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Reykjavík:

Kjötsúpudagur
1. vetrardag

er sumarið
að renna sitt s eið og yrsti vetrar agur er laugar aginn o tó er essi myn var te in a henni rpu ar u la s óttur, fimm ára, r ósinni sumar, með
stóðhestinum oppi rá eðal elli og s nir hvernig tenging arns og hests getur verið einsta lega alleg og áðum rm t – Sjá myndasyrpu af börnum í sumarskapi á bls. 7.
Mynd / Sólrún Björg.

Íslensku kjötsúpunni verður gert
hátt undir höfði með árlegum kjötsúpudegi fyrsta vetrardag, laugardaginn 23. október næstkomandi,
og hefst klukkan 13.00. Þar bjóða
veitinga- og verslunarmenn við
Skólavörðustíg gestum og gangandi upp á rjúkandi kjötsúpu með
stuðningi bænda.
Allir Íslendingar elska kjötsúpu, enda eiga allar íslenskar fjölskyldur sína uppáhaldsuppskrift
að kjötsúpunni sinni. Hún vekur
góðar minningar, kallar fram bros
og yljar hjartanu, jafnt sem hún er
bragðgóð, seðjandi og næringarrík. Kjötsúpudagurinn er haldinn
af veitinga- og verslunarmönnum
á Skólavörðustíg með stuðningi
bænda.
/HH

Karólína Elísabetardóttir, sauðfjárbóndi í Hvammshlíð, er þátttakandi í alþjóðlegu verkefni um riðuveiki:

Segir stutt í að hægt sé að rækta upp ónæmt sauðfé
Karólína Elísabetardóttur, sauðfjárbóndi í Hvammshlíð í Skagabyggð, segir að lausnin til að rækta
upp verndandi arfgerðareiginleika
í sauðfé gegn riðu sé innan seilingar. Samstarf hennar við þýska,
enska og ítalska vísindamenn með
aðkomu riðusérfræðings á Keldum
og ráðunauts frá Ráðgjafarmiðstöð
landbúnaðarins, hefur skilað þeim
árangri að arfgerðin T137 hefur
fundist í tveimur kindum í sömu
fjölskyldunni á bæ á Norðurlandi
vestra.
„Kindurnar tvær með T137 fundust á Sveinsstöðum í Þingi, rétt við
Vatnsdalshóla. Þórður Pálsson frá
Matvælastofnun benti mér á þessa
hjörð í vor, sem er mjög stutt frá
gamla riðusvæðinu í Vatnsdal. Þar
hefur samt aldrei komið upp riða –
sem er sérstakt. Það var sem sagt í
kindinni Þoku sem arfgerðin fannst
fyrst og áfram er leitað í fjölskyldu
hennar,“ segir Karólína.
Sigurður Sigurðarson dýralæknir
segir í grein í Bændablaðinu í dag
(bls. 40) að leit að arfgerðum í fé,
sem verji gegn riðu, sé vissulega af

hinu góða. Hins vegar sé óraunhæft
að fullyrða, eins og gert hafi verið að
undanförnu, að hægt sé að útrýma
riðuveiki á 10 árum við aðstæður
sem hér eru. Hann segir fullyrðingar
líka rangar um að niðurskurður á
riðusvæðum hafi engu skilað og
vísar í gögn því til staðfestingar.
Þá segir Sæmundur Sveinsson,
fagstjóri erfðarannsókna hjá Matís,
í viðtali á bls. 8, að það séu að
minnsta kosti þrjú sæti í riðugeninu Prnp sem hafa áhrif á næmi
sauðfjár gagnvart riðu. „Hinn eiginlegi verndandi eiginleiki í sæti
171 hefur aldrei fundist hér á landi,
þrátt fyrir umtalsverða leit,“ segir
Sæmundur, en nú á bæta við arfgerðagreiningum á þessum þekkta
verndandi breytileika í samstarfsverkefni Matís og Keldna.
Segir málið furðu einfalt
Karólína segir að arfgerðin T137
hafi í umfangsmiklum rannsóknum
á Ítalíu reynst eins verndandi og
önnur þekkt verndandi arfgerð –
sæti 171 arfgerð R eða ARR – sem

notast er við í Evrópu við að byggja
upp þolna sauðfjárstofna.
„Ég veit að sumum þykir þetta
full bjartsýnt, að lýsa því yfir að
lausnin sé handan við hornið. Ég
skil vel að embættisfólk og fólk í
opinberum stofnunum, eins og vísindamenn, stigi varlega til jarðar,“
segir Karólína. Hún bætir við að allt
bendi samt til þess að „kerfið“, sem
hefur erlendis virkað vel síðustu 20 ár
til að rækta upp stofn með vernd gegn
riðu, verði fljótlega hægt að yfirfæra
á Ísland.
„Þótt það hljómi ólíklega við fyrstu
sýn þá er málið í rauninni furðu einfalt – ef það er tekið tillit til aðferðarfræðinnar í öðrum löndum. Það þarf
bara að leita að arfgerðinni með opnum
huga og skipulegum hætti – hefja svo
markvissa ræktun út frá þeim gripum
sem finnast með arfgerðina,“ segir
hún.
Til að vera hundrað prósent viss,
sé auk þess á döfinni að prófa gildi
aðferðarinnar, para saman ólíka
íslenska riðustofna og þessa „nýju“
arfgerð – sem þarf þá að sanna
verndargildi sitt.

Fyrsta kynslóðin strax vel varin

Karólína segir að ítölsku rannsóknirnar
bendi til þess að T137 virki jafnvel í
arfblendnu formi – ólíkt ARR sem
þarf helst að koma arfhreint fyrir til að
virka fullkomlega verndandi. „Ef þetta
verður staðfest mun það flýta mikið
fyrir, því fyrsta kynslóðin væri strax
vel varin.“
Vegna þess hversu arfgerðin er
mjög sjaldgæf í dag yrði þess vegna að
passa upp á að koma í veg fyrir skyldleikaræktun. „Mikilvægast er auðvitað fyrst að rækta upp þolinn stofn á
„upphafssvæði“ riðu í Skagafirði og
Húnavatnssýslum og hinum varnarhólfum þar sem riða hafði komið upp
áður. En á meðan fyrirkomulagið með
líflambasölusvæðin er enn notað, þar
sem líflömb eru seld til riðusvæða, er
ekki síður mikilvægt að hafa verndandi
arfgerðina einnig þar.“
Arfgerðin T137 hafði fundist í rannsóknum á Keldum sem meðal annarra
Stefanía Þorgeirsdóttir stóð að á tíunda
áratugnum.
„Núverandi leit eftir þessari arfgerð
byggist að hluta til á upplýsingum frá

þeim tíma; hún fannst á Núpsstað í
Skaftárhreppi og á Enni í Hofshreppi
ásamt nokkrum riðubæjum – sem koma
eðlilega ekki lengur til greina sem
mögulegur grunnur,“ segir Karólína.
Þær Karólína og Stefanía Þorgeirsdóttir,
riðusérfræðingur á Keldum, hafa í samstarfi við bændur sem þekkja til rakið
afkomendur gömlu T137-kindanna á
bæina Hvol og Sandfell.
„Því miður er arfgerðin greinilega
dáin út á Hvoli, en niðurstöðurnar
frá Sandfelli eru væntanlegar í næstu
viku,“ segir Karólína.
Hún vonast til að finna fleiri einstaklinga með arfgerðina annars staðar á
landinu í haust, í samstarfi við Eyþór
Einarsson frá Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins.
Rannsóknin er fjármögnuð af
þróunarsjóði sauðfjárræktar og þeim
stofnunum erlendis sem taka þátt í
henni, meðal annars Justus-Liebigháskólanum í Giessen og FriedrichLoeffler-Institut í Greifswald í
Þýskalandi. Ef allt gengur að óskum
eiga helstu niðurstöðurnar að liggja
fyrir í kringum áramótin 2022–2023.
– Sjá einnig frétt á bls. 8. /smh/HKr.
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FRÉTTIR

Tollvernd á grænmeti mikilvæg til að stuðla að fæðuöryggi
Á undanförnum vikum hefur í
fjölmiðlum verið fjallað um tollamál og skort á þremur tegundum af grænmeti; selleríi, blómkáli og spergilkáli. Formaður
Neytendasamtakanna og framkvæmdastjóri Krónunnar hafa
hvatt til endurskoðunar á tímabili
tollverndarinnar fyrir þessar
tegundir eða að hún verði hreinlega lögð af, vegna þess meðal
annars að hún sé hluti af gamalli arfleifð. Framkvæmdastjóri
Bændasamtaka Íslands segir tollverndina hins vegar vera mjög
mikilvæga Íslandi, eins og flestum
þjóðum heims, meðal annars til að
stuðla að fæðuöryggi.
„Tollvernd er ekki gamaldags þó
að tollar séu ekki nýtt fyrirbrigði.
Flestar þjóðir heims nota tollvernd
til þess að vernda innlenda framleiðslu og ná fram pólitískum markmiðum um eflingu atvinnugreinar,
til dæmis með tilliti til fæðuöryggis.
Meðalneysla grænmetis á Íslandi á
mann hefur aukist. Það hefur síðan
leitt til aukinnar framleiðslu sumra
tegunda grænmetis en eftir sem áður
er innlend framleiðsla þó ekki nægjanlega mikil, eða nærri 43 prósenta
hlutdeild af grænmetismarkaðnum

hér á landi,“ segir Vigdís Häsler,
framkvæmdastjóri Bændasamtaka
Íslands.

að bæta kæli- og geymslutækni
sem getur lengt neyslutímann umtalsvert.“

Þjóðir verða að hugsa
um eigin framleiðslu

Galli að enginn sveigjanleiki
er í lögunum

„Heimsfaraldur kórónaveiru hefur
sýnt fram á það hversu mikilvægt
það er að viðhalda tiltekinni framleiðslu, því þegar skórinn kreppir
þá hugsa allar þjóðir fyrst um
sjálfa sig. Rúmlega þrjátíu ríki
settu útflutningsbann á ýmsar
tegundir matvæla í heimsfaraldrinum. Í dag eru blikur á lofti með
matvælaverð til meðallangs tíma
vegna röskunar á aðfangakeðjum
og gríðarlegum verðhækkunum á
ýmsum aðföngum, til dæmis orku.
Þess vegna er mikilvægt að stytta
aðfangakeðjur og framleiða meira
magn matvæla hér heima. Það er
ekki langt síðan að Bændasamtökin
voru spurð hvort það væri til nægur
matur á Íslandi. Það hefur nú gerst
tvisvar á rúmum áratug, í kjölfar
efnahagshrunsins og nú í mars í
fyrra þegar óvissan vegna heimsfaraldurs kórónaveiru var hvað
mest. Tökum það alvarlega,“ segir
Vigdís.

„Tækifæri eru til staðar til að auka
framleiðslu á gulrótum, blómkáli og spergilkáli. Innlend framleiðsla annar ekki eftirspurn og er
henni mætt með innflutningi sem
lítið fer fyrir þessa dagana vegna
breytinga á búvörulögum sem fólu
í sér skilgreind fastákveðin tímabil
á tilteknum grænmetistegundum,“
segir Vigdís.
Hún bendir á að Bændasamtökin
og Félag atvinnurekenda hafi gert
athugasemdir við að með því að
festa tímabilin fyrir tollverndina á
þessum tegundum væri ekki nægur
sveigjanleiki í lögunum. „Það þyrfti
að vera hægt að bregðast við sérstökum aðstæðum sem gætu komið
upp þegar ekki nægt framboð er, til
dæmis vegna veðurfarsaðstæðna.
Því gæti þurft að meta reynsluna af
þessu nýja fyrirkomulagi og eftir
atvikum sníða af vankanta, það verður verkefni Alþingis og nýs landbúnaðarráðherra.“
/smh

Vigdís Häsler, framkvæmdastjóri Bændasamtaka Íslands.

Stefna stjórnvalda að
efla innlenda ræktun
Að sögn Vigdísar hafa stjórnvöld
tekið ákvörðun um að efla innlenda ræktun á grænmeti með
því að festa tolltímabilin. „Það
er þá verkefni framleiðenda og
verslunar að sjá til þess að mæta
eftirspurn neytenda. Vörur þurfa
að vera til á þeim tímabilum sem
tollverndin hefst og endast til
loka. Það er verkefnið. Til þess
að framleiðendur nýti tækifærin
sem sannanlega eru til staðar

Mynd / HKr.

þurfa allir að fá sanngjarnt verð.
Neytendur greiði sanngjarnt verð,
verslunin fái sanngjarnt verð og
framleiðendur fái sanngjarnt verð.
Séu framleiðendur ekki reiðbúnir
að leggjast í það verkefni að
framleiða meira þá er annaðhvort
áhuginn ekki til staðar eða þá að
það verð sem framleiðendum er
boðið dugar ekki fyrir kostnaði.
Miðað við samtöl við félagsmenn
Bændasamtakanna þá er það síðari
ástæðan en hér þarf sérstaklega að
fjölga nýliðum því bændum fer
fækkandi ár frá ári. Þá þarf einnig

Keppni Landssambands bakarameistara um köku ársins 2022:

Skilyrði sett um að notaður verði
innfluttur gervirjómi í kökuna

Stefán Rúnar Sævarsson, bóndi á Syðri-Grund í Grýtubakkahreppi, lauk
slætti í dag í ljómandi fínu veðri og 10 stiga hita. Hann hefur aldrei áður
slegið þegar komið er fram í október.
Myndir / Guðmundur Rafn Guðmundsson

Stefán Rúnar Sævarsson, bóndi á Syðri-Grund:

Hefur aldrei slegið
í október fyrr

„Ég hef aldrei slegið í október
fyrr,“ segir Stefáns Rúnar
Sævarsson, bóndi á Syðri-Grund
í Grýtubakkahreppi, sem lauk
slætti í dag í ljómandi fínu veðri
og 10 stiga hita. Færi gafst líka á
að slá á miðvikudag. Stefán náði
ríflega 100 rúllum í þessum síðbúna slætti, en hann fór yfir um
30 hektara af túnum.
Hann sló síðast 10. ágúst síðastliðinn, en svo voru alls kyns
rkefni önnur sem þurfti að
verkefni
setja í forgang, eins og að taka
upp kartöflur, auk þess sem
veður var ekki alltaf hliðhollt.
Undanfarið hefur verið gríðarleg rigningartíð sem hentar ekki
fyrir heyskap að hausti. „Ég átti

nú alls ekki von á að þessi rigningarkafli yrði svona langur, en það var
bara allt í einu þegar vel var liðið á
september komið haugagras. Gæti
verið að áburður hafi farið að virka
í rigningartíðinni,“ segir Stefán og
bætir við að nú sé hann steinhættur.
„Ætli maður splæsi ekki á sig
soðbrauði með hangikjöti,“ svarar
Stefán, spurður hvort ekki ætti að
halda upp á daginn og heyskaparlokin.
/MÞÞ

Sláttur á Syðri-Grund í október. Stefán bóndi náði um 100 rúllum á tveimur
dögum.

