meira að segja 
fjölgað svo um munar hér á landi, 
til dæmis svartþrestir, krossnefir 
og hinir smávöxnu en síkviku 
glókollar.

Ýmislegt er hægt að gera til að 
auðvelda heimilisfólki að fylgjast 
með óvæntum gestum í garðin-
um. Koma má tegundum gróð-
urs þannig fyrir að auðvelt sé að 
fylgjast með úr gluggum. Stakir 
berjarunnar og fjölæringar sem 
geyma fræ eða aldin fram eftir 
hausti laða að sér fugla og einnig 
má huga að því að næði sé sem 
best fyrir smáfuglana. Þeir þurfa 
að nýta allan daginn til að afla 
sér fæðu og til þess þurfa þeir að 
hafa öruggar fæðuuppsprettur og 
skjól. Fjölbreyttur garðagróður 
í bland við opin svæði gagnast 
vel. Í sumum garðplöntustöðvum 
er hægt að fá greinargóðar upp-
lýsingar sérfróðra söluaðila um 
hvaða tegundir eru vænlegar til 
að laða fugla í garðinn.

Fóðrun smáfuglanna

Margir garðeigendur setja upp 
einhvers konar fóðrunarstað fyrir 
smáfuglana, ýmist á sérstökum 
fóðurbrettum eða láta duga að 
koma fóðrinu fyrir á trjágreinum 
eða á grasflötinni. Þegar líður á 
haustið og minna verður um nátt-
úrulega fæðu reiða fuglarnir sig 
sífellt meira á fóðurgjafir og venja 
komur sínar þangað. Þess vegna 
er mikilvægt að halda áfram fóðr-
uninni allan veturinn því annars 
getur farið illa fyrir fuglunum. 

Lausaganga heimiliskatta dregur 
verulega úr líkum á að fulgar geri 
sig heimakomna í garðinum.

Tegundir

Meðal flækingsfugla sem vel má 
búast við að sjá í heimilisgörðum 
sem bjóða þá velkomna eru hettu-
söngvari, gráþröstur, silkitoppa, 
gransöngvari, barrfinka og söng-
þröstur. Sjaldséðari tegundir eru 
til dæmis hauksöngvari, gráspör, 
hnoðrasöngvari, dvergkráka og 
tyrkjadúfa. Alltaf er skemmtilegt 
að fylgjast með landsvölu og 
bæjasvölu á flugi í fæðuleit, þær 
sjást oftar á vorin en á haustin. 
Sumir þessara flækingsfugla eiga 
ekki afturkvæmt til heimahaganna 
en þess eru þó dæmi að flækings-
fuglar hafi verið hringmerktir hér 
á landi og endurheimtast síðar í 
sínum náttúrulegu heimkynnum 
erlendis.

Ánægja og fræðsla

Bæði börn og fullorðnir geta 
fræðst um fugla og atferli þeirra 
með því að virða þá fyrir sér út um 
gluggann. Fylgjast má með fæðu-
vali, varpi og vali ólíkra tegunda 
á varpstöðum, hvernig mismun-
andi tegundum kemur saman og 
breytingum í fjölda eftir árstíma. 
Þessi einfalda leið kveikir áhuga 
á að kynnast fleiri fuglategundum 
með því að leita þeirra á öðrum 
stöðum, til dæmis við ár og stöðu-
vötn, í skógum, votlendi eða við 
sjávarsíðuna þar sem flestir fuglar 
halda sig frá því síðla hausts og 
fram eftir vetri. Á sumarbústaða-
lóðinni geta aðrir fuglar gert sig 
heimakomna, branduglur, hrafnar, 
fálkar, rjúpur og músarrindlar. 
Sjónauki og fuglabók eru svo 
sjálfsagðir félagar til að auðga 
upplifunina.

Ingólfur Guðnason
Námsbrautarstjóri
garðyrkjuframleiðslu
garðyrkjuskóla LbhÍ
Reykjum, Ölfusi

Flækingsfuglar, óvæntir 
gleðigjafar í garðinum

Kjarnbítur. Myndir / Jóhann Óli Hilmarsson

GARÐYRKJUSKÓLI LBHÍ REYKJUMGARÐYRKJUSKÓLI LBHÍ REYKJUM

Silkitoppa.

Stjórnun með LEAN aðferðarfræði þýðir minni birgðir, betur nýtt afkastageta, færri villur, minni tímanotkun og svo 
framvegis.  Mynd / Qualitymag.com

LEAN bætir búreksturinn

Vibeke Fladkjaer Nielsen hefur 
haldið námskeið í LEAN hér á landi. 

Í stuttu máli
LEAN, sem er enska, stendur fyr-
ir eitthvað sem er magurt eða 
minna: minni birgðir, betur nýtt 
afkastageta, færri villur, minni 
tímanotkun o.s.frv.
LEAN beinist að framleiðslunni:

• Einbeitir sér að því sem 
skapar verðmæti

• Dregur úr / eyðir sóun
• Býr til flæði í framleiðslu
• Einbeitir sér að framförum í 

framleiðslu
Allt er þetta um atriði sem hafa 
bein áhrif á afkomu búanna.

Snorri Sigurðsson
snsig@arlafoods.com
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á upplýsingum en biðtími þýðir í 
raun að vinnuflæði stöðvast af ein-
hverjum völdum. Þetta gæti t.d. 
verið vegna þess að einhver þarf að 
nota vél við verkþátt sem á sama 
tíma er í notkun af öðrum. 

Biðtími gæti líka verið vegna 
þess að einn er að leita að einhverju 
og aðrir þurfa að bíða á meðan eða 
vinna stöðvast tímabundið við 
verk vegna þess að einhver þarf 
að skreppa frá, tala í síma 
og þ.h. Þetta má leysa 
með bættu skipulagi 
og t.d. jafna út 
álag og eftirspurn 
eftir vélum innan 
dagsins. Þá er 
kostur að reyna 
að gera verkefn-
in þannig úr garði 
að einn maður geti 
leyst þau en einnig 
að vera með kláran 
verkefnalista sem hægt 
er að ganga í, komi upp 
óvæntur biðtími hjá einhverjum á 
búinu. Þá er alltaf mælt með því að 
vera með gott skipulag á hlutum, 
svo ekki verði til óþarfa bið einungis 
vegna þess að verið sé að leita að 
einhverju. 

2. Sóun vegna flutninga

Flutningar eru ein gerð sóunar sem er 
vel þekkt í búskap og sérstaklega þar 
sem búið er með skepnur í nokkrum 
útihúsum eða á nokkrum stöðum og 
þá þarf að flytja dýr, fóður o.s.frv. 
Þá er t.d. akstur með hálfu álagi skil-
greind sem sóun undir þessum lið 
eða óþarfa flutningar á fóðri eins 
og burður á mjólk í kálfa sem e.t.v. 
mætti leysa með einföldum hætti. 

Horfa ætti til þess á hverjum tíma 
hvernig megi lágmarka flutninga t.d. 
með því að skoða hvort stytta megi 
flutningavegalengdir með því að 
staðsetja hluti betur. Þá má spara 
flutninga með því að koma sér upp 
fyrirfram heppilegum lausnum eins 
og t.d. sérstökum verkfærakössum 
vegna burðarhjálpar eða meðferðar 
smákálfa (merkingar o.fl.) svo rétt 
tæki og tól séu alltaf við hendina og 
hver sem er geti gripið til þeirra svo 
dæmi sé tekið.

3. Sóun vegna birgða

Allar umfram birgðir eru sóun en 
eigi að geyma allt, þá þarf ansi mikið 
geymslupláss. Stórt svæði hefur líka 
oft í för með sér að það getur verið 
erfitt að finna þá hluti sem maður 
hefur þörf fyrir. Fóður og varahlutir 
eru oft eitthvað sem við eigum í 
geymslu, en hugsunin með þessum 
lið sóunar er að lágmarka magnið 
sem er í geymslu svo það séu t.d. 
ekki til varahlutir til margra ára svo 
dæmi sé tekið. 

Algeng sóun vegna birgða er 
einnig óreiða í geymslum sem veld-
ur oft vinnutöfum við leit að hlut 
og stundum geta hlutir í geymslu 
hreinlega dagað uppi og orðið óþarf-
ir áður en það þarf að nota þá. Til 
þess að draga úr þessari sóun er 
mælt með því að halda birgðum í 
lágmarki og koma upp góðu og aug-
ljósu skipulagi á geymslurýmin svo 
það fari ekki óþarfa tími í að leita. 
Þá er mælt með því að kaupa inn 
hóflegt magn af fóðri í einu, þannig 
að rýmisþörfin í geymslu sé minni 
auk þess sem fóðurgæðin eru oftast 
betri sé keypt inn reglulega.

 
4. Sóun vegna ofvinnslu

Ofvinnsla verður þegar eitthvað er 
gert sem viðskiptavinurinn borgar 
í raun ekki fyrir og skapar þannig 
ekki virðisauka.

Dæmi um ofvinnslu sem flokk-
ast sem sóun er t.d. þegar kálfar fá 
sérstaklega mjólk frá eigin móður 
mörgum dögum eftir fæðingu, 
ofþrif, of margir fóðrunarhópar 
miðað við bústærð o.fl. Til þess að 
lág-marka þessa sóun þarf að fara 
yfir alla verkferlana á búinu og 
meta hvort einhverjir þeirra séu í 
raun ekki virðisaukandi og mætti 
því í raun hætta eða draga úr. Best 

er að gera skipurit (SOP) svo allir 
sem vinna á búinu séu sammála um 
hvernig hlutirnir skuli gerðir.

5. Sóun vegna offramleiðslu

Þegar framleitt er of mikið miðað 
við þörfina dregur það úr skilvirkni 
þar sem nota þarf ákveðnar auðlindir 
eins og vinnu eða vélar til að fram-
leiða þessa umframvöru. 

Dæmi um offramleiðslu 
er t.d. of mikil fram-

leiðsla á gróffóðri, 
bygging á of stórri 
aðstöðu fyrir þann 
fjölda gripa sem 
er á búinu, of 
mikill ásetn-
ingur á kvígum 
vegna viðhalds 

kúastofns búsins 
o.fl. Til þess að 

draga úr þessari gerð 
af sóun þarf fyrst og 

fremst að vera með góð og 
rétt viðmið um þarfirnar fyrir mis-
munandi verkferla og þá að stunda 
góða bústjórn svo ekki verði um 
offramleiðslu að ræða

6. Sóun vegna óþarfa hreyfinga

Óþarfar vinnuhreyfingar eru sóun. 
Allar hreyfingar verða að auka verð-
mæti framleiðslunnar ella flokkast 
þær sem sóun í LEAN. 

Þessi tegund sóunar veltur mikið 
á uppbyggingu búsins og hvort mikil 
handavinna er á bænum og dæmi 
um óþarfa hreyfingu er t.d. ef farið 
er nokkrum sinnum fram og til 
baka fyrir það sama. Það þarf því 
að horfa til þess að lágmarka óþarfa 
hreyfingar með því t.d. að huga að 
bestu staðsetningu hinna ýmsu hluta, 
þannig að lágmarks tími fari í það 
að sækja þá vegna reglubundinnar 
vinnu. Þá má einnig horfa til kaupa 
á búnaði til að takmarka óþarfa og 
endurtekna hreyfingu.

7. Sóun vegna mistaka

Mistök sem eiga sér stað í tengslum 
við verkefnin eru augljós sóun og 
þar sem fólk vinnur geta alltaf orðið 
mistök. 

Þekkt dæmi um mistök í kúabú-
skap eru t.d. að kálfum er gefin of 
mikil mjólk eða með röngu hitastigi, 
heilfóður er ekki blandað rétt, lyf-
jablönduð mjólk fer saman við og 
fleira mætti taka til. Mistök þarf að 
reyna að lágmarka og það er best 
gert með því að setja upp skipurit 
(SOP) sem sýna verkflæði og -ferla. 
Þá er mikilvægt að vera með skýrt 
skipulag varðandi samskipti fólks á 
búinu svo lágmarka megi möguleg 
mistök.

Nýting þekkingar og 
vinnutímans

Til viðbótar við áðurnefndar 7 
gerðir sóunar eru einnig 2 gerðir 
sóunar sem snúa beint að þeim sem 
vinna á búinu. 

Þessar tvær gerðir snúast um 
annars vegar ónýtta þekkingu og 
hins vegar ónýtta auðlind ef svo má 
að orði komast. Ónotaða þekkingin 
kemur við sögu ef það er t.d. einhver 
á búinu sem býr yfir mikilli þekk-
ingu eða reynslu en nýtir hana ekki. 
Þetta gæti t.d. verið að einhver sé 
mjög góður í að beiðslisgreina en 
samt sér einhver annar aðallega um 
þann verkþátt. Hin ónýtta auðlind er 
svo í raun betri nýting vinnutíma og 
snýst um að hámarka afkastagetu og 
nýtingu vinnukraftsins. Óþarfa tafir 
í tengslum við of langa kaffi- eða 
matartíma, símanotkun eða önnur 
óvinnutengd sóun á tíma dregur úr 
afköstum enda nýtist þá tíminn ekki 
til almennrar vinnu á búinu.

Þegar LEAN aðferðarfræði er 
beitt skiptir mestu máli að allir þeir 
sem vinna á búinu komi að því að 
koma kerf-inu á. Án aðkomu allra er 
ekki hægt að fá það besta út úr kerf-
inu enda skiptir mestu máli að bent 
sé á sóun á öllum stigum, svo finna 
megi lausnir til að draga úr sóuninni 
og bæta árangur búskaparins.

Bænda

MARSHALL
FJÖLDREIFARAR
Helstu kostir Marshall fjöldreifarana eru:
•	 Gúmmidemparar	á	drifi	að	dreifisniglum	sem	minnkar	hættu	á	brotum.
•	 Aðaldrifið	er	byggt	fyrir	185	hestafla	átak	og	er	með	10mm	brotbolta.
•	 Lokaður	og	sléttur	kassi	gerir	dreifaran	mjög	auðveldan	í	þrifum.
•	 Tvívirkur	tjakkur	sem	þrýstir	hlassinu	aftur	að	dreifisniglum.
•	 10mm	þykkt	og	mjög	slitsterkt	stál	í	dreifisniglum.
•	 Engin	leki	úr	kassa	á	vegi	þó	hlassið	sé	blautt.
•	 12mm	sverir	og	snúanlegir	kastuggar.
•	 Engar	keðjur	sem	þarf	að	strekkja.