Hin árlega keppni um köku ársins
2022 fer fram dagana 21. og 22
október í bakaradeild Hótel- og
veitingaskólans í Kópavogi.
Keppnin er haldin á vegum
Landssambands bakarameistara
(LABAK). Bændablaðið fékk
ábendingu um að í ár sé gert að
skilyrði að nota Créme Brulée
gervirjóma frá Debic í Belgíu í
kökuna. Þetta hráefni geta keppendur fengið afgreitt í gegnum
Innkaupasamband
bakarameistara
(Innbak) en það
er flutt inn af
Ekrunni.
Bakarameistari
hjá einu virtasta
bakaríi landsins, sem
ekki vill láta nafns
síns getið, undrast
mjög þau skilyrði sem
LABAK setur fyrir
þátttöku í keppninni
að þessu sinni. Sjálfur
segist hann ekki vilja
nota annað en íslenskan rjóma og er því ekki
gjaldgengur í keppnina
að þessu sinni.
„Ég er afar sorgmæddur yfir að bakarar
standi ekki við bakið á
íslenskum bændum í vali
á hráefni.“

beinlínis að gera kröfu sem beint er
gegn hagsmunum íslenskra bænda.
Umrætt Créme Brulée er
samkvæmt upplýsingum af vef
Ekrunnar samsett af eftirfarandi
efnum: Súrmjólk, rjómi (28%),
sykur, eggjarauða, umbreytt maíssterkja, bindiefni (E461, E331,
E407), náttúrulegt vanillu Bourbon
extrakt, náttúruleg bragðefni, ýruefni (E471), litarefni (E160a),
vanillufræ.

„Erum við ansi háð
innfluttum vörum“

Á skjön við baráttu
Samtaka iðnaðarins
Bakarameistarinn, sem hefur
reyndar nokkrum sinnum borið sigur
úr býtum í þessari keppni, bendir á
að þetta sé sérlega merkilegt fyrir
þær sakir að Landssamband bakarameistara, sem er sameiginlegur
vettvangur 16 bakaría á landinu,
er aðili að Samtökum iðnaðarins
(SI). Þau samtök hafa árum saman
lagt gríðarlega fjármuni í að hvetja
fólk til að kaupa íslenskar vörur.
Því sé vægast sagt einkennilegt
að LABAK velji síðan sem skilyrði fyrir þátttöku í keppninni að
notaður sé innfluttur gervirjómi.
Þá bendir bakarinn einnig á að
Mjólkursamsalan, sem er m.a. í eigu
íslenskra bænda, er líka aðili að SI
og þarna sé samstarfsaðili MS í SI

hafa einnig stutt þessa herferð.
Gunnar var því spurður hvernig
Landssamband bakarameistara
rökstyddi skilyrði fyrir notkun á
innfluttu Créme Brulée frá Debic.
Ekki síst þegar nægur úrvals náttúrulegur rjómi er á boðstólum, m.a.
frá MS sem einnig er aðildarfélag
Samtaka iðnaðarins.
Í svari sínu sagðist Gunnar ekki
hafa heimild til að svara fyrir ákvarðanir sem tengjast Landssambandi
bakarameistara, en sagði svo:
„Ég get þó staðfest að
stuðningsaðili keppninnar í ár er Innbak
og að skilyrði fyrir
þátttöku er að kakan
innihaldi Créme Brulée
frá Debic. Sú vara er
að vísu ekki framleidd
af íslenskum aðila, því
miður, en það kemur
svo sannarlega ekki í
veg fyrir að keppendur
munu/þurfa að nota öll
þau innihaldsefni sem
þeir vilja setja í kökuna,
rjóma, smjör, egg eða
annað.“

Fulltrúi SI skrifaði
undir keppnisreglur
Gunnar Sigurðarson er framkvæmdastjóri Landssambands
bakarameistara og jafnframt viðskiptastjóri á iðnaðar- og hugverkasviði hjá Samtökum iðnaðarins. Hann skrifaði einnig undir
keppnisreglur Landssambands bakarameistara sem sendar voru út til
bakarameistara í september vegna
köku ársins 2022.
Samtök iðnaðarins hafa ítrekaðar verið með herferðir árum saman
fyrir því að íslenskir neytendur velji
íslenskar vörur í sínum innkaupum. Nú síðast – „Íslenskt – Láttu
það ganga. Bændasamtök íslands

Varðandi hvatningu um
að velja íslenskt, sagðist
Gunnar geta tekið undir að
það sé áróður að hvetja til
kaupa á íslenskum vörum.
„Þá er alltaf áhersla að
velja íslenska framleiðslu,
íslenskt handverk. Því miður er
það svo að í mörgum tilfellum þá
erum við ansi háð innfluttum vörum,
fóðri og öðru sem við notum í matvælaframleiðslu hér á landi. Í kökur
til að mynda sykur, hveiti, vanilla,
súkkulaði og flest annað sem gerir
góða köku. Til samanburðar þá
var það skilyrði að kaka ársins
2019 væri með appelsínutröffle frá
Odense, held að flestir taki undir
með að þar var íslensk framleiðsla
á ferð. En misjafnt svo sem hvernig
horft er á. Ég er því fullviss um að
þarna er gæða íslensk framleiðsla
sem úr verður og verður gaman að
færa ykkur í Bændahöllinni,“ sagði
/HKr.
Gunnar að lokum.
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Klæddu af þér
haustkuldann

Vefverslun
Skoð aðu úrval ið
og skráð u þitt
fyrirt æki

Vattfóðraður kuldagalli

Fóðraður regnkuldagalli

Þykkir Dimex ullarsokkar

Vandaður kuldagalli með cordura-efni
á álagsflötum. Rennilásar á skálmum,
hnjápúðavasar, hægt að taka hettuna af.

Lillehammer kuldagalli, frábær
í haustrigningunum.

Mjúkir og hlýir sokkar með góðu sniði
og saumlausri tá. 66% merino-ull, 32%
polyamide, 2% lycra.

Merino-ullarhanskar

Cofra öryggisskór, Barents S3

Tegera leðurhanskar

Hlýir Tegera ullarhanskar með efni fremst
á fingrum til að nota á skjái. Góðir einir
og sér eða sem innanundirhanskar.

Góðir, loðfóðraðir kuldaöryggisskór.
Háir með fiber-tá og plötu.

Liprir, fóðraðir leðurhanskar með riflás
frá Tegera. Verja hendurnar fyrir kulda
og hnjaski.

Stærðir: 39-48.

Verslanir N1 um land allt

Akureyri s. 440 1420 • Blönduós s. 440 1339 • Húsavík s. 440 1448
Höfn s. 440 1462 • Ísafjörður s. 456 3574 • Klettagarðar s. 440 1330
Ólafsvík s. 436 1581 • Patreksfjörður s. 456 1245 • Reyðarfjörður s. 474 1293
Reykjanesbær s. 421 4980 • Vestmannaeyjar s. 481 1127

440 1000

n1.is

ALLA LEIÐ
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FRÉTTIR

Um 71% samdráttur í innflutningi
á jurtaostum á milli ára
– Samdrátturinn virðist í takti við ábendingar um ólögmæta tollskráningu

Damian Jakub Kondracki með gimbrina Sólveigu og Alexander Örn Matthíasson með gimbrina Söru.
Myndir / Birgitta Lúðvíksdóttir

Sauðburður í október í Hörgársveit
„Nei, ég átti nú alls ekki von á
sauðburði í október en svona
getur þetta stundum verið í sveitinni, þetta er bara skemmtilegt
og gefur lífinu lit,“ segir Birgitta
Lúðvíksdóttir, sauðfjárbóndi á
bænum Möðruvöllum 3 í Hörgársveit, en ærin Dúdda bar þar
nýlega tveimur fallegum lömbum.
„Þegar við vorum að fara yfir
ærnar nýlega þá átti þessi ær að fá lit
fyrir sláturfé. Hún var geld í vor og
átti þess vegna ekki að fá líf. Ég tók
undir hana og fann að það var komið
mikið júgur. Ég hélt samt að hún

mundi ekki bera fyrr en eftir viku
til hálfan mánuð. Þegar við fórum í
fjárhúsið daginn eftir þá var hún að
bera. Það var bara haus sem kom og
hann var orðinn bólginn og kaldur,
en lambið á lífi. Ég komst inn með
hálsinum og náði öðrum fætinum og
tók það þannig út.
Við vorum smá tíma að koma því
af stað, en það tókst. Ég þurfti að ná
í hitt lambið, því hausinn lá niður
með. Það tókst vel og þeim heilsast
vel en lömbin eru bæði gimbrar,“
segir Birgitta alsæl í sveitinni sinni.
/MHH

Tímabundinn skortur á mygluostum hjá Mjólkursamsölunni
Skortur hefur verið á mygluostum
frá starfsstöð Mjólkursamsölunnar
í Búðardal sem átti að setja í sölu í
október, vegna galla í nýjum framleiðslubúnaði.
Á það við um allar tegundir
mygluosta, nema gráðaostinn.
Að sögn Guðbjargar Helgu
Jóhannesdóttur, markaðs- og vöruflokkastjóra osta og smjörvara hjá
Mjólkursamsölunni, kom gallinn í
ljós eftir að búið var að setja búnaðinn upp og framleiða í september
það magn sem átti nú að fara í sölu
í október.

Framleiðsla hafin á ný
„Okkur hjá MS þykir þetta miður en
þetta leiðir til tímabundinnar vöntunar
á mygluostum frá fyrirtækinu.
Framleiðsla á mygluostum er
hafin á ný eftir viðgerð á framleiðslutækjunum en ostagerð er langtíma
ferli og þurfa ostarnir tíma til að
þroskast áður en þeir verða söluhæfir,“ segir Guðbjörg sem telur
að neytendur geti búist við því að
þeir komi aftur í verslanir í þessari
viku. Hún tekur fram að nóg sé til af
gráðaostinum.
/smh

Innflutningur á því sem skilgreint
er í tollskrá sem jurtaostur á
fyrstu átta mánuðum þessa árs
hefur fallið um nær 71% frá því
sem var 2020. Fyrstu 8 mánuðina
2021 voru flutt inn 55 tonn af
jurtaosti en 187 í fyrra. Erfitt er að
sjá aðra skýringu en ábendingar
um að stór hluti þessa innflutnings
á árinu 2020 og jafnvel fyrr hafi
verið á snið við tollalög.
Héraðsdómur Reykjavíkur staðfesti í raun með dómi þann 8. júlí
síðastliðinn að um ólögmætan innflutning hafi verið að ræða.
Mikið hefur verið fjallað um
þetta mál, m.a. í Bændablaðinu.
Erna Bjarnadóttir, fyrrverandi hagfræðingur Bændasamtaka Íslands,
benti ítrekað á ýmsa vankanta varðandi m.a. innflutning á mjólkurvörum. Upp hafi komist að einhvern
veginn hafi þessar vörur átt til með
að umbreytast í hafi í aðrar vörur
á leið sinni frá meginlandinu til
Íslands. Venjulegur ostur breyttist
t.d. í jurtaost svo dæmi sé tekið.
Eftir ábendingar Ernu stórminnkaði innflutningur á jurtaosti.
Pizzaostur fluttur
inn sem jurtaostur
Ágreiningur aðila sneri að því
hvernig tollflokka eigi vöruna
Festino IQF Mozzarella Pizza Mix,
sem samkvæmt gögnum málsins er
rifinn ostur, sem inniheldur u.þ.b.
11–12% af viðbættri pálmaolíu.
Stefnandi, innflutningsfyrirtækið
Danól, mun hafa flutt vöruna inn til
landsins frá árinu 2018 og flokkaði
hana í 21. kafla tollskrárinnar, í
tollskrárnúmerið 2106.9068, sem
ber heitið „Matvæli, ótalin annars
staðar: „Jurtaostur.“ Rétt er að geta
þess að vörur í tollskrárlið 2106
bera enga tolla.
Í úrskurði tollgæslustjóra sem
deilt var um er varan hins vegar
flokkuð í 4. kafla tollskrárinnar en
í þeim kafla eru m.a. vörur unnar

Jurtaostur

(Tollnúmer 2106.9068)

Innflutningur fyrstu 8 mánuði ársins*

Mánuðir
Janúar
Febrúar
Mars
Apríl
Maí
Júní
Júlí
Ágúst
Samtals:

2020
6
31
17
17
30
12
32
42
187

2021
4
13
3
13
3
14
2
3
55

Mismunur
-2
-18
-14
-4
-27
2
-30
-39
-132

%
-33
-58
-82
-24
-90
17
-94
-93
-71

*Í tonnum talið
úr mjólk, þ.m.t. ostar. Í fjórða kafla
tollskrárinnar eru landbúnaðarvörur, m.a. ostar, sem lagðir eru á bæði
magn- og verðtollar.
Niðurstaða tollgæslustjóra er
sú að vöruna skuli flokka í tollskrárnúmer 0406.2000, þ.e. „Hvers
konar rifinn eða mulinn ostur“.
Innflytjandi tapaði
máli við ríkið
Innflytjandinn Danól ehf. höfðaði
mál gegn íslenska ríkinu og var
réttarstefna birt 19. apríl 2021.
Málið var síðan dómtekið að
lokinni aðalmeðferð 11. júní sl.
Mál þetta sætti flýtimeðferð samkvæmt ákvæðum XIX. kafla laga
nr. 91/1991 um meðferð einkamála.
Stefnandi krafðist þess að felldur verði úr gildi úrskurður embættis tollgæslustjóra nr. 3/2021, sem
kveðinn var upp 29. mars 2021 og
greiðslu málskostnaðar úr hendi
stefnda. Ríkið krafðist hins vegar
sýknu af öllum kröfum stefnanda
og greiðslu málskostnaðar úr hendi
hans.