Hausttilboð á  
Marshall fjöldreifurum

Verðdæmi:
 Marshall 9 tonna lokaður 

dreifari með vökvalyftu loki.

Kr. 3.788.000
Kr:	4.697.120	m/vsk	m.v.	gengi	STP	180

Fagráð í lífrænum búskap tilkynnir: 

Lífræn ræktun, umhverfi og lýðheilsa 
Málþing um lífrænan landbúnað

Fundarsalur:  Hótel Sögu / Rafrænt málþing
12. nóvember 2020 frá kl 10.00 -16.00

Fundarstjóri:  Ragnheiður I Þórarinsdóttir, rektor LBHÍ   
Kl. 10.00:  Lífræn ræktun og kolefni í jarðvegi – binding eða losun ? 
Þorsteinn Guðmundsson, doktor í jarðvegsfræði frá Háskólanum í Aberdeen, 
prófessor við LBHÍ. 
Kl. 10.45:  Hringrásarkerfið –   næringarefni í umferð á Íslandi 
Cornelis Aart Meijles, umhverfisverkfræðingur og sérfræðingur hjá RML í 
hringrásarhagkerfum
Kl. 11.40:  Lífræn ræktun í grundvallaratriðum
Gunnþór Guðfinnsson, garðyrkjufræðingur og lífrænn bóndi í Skaftholti fjallar um 
lífræna ræktun í framkvæmd

- Hádegishlé kl. 12.15 - 

Kl. 13.00:  Lífrænt ræktuð matvæli og áhrif á heilsu. Samantekt nýjustu 
rannsókna
Prófessor Carlo Leifert (PhD, Dipl. Ing. Agr.)  Doktor í örverufræði, Southern Cross 
University
Kl. 13.45:  Lífræn sauðfjárrækt á Íslandi – hvað þarf til ?   
Sveinn Margeirsson, doktor í iðnaðarverkfræði 
Kl. 14.40:  Lífræn framtíð á Norðurlandi – sjónarmið nýliða 
Sunna Hrafnsdóttir, lífrænn bóndi að Ósi í Hörgársveit.  
Kl. 15.15:  Umræður og samantekt
Málþingi lokið kl. 16.00 

Hægt verður að tengjast málþinginu í gegnum fjarfundarbúnað. 
Hlekkurinn auglýstur síðar.  



Bændablaðið | Fimmtudagur 22. október 202044

Í síðasta blaði ritaði ég um tollaum-
hverfi í nautakjötsmálum og hvaða 
áhrif breytingar á tollaumhverf-
inu undanfarin ár hefur haft 
á samkeppnisstöðu íslenskrar 
framleiðslu. Tollasamningurinn 
við ESB hefur einnig haft mikil 
áhrif á markað með mjólkurvör-
ur en samið var um tollkvóta á 
ostum sem samsvarar um 10% 
af heildarmarkaðnum hérlendis. 
Það samsvarar framleiðslu á um 6 
milljónum lítra mjólkur eða með-
alársframleiðslu 22 kúabúa. 

Talsverð umræða hefur komist 
af stað um þessi mál, margir tekið 
undir þá skoðun bænda að endur
skoðun tollasamningsins við ESB sé 
nauðsynleg þar sem forsendur fyrir 
honum séu brostnar og einhverjir 
þora jafnvel að tala um að samn
ingnum ætti að segja upp. Loksins 
hafa stjórnmálamenn hlustað, opnað 
augun og séð það sem við höfum 
bent á frá upphafi. Dæmið gengur 
ekki upp og þarf að laga.

Innflutt á kostnað  
innlendrar framleiðslu

Eins og gera mátti ráð fyrir mót
mæltu fulltrúar innflutningsaðila og 
hafa haldið fram að slíkt myndi færa 
þjóðina aftur um marga áratugi, hér 
hverfi allt það góða vöruúrval sem 
við þekkjum og að verð á matvöru 
fari hiklaust uppá við. Við vitum það 
svosem að helst vilja raddir úr þeirra 
ranni ekki hafa neina tolla yfir höfuð 
og bera fyrir sig að það muni skila sér 
í betra verði til neytenda. Samt er það 
svo að þrátt fyrir lækkandi kostnað
arverð á innfluttu nautakjöti undan

farin ár þá hefur það ekki skilað sér 
til neytenda. Eina sem það hefur 
gert er að lækka verð til bænda og 
vinna okkar í nautakjötsframleiðslu 
nær orðin sjálfboðavinna. Hvert fer 
mismunurinn? 

Þá er ágætt að taka fram að 
matvælaframleiðsla er hugsuð sem 
atvinna, ekki lífsstíll.

Fjölbreytt vöruúrval á góðu verði 
er gott og gilt. En með áframhaldandi 
ástandi gætum við hins vegar séð 
að úrval íslenskrar matvöru gæti 
farið þverrandi. Bændur fá hrein
lega ekki greitt fyrir vöruna raunvirði 
hennar þar sem verðþrýstingur frá 
innfluttum afurðum, sem framleidd
ar eru við ódýrari aðstæður, riður 
þeim úr vegi. Ef fer fram sem horfir 
geta stórkaupmenn erfiðlega haldið 
áfram að lofa neytendum fjölbreyttu 
vöruúrvali, nema þá í formi innfluttra 

matvæla. Og það virðist ekki vera 
áhugi hjá neytendum fyrir því en 
skemmst er að minnast þess að fyrr 
á árinu fundust fullir ruslagámar af 
erlendum ostum sem ekki höfðu 
selst. Framboðið af innfluttu hefur 
verið talsvert meira en eftirspurnin. 
Þá þurfum við að spurja okkur hvort 
við viljum. Viljum við minna úrval af 
erlendri vöru eða innlendri?

Hæsta hlutfall  
tollskrárnúmera án tolla

Stundum ber umræðan hér á landi 
þess merki að við teljum íslenska 
framleiðslu ofurverndaða með 
tollum. En það er alls ekki raunin.  
Ef við horfum á tollaumhverfi ESB, 
Noregs og Sviss/Liechtenstein má 
sjá að Ísland er með hæsta hlutfall 
tollskrárnúmera sem bera engan toll 
sem og lægstu meðaltollana. Það er 
nú öll tollverndin.

Eftirlit í molum?

Að frátöldum milliríkjasamning
un um sjálfum virðist mikill vandi 
liggja í öðrum hliðum tollaumhverf
isins. Svo virðist sem að stórkost
legir vankantar séu á tollafram
kvæmd og eftirliti svo ekki sé meira 
sagt. Við höfum heyrt fréttir af því að 
umstalsvert magn landbúnaðarvara 
komi inn til landsins á röngum toll
skrárnúmerum og þegar menn hafa 
kannað málið frekar kemur í ljós að 
talsverður munur er á útflutnings
tölum ESB til landsins og innflutn
ingstölum Hagstofu Íslands. Frægt 
er svokallað jurtaostamál þar sem 
gríðarlegt magn af mozzarellaosti 

úr kúamjólk hefur verið flutt inn í 
landið, ranglega undir tollnúmerum 
jurtaosts sem er án tolla, þrátt fyrir 
að vera skráð sem venjulegur ostur 
út frá ESB. Þetta mál virðist hins 
vegar bara vera toppurinn á ísjak
anum.

Þó að ekki séu allir sammála um 
tollasamningana sjálfa hljótum við 
að geta sammælst um að misræming 
í tollskráningu og tollasvindl sé eitt
hvað sem verði að koma í veg fyrir.

Hvað er til ráða?

Þó að við Íslendingar lítum stundum 
á okkur sem „stórustu“ þjóð í heimi 
er mikilvægt að átta okkur á hvað 
við erum lítil í samanburði við önnur 
lönd. Ársframleiðsla íslensks naut
gripakjöts er t.d. á pari við mánað
arframleiðslu í einu dönsku slát
urhúsi. Það gefur auga leið að það 
þarf að veita sláturleyfishöfum meira 
svigrúm til samvinnu svo íslensk 
framleiðsla sé samkeppnishæfari í 
verðum. 

Gera þarf miklar úrbætur á eftirliti 

með innflutningi til að koma í veg 
fyrir áðurnefnt misræmi. Þar liggur 
mikið undir fyrir bændur, neytend
ur, ríkið og þá innflutningsaðila sem 
sannanlega fara eftir settum reglum. 
Það þarf vart að útskýra hvernig þetta 
skekkir samkeppnisstöðu íslensks 
landbúnaðar en einnig má benda á 
að þetta hefur áhrif á hagtölur þannig 
að hagskýrslur verða rangar og geta 
þannig haft áhrif á stöðu Íslands við 
gerð tollasamninga.

Endurskoða þarf tollasamninginn 
við ESB enda allar forsendur fyrir 
honum brostnar. Að semja um kíló á 
móti kílói líkt og var gert er fráleitt. 
Sem dæmi má nefna að á meðan ESB 
fær innflutningskvóta sem nemur 
10% af ostamarkaðnum hérlendis 
fær Ísland aðgang að 0,009% af osta
markaði ESB.

Ég trúi ekki öðru en að þessi 
mál nái eyrum manna og gerð verði 
bragarbót á.

Herdís Magna Gunnarsdóttir, 
bóndi á Egilsstöðum og vara-
formaður LK

LANDSSAMBAND KÚABÆNDA

Sauðfé hefur verið eyrnamarkað 
á Íslandi allar götur frá landnámi. 
Mörgum kom því á óvart þegar 
landbúnaðarráðherra lagði fram 
frumvarp, skömmu fyrir sauðburð 
í vor, þar sem lagt var til að horfið 
yrði frá þeirri hefð sem hér hefur 
verið fylgt að bændur eyrnamerktu 
fé sitt. Í ljós kom að tillagan var 
unnin án þess að bændur eða 
sauðfjáreigendur hafi sérstaklega 
óskað eftir því og án alls samráðs 
við markaverði, sem hafa eftirlit 
með mörkun sauðfjár.

Á vettvangi atvinnuveganefndar 
Alþingis, sem fékk málið til frekari 
meðferðar, kom í berlega í ljós að 
fjölmargt mælti gegn því að þessi 
skylda yrði aflögð. Sérstaklega má 
þar nefna varnaðarorð dr. Ólafs R. 
Dýrmundssonar landsmarkavarðar 
og Sigurðar Sigurðssonar dýralækn
is, sem báðir skiluðu inn ítarlegum 
umsögnum sem aðgengilegar eru á 
vef Alþingis. Frumvarp ráðherra var 
ekki reist á dýravelferð, sem snertir 
særingu á eyrum og sársauka, enda 
hefur verið unnið af kappi að útrým
ingu soramarka undanfarna áratugi.

Gildandi merkingakerfi öruggast

Þessir sérfræðingar töldu misráðið 
að fella niður eyrnamörkun, jafnvel 
aðeins að hluta, þar sem með því 
yrði dregið úr öryggi merkinga
kerfis sauðfjár sem sé með því ör
uggasta í heimi. Þetta væri varasamt 

nú og enn frekar en áður þyrfti að 
styrkja og efla allar varnaraðgerðir 
og rekjanleika í ljósi þess að margar 
sauðfjárveikivarnarlínur hafa verið 
aflagðar eða viðhald þeirra van
rækt. Merkingakerfi sauðfjár hér á 
landi byggist á eyrnamörkun alls 
fjár, plötumerkingu með litum eftir 
svæðum og brennimerkingu á sumu 
fé. Þá kom einnig fram að störf 
markanefnda kosta ríkissjóð ekki 
krónu.

Innflutningur á ófrosnu kjöti

Þrátt fyrir varnaðarorð og ráð
leggingar fjölmargra var innflutn
ingur á hráu og ófrosnu kjöti leyfður 
frá síðustu áramótum. Þetta leiðir til 
aukinnar hættu á að hingað til lands 
berist búfjársjúkdómar með óaftur
kræfum afleiðingum fyrir heilbrigði 
íslenskra búfjárstofna sem hafa vegna 
einangrunar engar varnir gegn land
lægum búfjárpestum í Evrópu. Sumir 
þessara sjúkdóma geti borist í fólk svo 
hér eru lýðheilsusjónarmið að veði. 
Bent hefur verið á að eftirlitskerfið 
hér innanlands sé veikt og um of sé 
treyst á innflutningsfyrirtækin sjálf. 
Mótvægisaðgerðir íslenskra stjórn
valda séu ótryggar og ófullnægjandi 
og endurspegli veika stöðu landbún
aðarins í stjórnarráðinu.

Langvarandi baráttu fórnað?

Barátta gegn smitsjúkdómum í 

búfé hefur markað mjög sögu land
búnaðar. Á liðinni öld var ráðist í 
öflugar aðgerðir til að útrýma þeim 
sjúkdómum sem hingað höfðu 
borist, þar á meðal riðu og garna
veiki. Öll slökun á vörnum felur 
í sér hættu á að þessir sjúkdómar 
og fleiri, sem hingað kunna að 
berast, breiðist um landið og valdi 
óbætanlegu tjóni. Íslenskir búfjár
stofnar hafa verið einangraðir um 
langan aldur og lausir við marga þá 
sjúkdóma sem öldum saman hafa 
hrjáð búfé Evrópuþjóða og eru 
þar af leiðandi sérlega viðkvæmir 
fyrir nýjum smitsjúkdómum. Þeir 
Ólafur Dýrmundsson og Sigurður 
Sigurðsson töldu að hinn góða ár

angur Íslendinga í baráttu gegn smit
sjúkdómum í búfé, mætti að miklu 
leyti þakka merkingarkerfi sauðfjár.

Rekjanleikinn mikilvægur
í sóttvarnarskyni

Gildandi merkingakerfi byggist á 
að tryggja rekjanleika, en með því 
að taka einungis upp plastmerki 
minnkar hann til muna því þau vilja 
tapast og þá er einnig auðvelt að 
skipta þeim út og koma nýju merki 
fyrir. Ef eyrnamörkuninni er sleppt 
minnkar rekjanleikinn sem öllu 
skiptir í ljósi þess að hann gegnir 
lykilhlutverki við að hefta útbreiðslu 
smitsjúkdóma.