Mynd / Unsplash - Wesual Click

Niðurstaða Héraðsdóms Reykjavíkur var ótvíræð. Hvorki var fallist
á að efnislegir né formlegir annmarkar hafi verið á umdeildum
úrskurði tollgæslustjóra nr.3/2021.
Kröfum stefnanda um ógildingu
hans var því hafnað. Í dómsorði
segir:
„Stefndi, íslenska ríkið, er sýkn
af kröfu stefnanda, Danól ehf.
Stefnandi greiði stefnda 950.000
krónur í málskostnað.“
/HKr.

Hrossa- og folaldakjöt er takmörkuð auðlind
– Tilefni til að bæta og breyta vinnsluaðferðum við meðferð á þessum kjötafurðum
Undanfarin þrjú ár hefur Eva
Margrét Jónudóttir, sérfræðingur hjá Matís, unnið að rannsóknum á hrossa- og folaldakjöti
í tengslum við búvísindanám við
Landbúnaðarháskóla Íslands og
svo meistaranám í matvælafræði
við Háskóla Íslands. Í sumar skilaði
hún ritgerð til meistaragráðu þar
sem hún varpar nýju ljósi á ástæður þess að geymsluþol hrossakjöts
sé styttra en annars kjöts; sem er
fyrst og fremst vegna ófullnægjandi
verkunar og pökkunar á því.
Líkast til eru þessar rannsóknir Evu á hrossakjöti einhverjar þær
heildstæðustu sinnar tegundar sem
ráðist hefur verið í hér á landi – og
fjalla um eðli þessara kjötafurða og
markaðsmöguleika.
Í lokaverkefninu í búvísindanáminu skoðaði hún viðhorf íslenskra
neytenda gagnvart hrossakjöti og

kauphegðun þeirra á slíkum kjötvörum. Þar kom fram að slíkar kjötvörur
virtust ekki nógu áberandi í verslunum og ástæða fólks fyrir því að fólk
vildi ekki smakka slíkt kjöt væri
oft og tíðum tilfinningalegs eðlis. Í
meistararitgerðinni var sjónum meira
beint að rannsóknum á kjötgæðum
hrossakjötsins og er niðurstaðan sú
að folaldakjöt sé náttúrulega meyrt
kjöt – meira að segja aðeins meyrara
en lambakjöt við samanburð á lund
og hryggvöðva – og meyrnar aðeins
meira með auknum geymslutíma.
Algengt að sjá brúna
hrossakjötsbita í kjötborði
Verkun og geymsla hrossakjöts var
líka skoðað sérstaklega í meistararitgerðinni. „Hrossakjöt er talsvert viðkvæmara fyrir þránun og upplitun en
annað rautt kjöt sem við erum vön að

Lely Center Ísland
6,500 - 9,500
11,000 - 13,500 lítra

HAUGSUGUDÆLUR
HAUGSUGUHLUTIR
VARAHLUTIR

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

sjá í kjötborðinu eins og kjöt af sauðfé
og nautgripum til dæmis. Ástæðan
er hátt hlutfall fjölómettaðra fitusýra
og litarefni í vöðvarauða. Það er
ekki óalgeng sjón í kjötborði að sjá
brúnan bita af hrossakjöti við hliðina
á fjölmörgum fagurrauðum steikum
af annarri kjöttegund. Hrossakjöt er
hreinlega of viðkvæmt til að þola
sömu pökkunar- eða geymsluaðstæður og annað kjöt,“ segir Eva.
„Hrossakjöt er í vissum skilningi
hliðarafurð búgreina sem eru ekki
með kjötframleiðslu sem aðalmarkmið, heldur þá frekar hrossarækt til
framleiðslu reiðhesta eða lyfjaframleiðslu. Það þýðir þó ekki að kjötið sé
ekki af háum gæðum, síður en svo, og
má færa rök fyrir því að hrossakjöt sé
takmörkuð auðlind, enda ekki nema
3,4 prósent af heildar kjötframleiðslu
í landinu.“
Meðhöndlun kjötsins ekki í lagi
Að sögn Evu hefur hrossakjöt ekki
verið áberandi í matvöruverslunum
undanfarin ár eða áratugi, vöruúrval verið lítið og framboð óstöðugt.
„Þegar hrossakjöt er svo fáanlegt þá
er ekki óalgengt að sjá kjötið á allt að
30–60 prósenta afslætti mjög fljótlega eftir að kjötið kemur í búðina
vegna þess hve geymsluþolið er stutt.
Það er alveg óhætt að segja að
geymsluþolið er svona stutt því meðhöndlunin er ekki við hæfi. Fyrir
svona vöru þá hentar hreinlega ekki

að notast við smásölupakkningar
eins og frauðplastbakka með þunnri
teygjufilmu yfir, ef það á að geyma
kjötið lengur en tvo daga. Eftir sex
daga í þannig aðstæðum er kjötið
orðið óhæft út af örveruvexti, svo
ekki sé minnst á að liturinn er þá líka
orðinn mjög óaðlaðandi eða albrúnn.
Þar að auki eykst þráabragð með
hverjum geymsludegi í þess háttar
smásölupakkningum meðan þráabragð eða þráalykt er ekki til staðar
ef aðstæður eru við hæfi,“ segir hún
og nefnir nokkrar leiðir til úrbóta.
„Bara við það að fullvinna kjötið
strax í neytendaumbúðir við úrbeiningu, lækka geymsluhitastig niður í
mínus eina gráðu, takmarka aðgengi
súrefnis að kjötinu með betri umbúðum og útiloka ljós. Þannig er hægt
að lengja geymsluþolið úr tveimur
vikum í að minnsta kosti einn mánuð
og allt upp í þrjá mánuði við bestu
aðstæður.“
Þó svo frostmark vatns sé 0 gráður
þá er kjöt ekki 100 prósent vatn og
byrjar þar af leiðandi ekki að frjósa
fyrr en það nálgast mínus tvær gráður. Þess vegna telst kjöt sem geymt
er við mínus eina gráðu vera ferskt,
ófrosið kjöt.“
Mikilvægt að tryggja
gæði og auka nýtingu
Að sögn Evu eru margar einfaldar
leiðir til að takmarka eða útiloka að
ljós skíni á kjötið. „Ein leið er að

Eva Margrét Jónudóttir.

pakka vörunni í lofttæmdar umbúðir
á bakka og renna pappahólk yfir, eins
og var gert við hrefnukjötið þegar það
var fáanlegt. Kjarnafæði hefur einnig
verið með umbúðir fyrir hrossakjöt til
fyrirmyndar hvað þetta varðar; þar
sem framhliðin á lofttæmdu pakkningunni er svört en bakhliðin glær.
Þannig skín ljós almennt ekki á kjötið
en auðvelt fyrir neytandann að taka
upp pakkninguna til að líta undir og
skoða vöruna betur.“
Hún telur að meistararitgerðin
sýni fram á að tilefni sé til að bæta og
breyta vinnsluaðferðum við meðferð
hrossakjöts, bæði til að tryggja gæði
og auka nýtingu með minni afföllum
og þá meiri arðsemi. „Það er að mínu
mati alveg tilefnislaust að vera með
þessa endalausu afslætti á hrossakjöti
því það er ekki geymsluþolið sem er
vandamálið heldur geymsluaðferðirnar. Með því að aðlaga aðferðirnar
að vörunni þá verður hún meira virði
fyrir vikið.“
/smh

5

Bændablaðið | Fimmtudagur 21. október 2021

FÖGNUM VETRI
MEÐ ÍSLENSKRI KJÖTSÚPU – NÁTTÚRULEGA

Íslenska kjötsúpan er í grunninn alltaf eins, en samt einhvern veginn aldrei eins. Allir eiga sína
uppáhalds kjötsúpu og hefðirnar, uppskriftirnar og leynihráefnin leynast í hverju eldhúsi. Frá upphafi
landnáms hefur hún fært okkur yl í kroppinn og kraftmikla næringu – enda hráefnið með því
besta sem íslenskir bændur bjóða, nýsprottið grænmeti og hollt íslenskt lambakjöt.
Fögnum vetrinum með fjölbreyttri íslenskri lambakjötssúpu – náttúrulega.

Skoðaðu uppskriftirnar á íslensktlambakjöt.is
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Lesendur geta einnig gerst áskrifendur að blaðinu og fengið það sent heim í pósti
gegn greiðslu. Árgangurinn kostar þá kr. 11.600 með vsk. (innheimt í tvennu lagi).
Ársáskrift fyrir eldri borgara og öryrkja kostar 7.600 með vsk.
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SKOÐUN

Óttastjórnun

Pólitískur rétttrúnaður, uppgangur
öfgaskoðanahyggja og beiting barna í
hræðsluáróðri eru allt mjög vel þekkt
stef í alþjóðapólitík. Undirrótin að
beitingu slíkra meðala er nær undantekningarlaust peningalegir hagsmunir
áhrifamikilla fjármálamanna.
Ekki er hægt að líta framhjá því að fjársterkustu öfl heimsins hafa séð gríðarleg
tækifæri í loftslagsbaráttunni. Þessi öfl, sem
stýra m.a. orkumálum heimsins og iðnaði,
hafa í hendi sér að draga úr kolabrennslu
og losun koltvísýrings, en ætla sér ekki
að gera það nema að fá opinbera ívilnun
í staðinn. Þess vegna er nú hamast við að
koma skömminni yfir á almenning sem
síðan á að þvinga stjórnmálamenn til að
gera breytingar á regluverki sem þessum
öflum eru þóknanlegar. Einnig að auka
fjárútlát ríkissjóða í þeirra þágu.
Gagnrýni á slíka framvindu, hvort sem
er úr röðum almennings eða vísindasamfélagsins, er undantekningarlaust afgreidd
sem afneitun, vanþekking og villutrú. Á
sömu forsendum hafa þjóðir verið leiddar út
í stríð hvað eftir annað þar sem almennum
borgurum hefur verið fórnað fyrir peningalega hagsmuni í mörgum tilfellum örfárra
einstaklinga.
Helgi Tómasson, prófessor í hagrannsóknum og tölfræði við Háskóla Íslands,
skrifaði athyglisverða grein í Morgunblaðið
14. október síðastliðinn þar sem hann
kemur inn á rétttrúnað í loftslagsmálum.
Bendir hann á að svo stíft sé rétttrúnaðinum haldið á lofti að það þyki sæma að
horfa framhjá tölfræðilegum staðreyndum
og skekkjum í útreikningum í IPCC-skýrslum Sameinuðu þjóðanna um loftslagsmál.
Niðurstaða Helga er því að núverandi hlýnun jarðar kalli alls ekki á ofsafengnar fullyrðingar um „hamfarahlýnun“ þegar litið
er til niðurstaðna vísindarannsókna.
Helgi bendir líka á bókina Uppfyllingu
staðreynda (Factfulness) eftir sænska lækninn og tölfræðinginn Hans Rosling, sem
jafnframt var prófessor í alþjóðlegri heilsu
við Karolinska Institute í Stokkhólmi. Á
blaðsíðu 229 í þeirri bók segir höfundur frá
því þegar hann hitti Al Gore, fyrrverandi
varaforseta Bandaríkjanna, í fyrsta sinn
og þeir ræða loftslagsmál. Þar telur Gore
mikilvægt að draga fram verstu hugsanlegu sviðsmynd til að fá fólk til til að spila
með. „We need to create fear,“ eða, við
verðum að skapa ótta. Þarna hitti Al Gore
naglann á höfuðið því þetta hefur einmitt
reynst lykillinn að árangri í að vinna risastórum umdeildum áformum brautargengi
í gegnum tíðina.
Ótta var einmitt beitt kröftuglega til að
vekja múgæsingu og hatur í garð kommúnista, gyðinga, fatlaðra og ýmissa minnihlutahópa á fjórða áratug síðustu aldar með
skelfilegum afleiðingum.
Á sjötta, sjöunda og fram á áttunda áratuginn var taumlausum ótta og börnum
óspart beitt til að afla fjárveitingum fylgis
til uppbyggingar kjarnorkuvopnabúra í
kalda stríðinu, ekki síst í Bandaríkjunum
og í Sovétríkjunum sálugu. Frægar eru
myndir af skólabörnum skríðandi undir
borð í skólastofum til að verjast „yfirvofandi“ kjarnorkuárás. Slíkur ótti skilaði sér
líka vel til íslenskra skólabarna.
Nú rær fyrrverandi forseti Íslands á
sömu mið varðandi loftslagsráðstefnu sem
halda á í Glasgow í nóvember. – „Nú er
síðasti séns, kæru vinir, til þess að sýna
alvarlegar aðgerðir,“ sagði forsetinn fyrrverandi og formaður Hringborðs norðurslóða Arctic Circle. Þá óskaði hann um leið
eftir lagningu sæstrengs frá Íslandi.
Almenningi er sem sagt hótað heimsendi
ef ekki verður farið að ýtrustu kröfum fjármálaelítunnar.
/HKr.

Reglugerð um sjálfbæra landnýtingu
Gunnar Þorgeirsson

formaður Bændasamtaka Íslands
gunnar@bondi.is
Þegar þessi pistill er skrifaður er undirritaður miðja vegu milli Reykjavíkur og
Akureyrar við upphaf Bændafunda um
landið. Með í för eru stjórnarmenn samtakanna ásamt starfsmönnum þar sem við
leitumst við að ná samtali við bændur um
framtíðarsýn samtakanna og landbúnaðinn
á Íslandi.
Á þeim fundum sem við höfum þegar
haldið hefur fundarmönnum verið tíðrætt um
reglugerð um sjálfbæra landnýtingu sem kynnt
var inni á samráðsgátt stjórnvalda þann 24.
september sl. Reglugerðin byggir á 11. gr.
laga um landgræðslu nr. 155/2018 sem voru
samþykkt á Alþingi árið 2018. Markmið laganna er að vernda, endurheimta og bæta þær
auðlindir þjóðarinnar sem fólgnar eru í gróðri
og jarðvegi og tryggja sjálfbæra nýtingu lands.
Í lögunum er mælt um að ráðherra skuli setja
reglugerð með það að markmiði að tryggja
sjálfbæra landnýtingu, með leiðbeiningum
og viðmiðum þar að lútandi sem taki mið
af ástandi lands, m.a. varðandi beit búfjár,
umferð fólks og ökutækja, framkvæmdir og
akuryrkju. Þessi markmið er hægt að taka
undir. Við sem nýtum landsins gæði til verðmætasköpunar höfum flest að leiðarljósi að
skila landinu í betra ásigkomulagi en við
tókum við því. Þannig hafa bændur grætt upp
þúsundir hektara lands í góðu samstarfi við
Landgræðsluna um áratugaskeið.
Það sem liggur beinast við er að líta til
orðanna viðmið og leiðbeiningar. Þessi viðmið
sem sett eru upp eru flókin og ógjörningur er
að átta sig á því hvaða áhrif þau munu hafa.

Ástæða þess er að reglugerðin gerir ráð fyrir
því að bera beitarsvæði saman við ímyndað
svæði í besta mögulega ástandi miðað við
aðstæður, landslag og þess háttar. Slíkt mat
á beitarsvæðum landsins liggur ekki fyrir og
mun trauðla liggja fyrir þegar hefja á innleiðingu reglugerðarinnar. Þannig er hvorki um
viðmið né leiðbeiningar að ræða í reynd, heldur áform um flókið og óskilvirkt eftirlit sem
ekki munu skila árangri. Þannig samrýmast
reglugerðardrögin sem eru til umsagnar ekki
vel lögunum sem þau grundvallast á. En þau
gera ráð fyrir að leiði eftirlit Landgræðslunnar
til að ástand lands samrýmist ekki lögunum
eða viðmiðum um sjálfbæra landnýtingu skuli
landeiganda leiðbeint um gerð landbótaáætlunar í samráði við hlutaðeigandi sveitarstjórn.
Þá megi gera umráðamönnum búfjár skylt að
hafa það í vörslu allt árið eða tiltekinn hluta
ársins megi rekja ósjálfbæra landnýtingu til
ágangs vegna lausagöngu búfjár. Eins gæti
þvingunarúrræði laganna ásamt dagsektarákvæði virkjast.
Ástand lands í samhengi við
nýtingu ákvarðar sjálfbærni
Í aðdraganda vinnunnar gerðu Bændasamtökin
alvarlegar athugasemdir við að ekkert samráð
var haft við hagsmunaðila um gerð viðmiða
um jarðrækt, þrátt fyrir að allur hefðbundinn
landbúnaður byggi á því að nýta tún til ræktunar nytjajurta. Upphaflegu drögin báru þess
merki að þau hefðu bara getað batnað við samráð. Grundvallarhugsunin í stýringu nýtingar
hlýtur að vera sú að ástand lands í samhengi
við nýtingu eigi að gefa spá um hvernig ástand
lands verður í framtíðinni. Það er með þeirri
vísindalegu nálgun sem Íslendingum hefur
lukkast að stýra nýtingu sinni á auðlindum

sjávar um áratugaskeið. Væri hins vegar notast
við sömu skilgreiningu á sjálfbærri nýtingu
auðlinda í sjávarútvegi líkt og gert er ráð fyrir
í reglugerðardrögunum er ólíklegt að nokkur
fiskur væri veiddur á sjálfbæran hátt. Því öll
nýting á landi sem ekki er í besta mögulega
ástandi er talin ósjálfbær. Væri þorskstofninn
ekki í hámarksstærð miðað við aðstæður væru
veiðarnar ekki sjálfbærar. Það gefur augaleið
að þetta verklag getur ekki gengið.
Við viljum sérstakt landbúnaðarráðuneyti
Bændur hafa tekið til á hlaðinu hjá sér með
því að sameina búgreinafélög inn í sterk samtök bænda. Það hefur gert það að verkum að
sérfræðiþekking nýtist betur og greinarnar
vinna saman að því markmiði að efla íslenskan
landbúnað. Enda eru hagsmunir allra greina
samtvinnaðir, við erum sterkari saman. En
það þyrfti að taka til víðar. Með lögum um
Stjórnarráð Íslands sem tóku gildi 1. janúar
1970, hvarf atvinnumálaráðuneytið af sjónarsviðinu og sérstakt landbúnaðarráðuneyti
var stofnað með eigin skrifstofu og lögbundið
starfssvið. Árið 2007 var tekin sú ákvörðun
á Alþingi að sameina sjávarútvegsráðuneytið
og landbúnaðarráðuneytið í eitt ráðuneyti.
Síðar var það ráðuneyti sameinað inn í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið. Síðan
þá hafa nokkrar breytingar orðið á starfssviði
ráðuneytisins og þeim stofnunum sem bændur
þurfa að eiga í samskiptum við. Upplifun atvinnugreinarinnar og samtakanna er sú að
fleiri hendur þurfi innan ráðuneytisins til þess
að sinna málum landbúnaðarins. Af nógum
verkefnum er að taka á næstu árum. Bæta þarf
afkomu, auka nýliðun og tryggja þarf skynsamlegar ráðstafanir til þess að ná auknum
árangri í loftslagsmálum.

ÍSLAND ER LAND ÞITT

essi óven ulega s n lasti við veg aren um sem ó u t atre s rðinn ág st
i il gosmóða rá el gosinu el inga lum á ey anesi
lá á v ða yfir einst u logni sem á var á llum est rðum essi myn var te in a arðastran arvegi ar sem hann liggur um a na alshl ð, s ammt innan við atre s arðar orpið sem sten ur á og við atneyrina ótt arl gðin s e i
a mi il, var vart h gt að greina orpið
í gegnum gosmistrið.
Mynd / Hörður Kristjánsson.
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inn af skærustu hagyrðingum
Þingeyinga síns tíma var Karl
Sigtryggsson á Húsavík. (18961966). Karl var einkar tryggur sósíalisti, og
orti af undraverðu orðkynngi um pólitík ef
hún var ekki að hans skapi og skoðun. Á
tíð Karls, var starfandi ríkisstjórn landsins
boðið allri á vinafund til Norðurlandanna.
Siglt var með Gullfossi utan og heim. Af
þessu tilefni orti Karl:
Ríkisstjórnar ferðafjör
freyðir í línu hverri.
Ill er hennar utanför,
en afturkoman verri.
in ór ogi la sson r vel að a stursh filei um systur sinnar,
hennar ngunnar áru la s óttur, heimas tu á rriðaá

Lúkas Nóa Ólafsson langar á tónleika
með hl ómsveitinni
onsters an en

unna s igurðar óttir yssir hestinn sinn, hann rans

au helma r et ngimun ar óttir, lva ar tas ngimun ar óttir,
strós nna s arnar óttir, óhann eiðar artansson,
la s
run s óttir, lynur al imarsson rist argarson, unna s
igurðar óttir, agn s hor uðmun sson og lo a v vu óttir
etit aða sig sóls ininu
Myndir / Aðsendar.

Skömmu fyrir jól 1964 hafði fréttaritari Þjóðviljans á Húsavík, Stefán Yngvi
Finnbogason tannlæknir, samband við
hagyrðingana Karl Sigtryggsson, Egil
Jónasson og Baldur Baldvinsson, bónda
á Ófeigsstöðum í Köldukinn, og falaði
af þeim kveðskap í jólablað Þjóðviljans.
Tóku þeir félagar erindi Stefáns nokkuð
vel, einkanlega þó Karl. Allir sendu þeir
ritstjóra Þjóðviljans kveðskap sinn. Vísur
Karls Sigtryggssonar orti hann um kosningar til Alþýðusambandsþings á Húsavík.
Borgaraflokkar bæjarins höfðu gengið í
bandalag með Framsókn í fylkingarbrjósti
gegn sósíalistum. Samt töpuðu þeir kosningunum, en sósíalistar unnu slaginn. Karl
orti:
Svona fór það mútumegin.
Margir sviku í reyndinni.
Mikið var hvað mannagreyin
misstu þá af greindinni.
Döpur Framsókn fylltist kvíða.
Fjaraði í skyndi mannþyrping
eins og þegar ormar skríða
undan sól í moldarbing.
Sérstaklega var Kalli rauði ánægður með
að fá kveðskap sinn birtan í málgagni sínu:
Þjóðviljanum þykir bratt
það sem reyndist göfugt.
Ef Morgunblaðið segði satt
sólin gengi öfugt.
Agli Jónassyni þótti reyndar með ólíkindum
að fá birtan sinn kveðskap í kommablaði.
Hann orti ritstjóra Þjóðviljans harla glaður:

sa
vi
stað l finu

a ason er á a ar góðum

l as agur narr ngimun arson raðar
steinum a mi illi ná v mni

norri la s gerði s r l tið yrir og h ólaði gegnum allan
lliðaár alinn

Hefir það mitt grama geð
glatt í alla staði,
að vera talinn maður með
mönnum í þessu blaði.
Hækka tekur hagur minn
hugurinn liðkast stirði,
ef að rauði ritstjórinn
reynist einhvers virði.
Hvað Baldri á Ófeigsstöðum þótti um tilkall
Þjóðviljans skal ekkert fullyrt, en sem sveitamanni hefur honum verið leiðindalaust að
yrkja fyrir Þjóðviljann, enda líkt og félagar
hans, alkunnur hagyrðingur. Ekki var Nikita
Krúseff þó endanlega fallinn þegar þetta var,
1964, en sennilega tekinn að eimast biðin,
því Baldur orti fremur sorgbitinn:
Fýkur yfir frosið barð,
fölna grænu stráin.
Kalt er nú um Kinn og Skarð,
Krútséff okkar dáinn.

in onurnar aga óley al urs óttir, unna
s
igurðar óttir, elga atr n r ms óttir og agnheiður
ol eru mi lir ravinir

a rottningarnar og systurnar
teinunn ar a og ig s agn s

nna
tur

il a,

l ott
v til

orsteinsson er n n stum
inn að m ta s ólann a tur

Í vísu Baldurs er vitnað til Köldukinnar og
Ljósavatnsskarðs. Eitthvert sinn var Baldur á
Ófeigsstöðum á ferð í bíl við fimmta mann.
Kom þá til viðbótar í bílinn áður nefndur
Karl Sigtryggsson. Þegar Karl yfirgaf svo
farþega bílsins orti hann:
Tók ég far með fimmmenningum
förlast Drottni sköpun manns.
Fór ég þá í fimmeyringum
fyrst að meta verkin hans.
Baldur svaraði að bragði, enda góðvinur
Karls og vissi hvað hann þyldi:
Allir vasar eru að springa,
einskisverðu fé er sinnt.
Milli frónskra fimmeyringa
flækist ógild rússnesk mynt.

r n syst inin norri og óla
e an s emmta s r á str n inni

uður
hoppar á

n horo
rsla elg

sen

ivat

al ri orsteinssyni tó st að ermast
r er hann rið i rá vinstri með
l gum s num
vari
rnssyni, agn si emp og an el ermannssyni

Umsjón:
Árni Geirhjörtur Jónsson
kotabyggð1@gmail.com
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Verkefni um leit að verndandi genabreytileika í sauðfé gegn riðu
– Veitir mikla vernd en hefur ekki fundist á Íslandi

Tvö rannsóknaverkefni eru í
gangi hér á landi sem ganga út
á riðugensgreiningar. Markmið
beggja er að leita að arfgerðum
sem veita vernd gagnvart riðu
sem hægt væri að nýta í ræktun
á íslenska sauðfjárstofninum til
varnar hinum skæða sjúkdómi.
Greint var frá annarri rannsókninni í síðasta Bændablaði, sem
hefur það markmið að finna fleiri
verndandi breytileika en þann sem
þekktastur er fyrir að veita mikla
vernd – en sá hefur ekki enn fundist
í íslensku sauðfé. Hin rannsóknin,
sem unnin er í samstarfi Matís og
Keldna, hefur það að markmiði að
bæta við arfgerðagreiningum á þessum þekkta verndandi breytileika.
Sæmundur Sveinsson, fagstjóri
erfðarannsókna hjá Matís, segir að
samstarfið við Keldur miði að því
að betrumbæta riðugensgreiningar.
„Það eru að minnsta kosti þrjú
sæti í riðugeninu Prnp sem hafa áhrif
á næmi sauðfjár gagnvart riðu. Hinn
eiginlegi verndandi eiginleiki í sæti
171 hefur aldrei fundist hér á landi,
þrátt fyrir umtalsverða leit. Í þjónustugreiningum Matís eru í dag bara

Sæmundur Sveinsson fagstjóri erfðarannsókna hjá Matís.