Mörkunum bjargað

Eyrnamörkun er þekkt í nágranna
löndum okkar, t.d. í Færeyjum 
og Noregi og einnig á svæðum í 
norðanverðri Evrópu og stríðir ekki 
gegn löggjöf Evrópusambandsins. 
Afstaða þingmanna Miðflokksins 
til tillögu ráðherra um að hverfa 
frá mörkun búfjár var skýr frá 
upphafi. Fulltrúar flokksins í 
atvinnuveganefnd Alþingis, 
Sigurður Páll Jónsson og Ólafur 
Ísleifsson, fylgdu þeirri stefnu 
eftir í nefndinni með áherslu á 
sóttvarnir í ljósi ábendinga Ólafs 
Dýrmundssonar og Sigurðar 
Sigurðssonar. Eins og fram kemur 
í nefndaráliti var það niðurstaða 
meirihluta nefndarinnar eftir ít
arlega umfjöllun að ekki kæmi 
til greina að hverfa frá mörkun 
sauðfjár. Var af hálfu nefndarinnar 
mælt fyrir því að tillagan næði 
ekki fram að ganga. Þannig tókst 
að hrinda tillögu sem sýndist hafa 
verið borin fram án tilefnis og án 
samráðs og sem hefði ekki verið 
fallin til að styrkja sóttvarnir ís
lenskra búfjárstofna eða efla lýð
heilsu landsmanna.

Karl Gauti Hjaltason, 
kgauti@althingi.is 
Ólafur Ísleifsson,
olafurisl@althingi.is 
Höfundar eru þingmenn 
Miðflokksins

Mörkin varin

Karl Gauti Hjaltason. Ólafur Ísleifsson.
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Herdís Magna Gunnarsdóttir.

Bætum samkeppnisstöðu 
íslensks landbúnaðar
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Kæri landbúnaðarráðherra. Ég 
er bóndi. Sauðfjárbóndi. Já, ég 
valdi að vera bóndi af því að 
hjarta mitt slær sem bóndi. Já, ég 
valdi mér búsetu. Að vera bóndi 
er lífsstíll, já. Á sama hátt og að 
vera trillusjómaður er lífsstíll. Á 
sama hátt og að vera jógakennari 
er lífsstíll. Að vera lögreglumað-
ur er lífsstíll. Að vera prestur er 
lífsstíll. Við öll ákveðum okkar 
lífsstíl, hver sem hann er. 

Ég veit ekki um neinn sem 
þvingaður er til að starfrækja iðn 
eða starf sem hann vill alls ekki 
sinna. Það kallast á íslensku máli 
„frelsi“. Bændur eru mikilvæg 
starfsstétt, breið og fjölbreytt.

Að starfa sem alþingismaður 
og ráðherra er lífsstíll sem tilheyr-
ir starfsstétt. Ég geri ráð fyrir að 
þú hafir valið þér þá starfsstétt af 
fúsum og frjálsum vilja. Ég geri 
líka ráð fyrir að þú hafir valið þér 
búsetu án þvingana. Vegna þess að 
þú ert frjáls. Eins og ég.

Þó get ég með engu móti trúað 
að þú hafir sóst eftir því að verða 
landbúnaðarráðherra. Það hefur 
sjálfsagt bara fylgt með sjávarút-
vegsráðherraembættinu eins og 
leiðindaskuggi sem þú neyðist til að 
hafa með í eftirdragi. Ég velti fyrir 
mér hver viðbrögðin yrðu ef þú létir 
sömu orð falla um sjávarútveginn 
og þú gerir um landbúnaðinn? Þau 
myndu þá hljóma einhvern veginn 
svona: „Sjávarútvegurinn er lífsstíll 
sem menn velja sér og þar skiptir 
engu máli hvort afkoman sé mikil 
eða lítil“?

Að geta í örfáum orðum, án þess 
að hika og eins og ekkert sé sjálf-
sagðara, drullað yfir heila starfs-
stétt, er hæfileiki. Og þú sýndir 
það sannarlega í pontu Alþingis í 
dag að hæfileikar þínir kunna sér 
engin mörk. Þessi starfsstétt býr til 
matinn sem þjóðin nærir sig á. Og 
það er hverri þjóð nauðsynlegt að 
vera eins sjálfbær með ræktun og 
fjölbreytni matvæla og kostur er. 

Að vera bóndi er lífsstíll. 
Mikilvægur og göfugur lífsstíll.  En 

það er líka algjör lágmarkskrafa að 
við sem vinnum nánast alla vinnuna 
getum lifað af henni á mannsæm-
andi hátt án þess að þurfa að stunda 
aðra atvinnu samhliða búskapnum 
til þess að ná endum saman. Ég veit 
fáa menn duglegri en bændur. Fáir 
rekstrareigendur myndu sætta sig 
við þau kjör sem við búum við í 
rekstri fyrirtækja okkar. Við eigum 
skilið virðingu. 

Niðurgreiðslur ríkisins til sauð-
fjárbænda eru þeim tilgangi knúnar 
að ætla neytendum að fá vöruna á 
lægra verði út úr búð og bóndanum 
að fá betra verð fyrir vöruna sína. 
Það er dýrt að rækta mat. Það er 
alls staðar dýrt að búa til góðan og 
hreinan mat. En hvers vegna stopp-
ar enginn og spyr sig hvar hnífurinn 
stendur í kúnni? Hvers vegna fá 
verslanirnar ávallt frípassa frá allri 
þessari umræðu? Veit neytandinn 
t.d. hver álagningin er á grillkjötinu 
sem hann kaupir glaður úti í búð 
með 50% afslætti? Eftir að neyt-
andinn labbar út með 50% afslátt-
arkjörin sín þá labbar verslunin í 
burtu með 100% álagningu. Hvers 
vegna eru verslanir með skilarétt 

á öllu kjöti sem þær versla af slát-
urleyfishafanum? Þær kaupa kjötið 
á allt of lágu verði vegna lélegrar 
samkeppni og það sem selst ekki 
er svo hent til baka í sláturleyfis-
hafann sem situr uppi með tapið. 
Verslanirnar bera enga ábyrgð en 
ganga í burtu með mesta gróðann. 
Það er staðreynd. Hvers vegna er 
það, Kristján? 

Það sem mér finnst þó sorglegast 
af öllu er að ríkisstjórnin skuli láta 
það viðgangast að maður með enga 
virðingu eða áhuga fyrir landbúnaði 
fái að gegna þessu mikilvæga emb-
ætti. Ef hryggur væri í innviðum 
þeirra þá myndu þeir finna hæfari 
mann í það hlutverk. 

En þar sem ég tel að líkur þess 
séu álíka jafnmiklar og að þú drífir 

þig í símann til að hringja í bændur, 
stórvini þína, og athuga hvernig þeir 
hafi það, get ég eingöngu haldið í 
þá von að þú kunnir að skammast 
þín og segir sjálfur stöðu þinni sem 
landbúnaðarráðherra lausri.

Með vinsemd og virðingu 
Ágústa Ágústsdóttir 
Reistarnesi Melrakkasléttu 
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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:

Ég valdi að vera bóndi

Ágústa Ágústsdóttir.
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Krafan um að verðleggja þýfið
Framferði íslenska ríkisins gagn-
vart landeigendum sjávarjarða, 
vegna nýtingar auðlinda innan 
netlaga, felur í sér eignarnám. 
Furðulegt er að borið hafi á því 
að sú framganga sé réttlætt með 
kröfu um að landeigendur sýni 
fram á að þeir hafi orðið fyrir tjóni 
við það að vera sviptir veiði- og 
eignarréttindum.

Svæði sem skilgreint er með hug-
takinu netlög er hluti af „landi“ jarða 
sem liggja að sjó.

 Í 2. kafla rekabálks Jónsbókar 
segir að „Allir menn eigu at veiða 
fyrir utan netlög at ósekju…..“. Þetta 
þýðir að ytri mörk landeignar voru 
og eiga að vera miðuð við netlög. 
Ákvæði Jónsbókar í þessu sambandi 
eru  enn í fullu gildi.

Afmörkun netlaga er í raun 
tvíþætt; annars vegar dýptarregla 
Jónsbókar, sem tekur til fiskveiði 
og sjávargróðurs innan netlaga, og 
hins vegar svokölluð fjarlægðar-
regla. Þessi viðmið taka til tiltekinna 
auðlinda innan netlaga. Ef netlög 
samkvæmt dýptarreglu Jónsbókar 
ná lengra út en fjarlægðarregla 
Veiðitilskipunarinnar, skal miða við 
dýptarregluna.

Fjarlægðarreglan felur í sér að 
netlög eru skilgreind sem 115 metra 
fjarlægð út í sjóinn frá stórstraums-
fjörumáli. Þegar um dýptarregluna 
er að ræða er miðað við 6,88 metra 
dýpi samkvæmt Páli Vídalín lög-

manni (1667-1727). Ystu mörk 
netlaga samkvæmt Jónsbók eru því 
samkvæmt þessu 6,88 metra dýpi á 
stórstraumsfjöru. 

Hagsmunir landeigenda 
sjávarjarða hunsaðir

Við setningu laga um stjórn fisk-
veiða var gróflega gengið á veiði- og 
eignarrétt landeigenda sjávarjarða 
þar sem litið var fram hjá netlögum, 

auk þess sem ekkert samráð var haft 
við landeigendur. Ekki var heldur 
tekið tillit til þess hvort lögin tak-
mörkuðu stjórnarskrárvarin réttindi 
landeigenda eða hvort þeir hinir 
sömu ættu rétt á bótum fyrir skað-
ann sem þeir urðu fyrir við setningu 
laganna.

Í raun má segja að íslenska ríkið 
hafi við setningu laganna tekið það 
sjávarsvæði við strendur landins, 
sem skilgreint er innan netlaga, 

eignarnámi bótalaust eins og áður 
segir. Þessi gjörningur stenst engan 
vegin lög enda báru þeir jarðeigend-
ur sem hlut áttu að máli skarðan hlut 
frá borði. 

Óumdeilt er að löng hefð var fyrir 
því að reikna hlunnindi sem tengjast 
netlögum inn í jarðarverð enda var 
fasteignaskattur jarða sem lágu að 
sjó innheimtur samkvæmt viðmiðum 
Jónsbókar langt fram eftir síðustu 
öld. Þetta sannar, svo ekki verður um 

villst, að hér er um skýran eignarrétt 
að ræða sem er stjórnarskrárvarinn.

Sú spurning er áleitin hvað verði 
um ónýttar auðlindir innan netlaga 
eins og t.d. virkjun sjávarfalla til 
orkuvinnslu? Ætlar ríkið sér að deila 
út þeirri auðlind til útvalinna þegar 
þar að kemur í trássi við réttindi 
landeigenda? Hér má auk þess nefna 
að grásleppuveiði fer að mestu leyti 
fram innan marka netlaga sem þýðir 
að ríkið er að ráðskast með auðlindir 
sem það hefur enga lögsögu yfir.

Borið hefur á því í umfjöllun 
lögmanna um bótarétt landeigenda 
í þessu sambandi að sá réttur sé ekki 
til staðar nema að landeigandi geti 
sýnt fram á að hann hafi orðið fyrir 
tjóni. Þessi rök halda engu vatni 
þar sem búið er með þeim að snúa 
sönnunarbyrðinni á hvolf.

Þetta er rétt eins og að þjófur 
kæmist upp með það að skila ekki 
þýfinu til baka nema með því skil-
yrði að brotaþolinn gæti fært sönnur 
á tjónið og þar að auki verðlagt það. 
Sama gildir í raun um framferði rík-
isins gagnvart landeigendum sjáv-
arjarða þegar kemur að auðlindum 
tengdum netlögum. Landeigendur 
sjávarjarða skulu því verðleggja 
þýfið en sitji ella eftir snauðir. Þetta 
flokkast undir ólög.

Ómar Antonsson, 
formaður samtaka
eigenda sjávarjarða

Ómar Antonsson. Við setningu laga um stjórn fiskveiða var gróflega gengið á veiði- og eignar-
rétt landeigenda sjávarjarða þar sem litið var fram hjá netlögum, auk þess 
sem ekkert samráð var haft við landeigendur.
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Árið 1982 kom Honda fyrst með 
smábíl sem nefndist Jazz, frá þeim 
tíma hefur bíllinn tekið miklum 
breytingum árgerð fá árgerð, 
en sennilega er nýjasta árgerðin 
af Jazz mesta breytingin á milli 
árgerða af þeim öllum. 

Ég prófaði nýjasta Hondabílinn 
sem ber nafnið Jazz fyrir stuttu síðan 
og útkoman var mun betri en ég átti 
von á fyrir aksturinn.

Vélin sparneytnari og hljóðlát

Bíllinn heitir nú Honda Jazz E:HEV 
og er með 1498cc. bensín/rafmagns-
vél sem skilar 109 hestöflum. Eins 
og margir aðrir framleiðendur hafa 
verið að hanna og setja í smærri 
bíla vinna saman bensínvélin og 
rafmagnshjálparmótor og virkar 
best í innanbæjar akstri (þar sem 
oft er bremsað og rafmagn fer inn 
á rafmótorinn). 

Uppgefin eyðsla í innanbæj-
arakstri er því lægri en í langkeyrslu. 
Innanbæjar um 2,5 lítrar en lang-
keyrslu rúmir 4 á hundraðið sam-
kvæmt sölubæklingi. Ég var að eyða 
í langkeyrslunni tæpum 5 lítrum á 
hundraðið, en það þarf að keyra 
bílinn mjúklega til að ná þessari 
eyðslu. Enginn vandi ef maður 
vandar sig að spara á þessum bíl og 
líka enginn vandi að koma eyðslunni 
upp undir 15 lítra á hundraðið með 
einbeittum brotavilja.

Vélin er afar hljóðlát, eins og 
alla bíla sem ég prófa þá hávaða-
mældi ég bílinn sem mældist betur 
en margur rafmagnsbíllinn, eða 70,6 
desibel.

Fannst ljótt, en er eftir á ljótt,  
flott sökum virkni

Næstum allir bílar eru með loftpúða 
sem springur út við árekstur fyrir 
framan ökumann og farþega, en í 
marga bíla vantar vörn fyrir framan 
hné á ökumanni og farþega í fram-
sætum, en þarna er kominn loftpúði 
sem ver hné og fætur við árekstur. 