greind tvö sæti, sem geta gefið upplýsingar um áhættuarfgerð og lítið
næma arfgerð. Verkefnið miðar að
því að skimað verði reglulega fyrir
þessari mest verndandi arfgerð í sæti
númer 171 (arfgerð R).“

Linda Rós Guðmundsdóttir sendi Bændablaðinu þessa mynd af ömmustráknum sínum, Baltasar Nökkva. Honum þykir gaman að lesa Bændablaðið af
v að að er ullt a hestum, usum og vo um

Kemur næst út 4. nóvember

Lely Center Ísland

Grammer sæti

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

Gæti hafa verið útrýmt
Sæmundur segir að hægt sé að
minnka næmi sauðfjár gagnvart
riðu með markvissum kynbótum.
Þar skipti arfgerðir riðugensins

Prnp miklu máli. Aðaláherslan
hafi verið á að útrýma svokallaðri
áhættuarfgerð úr íslenska fjárstofninum, en hún er talin auka næmi
fyrir riðu til muna hjá sauðfé.
Verndandi arfgerðin sé tilkomin
vegna breytileika í sæti 171 í Prnp.
Í sæti 171 eru þekktar arfgerðir
Q, H og R, en að sögn Sæmundar
hefur arfgerð R aldrei fundist í
íslensku fé, einungis Q.
„Grunur leikur á að þeirri arfgerð hafi mögulega verið útrýmt
hér á landi í niðurskurðum í tengslum við mæðuveiki eða í öðrum
þrengingum sem íslenski sauðfjárstofninn hefur orðið fyrir í gegnum
aldirnar. Í erlendum fjárstofnum
er þessi arfgerð nýtt til kynbóta
með það að markmiði að auka þol
sauðfjár gagnvart riðu. Þrátt fyrir
umtalsverða leit að hinni verndandi arfgerð hér á landi, er alltaf sá
möguleiki að hún leynist einhvers
staðar í íslenska fjárstofninum.“
Skimað reglulega fyrir sæti 171
„Markmið þessarar rannsóknar
er að betrumbæta þær arfgerða-

greiningar á Prnp sem framkvæmdar eru hér á landi á þann
hátt að sæti 171 sé greint í reglubundnum greiningum hjá Matís
og Tilraunastöð HÍ í meinafræði
að Keldum. Árlega eru nokkur
hundruð sýni greind hjá þessum
aðilum. Svokallaðri RT-PCR aðferð er beitt til að greina áhættu-,
lítið- og miðlungsnæmar arfgerðir.
Í þessari rannsókn er ætlunin að
bæta sæti 171 inn í þessi greiningarpróf svo hægt verði að greina
þriðja sætið án aukins tilkostnaðar
fyrir bændur og Ráðgjafarmiðstöð
landbúnaðarins,“ segir Sæmundur.
Betrumbætt greiningarpróf verður
vonandi komið í gagnið hjá Matís
og Keldum snemma á næsta ári.
Hann bendir á að líkt og með
leitina að öðrum arfgerðum með
verndandi breytileika, sé þessi
rannsókn engin skyndilausn
heldur.
„Þetta verkefni mun mögulega
skila okkur verkfæri sem getur
nýst í baráttunni við riðu til lengri
tíma litið.“
Verkefnið er styrkt af Fagráði í
/smh
sauðfjárrækt.

Anna Margrét Sigurðardóttir og Ágúst Gunnarsson eru mjög stolt og ánægð með nýja fjósið sitt.
Myndir / Magnús Hlynur Hreiðarsson

Nýtt og glæsilegt fjós á
Stærri-Bæ í Grímsnesi
Opið fjós var í nýju og glæsilegu
fjósi á Stærri-Bæ í Grímsnesi
laugardaginn 16. október þar
sem bændurnir Anna Margrét
Sigurðardóttir og Ágúst Gunnarsson tóku á móti fjölmörgum gestum og sýndu þeim fjósið, auk þess
að bjóða upp á veitingar.
Fjósið er hátæknifjós sem byggt
er á notkun mjaltaþjóns og annars
tæknibúnaðar frá Lely.
Pláss er fyrir 60 kýr í fjósinu.
Mjaltaþjónn er í fjósinu, kjarnfóðurbás og skítaróbót, sem þrífur flórinn svo eitthvað sé nefnt. Jörðin á
Stærri-Bæ er um 700 hektarar en
auk kúabúskaparins er stunduð þar
myndarleg skógrækt.
/MHH

Fjósið er allt hið glæsilegasta.
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Ístex 30 ára

Glæsileg ný prjónabók
eftir Védísi Jónsdóttur
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Sigurður Laufdal tók þátt í lokakeppni Bocuse d´Or í Lyon:

Náði fjórða sætinu og var einungis
þremur stigum frá bronsinu
– Segir íslenskt hráefni vera til fyrirmyndar
Sigurður Laufdal Haraldsson
matreiðslumeistari keppti í lokakeppni hinnar virtu matreiðslukeppni einstaklinga Bocuse d´Or
í Lyon í Frakklandi nú í lok september, þar sem hann náði fjórða
sætinu – aðeins þremur stigum frá
því þriðja.
Hann tók þátt í evrópsku
undankeppninni í Tallinn í Eistlandi
í október á síðasta ári þar sem hann
náði einnig fjórða sætinu og var
fiskrétturinn sem hann eldaði þá
valinn sá besti. „Undirbúningur
fyrir keppnina stóð samfleytt yfir
í tvö ár, lengdist um ár vegna þess
að fresta þurfti Evrópukeppninni
vegna faraldursins. Þennan tíma
vorum við þrír saman, ég og tveir
aðstoðarmenn, eingöngu að æfa fyrir
Bocuse d´Or,“ segir Sigurður.
Take away-þema
Sigurður segir að aðalhráefnið í
keppninni sé valið fyrir keppendur
og að þessu sinni hafi það verið
nautavöðvi af frönskum uppruna.
„Hann átti að „brassera“ – hægelda í
vökva í heilu lagi með tvenns konar
meðlæti og grænmetispottrétti. Þetta
var svo borið fram á fati sem var
hannað af Sign og Birgi Einarssyni
og við fengum einmitt verðlaun fyrir
besta kjötfatið.
Þá var líka lagt upp með það
þema núna að keppendur elduðu
þriggja rétta máltíð þar sem kirsuberjatómatar voru í forgrunni. Það
átti að bera þetta fram í boxi sem
var hannað af keppendum úr endurnýjanlegu efni – en tilgangurinn var
að heiðra alla þá veitingamenn og
matreiðslustaði sem þurftu að breyta
um áherslur í faraldrinum undanfarin
tæp tvö ár og bjóða víða mest upp á
„take away-mat“.
Íslenskt hráefni til fyrirmyndar
Þó að aðalhráefnið sé valið af móthöldurum fá keppendur að ráða
hvað þeir bera fram með því. „Jú,
íslenskt hráefni er til fyrirmyndar,“
segir Sigurður spurður að því hvort
íslenskt hráefni hafi komi til greina
í slíka keppni. „Ég notaði meira og
minna bara íslenskt hráefni fyrir utan
það sem ég þurfti að nota. Ég notaði
til að mynda krydd og skrautjurtir
frá henni Eddu á Ártanga, tómata
frá Tómasi Ponzi í Mosfellsdalnum
og frá Bjarna í Brautarholti. Svo notaði ég íslenskt wasabi frá Ragnari
og Óla Hall í Nordic Wasabi, en
það er nýleg og spennandi vara
sem vekur heimsathygli. Ég notaði
einungis íslenskar mjólkurvörur því

Úrval handtíndra kirsuberjatómata.

Íslenska liðið fagnar góðum úrslitum í Bocuse d'Or. Sigurður Laufdal er lengst til hægri.

ég einfaldlega trúi því að íslenskar
mjólkurvörur séu betri en gengur
og gerist.“
Íslenskur skötuselur
og norskur lax
Einu sinni hefur íslenskt
aðalhráefni verið valið
inn í keppnina, að
sögn Sigurðar.
„Íslenskur
skötuselur var
notaður árið
2005. En
til að fá að
nota hráefni
í keppninni
þarftu að
sækja um það
í tíma þannig
að það sé örör
uggt að þú getir
útvegað það og sent
það til 24 þjóða um allan
heim. Margir framleiðendur
vilja komast að með sitt hráefni, en
það segir sig sjálft að það er ekki
pláss fyrir nema það allra besta.
Það er ákveðin fjárfesting fyrir
flott fyrirtæki að vera með hráefni í
Bocuse d´Or. Besta dæmið um það
er frá árinu 2009 þegar norskur lax
var eitt af aðalhráefnunum. Í dag
selst hann um allt Frakkland, bæði
í búðum og á veitingastöðum. Það
er dæmi um vel heppnaða markaðssetningu. Ég væri persónulega
mjög spenntur fyrir að sjá íslenska
lambakjötið einn daginn í keppninni.“

Sigurður stefndi á að komast á
verðlaunapall og játar því að vera
örlítið vonsvikinn þrátt fyrir frábæra frammistöðu. „Markmiðið var

Franskur „brasseraður“
nautavöðvi.

alltaf að komast á pall og það hefði
verið frábært og ég var trúaður á að
okkur tækist það. En við enduðum
í 4. sæti, en aðeins þrjú stig skildu
á milli þetta árið. Maður sér ekki
oft svo lítinn mun í þessari keppni.
Þetta er líka sérstakt að því leyti að
mig hefur dreymt um þetta síðustu
tíu árin og að vera svona hrikalega
nálægt palli verður að viðurkennast
að er svolítið sárt að einhverju leyti.“
Bestum árangri Íslendinga hafa
þeir Hákon Már Örvarsson og Viktor

Myndir / Aðsendar

Örn Andrésson náð, en þeir fengu
báðir brons; Hákon árið 2011 og
Viktor árið 2017.
Grillið líklega haft mest áhrif á
veitingahúsamarkaðinn
Sigurður
igurður hefur einu
sinni áður keppt,
en það var árið
2013 þegar
hann hafnaði
í áttunda
sætinu.
„Núna naut
ég
þess
að
vera
orðinn eldri
og reynslu
reynslumeiri, með
argt
flott
margt
fólk sem stóð
við bakið á mér og
studdi mig. Ég veit
ekki um neina einstakeinstak
lingskeppni þar sem jafnmargir
koma að þátttökunni og í Bocuse
d´Or. En eins og ég sagði þá hefur
mig dreymt um þetta síðustu tíu
ár og unnið mikið beint og óbeint
í undirbúningi fyrir keppnina.
Til að mynda hef ég unnið hjá
matreiðslumanninum Rasmus
Kofoed, á staðnum hans Geranium
í Kaupmannahöfn, en hann sigraði
í keppninni árið 2011.“
Áður en Sigurður dembdi sér í
beinan undirbúning fyrir Bocuseverkefnið starfaði hann sem yfirkokkur á Grillinu á Hótel Sögu
– áður en því var lokað seint á

Svört tígrisrækja og íslenskur
kirsuberjatómatur.

síðasta ári vegna áhrifa farsóttarinnar. „Það var skemmtilegt verkefni að fá að vera yfirkokkur á
Grillinu en það entist því miður of
stutt. Grillið er líklegast sá staður
sem hefur hvað mest áhrif haft á
íslenska veitingahúsamarkaðinn
síðustu tugi ára. Margir flottir
matreiðslumenn hafa útskrifast
frá Hótel sögu,“ segir hann.
Sigurður ætlar að slaka aðeins á
núna eftir annríkið undanfarin tvö
ár, en segir að spennandi verkefni
/smh
bíði hans eftir áramót.
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Úthluta 36 milljónum til verkefna
á sviði almenningssamgangna
Alls hefur verið úthlutað 36 milljónum króna til sjö verkefna á sviði
almenningssamgangna fyrir árið
2021 og 2022. Markmið með
framlögunum er að styðja við
áframhaldandi þróun almenningssamgangna um land allt og
þá sérstaklega út frá byggðalegum sjónarmiðum. Alls bárust níu
umsóknir og var sótt um styrki
fyrir tæpar 77 milljónir króna.
Tvær milljónir króna fara í verkefni sem hefur þann tilgang að efla
samgöngur á Snæfellsnesi, m.a.
með því að samþætta skóla- og
tómstundaakstur. Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi sóttu um styrkinn en þegar liggja fyrir tillögur um
samræmt leiðakerfi á Snæfellsnesi.
Vinna þarf betur úr tillögum og velja
þá réttu.
Farþega- og póstflutningar
Eitt verkefnanna ber heitið
Samfélagsleg nýsköpun – samlegð farþega- og póstflutninga á
Norðausturlandi. Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi eystra sóttu um
og fengu styrk að upphæð 3,8 milljónir króna. Þarfagreining hefur þegar
verið gerð en fram undan er að vinna
frekari greiningu á hindrunum, umhverfi og finna hagkvæmar lausnir.
Fyrirmyndir verða sóttar til annarra
landa, meðal annars norður-Noregs,
varðandi það kerfi sem hefur verið
byggt upp með samnýtingu ýmiss
konar flutninga.
Heilsueflandi almenningssamgöngur í Langanesbyggð er heiti
á verkefni sem hlaut 1,2 milljónir
króna þróunarstyrk en ætlunin er að
koma á almenningssamgöngum milli
Bakkafjarðar og Þórshafnar með því
að tvinna saman lýðheilsustefnu og
notendamiðaðan frístunda- og tómstundaakstur. Byggð við Bakkaflóa
hefur átt undir högg að sækja og
verkefnið er liður í átaki gegn þeirri
þróun.

styrk upp á 12 milljónir króna til að
hefja tilraunaverkefni sem tryggir
að íbúar dreifbýlis í Borgarbyggð
geti nýtt ferðir skólabíla til að sækja
vinnu eða þjónustu. Styrkurinn
deilist á tvö ár.
Fjarðabyggð fékk 8 milljónir króna vegna verkefnis um nýtt
kerfi almenningssamgangna í
byggðalaginu, en það tók gildi 1.
september síðastliðinn. Verkefnið
er tilraunaverkefni sem stendur yfir
í 16 mánuði og er hugsað til að gera
Fjarðabyggð að einu atvinnu- og
skólasóknarsvæði.
/MÞÞ

Steina- og
stampadagar
20% afsláttur af saltsteinum og steinefnum.
Tilboðið gildir frá 20. október til 5. nóvember.