Í bílnum er mjög næmur akreina-
lesari, svo næmur að ef maður 
heldur laust um stýrið þá stýrir 
bíllinn sjálfur, en ef maður slepp-
ir alveg stýrinu lætur mælaborðið 
vita bæði með viðvörunarljósi og 
hljóði. Ég lét bílinn stýra sjálfan yfir 
Mosfellsheiðina, frá Gljúfrasteini að 
Grafningsafleggjara, hélt bara laust 
um stýrið og bíllinn sá um „rest“. 

Litlu hliðarrúðurnar fyrir fram-
an framhurðirnar og aftan framrúðu 
gefa manni mun betri hliðarsýn en 
maður á að venjast og fyrir mér sem 
fannst þetta ljótt við fyrstu sýn er 
eftir á að hyggja snilldarhönnun sem 
ég tók fullkomlega í sátt sökum betra 
útsýnis innan frá úr bílnum.

Kom betur út á holóttum 
malarvegi en margur dýrari bíll

Aðeins einn mínus fann ég, en hann 
er að ekkert varadekk er í bílnum. 
Ljósin þarf að kveikja, en það þarf 
ekki nema einu sinni því þó að 
mælaborðið segi manni að slökkva 
ljósin þegar drepið er á bílnum má 
hundsa þá skipun því ljósin slökkva 
á sér eftir 10-15 sek. eftir að bílnum 
er læst. Framsætin góð og þægileg, 
mikið rými fyrir þá sem sitja í aft-
ursætum.

Bakkmyndavélin sýnir vel aftur-
fyrir bíl og leiðsögukerfið í bílnum 
er gott. 

Á holóttum malarvegi heyrist 
aðeins smásteinahljóð undir bílnum, 
en fjöðrunarkerfið er mun betra en 
ég átti von á þrátt fyrir að vegurinn 

sem ekið var á hafi verið einstaklega 
holóttur með djúpum holum. Það 
hefur örugglega ekki verið vinsælt 

hjá starfsmönnum Öskju sem þurftu 
að þrífa drulluskítugan bílinn eftir 
mig.

Gott verð og 5 ára ábyrgð

Bíllinn sem ég prófaði var dýrari 
gerðin af Honda Jazz og nefnist 
Crosstar, sjálfskiptur, framhjóla-
drifinn og kostar 4.790.000, en ódýr-
asti bíllinn er á verði frá 4.490.000. 

Þó að uppgefinn hestaflafjöldi 
sé ekki nema 109 hestöfl er snerpan 
góð (0-100 km. hraði er uppgefinn á 
9,4 sek.) Allar nánari upplýsingar má 
finna á vefsíðunni www.honda.is.

VÉLABÁSINNVÉLABÁSINN

Hjörtur L. Jónsson
liklegur@internet.is

Nýr og mikið breyttur Honda Jazz

Honda Jazz Crosstar.  Myndir / HLJ

Bíllinn kom vel út á þessum holótta malarvegi. Minni hávaði á 90 en í mörgum raf-
magnsbílum.

Fínt pláss fyrir farþega í aftursætum. Haltu um stýrið segir mælaborðið næstum um leið og stýrinu er sleppt.

Einbeittur brotavilji í bensíneyðslu yfir 15 lítrar á hundraðið, en 2,1,0 lærði 
smám saman að spara og var orðinn ágætur eftir 100 km akstur.

Farangursrýmið er ágætlega stórt, 
en varadekkið vantar.

Þyngd 1.304 kg

Hæð 1.526 mm

Breidd 1.694 mm

Lengd 4.044 mm

Helstu mál og upplýsingar
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Sama hvað á gengur, það kemur 
alltaf vetur eftir hvert haust, en 
misjafnt er hversu snemma kemur 
hálka og snjór. Í ár hefur snjórinn 
og hálkan látið bíða eftir sér í flest-
um landshlutum, en með hverj-
um snjó og hálkulausum deginum 
styttist í hálkuna og snjóinn og því 
vissara að vera viðbúinn rétt eins 
og björgunarsveitarmaðurinn sem 
er alltaf tilbúinn.

Nagladekk eða naglalaus,
svarið er hættið að salta

Hjólbarðasalar keppast við að 
auglýsa góðu ódýru dekkin sín og 
fagmannlega þjónustu samanber 
auglýsingu sem hljómar einhvern 
veginn svona: 

Trillir þú og tætir upp malbik-
ið...., en þarna er vísað til texta í 
frægu lagi með HLH flokknum, en 
einmitt í þessum texta eru mestu 
öfugmæli Íslandssögunnar í texta-

gerð því þar er „Riddari götunnar 
sagður tæta upp malbikið“ en það 
er einfaldlega ekki hægt á malbiki 
með mótorhjóli. 

Í viðkomandi auglýsingu er 
verið að auglýsa vistvæna hjólbarða 
sem ekki eiga að skemma malbik. 

Ég hef haldið því 
fram og mun halda 
fast við þá skoðun 
mína að það er 
ekki við naglana 
eingöngu að sak-
ast með skemmd-
ir á malbiki. Mín 
skoðun er að saltið 
á götunum sé það 
sem eyðileggur 
malbikið. Svona 
80% saltinu að 
kenna, en umferðar-
þungi og vissulega 
nagladekk séu hin 
20%. Persónulega 
mundi ég vilja að 
allir væru á nöglum 
og aldrei notað salt 
á göturnar.

Verð og gæði fara saman í 
hjólbarðakaupum

Dýrustu dekkin eru alltaf best, það 
er einfaldlega ekki spurning. Þekkt 
vörumerki í dekkjum sem hafa verið 
seld hér í yfir 50 ár eru einfaldlega 
bestu dekkin, samkeppnin þar er 
hörð og gæðin alltaf betri og betri 
ár frá ári. Endingin er líka betri. 
Dæmi eru um að dýrustu dekkin 
endist allt að þrisvar sinnum fleiri 
ekna kílómetra en ódýrustu dekkin 
á markaðnum. 

Til að dekkin endist þarf að 
huga sérstaklega að tveim þáttum. 
Loftþrýstingur þarf að vera réttur 
í hjólbörðum (oftast uppgefið á 
límmiða inni í hurðarfalsi á bíl-
stjórahurð). Hitt er að bíll sé rétt 
hjólastilltur, en rangt hjólamillibil 
þarf ekki að vera mikið vitlaust til 
að spæna niður ný dekk á stuttum 
tíma. Á smæstu bílunum skekkjast 
hjólamillibil of á hraðahindrunum 
sem kallast hattar, en þar freistast 
fólk til að fara með annað hjólið fyrir 
utan hindrunina en hitt yfir kantað-
an hattinn. Þá skekkist bíllinn við 
höggið og eyðileggur framdekkin 
á stuttum tíma. Betra að fara beint 
á þessar hraðahindranir því þá er 
höggið jafnara og síður hætta á 
skekkingu á hjólamillibili.

Vel varið tíma og góð fjárfesting 
að mæla reglulega loftþrýsting

Að vera alltaf með réttan loftþrýsting 
í dekkjunum er lykillinn að góðri 
endingu dekkja, eldsneytissparnaði 
og öryggi í umferðinni.

Flestir nýir bílar eru með skynjara 
inni í dekkjunum sem láta vita í 
mælaborð ef vantar loft í dekk, en 
þeir láta ekki vita ef of mikið af lofti 
er í dekkjum (nema í örfáum bílum). 
Enn sem komið er eru ekki svona 
nemar í þeim dráttarvélum sem ég 
hef skoðað. Í flestum dráttarvélum 
gefur framleiðandinn upp að hæfi-

legur loftþrýstingur sé á bilinu 22-25 
psi. Oft hef ég aðstoðað menn við 
að skipta um sprungið dekk á drátt-
arvélum, en þegar ég set nýviðgert 
dekkið undir hef ég fengið kvörtun 
um að ég hafi sett of mikið loft í 
dekkið (oftast 28psi.). Þegar ég set 
nýviðgert dekk undir vél loftjafna 
ég almennt hin dekkin (hef verið 
skammaður fyrir það, þá er of mikið 
loft í dekkjunum að mati þess sem 
á vél vinnur).

Auðvelt að eyðileggja 
dráttarvéladekk með of litlu lofti

Of lítið loftmagn í dráttarvélar-
dekkjum eyðileggur á stuttum tíma 
dekkin því að á móts við hverja 
spyrnu skemmast þræðirnir inni í 
dekkinu. Á milli felgu og hverrar 
spyrnu myndast kúlur sem stækka 

á stuttum tíma þar til að þræðirnir í 
dekkinu liðast í sundur. Ekki ósvipað 
og maður haldi á rafmagnsvír og 
liði í sundur því að með nógu miklu 
„juggi“ á vírnum fer hann í sundur. 
Þetta sama gerist með þræðina í 
dekkjum með dráttarvélamunstri og 
kúlurnar á endanum gefa sig og þá er 
ekki hægt að laga dekkið þrátt fyrir 
að mikið sé eftir af spyrnumunstrinu. 

Fyrir stuttu vann ég við vél sem 
var með 20 psi. í framdekkjum og 10 
psi. aftan (átti að vera 22-25 í öllum 
dekkjum).  Öll dekkin voru að verða 
ónýt á þeirri vél og varla hálfslitin, en 
allt í kúlum á hliðum og þræðirnir að 
gefa sig. Öll 4 dekkin undir þessa vél 
kosta yfir milljón krónur. Afar döpur 
meðferð á dekkjum. Samt mátti ég 
ekki setja réttan loftþrýsting í dekkin 
því þá væri vélin svo höst að ekki 
væri hægt að keyra hana.

GÆÐADEKKIN ÞÍN
FÁST ÓDÝRARI

HJÁ OKKUR!
SENDUM  HVERT  Á  LAND  SEM  ER

NOTAÐU AFSLÁTTARKÓÐANN: BONDI 

Funahöfða 6, 110 Reykjavík  •  Njarðarbraut 11, 260 Reykjanesbær

Sími: 519-1516 • WWW.DEKK1.IS 
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 KROSSGÁTA Bændablaðsins
Lausn á krossgátu í síðasta blaði

Hjörtur L. Jónsson
liklegur@internet.is

Bænda
Smáauglýsingar 56-30-300Smáauglýsingar 56-30-300
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Árlegar haustdekkjahugleiðingar

Of lítið loftmagn í dráttarvélardekkjum eyðileggur á 
stuttum tíma dekkin því að á móts við hverja spyrnu 
skemmast þræðirnir inni í dekkinu.

Mikilvægt er að bíll sé rétt hjóla-
stilltur, en rangt hjólamillibil þarf 
ekki að vera mikið vitlaust til að 
spæna niður ný dekk á stuttum tíma.
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LÍFLÍF&&LYST LYST ––  BÆRINN OKKARBÆRINN OKKAR

Jens er úr Reykjavík  og Sigurdís 
er fædd og uppalin í Neðri-
Hundadal. 

Sigurdís hóf sinn sauðfjárbúskap 
upp úr 2005 en Jens kemur hingað 
2009 og hefur alltaf dreymt gröfur og 
trukka frá því að hann var lítill snáði 
og er nýlega búinn að stofna verk-
takafyrirtæki með gröfur og kranabíl. 

Foreldrar Sigurdísar búa einnig 
á bænum.

Býli:  Neðri-Hundadalur 2.

Staðsett í sveit:  Í sögusveitinni, 
fögru, Dalasýslu í Miðdölum (eða 
Suðurdölum einsog menn vilja kalla 
það í dag).

Ábúendur: Sigurdís Elísa Lilja 
Sigursteinsdóttir og Jens Líndal 
Sigurðsson ásamt börnum.

Fjölskyldustærð (og gæludýra): 
Sigurdís Elísa Lilja Sigursteinsdóttir 
og Jens Líndal Sigurðsson ásamt 
börnum.

Stærð jarðar?  Jörðin er tæpir 1.600 
ha.

Gerð bús? Sauðfjárbú og verktakar.

Fjöldi búfjár og tegundir? Við 
erum með 150 ullarhnoðra (kindur) 
og nokkrar fagrar landnámshænur.

Hvernig gengur hefðbundinn 

vinnudagur fyrir sig á bænum? 
Jens fer í vinnu hvar sem hún er 
hverju sinni, núna er hann t.d. á 
Grundartanga á gröfu. Hjá Sigurdísi 
er það, þessi misserin, eftirleitir og 
rollurag fyrir ásetning og sláturhús. 
Aukavinnan og girðingavinna.

Skemmtilegustu/leiðinlegustu 
bústörfin? Ég get alveg sagt ykkur 
það að það er ótrúlega leiðinlegt að 
standa í rúningi…bara mjög leiðin-
legt. 

Það skemmtilegasta er auðvit-
að sauðburðurinn og að fara að 
smala. Jens myndi auðvitað segja 
að það skemmtilegasta sé að komast 
í gröfu-djobb einhvers staðar úti  
mýri og honum finnst hundleiðin-
legt að smala.

Hvernig sjáið þið búskapinn fyrir 
ykkur á jörðinni eftir fimm ár? Það 
er ekki gott að segja.

Hvar teljið þið að helstu tækifær-
in séu í framleiðslu á íslenskum 
búvörum? Þetta er ansi stór spurning 
en m.a. mætti rýmka betur fyrir Beint 
frá býli svo fátt eitt sé nefnt. 

Hvað er alltaf til í ísskápnum? 
Smjör, ostur, egg, mjólk, innocent 
safi og bjór.

Hver er vinsælasti maturinn á 
heimilinu? Heimatilbúnir ham-
borgarar og kotasælubúðingur.

Eftirminnilegasta atvikið við 
bústörfin? Það er svo ótrúlega 
margt en það fyrsta sem poppaði 
upp í hausinn er þegar Jens var hjá 
nágranna okkar á liðléttingnum að 
keyra út steypta gólfbita úr fjósinu 
hjá þeim og í síðustu ferðinni þá gaf 
gólfið sig og félagarnir sunkuðu 
með liðléttingnum niður í forina. 