Ástand stoppistöðva
Strætó á landsbyggðinni
Öryrkjabandalag Íslands hlaut einnig
tvær milljónir króna til að vinna
heildstætt mat á ástandi stoppistöðva
Strætó á landsbyggðinni og setja
fram tillögur að úrbótum. Þá fékk
Austurbrú 7 milljónir króna til að
gera viðhorfskönnun meðal þeirra
sem notað hafa Loftbrú, meta notagildi og hlutverk hennar. Þá fengu
Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi

Akureyri:

Nýjar rafhleðslustöðvar opnaðar
Fallorka hefur opnað fjórar 2x22
kW hleðslustöðvar á þremur stöðum á Akureyri. Stöðvarnar eru
þær fyrstu sem Fallorka opnar
með greiðslulausn Ísorku.
Verkefnið er hluti af styrkúthlutun Orkusjóðs og er samstarfsverkefni Fallorku, Vistorku,
Norðurorku og Akureyrarbæjar.
Tvær stöðvar eru við Ráðhúsið, ein
við Sundlaug Akureyrar og ein við
Amtsbókasafnið. Fallorka hefur í
hyggju að reisa fleiri stöðvar á starfssvæði sínu á næstu misserum.
Mikil aukning hefur verið á fjölda
rafbíla á Íslandi undanfarin misseri
og eru þessar hleðslustöðvar kærkomin viðbót við þær hleðslustöðvar sem fyrir eru í bænum. Fallorka
býður 50% kynningarafslátt á stöðvunum í september.
/MÞÞ

20%
AFSLÁTTUR
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AF VETTVANGI BÆNDASAMTAKANNA

FRÉTTIR

Tryggingavernd bænda
Á síðustu árum hefur reynt verulega á viðbrögð við náttúruhamförum og eyðingu búfjár vegna
dýrasjúkdóma. Eftir þá reynslu
hafa ýmis álitaefni komið til
umræðu sem mikilvægt er að
greina og hagnýta til framtíðar litið. Meðal þess er að hvaða
marki og með hvaða hætti veita
á fé úr sameiginlegum sjóðum
landsmanna vegna tjóns á eignum og búfé í eigu bænda.
Síðustu daga og vikur hafa
bændur í Þingeyjarsveit þurft að
sæta rýmingu vegna skriðufalla í
Kinnarfjöllum. Ljóst er að í þessum
náttúruhamförum hafa víða orðið
skemmdir á túnum og girðingum
þar sem skriður hafa fallið fram á
láglendi og yfir tún og girðingar.
Bjargráðasjóður heyrir undir
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og starfar samkvæmt lögum
nr. 49/2009, með síðari breytingum. Lögunum var síðast breytt
með lögum nr. 46/2018. Hlutverk
sjóðsins er að veita einstaklingum
og félögum fjárhagsaðstoð til að
bæta meiri háttar beint tjón af völdum náttúruhamfara á eftirfarandi
eignum:
a. Gjaldskyldum fasteignum
samkvæmt skilgreiningu
laga um tekjustofna sveitarfélaga og girðingum, túnum
og rafmagnslínum sem
tengjast landbúnaði.
b. Heyi sem notað er við landbúnaðarframleiðslu.
c. Vegna uppskerubrests af
völdum óvenjulegra kulda,
þurrka, óþurrka og kals.
Það tjón sem nýtur almennrar
tryggingaverndar fæst ekki bætt úr
Bjargráðasjóði og hið sama gildir
um tjón sem fæst bætt með öðrum
hætti, en þar er vísað til laga um
Náttúruhamfaratryggingu Íslands.
Þá gera lög um Bjargráðasjóð
ráð fyrir því að tjón sé bætt með
styrkjum en ekki tjónabótum í
hefðbundnum skilningi. Það er
umhugsunarefni þar sem meginreglan er sú að styrkir teljast til
skattskyldra tekna aðila á meðan
tjónabætur gera það ekki. Þetta
misræmi þarf nauðsynlega að
taka til skoðunar m.a. vegna þess
að í lögum um náttúruhamfaratryggingar eru bætur skilgreindar
sem vátryggingabætur. Þá taka
fjárhæðir veittra styrkja mið af
fjárhag og stöðu sjóðsins hverju
sinni.
Á síðustu árum hefur fyrirkomulag, fjármögnun og hlutverk Bjargráðasjóðs tekið miklum breytingum frá því hann var
stofnaður. Eignarhaldi og aðkoma
sveitarfélaganna að Bjargráðasjóði
lauk með setningu laga nr. 49/2009.
Með niðurlagningu búnaðardeildar
Bjargráðasjóðs, samhliða því að
búnaðargjald var aflagt gátu bændur ekki lengur sótt um tjónabætur
vegna óvenjulegs veðurfars, tjóns
á búfé og afurðum búfjár og uppskerutjóns á grænmeti og garðávöxtum. Með niðurlagningu búnaðardeildar sjóðsins lauk þar einnig
eignaraðild Bændasamtaka Íslands
að sjóðnum. Þannig hefur hlutverk
sjóðsins dregist saman með tilkomu
almennra landbúnaðartrygginga
sem vátryggingafélögin bjóða
upp á, Náttúruhamfaratryggingu
Íslands, auk ýmissa annarra úrræða
sem lög tryggja þegar skórinn
kreppir af ýmsum ástæðum. Þá er
umhugsunarverð sú staðreynd að
Bjargráðasjóður er fjármagnaður
með fjárframlögum af fjárlögum
sem býður þeirri hættu heim að tjón
þeirra sem Bjargráðasjóði er ætlað
að koma til hjálpar verði ekki bætt
fyrr en eftir að fjárlög hafa verið
samþykkt á Alþingi, sem kann að
vera allnokkru eftir að tjónsatburður hefur átt sér stað. Það má því
raunar segja að verulega hafi fjarað

Vigdís Häsler.

undan starfsemi sjóðsins á síðustu
árum og áratugum.
Annmarkar á núgildandi
löggjöf um Bjargráðasjóð

Náttúruhamfaratrygging Íslands
(NTÍ) bætir beint tjón af völdum
eldgosa, jarðskjálfta, skriðufalla,
snjóflóða og vatnsflóða. Þau bæta
ekki tjón vegna flóða af völdum
leysingavatns/asahláku og skýfalls,
óveðurstjón, foktjón eða tjóns af
völdum snjóþunga þegar eignir
sligast eða brotna undan snjó. Allar
húseignir á Íslandi eru vátryggðar
hjá NTÍ og ef innbú og lausafé viðkomandi er brunatryggt hjá hinum
almennu tryggingafélögum, er það
vátryggt gegn náttúruhamförum hjá
NTÍ.
Landbúnaðartrygging sem
í boði er hjá tryggingafélögunum er ætluð bændum sem leggja
stund á hefðbundnar búgreinar,
svo sem sauðfjár- og nautgriparækt. Sérhæfðari búrekstur, t.a.m.
loðdýra-, yl-, alifugla-, garð- og
svínarækt verður að vátryggja sérstaklega. Lausafjártrygging tryggir
lausafé svo sem búfé, hey, fóður,
áhöld og tæki á býli fyrir bruna
og gripi fyrir umferðaróhöppum
og raflosti. Engin trygging er hins
vegar fyrir búfénað sem t.a.m.
drepst vegna slæms veðurfars því
eftir standa úr sér gengin ákvæði
laga um Bjargráðasjóð sem þarfnast heildarendurskoðunar því sjóðurinn veitir bændum ekki þá vernd
sem honum var ætlað í upphafi.
Annmarkar í núgildandi löggjöf
og fjármögnun sjóðsins leiðir
til óskilvirkni við uppgjör bóta,
langrar málsmeðferðar og óvissu
um réttarstöðu þeirra tjónþola sem
sjóðnum er ætlað að vernda.
Heildstæð endurskoðun á
tryggingamálum bænda
Á Búnaðarþingi í vor var samþykkt
ályktun með öllum greiddum atkvæðum þingfulltrúa, þar sem
lagt var til að farið yrði í heildstæða endurskoðun á tryggingamálum bænda, þar með talið
lögum um Bjargráðasjóð. Það
er álit Bændasamtaka Íslands að
auka þurfi tryggingavernd bænda,
fyrirsjáanleika og skilvirkni við
uppgjör á tjónum í landbúnaði en
það verður þó heldur ekki gert án
aðkomu almennu vátryggingafélaganna því kanna þarf vilja þeirra
til að bjóða upp á náttúruhamfaratryggingar sem hluta af samsettri
vátryggingavernd þegar landbúnaðartryggingu sleppir.
Í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu er nú að störfum
starfshópur skipaður fulltrúum
frá Bændasamtökum Íslands,
Náttúruhamfaratryggingu Íslands,
fulltrúum frá tryggingafélögunum
og fjármálaráðuneytinu sem eru
að fara heildstætt yfir tryggingamál bænda. Er ráðgert að starfshópurinn skili af sér niðurstöðu og
tillögum þann 1. apríl nk. Þangað
til þurfa bændur sem orðið hafa
fyrir tjóni á búfénaði og túnum að
leggja allt sitt traust á að stjórnvöld og Alþingi finni lausnir svo
bændur geti haldið áfram að sinna
verkefnum sínum.
Vigdís Häsler
framkvæmdastjóri

Myndir / Hólmgeir Karlsson

Bústólpi hefur tekið á móti 385 tonnum af þurrkuðu byggi í haust.

Bústólpi hefur tekið á móti
385 tonnum af þurrkuðu byggi

– Nýtt í kjarnfóður eða sérblöndur fyrir bændur
„Uppskeran í ár var afar góð,
korn vel þroskað og fylling með
því allra besta sem við höfum séð
í mörg ár í ræktun hér á landi,“
segir Hólmgeir Karlsson, framkvæmdastjóri Bústólpa, um bygguppskeru sumarsins.
Bústólpi hefur tekið á móti 385
tonnum af þurrkuðu byggi í haust
og hefur þá ýmist keypt það af
bændum eða fengið þá til að vinna
sérblöndur fyrir þá með þeirra eigin
byggi. „Þegar hafa 75 tonn verið
unnin í sérblöndur fyrir bændur sem
vilja nýta sjálfir sitt bygg,“ segir
Hólmgeir.
Hann segir að þetta sé ekki endilega mesta magn sem fyrirtækið hafi
tekið á móti í áranna rás, „en hugsanlega besta kornið sem við höfum
fengið frá bændum“.
Spara innflutning
Hann segir starfsfólk Bústólpa útbúa sérstakar fóðurblöndur fyrir
bændur þar sem reynt er af fremsta

ornupps era
y afirði var góð, ornið vel ros að og ylling með v
besta sem menn hafa séð.

megni að nýta þeirra bygg sem
best á móti öðrum nauðsynlegum
hráefnum. Félagið kaupir töluvert
magn af byggi af bændum á svæðinu og segir Hólmgeir að það nýtist

sem hráefni í eigin framleiðslu á
kjarnfóðri. Fyrir hvert kíló sem fæst
frá bændum sparar fyrirtækið sér
innflutning á byggi til framleiðslu
/MÞÞ
sinnar.

Viðskiptahraðallinn Til sjávar og sveita gangsettur í þriðja sinn:

Leitað að bestu matarfrumkvöðlum landsins
Viðskiptahraðallinn Til sjávar og
sveita verður gangsettur í þriðja
sinn nú í nóvember. Icelandic
Startups, sem hafa stýrt viðskiptahraðlinum undanfarin tvö
ár, leita nú að bestu matarfrumkvöðlum landsins til þátttöku.
Á þessum tveimur árum hafa 19
fyrirtæki farið í gegnum hraðalinn
og sum náð markverðum árangri,
bæði á innlendum og erlendu mörkuðum.
Umsóknarfrestur er til 1. nóvember næstkomandi en hraðallinn
hefst formlega 15. nóvember, stendur yfir í fjórar vikur og lýkur með
uppskerudegi 10. desember. Hægt
er að sækja um á vef Til sjávar og
sveita, tilsjavarogsveita.is.
Þátttakendur fá aðgang að sameiginlegri vinnuaðstöðu og njóta
leiðsagnar reyndra frumkvöðla,
fjárfesta og annarra sérfræðinga.
Þá er boðið upp á ýmis tækifæri til
að koma vörunum á framfæri.
Sérstakur markaðshraðall í ár
Í ár verður hraðallinn keyrður sem
sérstakur markaðshraðall að erlendri

rá upps eru eginum

ee the vi ing ynnir v rur s nar

fyrirmynd, í samstarfi við GAN –
Global Accelerator Network.
Nettó eru bakhjarlar hraðalsins
annað árið í röð og taka þau virkan
þátt í allri framkvæmd hraðalsins og
deila þar sinni þekkingu og reynslu
þegar kemur að markaðssetningu á
matvöru.
Óskað er eftir fyrirtækjum sem eru
langt komin í vöruþróun, tilbúin með
vöru á markað eða hafa hafið markaðssókn. Aðeins fimm fyrirtæki verða
tekin inn í hraðalinn og er því leitað
að bestu matarsprotum landsins sem

munu í gegnum hraðalinn fá öflugan
undirbúning og stuðning fyrir markaðssókn innanlands og utan.
Kristín Soffía Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Icelandic Startups,
segir að þetta sé í fyrsta sinn sem
hraðallinn er keyrður með áherslu
á markaðssókn og útrás. „Við erum
spennt fyrir verkefninu. Markmiðið
er skýrt, við viljum styðja við útrás
íslenskra matvæla og teljum þetta vera
rétta leið. Svona markaðshraðlar eru
sannprófaðir og við gerum þetta með
góðum stuðningi frá GAN.“ /smh
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BÆNDUR ERU FREMSTIR Í ENDURVINNSLU
Fyrsta skref við endurvinnslu á heyrúlluplasti er að huga að
gæðum þess til endurvinnslu við kaup. Þar skiptir litaval máli.
Eftir notkun þarf að ganga vel um heyrúlluplastið og sundurgreina það frá öðrum úrgangi. Minnka umfang þess og gæta
að geymslu fyrir hirðu.
Mennirnir sleikja upp auðlindir jarðarinnar og fegurð hennar. Ljósmynd
Írisar Lilju Jóhannsdóttur, „Sæt tortíming“.