En á einhvern undraverðan hátt 
þá komust þeir allir aftur upp án 
þess að sökkva og á þurrum fótum 
og dekkjum og án alvarlegra 
meiðsla eða skemmda.

Ítalskur kjúklingaréttur og blómkál

Þessi yndislegi kjúklingaréttur er 
saðsamur ítalskur kvöldverður til 
að elda heima. Sleppið chili eða 
takmarkið magnið fyrir börnin. 
Skiptið kartöflum mögulega út 
fyrir þistilhjörtu og salat og þið 
getið líka notað íslenskt grænmeti 
sem er enn að flæða inn í búðir.  

Ítalskur kjúklingaréttur

 › 1,6 kg heill kjúklingur, úrbeinaður  
 (það styttir eldamennsku að fletja  
 kjúklinginn út og þá er klippt með 
 fram bakhliðinni)

 › 2 msk. ólífuolía

 › 2 msk. sítrónusafi og ein sítrónusneið  
 að auki

 › 2 hvítlauksrif, þunnt skorin

 › 1 langur rauður chili, fræin tekin úr  
 og þunnt skorið

 › 1 tsk. þurrkað oregano

 › 1 msk saxað ferskt timjan, auk 4 kvista

 › 8 marineruð þistilhjörtu með stilk  
 (í dós)

 › 200 ml þurrt hvítvín

Aðferð
1. Hitið ofninn í 220 gráður.
2. Setjið kjúkling með skinnið 

ofan á smurða pönnu. Setjið 
smá af olíu og sítrónusafa 
yfir, sítrónusneið, hvítlaukur, 
chili, oregano, saxað timjan 
og kvistar. Kryddað vel. Bætið 
þistilhjörtum út á pönnuna og 
hellið síðan víninu yfir.

3. Steiktu kjúklinginn í 30-35 
mínútur þar til skinnið er orðið 
gyllt og safinn rennur tær þegar 
þykkasti hlutinn er gataður með 

hníf (lækkið hitann á ofninum 
í 200 gráður ef hann brúnast 
of hratt).

4. Flytjið kjúklinginn á borð og 
skerið í 8 bita. Hellið pönnu-
safanum í sósukönnu.

5. Berið kjúkling fram með æti-
þistlum og dálitlum pönnusafa.

Salat með blómkáli

 › 1 höfuð blómkál, má skera í tvennt  
 eftir stærð (íslenska blómkálið er  
 aðeins smærra en innflutt)

 › 5 msk. jómfrúarolía

 › 5 msk. heslihnetur

 › 1 msk. sherry edik

 › 1½ tsk. hlynsíróp

 › ¼ tsk. malaður kanill

 › ¼ teskeið malað allspice eða annað  
 gott krydd við höndina

 › 1/3 bolli granateplafræ

 › 1 stór sellerístöngull, skorinn í sneiðar

 › 1/3 bolli steinseljublöð

 › Sjávarsalt og nýmalaður svartur pipar

Aðferð 
Hitið ofninn í 185 gráður.
Setjið blómkálið á bökunarplötu með 
smjörklípu, setjið 1-3 msk. af ólífuolíu 
og kryddið með salti og pipar.  Steikt 
í ofninum í 25-35 mínútur þar til yfir-
borðið er gulbrúnt. Flytjið í stóra skál 
og setjið til hliðar til að kólna.

Lækkið hitann á ofninum í 150 
gráður. Dreifið heslihnetunum á 
bökunarplötuna og bakið í kring-
um tíu mínútur.
Í skál skuluð þið þeyta saman 2 mat-
skeiðum af ólífuolíu, sherryediki, 
hlynsírópi, kanil og allspice.  Setjið 
til hliðar.
Leyfið hnetunum að kólna svolítið, 
saxið þær gróft og bætið blómkál-
inu við ásamt granateplafræjun-
um, selleríinu, steinseljunni og 
dressingunni.  Hrærið, smakkið til 
og kryddið með salti og pipar eftir 
smekk.

Steikt grasker með fetaosti og 
hunangi

Nú þegar grasker er í boði í versl-
unum fyrir útskurð, er tilvalið að 
prófa ýmsa graskersrétti, og nota 
afskurðinn til matargerðar.
 › grasker (um 600 g)

 › 3 msk. olía (gott að nota ólífuolíu)

 › 2 msk. sesamfræ

 › 3 msk. hunang

 › 1 msk. balsamik edik

 › 50 g fetaostur, mulinn

 › ½ tsk. chilliflögur

 › salt og pipar 

Aðferð
Hitið ofninn í 210 gráður.  Notið 
bökunarplötu og bökunarpapp-
ír.  Afhýðið graskerið og skerið 
í bitastóra teninga. Fjarlægið 
fræin.
Veltið  graskersteningunum upp 
úr  olíunni og bakið í 20 mínútur.
Fjarlægið úr ofninum og blandið 
við sesamfræin. Setjið aftur í ofn 
í 10 mínútur og ofnsteikið þar.
Kryddið með hunangi, balsa-
mikediki, feta og chiliflögum. 
Bragðbætið með salti og pipar.  
Berið fram heitt eða kalt.

Bjarni Gunnar Kristinsson
Matreiðslumeistari

Neðri-Hundadalur 2
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Prjónuð peysa fyrir börn með 
laskalínu úr DROPS Merino 
Extra Fine. 

Stykkið er prjónað ofan frá og 
niður með garðaprjóni, köðlum og 
vösum. 

DROPS Design: Mynstur me-062-bn
Stærðir: 6/9 (12/18) mánaða 2 (3/4) 5/6 (7/8) ára
Garn: DROPS Merino Extra Fine (fæst í 
Handverkskúnst)
300 (300) 350 (350) 400 (450) g litur á mynd: gráblár 
nr 23
Prjónar: Kaðlaprjónn og hringprjónn 60 cm, nr 4 
eða sú stærð sem þarf til að fá 21L x 28 umferðir 
= 10x10 cm. 
Tölur: 5 (6) 6 (6) 7 (7) stykki.
Garðaprjón (prjónað fram og til baka): 
Lykkjurnar eru prjónaðar slétt í öllum umferðum.
Hnappagat: Fellið af fyrir hnappagötum í hægri 
kanti að framan (þegar flíkin er mátuð): Fellið af frá 
réttu þegar 3 lykkjur eru eftir á prjóni þannig: Sláið 1 
sinni uppá prjóninn, prjónið 2 lykkjur slétt saman og 
prjónið síðustu lykkju slétt. Í næstu umferð (ranga) 
er uppslátturinn prjónaður slétt svo að það myndist 
gat. Fellið af fyrir fyrsta hnappagati þegar kragi í 
hálsi mælist ca 1½-2 cm. Fellið síðan af fyrir 4 (5) 5 
(5) 6 (6) næstu hnappagötum með ca 4 (4) 4½ (4½) 
5 (5½) cm millibili.
Mynstur: Sjá mynsturteikningu A.1 og A.2. 
Mynsturteikning sýnir allar umferðir í mynstri séð 
frá réttu.
Laskalína: Allar útaukningar eru gerðar frá réttu. 
Aukið út um 1 lykkju hvoru megin við hvert A.1 og 
A.2 mynstur (= 8 lykkjur fleiri í umferð). Aukið út 
um 1 lykkju með því að slá 1 sinni uppá prjóninn. 
Í næstu umferð er uppslátturinn prjónaður snúinn 
slétt svo ekki myndist gat.
ÚRTAKA (á við um ermar): Allar úrtökur eru gerðar 
frá réttu. Fækkið um 1 lykkju hvoru megin í stykki 
þannig: Prjónið 1 lykkju garðaprjón, lyftið 1 lykkju 
eins og prjóna eigi hana slétt, prjónið 1 lykkju slétt, 
steypið óprjónuðu lykkjunni yfir lykkjuna sem var 
prjónuð (= 1 lykkja færri), prjónið garðaprjón þar 
til 3 lykkjur eru eftir, prjónið 2 lykkjur slétt saman 
(= 1 lykkja færri) og endið með 1 lykkju garðaprjón 
(= alls 2 lykkjur færri).
Affelling: Til að koma í veg fyrir að affellingarkantur-

inn verði stífur þegar fellt er af, er 
hægt fella af með grófari prjónum. 
Ef kanturinn er enn stífur, er hægt 
að slá uppá einu sinni uppá prjóninn 
á eftir ca 4. hverja lykkju jafnframt 
því sem fellt er af (uppslátturinn er 
felldur af eins og venjuleg lykkja).
PEYSA - STUTT ÚTSKÝRING Á 
STYKKI:
Peysan er prjónuð ofan frá og niður, 
fram og til baka á hringprjóna frá 
miðju að framan.
Ermar eru prjónaðar fram og til 
baka á hringprjóna og saumaðar 
saman í lokin. Vasarnir eru prjónaðir 
fram og til baka á hringprjóna og 
saumaðir á.
KANTUR Í HÁLSI: Fitjið upp 68 (72) 
80 (80) 88 (92) lykkjur (meðtaldar 4 
kantlykkjur að framan í hvorri hlið 
við miðju að framan) á hringprjóna 
nr 4. Prjónið 4 umferðir garðaprjón 
- sjá útskýringu að ofan og aukið út 
4 lykkjur jafnt yfir í síðustu umferð 
= 72 (76) 84 (84) 92 (96) lykkjur.

BERUSTYKKI: Næsta umferð er prjónuð frá réttu 
þannig – munið eftir hnappagati á kanti að framan 
– sjá útskýring að ofan: Prjónið 10 (11) 13 (13) 15 
(16) lykkjur í garðaprjóni (= vinstra framstykki), 
A.1 (= 6 lykkjur), prjónið 8 lykkjur í garðaprjóni, 
A.2 (= 6 lykkjur) (= vinstri ermi), prjónið 12 (14) 18 
(18) 22 (24) lykkjur í garðaprjóni (= bakstykki), A.1 
yfir næstu 6 lykkjur, prjónið 8 lykkjur í garðaprjóni, 
A.2 yfir næstu 6 lykkjur (= hægri ermi), prjónið 10 
(11) 13 (13) 15 (16) lykkjur í garðaprjóni (= hægra 
framstykki). Prjónið 1 umferð frá röngu.
Aukið út fyrir LASKALÍNU – sjá útskýringu að ofan – 
hvoru megin við A.1 og A.2 þannig:
Aukið út í annarri hverri umferð alls 5 sinnum, síðan 
í 4. hverri umferð alls 9 (10) 11 (12) 13 (14) sinnum 
= 184 (196) 212 (220) 236 (248) lykkjur. Athugið 
prjónfestuna. Þegar allar útaukningar hafa verið 
gerðar, mælist stykkið ca 11 (12) 13 (14) 15 (16) cm 
frá uppfitjunarkanti.
Prjónið e.t.v. áfram með garðaprjóni og köðlum án 
útaukningar þar til stykkið mælist 11 (12) 13 (14) 
15 (16) cm.
Í næstu umferð skiptist stykkið fyrir fram- og bak-
stykki og ermar þannig: Prjónið 28 (30) 33 (34) 37 
(39) lykkjur í garðaprjóni (= framstykki), setjið næstu 
40 (42) 44 (46) 48 (50) lykkjur á þráð fyrir ermi, fitjið 
upp 6 lykkjur undir ermi, prjónið 48 (52) 58 (60) 66 
(70) lykkjur í garðaprjóni (= bakstykki), setjið næstu 
40 (42) 44 (46) 48 (50) lykkjur á þráð fyrir ermi, fitjið 
upp 6 lykkjur undir ermi, prjónið 28 (30) 33 (34) 37 

(39) lykkjur í garðaprjóni (= framstykki).
FRAM- OG BAKSTYKKI: = 116 (124) 136 (140) 
152 (160) lykkjur. Prjónið garðaprjón þar til stykkið 
mælist 16 (18) 20 (23) 26 (29) cm frá þar sem fram- 
og bakstykki skiptist frá ermum. Fellið af ERMAR: 
Setjið 40 (42) 44 (46) 48 (50) lykkjur af þræði í 
annarri hlið á hringprjón 4. Fitjið upp 4 lykkjur í lok 
2ja næstu umferða (= 4 nýjar lykkjur í hvorri hlið á 
stykki) = 48 (50) 52 (54) 56 (58)  lykkjur (meðtalin 
1 kantlykkja í hvorri hlið á stykki). Prjónið garðaprjón 
fram og til baka.
Þegar stykkið mælist 2 cm frá skiptingu, fækkið um 
1 lykkju í hvorri hlið á stykki – sjá ÚRTAKA. Fækkið 
lykkjum svona í 8. (10.) 12. (14.) 14. (14.) hverri 
umferð alls 7 (7) 7 (7) 8 (8) sinnum = 34 (36) 38 
(40) 40 (42) lykkjur. Haldið áfram með garðaprjón 
þar til ermin mælist 17 (20) 24 (29) 32 (35) cm frá 
skiptingu. Fellið af. Prjónið hina ermina alveg eins.
VASI: Fitjið upp 14 (14) 16 (16) 18- (18) lykkjur á 
hringprjón nr 4. Prjónið garðaprjón fram og til baka 
þar til stykkið mælist 7 (7) 8 (8) 9 (9) cm. Fellið af. 
Prjónið annan vasa alveg eins.
FRÁGANGUR:
Saumið saman ermasauma innan við 1 kantlykkju. 
Saumið saman op undir ermum. Saumið tölur í 
vinstra framstykki. Saumið vasana ca 3 (3) 3 (4) 4 (4) 
cm upp frá neðri kanti og ca mitt í hvort framstykki.
Prjónakveða,
mæðgurnar í Handverkskúnst, www.garn.is 

Haustpeysa á börn
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

4 9 3 1 6 5
6 1 7 2 9

5 4 8
8 9 3 1 7
3 2 6

6 4 1 5 2
6 3 9

4 2 7 5 3
5 2 8 6 7 4

Þyngst

9 8 1 5
5 3

1 3 2 7 6
6 5 3 2 9

4 2 6
8 2 1 5 7

7 6 9 4 1
1 7

3 8 4 7

5 7
7 5 2 9

6 1 7 4
8 4 3 9 5 2

2 3 8 5 4 6
3 7 8 2

1 6 4 3
9 1

6 9
1 7 4 9 3

6 3 5
5 8 9

5 2
4 6 2
7 4 6
2 7 8 6 5

4 1

Fjallganga með pabba 
var klikkuð

FÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐFÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐ

Halldóra Björg er 12 ára dama frá 
Bolungarvík. Hún á tvo bræður 
sem eru 22 og 17 ára. Henni finnst 
gaman að vera með vinum sínum 
og synda. 