Ljósmyndasamkeppni Umhverfisstofnunar Evrópu:

Mennirnir sleikja upp
auðlindir jarðarinnar

Íris Lilja Jóhannsdóttir vann verðlaun fyrir ljósmynd sína, „Sæt tortíming“ í ljósmyndakeppni á vegum
Umhverfisstofnunar Evrópu.
Íris er frá Hólum í Hjaltadal en
stundar nám við Fjölbrautaskólann
við Ármúla. Hún stóð uppi sem
sigurvegari Ungs umhverfisfréttafólks á Íslandi á framhaldsskólastigi
árið 2021 og komst verkefni hennar einnig í undanúrslit í alþjóðlegri
keppni.
Íris er hæstánægð með verðlaunin og segir í frétt á vef Landverndar
að myndin fjalli um það hvernig
mennirnir eru að sleikja upp auðlindir
jarðarinnar og fegurð hennar. Sjálf
hefur hún búið til húmoríska líkingu
þar sem manneskja sleikir ískúlu í
líki jarðarinnar.
Dómnefnd á vegum Umhverfisstofnunar Evrópu þótti yfirlýsing

Þessi fyrstu skref við meðhöndlun skipta miklu máli við
endurvinnslu á heyrúlluplasti.
Hringrásarhagkerfið byrjar á þínu býli.

Írisar djörf og vekja til umhugsunar um neyðarástandið í heiminum.
Áhugasamir munu fljótlega geta fengið myndina að láni og hengt upp í
stofu hjá sér.
Alls taka 455 þúsund nemendur
í 44 löndum þátt í þessu verkefni
árlega. Þátttaka var í boði í annað
sinn hér á landi í ár og er rekið af
Landvernd. Tíu framhaldsskólar og
fjórir grunnskólar tóku þátt að þessu
sinni og fjölmargir hópar innan hvers
skóla.
„Í háværri umræðu um loftslagskvíða er ætlunin að verkefnið valdefli
ungt fólk og gefi þeim tækifæri til
þess að hafa áhrif á loftslagsmálin,“
segir á vef Landverndar. Einnig að
það skapi nemendum vettvang til að
hafa áhrif á umhverfismál og koma
upplýsingum á framfæri á skapandi
hátt.
/MÞÞ

„Sparnaðurinn

minn plantar
trjám“

Sjálfbær sparnaður er ný leið til
þess að spara hjá Landsbankanum.
Þannig getur þú sparað og hjálpað
umhverfinu á sama tíma. Kynntu þér
sjálfbæran sparnað á landsbankinn.is

ÞAÐ ER L ANDSBANKI
NÝRRA TÍMA.

L ANDSBANKINN.IS
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FRÉTTIR

Anton Scheel Birgisson gönguhrólfur á góðum sumardegi.

Mynd / Ssnv

Norðurland vestra:

Tæplega eitt hundrað
gönguleiðir hnitsettar
Á liðnu sumri hefur staðið yfir
framhald af verkefni sem hófst í
fyrrasumar og snýst um hnitsetningu gönguleiða á Norðurlandi
vestra.
Liðlega 30 leiðir voru skráðar
í fyrra en nú hefur verið bætt um
betur og eftir sumarið hafa alls 94
leiðir verið skráðar, þ.e.a.s. grunnupplýsingar þeirra: GPS-punktar,
myndir og texti, og eru þær nú
hýstar á vefsíðunni wikiloc.
Þessi hýsing grunngagna er aðallega hugsuð til að leiðirnar verði
aðgengilegar almenningi, en auk
fyrirhugaðra upplýsingahluta um
gönguleiðir á nýuppgerðri vefsíðu Markaðsstofu Norðurlands
hefur Ferðamálastofa einnig hrint
af stað verkefni þar sem flestallar
gönguleiðir landsins eiga að vera
undir.
Einnig er í skoðun að gönguleiðirnar verði aðgengilegar hjá fleiri
erlendum efnisveitum, sem sérhæfa
sig í framsetningu og miðlun efnis
til áskrifenda sinna. Þá eru leiðirnar og aðgengilegar á yfirlitskorti

á vefsjá Samtaka sveitarfélaga á
Norðurlandi vestra þar sem greint
er frá þessu.
Fyrirhugað er að skiltamerkingar
við upphafspunkt leiðanna sýni
QR-kóða, sem fólk getur nýtt til að
hlaða leiðirnar upp í síma sína.
350 kílómetrar að baki
Anton Scheel Birgisson hefur haft
umsjón með hnitsetningum í sumar
en ekki er þó ofsögum sagt að meira
hafi mætt á fótum hans þegar tillit er
tekið til þess að Anton hefur lagt að
baki alls um 350 kílómetra í sumar
við verkefnið. Einnig hefur verkefnið notið velvildar gönguhópa
á svæðinu, bæði í Skagafirði og á
Blönduósi, sem og sveitarfélaga
sem hafa lagt til leiðir sem hnitsettar
höfðu verið á þeirra vegum.
Verkefnið var skilgreint sem eitt
af átaksverkefnum í kjölfar Covid19 og sem slíkt fjármagnað með
sérframlagi stjórnvalda í gegnum
Uppbyggingarsjóð Sóknaráætlunar
Norðurlands vestra.
/MÞÞ

Opnað fyrir tilnefningar norrænu
matvælaverðlaunanna Emblu 2021
– Þekkir þú einhvern sem skarar fram úr í matvælaiðnaði?
Kallað er eftir tilnefningum fyrir
Norrænu matvælaverðlaunin
Emblu 2021 sem veitt verða í
þriðja sinn í Osló á næsta ári.
Vegna heimsfaraldursins þurfti
að fresta verðlaununum í vor en
nú taka Norðmenn við keflinu í
mars en verðlaunin eru styrkt
af Norrænu ráðherranefndinni.
Norrænu matvælaverðlaunin
Emblan fara fram í þriðja sinn í
Osló á næsta ári en fyrst var keppnin haldin í Kaupmannahöfn og
síðan í Hörpunni í Reykjavík árið
2019. Í flokkunum sjö á norrænu
matvælaverðlaununum Emblunni
er lögð áhersla á hráefni, listfengi,
miðlun og fólkið bak við matinn
í heimi norrænnar matargerðar.
Emblu-matarverðlaunin voru sett á
stofn af sex norrænum landbúnaðarstofnunum árið 2017 og hlutverk
þeirra er að breiða út þekkingu á
norrænum matvælum.
Norræna samkeppnin er erfið,
á milli bestu framleiðendanna,
miðlara og áfangastaði fyrir norræn matvæli. Norræna eldhúsið
er vel þekkt fyrir hreint bragð
og ósveigjanleg samskipti og
hefur gert „norrænan mat“ að
hugtaki sem nær langt út fyrir
Norðurlöndin.
„Markmiðið með Embluverðlaununum er að bæta sjálfsmynd norræns matar og heiðra
fólkið á bakvið matinn,“ segir
Bjørn Gimming, formaður norsku
Bændasamtakanna, en Noregur er
gestgjafi verðlaunanna árið 2022.
Í mars verður norrænum mat
fagnað með verðlaunaafhendingu
í Osló. Nú hefur verið opnað fyrir
tilnefningar í sjö flokkum. Nú geta
allir tilnefnt sjálfa sig, samstarfsmann eða þá sem eru til fyrirmyndar í matvælageiranum.
Á emblafoodaward.com getur
þú nú tilnefnt aðila í eftirfarandi
flokkum:
• Norrænn matvælaframleiðandi
• Frumkvöðull í norrænni matargerð
• Handverksmaður í norrænni
matargerð
• Boðberi norrænar matargerðar
• Norrænn matur fyrir marga
• Áfangastaður í norrænni matargerð
• Norrænn matur fyrir börn og
ungmenni

SNJÓKEÐJUR

Hafðu samband og kynntu þér vöruúrvalið og þjónustuna!

isfell.is • sími 5200 500

Þekking og þjónusta

Mismunandi viðmið verða notuð
við mat á þeim sem tilnefndir
verða, eins og sjálfbærni, frumleiki,
heiðarleiki og „norrænt“. Opið er
fyrir tilnefningar á heimasíðunni í
október. Dómnefnd í hverju landi
fyrir sig mun velja keppendur í
hverjum flokki frá sínu eigin landi.
Þeir sem verða fyrir valinu verða
kynntir um miðjan desember.
Norrænu matvælaverðlaunin
Embla voru stofnuð af norrænu

Bændasamtökunum og eru styrkt
af Norrænu ráðherranefndinni.
Verðlaunin eru hluti af Nýju norrænu matvælaáætluninni. Að þessu
sinni eru verðlaunin haldin í þriðja
sinn og fara fram í Osló þann 11.
mars 2022.
Um Emblu-matarverðlaunin
Sex norrænar landbúnaðarstofnanir
standa að baki Emblu sem Norræna
ráðherranefndin styður einnig fjárhagslega sem hluta af áætluninni
Ný norræn matargerðarlist III.
Markmiðið er að lyfta norrænni
matarmenningu og skapa aukinn
áhuga á henni utan svæðisins.
Emblu-verðlaunin eru veitt
annað hvert ár. Dómnefndir í
hverju landi senda tilnefningar í
mismunandi flokkum til norrænnar dómnefndar sem tekur lokaákvörðun um verðlaunahafa.
Handhafar verðlaunanna 2017
Hinir sjö handhafar Embluverðlaunanna 2017 voru:
• Matur fyrir börn og ungmenni 2017; Geitmyra
Matkultursenter, Noregi
• Matvælaiðnaðarmaður
Norðurlanda 2017; Leif
Sørensen, Fish Chips,
Færeyjum.
• Matur fyrir marga; 2017:
Annika Unt, Svíþjóð.
• Matarblaðamaður
Norðurlanda 2017; Michael
Björklund, Smakbyn,
Álandseyjum.
• Mataráfangastaður
Norðurlanda 2017;
Heimablídni, Færeyjum.
• Hráefnisframleiðandi
Norðurlanda 2017;
Dímunargardur, Færeyjum.
• Matarfrumkvöðull
Norðurlanda 2017; Thomas
Snellman, REKO, Finnlandi

Verðlaunahafarnir 2019
Samkeppnin var hörð og voru allt
að sjö tilnefndir í hverjum flokki.
Verðlaunahafarnir voru:
Norrænn matvælaframleiðandi
2019: Grøna Oyggin, Færeyjum
Verðlaunahafinn hefur tekist á
við þá áskorun að rækta grænmeti
í Færeyjum með því að þróa sérstaka ræktunaraðferð fyrir óblíð

veðurskilyrði. Aðgengi að hágæða
framleiðslu úr heimabyggð hefur
verið mikilvægt fyrir þróun færeyskrar matargerðarlistar.
Norrænn matvælafrumkvöðull
2019: Bondens Skafferi, Svíþjóð
Verðlaunahafinn tengir saman
framleiðendur, matreiðslumenn
og matvöruverslanir. Hann hjálpar bændum að koma framleiðsluvöru sinni á markað og tryggir að
framleiðendur fái gott verð fyrir
framleiðsluvöru sína. Skafferi
vekur athygli á mikilvægi uppruna matvælanna, gæða þeirra og
árstíðabundins breytileika.
Norrænn matvælalistamaður
2019: Ainoa Winery, Finnlandi
Verðlaunahafinn hefur fyllt upp
í eyðu í norrænni matargerðarlist
með því að nota villt ber og önnur
hágæðahráefni úr skógum til þess
að búa til vín sem hefur verið vel
tekið alþjóðlega og eru punkturinn yfir i-ið með matnum og skapa
hreina norræna bragðreynslu.
Norrænn matvælamiðlari 2019:
Claus Meyer, Danmörku
Claus Meyer hefur veitt danskri
matarmenningu innblástur í áratugi. Í tengslum við stefnuyfirlýsinguna um ný norræn matvæli
miðlar Claus Meyer af hugsjón og
krafti um staðbundna framleiðslu,
sjálfbærni, aðlögun og líffræðilega
fjölbreytni.
Norrænn matur fyrir marga
2019 Anne-Birgitte Agger,
Danmörku. Verðlaunahafinn er
„vél með sýn“, óþreytandi að
skapa tækifæri sem þjóna þeirri
hugsjón að sjá eldhúsum opinberra
stofnana heillar borgar fyrir sjálfbærum, næringarríkum máltíðum
sem matreiddar eru frá grunni. Hún
leitast alltaf við að verja það sem
veikara er fyrir og skorar á alla –
frá forystufólki til námsmanna – að
velja sjálfbærni og umhverfið, allt
frá því sem fer á diskinn og áfram.
Norrænn mataráfangastaður
2019: Gimburlombini – Nólsoy,
Færeyjum.
Hinni litlu og afskekktu eyju
Nólsoy hefur tekist að komast á
kortið með því að virkja heimafólk
í ferðamennsku. Heimafólkið nýtir
það sem eyjan hefur upp á að bjóða
á nýskapandi og nútímalegan hátt.
Áður hafði fólkið yfirgefið eyjuna.
Nú er það um kyrrt og tekur þátt í
frásögninni um þennan áfangastað.
Norrænn matur fyrir börn og
ungt fólk 2019: Hävikki-battle –
baráttan gegn matarsóun – Motiva
Oy, Finnlandi.
Verðlaunahafinn hefur þróað
aðferð til þess að kenna og hvetja
ungt fólk til að breyta matarsóun
í verðmæti og deila því á samfélagsmiðlum. Með því að nota allar
hugsanlegar aðferðir og koma til
móts við ungt fólk í daglegu lífi
þess skapar verkefnið þekkingu og
áhugahvetjandi meðvitund til þess
að læra af reynslu út lífið.
/ehg
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Viljayfirlýsing um rannsóknasetur á sviði umhverfisvísinda