Nafn: Halldóra Björg Pétursdóttir.

Aldur: 12 ára.

Stjörnumerki: Tvíburi.

Búseta: Bolungarvík.

Skóli: Grunnskólinn í Bolungarvík.

Hvað finnst þér skemmtilegast í 
skólanum? Stærðfræði og íþróttir.

Hvert er uppáhaldsdýrið þitt? Svín 
og hundur.

Uppáhaldsmatur: Núðlur og taco.

Uppáhaldshljómsveit: Engin spes.

Uppáhaldskvikmynd: Harry potter.

Fyrsta minning þín? Þegar ég datt 
og fékk gat á hökuna.

Æfir þú íþróttir eða spilarðu á 
hljóðfæri? Já, ég æfi sund.

Hvað ætlar þú að verða þegar þú 
verður stór? Læknir eins og frændi 
minn.

Hvað er það klikkaðasta sem þú 
hefur gert? Fjallganga með pabba 
mínum og frænkum sem tók 5 tíma.

Hvað ætlarðu að gera skemmtilegt 
í vetur? Leika í snjónum.

Næst » Halldóra skorar á Óskar 
Ingimar Ómarsson að svara næst.
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LESENDABÁSLESENDABÁS

Spennusaga um íslenska Hetju og sanna vináttu
Björk Jakobsdóttir leikkona, 
leikskáld og nú höfundur, gefur 
nú út sína fyrstu skáldsögu og ber 
hún titilinn Hetja. 

„Það er löngu kominn tími 
til að gefa út nýja skáldsögu um 
íslenska hestinn, þarfasta þjóninn 
og vin okkar sem að hefur verið 
samofinn sagnaheimi okkar frá 
landnámi. Sagan er sögð annars 
vegar frá sjónarhóli Hetju, 5 vetra 
meri, og hins vegar Bjargar, 15 ára 
unglingsstúlku og eiganda Hetju,“ 
segir Björk.

Þegar Hetja er tekin úr heima
högunum upphefst æsispennandi 
leit að henni og Hetja reynir allt 
hvað hún getur að komast heim. En 
það getur reynst þrautinni þyngri 
þegar hestur lendir á hinum enda 
landsins og ekkert nema ókunnug 
fjöll á alla vegu. 

„Ég hef sjálf umgengist hesta 
allt mitt líf. Fyrst í sveitinni og 
síðan með mína eigin hesta. Eins 
hef ég fararstýrt í hestaferðum með 
stóð um hálendi Íslands í fjölda ára, 
bæði í beljandi stormi og brakandi 
sól. Ég nýti mér þá reynslu í bók
inni.

Það eru til margar gerðir af 
hestamennsku. Ég er ekki í keppn
is  hestamennsku og myndi eflaust 
seint vinna landsmót  með mína 
hesta,“ segir Björk og hlær;  „en 
ég er orðin ansi læs á stóðið og 
hegðun þess

Þetta er fyrst og fremst spennandi 
örlaga og þroskasaga ungrar merar 

og unglingsstúlku, en á sama tíma 
langar mig að veita innsýn hvernig 
hestar skynja tilveru sína og hvernig 
ber að nálgast þá. Þeirra samskipti 
eru aðeins ólík okkar og maður 
verður að læra hesta málið.

Eins geta mannverur verið ólíkar 
í samskiptum. Björg er til dæmis 
snertifælin og er greind á einhverfu 
rófi í mannheimum en er afburða 

greind í samskiptum við hesta. Það 
eru til svo margar mismunandi 
greindir.

Aðalmarkhópurinn eru börn 
og unglingar (8 ára og eldri), en 
fullorðnum þykir hún eflaust líka 
skemmtileg.“

Það hefur aldrei verið 
nauðsynlegra að veita 

börnum aðgang að dýrum 

Björk segir hestamennsku hafa 
ótal kosti.

„Talandi um COVID og 
einangrun, þennan kvíða sem 
er að aukast hjá börnum og 
unglingum – og ég finn það hjá 
sjálfri mér líka. Það er ekki til meiri 
núvitund en að fara upp í hesthús 
og kúpla sig út úr daglegu amstri. 
Þarf þarf ekki alltaf að fara á bak 
eða vera rosa flinkur og eiga flottan 
hest, bara að fara upp eftir, klappa 
mjúkri hestasnoppu, opna heyrúllu 
og finna lyktina af seinasta sumri í 
skammdeginu, hleypa út og moka. 

Þetta er stórkostlegur lúxus 
í þjóðfélagi sem er að aftengjast 
þegar kemur að náttúrunni. Það 
hefur aldrei verið nauðsynlegra að 
veita börnum aðgang að dýrum, nú 
þegar þau fara ekki í sveit eins og í 
gamla daga. 

Foreldrar halda oft að hesta
mennskan sé of dýr og að börn geti 

ekki stundað hana nema að fjöl
skyldan eigi hesta. En í dag er hægt 
að nálgast hestaíþróttina í borg og 
bæ án þess að barnið eigi hest og það 
þarf ekki að kosta báða handleggi. 

Ef fólk langar að kanna þennan 
kost þá er bara að taka upp símann 
og hringja í hestafélagið í þínu bæj
arfélagi og fá frekari upplýsingar.

Að umgangast dýr eykur víð
sýni og umburðarlyndi. Fyrir mér 
er ávinningurinn fyrst og fremst 
andlegur, en þetta er líka heilmik
il líkamsþjálfun. Það er alveg eins 
hægt að stunda hestamennsku eins 
og handbolta, fótbolta eða fimleika.“ 

Björk bendir á að hægt sé að nota 
frístundastyrkinn fyrir hestaíþróttir.

„Svo vona ég að bókin mín Hetja 
auki skilning barna og áhuga á okkar 
stórkostlega hestakyni sem hefur 
verið órjúfanlegur partur af menn

ingararfi okkar Íslendinga 
frá upphafi.“

Fyrirhuguð hátíð Hetju
og hestamennsku frestast

vegna COVID-19

Í tilefni af útgáfu skáld
sögunnar Hetju ætluðu 

Horses of Iceland, Forlagið 
og hestamannafélagið Sörli að 

bjóða til hátíðar sunnudaginn 
25. október þar sem kynna átti 

kosti hestamennsku og útgáfu 
bókarinnar.

„Sú hátíð átti að vera núna um 
helgina en frestast eitthvað vegna 
COVID.

En við látum það ekki draga úr 
okkur kjarkinn og verðum bara með 
hátíðina þegar reglur leyfa.

Þar verður hestasýning æsk
unnar, happdrætti, veitingar, upp
lestur og börn geta klappað sögu
hetjum úr bókinni og ýmislegt fleira. 
Við auglýsum það í Bændablaðinu 
þegar nær dregur,“ segir Björk 
Jakobsdóttir.

Bókin Hetja fæst í öllum betri 
bókabúðum og á vefsíðu Forlagsins. 
www.forlagid.is. Í tilefni af útgáfu 
bókarinnar býður Forlagið bókina 
á tilboðsverði, áritaða og með frírri 
heimsendingu innanlands.   /HKr.

Það hefur aldrei verið nauðsynlegra að veita börnum aðgang að dýrum, nú 
þegar þau fara ekki í sveit eins og í gamla daga. 

Hetja og Björk.

Þar slaknar konum skaut
Finnbogi Hermannsson, rithöf-
undur og fyrrum útvarpsmað-
ur til fjölda ára, hefur sent frá 
sér nýja bók. Ber hún titilinn 
Skarðsstrandarrolla og Einræður 
Steinólfs í Ytri-Fagradal. Í undir-
titli segir að þetta sé eins konar 
inngangsfræði að sögu mannsand-
ans á Skarðsströnd. 

Finnbogi hefur ritað fjölmargar 
bækur í gegnum tíðina og allar 
afskaplega vel skrifaðar. Í þessari 
nýju bók fetar hann slóðir sem 
lesendur hans ættu að kannast við 
úr bókinni Illur fengur sem kom út 
hjá Skruddu 2014. Hún vakti líka 
mikla athygli og segir frá langri 
afbrotasögu í afskekktu héraði við 
Breiðafjörð á öndverðri 20. öld.

Hér er brot úr nýjustu bók hans, 
Skarðsstrandarrolla og Einræður 
Steinólfs í YtriFagradal:

„Á Ballará eru örnefni mörg. 
Eitt þeirra er Snorraskjól og var 
það sjálfskipaður áningarstaður, 
þá menn riðu fyrir Klofning áður 
fyrr. Í Snorraskjólum er nokkuð um 
að slegið hafi verið undir í barn og 
stundum í ótíma eða til þess höfð 
viðleitni, þótt ei mætti takast. Er 
enn einhver mögnun eða útgeislun 
á þessum áningarstað frá fyrri tíð. 
Rís mönnum þar gjarnan hold að 
þarflausu einum á ferð. Einnig slakn
ar konum þar skaut, þótt einsamlar 
séu. Hafa orðið eftir í Snorraskjólum 
einhvers konar taufur, sambærileg 
við reimleika þar sem voveiflegir 
atburðir hafa átt sér stað, nema þvert 
á móti. Getur hver og einn farið og 

prufað á sjálfum sér, beri hann brigð
ur á að hér sé farið með rétt mál. Ég 
fór eitt sinn með hópi fólks í rútu
bíl að segja þeim frá staðháttum á 
Skarðsströnd. Þegar kom að frásögn
inni um Snorraskjól, véfengdi farar
stjórinn áhrifamátt staðarins. Það var 
kona. Ég bauð henni að stíga út og 
prófa á sjálfri sér, en hún guggnaði 
þegar á hólminn var komið. 

Reynikelda er býli á Skarðs
ströndinni en þar kviknaði ófreskja 
sú sem dýrtíð kallaðist á öndverðri 
síðustu öld. Upp runalega var það 
mjólkurkýr bóndans, sem nefnd var 
þessu nafni, en honum höfðu verið 
settir afarkostir með verð á kúnni. 
Hann bjó við tvíkvæni, sem algengt 
var á Íslandi á þeirri tíð, og átti börn 
með báðum, sem þörfnuðust mjólk
ur. Kýrin umbreyttist nokkuð við 
þessa nafngift, gekk aftur og var við 
góða heilsu fram undir þennan dag. 

Dragnótaveiði fundin upp 

Frakkanes heitir enn bær á 
Skarðsströnd og liggur land að sjó, 
vogskorið. Frakkanes er í eyði, en 
fjörur þess gagnsamlegar, einkum 
til hrognkelsaveiði. Til þessa sjávar
útvegs voru ekki gerðir út bátar sem 
annars staðar, heldur var útgerðin 
rekin með hrossum. Á þessar fjörur 
var farið á útfalli og í svo djúpt vatn, 
að tók merum í burðarlið. Svamlað 
var um fjörurnar á hrossunum og 
hrognkelsin stungin með lensum. 
Þau voru síðan þrædd upp á snæri og 
það dregið fram og aftur um fjöruna. 

Bætt var á snærið á meðan hrossið 
dugði. Er hugmyndin að dragnóta
veiði og togaraútgerð komin frá 
Frakkanesi. Hestamennska annars 
staðar í Dalasýslu hefur alltaf verið 
tilkomulítil miðað við hrossaút
gerð á Skarðsströnd. 

Býlið Kross er innan við 
Frakkanes og fannst þar fyrir 
nokkru kristinn grafreitur. Taldi 
Kristján Eldjárn, þjóðminja
vörður og síðar forseti, að hér 
gæti verið um grafreit papa að 
ræða og þyrfti rann sóknar við. 
Örnefni er í túni Kross og heitir 
Suður Ameríka. Eigi kann ég 
skil á því nafni. Lækjarspræna 
rennur meðfram túninu og 
heitir Kvígildislækur, mjög 
gagnsamlegur. Húsfreyjur 
fóru að læknum þá hentaði og 
brytjuðu í pott silung kvikan. 
Búsifjar þungar fylgdu Krossi 
sem voru óvættir og áttu sér bústað 
í hólma einum í Krossvatni. Þær 
voru jafnan í álftalíki og hröktu 
og börðu málnytupening ábúenda 
svo að hann kom þurrjúgra á stöðul 
hvert kvöld. Þar kom að þrútnaði 
svo skap þeirra, að óvættunum var 
sökkt með haglaskotum. Stóð sú 
viðureign lengi dags og þótti með 
ólíkindum hversu þær flutu með 
mikinn þunga blýs. Fleira yfirskil
vitlegt tengist Krossvatni. Eftir 
yfirgengið stórviðri og vatnagang, 
hafði dauðan nykurkálf rekið upp 
á vatnsbakkann. Var hann nýttur 
sem eldsmatur og brann með þráa
legri þefjan. Samkvæmt síðari tíma 

rannsóknum er talið að hér hafi 
verið svín á ferðinni úr eigu kaup
mannsins í Skarðsstöð. Svínið hafi 
sloppið út og fallið niður um ís. Því 
hafi síðan skolað á land löngu seinna 
og líkst þá mjög nykurkálfum eins 
og þeim er lýst í kynjasögum. Kross 
er nú í eyði ásamt Oddrúnarstöðum, 
enda keypti hreppsnefnd Skarðs 
hrepps farseðla til Ameríku handa 
heimilisfólkinu, en enga til baka. 

Á er styst bæjarnafn norð
an Múndíufjalla og var um aldir 
hjáleiga frá Skarði. Býlið er nú í 
sjálfseign bóndans og hefur þrisvar 
fengið verðlaun frá gestahliðanefnd 
Dalasýslu. Á Á hefur búið formaður 

sóknarnefndar Skarðssóknar 
um langan aldur. Það er engu 
líkara en ýmis embættismanna
setur tilheyri landslaginu og 
er það vel. Breytingar á því er 
frávilla vor. Mikið annríki var 
oft á tíðum við störf formanns 
sóknarnefndar. Hann skal sjá 
um að kirkjudyr séu opnar, 
einkum þá daga sem ásauður 
heimskur er rekinn af fjalli, svo 
sekir menn geti hlaupið þang
að og hlotið kirkjugrið, því átök 
geta orðið og þvergirðingur við 
smalamennskur. Það er einkenni 
Skarðsstrendinga að tapa oft og 
tíðum skapstillingu sinni og hugar
ró við þessar aðstæður. 

Innheimta sóknargjalda er mjög 
slítandi í seinni tíð, einkum hjá 
Fagradalsbónda. Hann hefur ekki 
fengist til að játast undir nein trúar
brögð, hvorki innlend né erlend. Ef 

kona hans greiðir ekki hin lögmætu 
gjöld eða aðrir fyrir hann, verður 
að taka þau með lögtaki eða annarri 
nærgangandi pínd. Af öllu þessu 
er hjarta sóknarnefndarformanns 
Skarðssóknar mjög angurvært. 

Geirmundarstaðir eru neðar 
Skarði og er það landnámsbær 
Geirmundar heljarskinns. Þar 
eru nú skrifstofur og varnarþing 
sauð rækt unar félags Skarðshrepps 
og heitir að vonum Geirmundur 
heljarskinn. Hefur Geirmundur 
heljarskinn mjög beitt sér fyrir 
því að láta hanna létt eyrnamerki 
á unglömb svo að þau haldi betur 
haus og halli ekki á.“  /HKr.
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Vesturhrauni 3, 210 Garðabæ,  
Sími: 480 0000,  www.aflvelar.is 

Salt- og sanddreifari 
EPT15, 1,5 m3, rafstýrður, 12V  
Verð: 1.480.000 kr. + vsk  

Fjölplógur PUV3300 
Breidd 3,3m, án festinga 
Verð: 865.000 kr. + vsk 

VETRARTÆKI 
- Mikið úrval á lager -  

Snjótönn fyrir lyftara  
2,5 m breið.  
Verð: 129.000 kr. + vsk 

Snjótönn, 3000 HD  
3m, Euro festing 
Verð: 299.000 kr. + vsk 

Fjölplógur PUV - Heavy Duty 
Án festinga 
3,6m Verð: 1.390.000 kr. + vsk 
4,0m Verð: 1.490.000 kr. + vsk 

Fjölplógur PUV „M“ Diagonal 
Án festinga 
2,6m Verð: 983.000 kr. + vsk 
2,8m Verð: 995.000 kr. + vsk 
3,3m Verð: 1.130.000 kr. + vsk 

Sanddreifarar 
3P og EURO festing  
2m Verð: 370.000 kr. + vsk 
Aukabúnaður: Glussatjakkur 
Verð: 84.500 kr. + vsk 

Salt- og sanddreifari 
HZS-10, 1 m3, glussadrifin,  
með klumpabrjót og tjakk 
Verð: 1.590.000 kr. + vsk 

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

bilauppbod.is

Volvo Penta vararafstöð
Árgerð: 2001 Notkun: 51 klst.

Perkins Vararafstöð
Árgerð: 2001 Notkun: 57 klst.

Olíutankur - 400 Lítra
Dælukerfi og sía fyrir varavélar.

Bjóddu í
Erum með öflugar  
vararafstöðvar og olíutank 
á uppboði hjá okkur!

Nánari upplýsingar inn á:

Uppboði líkur 28. október

Næsta 
Bændablað  

kemur út
5. nóvember

Gefins: Plastfötur með loki (20 l) fást 
gefins hjá mjólkurvinnslunni Örnu í 
Bolungarvík gegn því að vera sóttar. 
Föturnar eru undan ávaxtasultu og 
falla til í hverri viku. Arna ehf. S. 456-
5600 - pantanir@arna.is

Vinnuaðstaða óskast til leigu. Þarf 
að vera með innkeyrsludyr fyrir vöru-
bíl. Ekki í meira en 1,5 klukkustundar 
akstursfjarlægð frá höfuðborginni. 
Upplýsingar í s. 869-2561.

Óska eftir jörð á Suðurlandi í skiptum 
fyrir 145 fm raðhús í Búðardal. Jörðin 
þarf ekki að vera með húsakosti. 
Nánari upplýsingar: Karl Ægir Karls-
son, s. 825-6467 - karlsson@ru.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

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 rafstöðvum. 
Mjög hagstætt verð. Hákonarson 
ehf. www.hak.is - s. 892-4163, net-
fang: hak@hak.is

Nissan X-Trail Tekna, árg. 2019, 
dísel, sjálfskiptur, ekinn 64.000 km. 
Verð. 5.490.000 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

Hestakerrur 2ja og 3ja hesta, ríkuleg-
ur 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

Eigum varahluti í flestar gerðir af 
pressum, kælimiðilsdælum og öðr-
um hlutum í kæli- og frystiklefa.  
KGG ehf. S. 552-0000 - www.kgg.is

Til sölu Epoke SH4900 sand- og 
saltdreifari með pækiltanka og með 
skammtastýringu, árg. 2014. Allar 
nánari uppl. í s. 892-1157.

Til Scania R420 4×4 árg. 2007, 
dráttarbíll með stól. Ekinn 572.000 
km. Beinskiptur. Nánari uppl. í  
s. 892-1157.

Volvo XC 70 2005, ekin 124.000 km. 
Þjónustaður af Brimborg. Webasto 
miðstöð, nýleg dekk. Dekurbíll. Verð 
1.690.000 kr. Uppl. í s. 892-2032.

Skoflur.is - s. 564 1539 - íslensk 
gæðaframleiðsla. Okkar vinsælu 
fláaskóflur á óbreyttu verði í fimm ár. 
Fást í tveimur stærðum: 1,2 og 0,5 
rúmmetra. Verð á stærri skóflunni, 
með passandi festingum fyrir yðar 
vél (20-25 tonna) er kr. 1. 125.000 
+vsk. Verð fyrir minni skófluna, með 
passandi festingum fyrir yðar vél (13-
20 tonna) kr. 682.000 +vsk. Til á lag-
er. Hardox í hverju grammi. Uppl. í 
s. 564-1539.

Erum með 2 Greenliner sláttuvagna 
(minni gerðin). Ástand ekki vitað en 
líta ágætlega út. Árgerðir 2001 og 
2005. Vorum að selja þessa vagna á 
kr. 990.000 +vsk. stk. En þessir eru 
búnir að standa inn í skemmu í rúmt ár 
og ekkert hreyfðir og örugglega hægt 
að finna eitthvað að þeim. Þurfum að 
selja sem fyrst og óskum því eftir til-
boðum í þá eins og þeir eru. Vagnarnir 
eru staðsettir í Reykjavík. (Möguleiki 
að fá slátur með) - hægt er að hafa 
samband við Magnús í s. 694-9999 
eða á magnusr@velamidstodin.is

Til sölu frystibúnaður fyrir yleininga-
klefa. Frystivélin er vatnskæld, vélbún-
aður er sambyggður frystibúnti. Var í 
notkun á 7 fm klefa. Uppl. í síma 847-
8901 eða ingolfurhilmar@gmail.com

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

Til sölu Polaris 500 sexhjól, árg. 
2007. Staðsett á Vesturlandi. Uppl. 
í s. 849-5485.
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Vesturhrauni 3, 210 Garðabæ,  
Sími: 480 0000,  www.aflvelar.is 

Styrkur og gæði 
frá Noregi 

Snjóblásari 256 THS Flex 
Vinnslubreiddir 256-299 cm 
Þyngd 1.200 kg, 3p tengi. 
Fyrir + 110 hp vél.  
260 THS MONSTER 
Einn sá öflugasti með vinnslu-
getu allt að 1.700 tonn á klst. 
Vinnslubreiddir 260-275 cm 
Þyngd 1.850 kg, 3p tengi. 
Fyrir 160-300 hp vél.  
Fjöldi aukahluta í boði. 

Fjölplógur VT320 
Vinnslubreiddir 258 til 320 cm 
Þyngd 1.300 kg, hæð 125 cm 
Fjölplógur VT380 
Vinnslubreiddir 304 til 380 cm 
Þyngd 1.560 kg, hæð 135 cm 
 
Sterkir plógar fáanlegir með 
flotgrind fyrir mikinn hraða. 
Fjöldi aukahluta í boði. 

Snjóblásari F130H  
Glussadrifinn, fyrir 1-3 tonna vél.  
Vinnslubreidd 130 cm. 
Þyngd 240 kg. 

Snjóblásari F150 THS  
Fyrir 25-45 hp vél.  
Vinnslubreidd 150 cm. 
Þyngd 260 kg. 

Salt- & sanddreifari, TSA2100 
Vinnslubreidd: 1-10 metra.  
Þyngd 1.070 kg / 4.220 kg 
Mesta magn 2,1 m3. Glussadrif. 

Nánast ónotuð rafskutla, Shoprider 
sprinter, til sölu á kr. 250.000. Skoð-
um öll tilboð. Uppl. í síma 842-5434.

Volvo ECR 48c (fjórar skóflur) - 
3.900 klst. Fastanúmer: EB1952. Af-
hending eftir samkomulagi. Verðhug-
mynd kr. 3,5 milljónir án vsk. Uppl. 
í s. 697-8910.

Vel með farinn Land Cruiser árg. 
1999, ekinn 281.000 km til sölu á kr. 
550.000. Tveir eigendur frá upphafi. 
Uppl. í s. 896-3533.

SsangYong Rexton Dlx, árg. 2017, 
dísel, sjálfskiptur, ekinn 76.000 km. 
Verð. 3.990.000 kr. notadir.benni.is 
– s. 590-2035.

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

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

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

SsangYong Korando Dlx, árg. 2018, 
dísel, sjálfskiptur, ekinn 12.000 km. 
Verð. 3.990.000 kr. notadir.benni.is 
– s. 590-2035.

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

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

Harry Ferguson árg. 1956 með 
bensínmótor. Í góðu lagi. Tilboð ósk-
ast. Gunnar Magnús, sími 892-2616.

Subaru Outback Lux. árg. 2016. 
Dísel, ekinn 161.000 km. Sjálfskipt-
ur. Leður. Rafmagn í öllu, topplúga, 
akreinavari, eyesight o.m.fl. Sumar- 
og negld vetrardekk. Verð 3,5 millj. 
kr. Engin skipti. S. 895-4618.

Til sölu Honda CR-V Lifestyle 4x4. 
Sjálfskiptur, árg. 2013. Ekinn 148.000 
km. Í góðu standi. Verð 1.690.000 kr. 
Gunnar, sími 866-8282.

Brynningartæki. Úrval af brynningar-
tækjum frá kr. 5.900 m.vsk. Brimco 
ehf. www.brimco.is. Efribraut 6, Mos. 
Sími 894-5111. Opið kl. 13-16.30.

Skarðsstrandarrolla og Einræður 
Steinólfs í Ytri-Fagradal. Skemmti-
efni, menningarefni. Sölusími 861-
8993, Finnbogi Hermannsson.

Backhoe fyrir dráttarvélar og hjóla-
skóflur. Margar stærðir. Gröfudýpt: 1,3 
- 4,2 metrar. Margar stærðir af skófl-
um og öðrum aukabúnaði. Hákonar-
son ehf. S. 892-4163, hak@hak.is -  
www.hak.is

Scania P82H, árg. 1984 með Atlas 
krana, 1 útskot á glussa og svo 1 
handdregið. Akstur 355.000 km. 
Beinskiptur. Frekari uppl. í s. 863-
9066.

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

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

Fjögur negld Michelin vetrardekk 
sóluð á felgum til sölu á vörubíl 
285-70-19,5. Nánari uppl. í síma 
892-1157.

Skúffa af Dodge Ram 1500 árg. 2016 
Til sölu. Tilboð óskast. Sími 868-
3539, Árni.

Ekeri frysti-kælivagn, árg. 2015, 
innfluttur árið 2018. Upplýsingar í 
s. 666-8588.

SsangYong Tivoli Hlx, árg. 2020, 
dísel, sjálfskiptur, ekinn 21.000 km. 
Verð. 3.590.000 kr. notadir.benni.is 
– s. 590-2035.

Taðklær á lager. Breiddir: 1,2 m - 1,5 
m – 1,8 m. Eurofestingar og slöngur 
fylgja. Sterk og vönduð smíð. Há-
konarson ehf. S. 892-4163. Netfang: 
hak@hak.is - www.hak.is

Glussadrifinn afrúllari. Festingar og 
slöngur fylgja. Vandaður og öflugur 
búnaður. Hákonarson ehf. Netfang: 
hak@hak.is - s. 892-4163.

Opel Mokka Innovation, árg. 2018, 
bensín, sjálfskiptur, ekinn 67.000 km. 
Verð. 3.490.000 kr. notadir.benni.is – 
s. 590-2035.
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ÁREIÐANLEIKI KRAFTUR GÆÐI

Kletthálsi 3  ·  110 Reykjavík   
Sími: 540 4900  ·  yamaha.is

Traustir
vinnuþjarkar

Yamaha snjóblásari
· Dreifir snjó allt að 15 metrum
· Snjóblásarinn er á skriðbeltum

Yamaha EF2000iS 
Ferðarafstöð

Yamaha EF2200iS 
Ferðarafstöð

Yamaha EF3000iSE 
Rafstöð

Úrval af Nolan hjálmum 

Nánari upplýsingar  
& verð á Yamaha.is

Til sölu borvél. Eitthvað af borum 
geta fylgt með. Uppl. í s. 821-1316.

Volvo XC60 Inscription, dísel, mod-
elár 2017 (7/16), ekinn aðeins 37.000 
km. Bíllinn er eins og nýr utan sem 
innan, algjör gullmoli. Dráttarkrókur, 
20“ flottar felgur með nýjum Nokian 
vetrardekkjum (heilsárs), auk all-
flestra aukahluta sem völ er á. Fast 
verð kr. 6.250.000 staðgreitt. Upp-
lýsingar í s. 863-9305, Þorsteinn.

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

40 fm bústaður til sölu. Húsið af-
hendist á núverandi byggingarstigi, 
tilbúið til flutnings. Grindur fyrir 
milliveggi komnar upp, tilbúið til raf-
lagna. Gifsplötur til að klára fylgja. 
Eldhúsinnrétting, skápur í forstofu, 
skápar í herbergi og baðinnrétting 
fylgja. Steyptir bitar í undirstöðu 
fylgja einnig. Hagstæður flutningur 
húss í boði. Verð 10,4 millj. kr. Upp-
lýsingar í s. 894-9360.

Saltdreifarar í úrvali, fyrir pallbíl-
inn, traktorinn, kúlutengið eða til 
að labba með. Ekki renna á rass-
inn með þetta. www.hardskafi.is –  
s. 896-5486.

Traktorsdrifnar rafstöðvar (Agro-
Watt), www.sogaenergyteam.com 
- stærðir: 10,8 – 72 kW. Stöðvarnar 
eru með eða án AVR (spennujafn-
ara). AVR tryggir örugga keyrslu á 
viðkvæmum rafbúnaði t.d. mjólkur-
þjónum, tölvubúnaði, nýlegum rafsuð-
um o.fl. Hákonarson ehf. Uppl. í s. 
892-4163, hak@hak.is - www.hak.is

Til sölu. Subaru Impreza GX 2.0 
árg. 2001 . Ekinn 223.000 km. Ný-
skoðaður. Bíll í toppstandi. Sami 
eigandi frá 2006. Vel við haldið alla 
tíð. Beinskiptur, fjórhjóladrifinn. Er á 
negldum vetrardekkjum. Til greina 
kemur að taka 1-2 v. tryppi upp í 
verð. S. 898-5449.

Magnaðir gafflar í hirðinguna og 
önnur störf. Álskaft og plastgreiða, 
nær óbrjótanleg. Þyngd 900 gr. Verð 
9.500 kr. m.vsk. Sendum um land 
allt. Brimco ehf. Efribraut 6, Mos. 
Sími 894-5111. Opið frá kl. 13-16.30.

MF7480 árg. 2005, Vario skipting 
- rafstýrðar spólur, framfjöðrun, ný 
kubbadekk, ámoksturstæki lítið not-
uð, skotkrókur og nýlegt sæti. Notuð 
9.370 tíma. Verð 5 millj. kr. +vsk. 
Uppl. í s. 894- 9360.

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: Heitgalvaníser-
að / SS stál. Hákonarson ehf. S. 892-
4163. Netfang: hak@hak.is

Er með til sölu 5 hesta Ifor Williams 
kerru, árg. 2017, með tvískiptum 
hlera. Verð 1.490.000 kr. Uppl. í  
s. 897-5315.

Rúlluskeri sem heldur plastinu, lítið 
notaður. Verð kr. 470.000 +vsk. Uppl. 
í síma 894-9360.

Vagnasmiðjan auglýsir: Eigum til 
flotta Hardoxskúffu á trailervagn. 
Botnplata sem nær upp á miðjar 
hliðar (50 cm) upp í gegn um all-
ar beygjurnar er úr 8 mm Hardox 
450 stáli. Fram, afturgafl og hliðar, 
5 mm Hardox 450 stál. Fæst á gamla 
verðinu, aðeins kr. 2,5 millj. +vsk. Til 
afgreiðslu strax. Einnig sterkar og 
ódýrar krókgrindur: Án gámalása, 
kr. 280.000 +vsk. Með gámalásum, 
kr. 380.000 +vsk. Styðjum íslenskan 
iðnað. Veljum íslenska framleiðslu. 
Vagnasmiðjan, Eldshöfða 21 Rvk. 
S. 894-6000 og 650-7373.

Á Skjalda bráðum afmæli? Sendum 
um allt land. www.goth.is

Smíðir ehf. S. 869-5927. Viðhald 
húsa, nýbyggingar, breytingar. 
Prosmidir@gmail.com - Facebook 
- Smidir ehf. Sími 869-5927.

Verdo gæða spónakögglar í 15 kg 
pokum. Frábær undirburður fyrir 
hross. Brettaafsláttur og brettið keyrt 
frítt heim á höfuðborgarsvæðinu. 
Brimco ehf. Opið frá kl. 13-16.30. 
S. 894-5111 - www.brimco.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

Nissan Qashqai Acenta, árg. 2020, 
dísel, sjálfskiptur, ekinn 14.000 km. 
Verð. 4.890.000 kr. notadir.benni.is 
– s. 590-2035.

Til sölu
Plast í fjárhúsgólf og stíur. Bása og 
dren mottur, útileiktæki, gúmmíhellur 
og gervigras. Heildarlausnir á leik-
svæðum. Netfang: jh@johannhelgi.is –  
s. 820-8096.

Til sölu ellefu þrepa stigi, tilboð 
óskast. Uppl. í símum 898-1107 og 
561-4207.

Til sölu 40 feta gámur, er staðsettur 
í Reykjavík. Frekari upplýsingar í s. 
665-8095.

Bækur til sölu. Ættbók og saga ís-
lenska hestsins á 20. öld eftir Gunnar 
Bjarnason, 4 bindi, verð 10.000 kr. 
saman. Þrautgóðir á raunastund eft-
ir Steinar J. Lúðvíksson, 19 bindi, 
verð 19.000 kr. saman. Ritsafn, 13 
bindi, Þórberg Þórðarson, 1.000 kr. 
stykkið. John F. Kennedy eftir Thorolf 
Smith, 1.000 kr. Franklin D. Roos-
evelt og Robert Kennedy eftir Gylfa 
Gröndal, 1.000 kr. stk. Saga af For-
seta eftir Guðjón Friðriksson, 2.500 
kr. Alþingismannatal 1845-1975, verð 
2.500 kr. Uppl. í s. 895-1108.

Fjögurra pósta Bradbury bílalyfta. 
Góð í vélageymsluna. Uppl. í síma 
893-3475.

Weckman sturtuvagn árg. ´99, 11 
tonna. Einnig 2 fjölfætlur Fella og 
Krone lyftutengdar, 5,5 m vinnslu-
breidd. Uppl. í síma 896-7930.

Óska eftir
Óska eftir Toyota Hilux frá árg. 1989 
- 2005, helst lítið breyttum. Uppl. í 
s. 660-3673.

Óska eftir gömlum Hiluxum, helst 
árg. 1982. Skoða allt frá árg. 1980 
- 1987. Ástand skiptir litlu máli. Vant-
ar bíl/bíla fyrir uppgerð. Uppl. í s. 
779-8889.

Óska eftir 4x4 traktor með 
ámoksturstækjum í ódýrari kantin-
um. Óskar, sími 860-4514.

Óska eftir Toyota Land Cruiser 40 til 
uppgerðar. Skoða allt, endilega hafið 
samband í síma 857-3201.

Óska eftir að kaupa járnrennibekk. 
Upplýsingar í síma 859-9455.

Óska eftir hvolpi, helst terrier 
blendingi, rakka. Upplýsingar á  
glumur@centrum.is og í s. 894-0691.

Einkamál
Mér finnst ég hálf skrítinn að vera 
að leita í Bændablaðinu, en ef þú 
lest Bændablaðið þá ertu líklega 
skrítin eins og ég. Ég bý á Norð-
urlandi og er 32 ára karlmaður. Ég 
leitast eftir að kynnast ungri konu 
frá aldrinum 22–38 ára með vináttu 
til að byrja með í huga. Eingöngu 
fallegar konur hafi samband -  
bestur12345@hotmail.com

Auglýsinga- og  
áskriftarsími 

Bændablaðsins  
er 563-0300

www.bbl.is
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Veiðitímabil rjúpu verður frá 1. 
til 30. nóvember í ár og er því það 
sama og á síðasta ári. Heimilt 
er að veiða fimm daga í viku, 
frá föstudegi til þriðjudags, en 
veiði bann er á miðvikudögum og 
fimmtu dögum. Ítrekað er að sölu-
bann á rjúpum er áfram í gildi og 
eru veiðimenn hvattir til hófsemi í 
veiðum. Veiðiþol rjúpnastofnsins 
er um 25 þúsund fuglar.

Tillögur Umhverfisstofnunar 
um veiðistjórnun á rjúpu byggja 
á mati Náttúrufræðistofnunar 
Íslands á veiðiþoli rjúpnastofnsins 
í ár. Fyrirkomulag veiðanna nú er 
það sama og í fyrra, sem þá var 
ákveðið til þriggja ára.

Veiðistofn rjúpu er nú einn sá 
minnsti síðan mælingar hófust árið 
1995 og aðeins einu sinni áður, 
2002, hefur veiðistofninn verið 

metinn viðlíka lítill. Því er mjög 
mikilvægt að veiðimenn gæti hóf-
semi í veiðum. Veiðiþol stofnsins 
er metið um 25.000 rjúpur, sem er 
um 35% af metnu veiðiþoli í fyrra.

Stefnt að sjálfbærni

Stefna stjórnvalda er að nýting 
rjúpnastofnsins, líkt og annarra 
auðlinda, skuli vera sjálfbær. 
Jafnframt skuli rjúpnaveiðimenn 
stunda hóflega veiði til eigin 
neyslu. Til að vinna að sjálfbærri 
veiðistjórnun eru stundaðar mik-
ilvægar rannsóknir og vöktun á 
stofninum og fyrir hendi stjórn-
kerfi til að stýra veiðinni að við-
miðum um hvað telst sjálfbær 
nýting.

Sölubann

Sölubann er á rjúpum en í því 
felst að óheimilt er að flytja út, 
bjóða til sölu eða selja rjúpur og 
rjúpnaafurðir. Umhverfisstofnun 
er falið að fylgja sölubanninu eftir.

Veiðimenn eru eindregið hvattir 
til að sýna hófsemi og eru sérstak-
lega beðnir um að gera hvað þeir 
geta til að særa ekki fugl umfram 
það sem þeir veiða, m.a. með því 
að ljúka veiðum áður en rökkvar. 
Umhverfisstofnun hvetur til hóf-
semi í veiðum sem eiga að miða 
við veiði til eigin neyslu.

Verndarsvæði verður á SV-landi 
líkt og undanfarin ár. Veiðimönnum 
er bent á að kynna sér takmarkanir 
á veiðum á friðlýstum svæðum og 
eru hvattir til góðrar umgengni um 
náttúru landsins.  /VH 

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

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

– 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

Jarðir
Leita eftir litlum bóndabæ, gjarnan á 
Austurland. Má vera afskekktur og 
hús má vera gamalt. Ætla að byggja 
bæinn aftur upp. Uppl. í s. 845-7561.

Jörð til leigu á Norðurlandi í fallegu 
umhverfi ef viðunandi samningar 
nást. Garðyrkja hefur verið stunduð 
á jörðinni í 30 ár og er í fullum rekstri. 
Vélar og tæki sem tilheyra garðyrkj-
unni eru til sölu. Uppl. í s. 893-6181.

Húsnæði
Til sölu stórt hesthús í Hveragerði. 
Uppl. í síma 848-8899.

Vetrargeymsla undir ferðavagna, bíla 
eða mótorhjól í Hafnarfirði. Húsnæð-
ið er upphitað. Geymslutími frá 1/11 - 
1/5 2021. Áhugasamir geta sent á mig 
línu. Netfang: raggag89@gmail.com

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

Smáauglýsinga-
síminn er:

563 0300

Fyrirkomulag rjúpnaveiða 2020:

Sölubann á rjúpu og veiðimenn 
hvattir til hófsemi
- Veiðistofn rjúpu er nú einn sá minnsti síðan mælingar hófust árið 1995

Veiðimenn eru eindregið hvattir til 
að sýna hófsemi við rjúpnaveiðar og 
eru sérstaklega beðnir um að gera 
hvað þeir geta til að særa ekki fugl 
umfram það sem þeir veiða. 
  Mynd / María Gunnarsdóttir
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Smáauglýsinga-
síminn er:

563 0300
Eldri blöð má  

finna hér á PDF:

www.bbl.is

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

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

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

OKKAR ÆR OG KÝR
— STARTARAR OG ALTERNATORAR —

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?

GORMUR.IS
öðruvísi gjafavara

GORMUR

öðruvísi gjafavara

GORMUR

kaffibox

Smiðjuvegur 30, 200 Kópavogur

jardir.is

M EÐ

J Ó N I  G N A R R

Hlustaðu á hlaðvarp
Bændablaðsins á vefnum 
bbl.is og Soundcloud

Finnsk gæði sem henta vel  
fyrir íslenskar aðstæður

VETRARBÚNAÐUR
HILLTIP 

Tangarhöfða 1, 110 Reykjavík 
551 5464 / wendel.is
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Bústólpi ehf - fóður og áburður - Oddeyrartanga - 600 Akureyri 
bustolpi@bustolpi.is - Sími 460 3350 - www.bustolpi.is

HEILBRIGÐ DÝR - ALLRA HAGUR

LYKILLINN AÐ
RÉTTU BLÖNDUNNI

Á bustolpi.is er að finna steinefnatré, rafrænan leiðarvísi sem 
auðveldar þér að finna réttu steinefna- og vítamínblönduna fyrir 
þína gripi. Hvort heldur þú ert í mjólkur- eða nautakjötsframleiðslu 
mun steinefnatréð leiða þig að réttu blöndunni.

MJÓLKURFRAMLEIÐSLA

Mjólkandi
kýr

Geldkýr og 
fengnar kvígur

Uppeldi - kvígur 
sem á að sæða

Beit

Blandari

Próteinríkt 
gróffóður 

og/eða vothey

Lítið tréni í 
gróffóðri

Frjósemisvandamál

Gott gróffóður 
og hófleg  

kjarnfóðurgjöf

Dauðfæddir eða
slappir kálfar

Effekt Kalva

Effekt Kalva

Lifeline geldstöðufata

Effekt Fruktsam

Effekt Fruktsam

Effekt Fruktsam

Fljótandi bætiefni

Gróffóður og 
kjarnfóðurgjöf

Eingöngu 
gróffóður

Fóðrað á geldkúaheyi
 eingöngu

Gróffóður kalíríkt

Ungt beitargras

Effekt Optimal
Effekt Optimal

Balans V

Effekt Optimal
Balans V

Lítið steinefnabætt 
kjarnfóður og heimabygg

Effekt Optimal
Balans V

Effekt Fruktsam

Effekt Midi

Effekt Midi

Effekt Midi

Effekt Optimal

Mikil kjarnfóðurgjöf

Effekt Midi

Mixa Optimal

Effekt Midi Mg blokk+

+

Effekt Kalva Mg blokk+