Sókn í mennta- og skólamálum
verður ein af höfuðáherslum í
sameiningu tveggja sveitarfélaga
í Suður-Þingeyjarsýslu, Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar.
Undirrituð hefur verið viljayfirlýsing um að unnið verði að
stofnun rannsóknaseturs á sviði
umhverfisvísinda í hinu sameinaða sveitarfélagi. Fulltrúar
frá Háskóla Íslands, Svartárkoti
menningar - náttúru og sveitarfélögunum tveimur undirrituðu
yfirlýsinguna.
Markmiðið með stofnun setursins
er að efla hugvísindarannsóknir á
sviði umhverfismála, skapa vettvang fyrir þverfaglegt samstarf á
því sviði og efla atvinnulíf sveitarfélaganna tveggja sem sameinast
munu á næsta ári. Lögð verður
áhersla á markvissa miðlun þekkingar, samtal milli almennings og
fræðasamfélags og að komið verði
á fót öflugri miðstöð fyrir skapandi
og gagnrýna umræðu um umhverfismál, að því er fram kemur í frétt á
vefsíðu Skútustaðahrepps.
Samstarfið miðar að því að á
næstu mánuðum fari fram vinna við
fjármögnun og annar undirbúningur
vegna stofnunar setursins, sem verður samstarfsvettvangur Svartárkots
menningar – náttúru og Stofnunar
rannsóknasetra Háskóla Íslands.
Setrið verður í gamla grunnskólanum á Skútustöðum
Undirbúningur stofnunar rannsóknaseturs Háskóla Íslands á sviði
umhverfishugvísinda er hafinn
en Svartárkot menning – náttúra
hefur starfað að rannsóknum og
haldið námskeið á sviði umhverfis-

rá

o sósi

hugvísinda í Skútustaðahreppi og
Þingeyjarsveit síðustu 15 ár í samstarfi við heimamenn og alþjóðlegt
teymi vísindamanna.
Fyrirhugað er að setrið verði
til húsa í gamla grunnskólanum á
Skútustöðum í Mývatnssveit (Hótel
Gíg), þar sem viljayfirlýsingin var
undirrituð en ríkiseignir festu kaup
á húsnæðinu í upphafi þessa árs. Þar
verða einnig til húsa fjórar stofnanir
sem starfa á sviði umhverfismála:
Vatnajökulsþjóðgarður, Umhverfisstofnun, Náttúrurannsóknastöðin við
Mývatn og Landgræðslan. /MÞÞ

il ayfirl singuna un irrituðu au veinn argeirsson, sveitarst óri
tustaðahrepps, ag
rt óns óttir,
sveitarst óri ingey arsveitar, ón tli ene i tsson, re tor ás óla slan s og agnhil ur igurðar óttir yrir
h n
vartár ots menningar nátt ru

Búvélar kynna

FRAMTÍÐIN FRÁ
MASSEY FERGUSON
Nýju 5S - 6S - 7S - 8S eru hannaðar
fyrir kröfuharða notendur

Mynd / HKr.

Sundlaugar í Skagafirði:

Aðsókn glæddist
síðsumars

Aðsókn í sundlaugarnar í Skagafirði var fremur dræm framan af
sumri en glæddist þegar á leið og
var til að mynda meiri í ágústmánuði í ár en var í fyrra. Þar
munar ríflega 7%.
Tilfinning starfsmanna var sú,
að því er fram kemur á vefsíðu
Sveitarfélagsins Skagafjarðar, að
færri Íslendingar hafi verið á ferðinni
í sumar en var í fyrra. Aukningu sem
varð seinni part sumars megi rekja til
fjölgunar erlendra ferðamanna eftir
tilslakanir á landamærum.

MF 5S | 105 - 145 HÖ

MF 6S | 135 - 180 HÖ

MF 7S | 155 - 190 HÖ

MF 8S | 205 - 305 HÖ

ðsó n sun laugar
agafirði
gl
ist egar l ða ór á sumarið og
var ág t
ði ág st og septem er

Aðsókn í september var mjög
góð miðað við síðastliðið ár, þar sem
mun fleiri erlendir ferðamenn hafa
verið á ferli nú samborið við fyrra
ár. Fram kemur einnig að heimsfaraldurinn Covid-19 hafi augljóslega haft talsverð áhrif á aðsókn
síðastliðin tvö sumur og þá sér í
lagi á Hofsósi sem reiðir sig mikið
á komur erlendra gesta. Aðsókn í
fyrra var þó með ágætum og báru
innlendir ferðamenn hana uppi.
/MÞÞ

Við klæðskerasaumum vél eftir þínum þörfum

is a global brand of AGCO Corporation.

Austurvegur 69 - 800 Selfoss - Sími 480 0080
buvelar.is
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NYTJAR HAFSINS

Kjartan Stefánsson
kjartanst@simnet.is
Á yfirstandandi fiskveiðiári fara
um 30 þúsund tonn af fiski í sérúthlutanir til hliðar við hið eiginlega kvótakerfi, sem samsvarar
5,3% af leyfilegum heildarafla.
Aflaverðmæti þessa fisks gæti
numið allt að 8 milljörðum króna.
Strandveiðar fá mestar heimildir
í þessum sérúthlutunum.
Sjávarútvegráðherra ákveður á
hverju ári leyfilegan heildarafla í
kvótabundnum tegundum. Aflamarki (kvóta) í hverri tegund er
úthlutað til skipa samkvæmt svonefndri aflahlutdeild þeirra, þ.e.
skip á rétt á því að fá ákveðna prósentu af heildinni í tiltekinni tegund.
Aflahlutdeild byggist í aðalatriðum
á veiðireynslu skipa í upphafi kvótakerfisins. Svo er það önnur saga að
stærstur hluti aflahlutdeildanna
hefur gengið kaupum og sölum í
áranna rás.
Ekki einhlít regla
Reglan um að leyfilegum heildarafla
sé skipt eftir aflahlutdeild er ekki
einhlít. Ríkið hefur um langt árabil
tekið frá aflaheimildir sem fara í
sérúthlutanir ýmiss konar áður en
heildaraflamark kemur til úthlutunar
til kvótahafa. Þetta hefur verið gert
með ýmsum hætti en síðustu árin
hefur heimildum fyrir sérúthlutanir
verið aflað með 5,3% frádrætti á
allar kvótategundir.
Tökum sem dæmi. Fyrir fiskveiðiárið 2021/2022 er leyfilegur
heildarafli í þorski 220.417 tonn
miðað við óslægðan afla. Dregið
er frá heildarafla 11.682 tonn, eða
5,3%. Það sem eftir stendur, 208.735
tonn, úthlutar Fiskistofa sem aflamarki til skipa á grundvelli aflahlutdeildar.
Sex mismunandi sérúthlutanir
Sérúthlutanir sem um ræðir eru nú
sex að tölu og taka mismikið til sín
og lúta mismunandi reglum. Þær eru:
Strandveiðar, almennur byggðakvóti,
byggðakvóti Byggðastofnunar, skelog rækjubætur, línuívilnun og frístundaveiðar. Mestum heimildum er
varið til strandveiða en ef byggðakvótarnir tveir eru lagðir saman hafa
þeir vinninginn.
Í sérúthlutanir fara 7 fisktegundir:
Þorskur, ýsa, ufsi, steinbítur, gullkarfi, keila og langa.
Vægi sérúthlutana og hvernig
einstakar tegundir raðast í þær má
sjá í meðfylgjandi töflu. Í heild er
gert ráð fyrir að 30.006 tonn fari
í sérstakar úthlutanir miðað við
óslægðan afla á yfirstandandi fiskveiðiári.
Skiptimarkaður Fiskistofu
Kvóta er úthlutað í um það bil 25
tegundum. Frádrætti (5,3%) í þeim
7 fisktegundum sem nefndar eru
hér að framan er hægt að ráðstafa
beint í sérúthlutanir eftir því sem
við á. Það magn sem frádrátturinn
gefur í hinum kvótategundum 18
er allt boðið upp á skiptimarkaði
Fiskistofu í staðinn fyrir þorsk eða
aðrar tegundir sem uppá vantar.
Gert er ráð fyrir að 21.714 tonn af
óslægðum þorski verði varið í sérúthlutanir á þessu fiskveiðiári. Eins og
fram kom hér að framan gefa 5,3%
aðeins 11.682 tonn af þorski. Þeim
rúmu 10 þúsund tonnum sem upp
á vantar er sem sagt aflað á skiptimarkaði Fiskistofu.
Skiptimarkaðurinn er uppboðsmarkaður og haldinn nokkrum sinnum á ári. Á þessu fiskveiðiári þarf
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Fyrirhugaðar sérúthlutanir 2021/2022 í tonnum
Tegund
1. Þorskur
2. Ýsa
3. Ufsi
4. Steinbítur
5. Gullkarfi
6. Keila
7. Langa
Samtals:

Strandveiðar
10.000
0
1.000
0
100
0
0
11.100

Fiskistofa meðal annars að bjóða
upp um 3.830 tonn af íslenskri síld,
tæp 800 tonn af grálúðu og rúm 400
tonn af skarkola og þannig mætti
halda áfram að telja. Fiskistofa tekur
tilboði þeirra sem bjóða flest tonnin
af þorski í skiptum fyrir þær tegundir
sem í boði eru hverju sinni.
Nánar um sérúthlutanir
Ólíkar reglur gilda um flestar sérúhlutanir. Hér verður gerð lítilsháttar
grein fyrir hverri og einni þeirra.
Strandveiðar eru handfæraveiðar
sem stunda má í fjóra mánuði á ári,
frá maí til ágúst. Þær eiga að stuðla
að byggðasjónarmiðum og gefa
mönnum, aðallega þeim sem standa
utan kvótakerfisins, möguleika á takmörkuðum veiðum í atvinnuskyni.
Á árinu 2021 stunduðu 672 bátar
strandveiðar. Heimild til strandveiða
á árinu 2022 er 11.100 tonn, þar af
10.000 tonn af þorski.
Sjávarútvegsráðherra er heimilt
að ráðstafa almennum byggðakvóta
til staða sem mætt hafa áföllum.
Einnig til stuðnings minni byggðarlögum sem lent hafa í samdrætti. Í

Almennur
byggðakvóti
4.500
800
1.400
155
300
43
96
7.294

Byggðakvóti
Byggðastofnunar
4.092
715
1.261
141
553
23
71
6.856

heild eru 7.294 tonn til ráðstöfunar,
þar af 4.500 tonn af þorski.
Markmið með byggðakvóta
Byggðastofnunar er að styðja
byggðarlög sem eru í alvarlegum og
bráðum vanda vegna samdráttar í
sjávarútvegi. Í þennan lið fara 6.865
tonn, þar af 4.092 tonn af þorski.
Skel- og rækjubótum var upphaflega komið á til að minnka áfall
sem skel- og rækjuútgerðir (innfjarðarrækja) urðu fyrir með hruni
viðkomandi stofna. Bæturnar eru
nú alls 2.466 tonn, þar af 1.472 tonn
af þorski.
Línuívilnun fer til dagróðrabáta
með línu sem er handbeitt í landi,
að hluta eða öllu leyti. Þeir mega
landa 15 til 20% umfram aflamark,
þ.e. geta drýgt kvóta sinn sem því
nemur. Hin seinni ár hefur færst í
vöxt að útgerðir dagróðrabáta sjái
sér hag í því að vera með beitningarvél um borð í stað landbeittrar línu
þótt þær missi við það réttinn til
línuívilnunar. Þetta hefur leitt til
þess að tölvert af þeim heimildum
sem teknar hafa verið frá til ívilnunar hafa ekki verið nýttar. Til línuívilnunar er að þessu sinni gert ráð
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Skel- og
rækjubætur
1.472
257
453
51
199
8
26
2.466

Línuívilnun
1.400
413
0
177
15
15
20
2.040

fyrir alls 2.040 tonnum, þar af 1.400
tonn þorskur.
Frístundaveiðar í tengslum við
ferðaþjónustu hafa þá sérstöðu að
ríkið úthlutar heimildum gegn gjaldi
sem rennur í ríkissjóð. Tekin eru frá
250 tonn af þorski fyrir frístundaveiðar.
Um 10% af þorski í sérúthlutanir
Þorskurinn vegur þyngst í sérúthlutunum en í þær fara um 21.714
tonn af óslægðum þorski eins og
áður er getið. Hér er um að ræða rétt
tæp 10% af leyfilegum heildarafla í
þorski fyrir yfirstandandi fiskveiðiár.
Til að setja þessa tölu í samhengi
má nefna að sú útgerð sem hefur
mestan þorskkvóta hér á landi,
Samherji Ísland ehf., er með rúm 16
þúsund tonna þorskkvóta umreiknað
í óslægt (um 13.600 tonn miðað
við slægðan fisk). Aflaheimildir í
þorski sem ríkið ráðstafar til hliðar við kvótakerfið eru mun meiri
en stærsti einstaki kvótahafinn fær
úthlutað.
Verðmætið allt að 8 milljarðar
Ekki liggur alveg ljóst fyrir hvert er
verðmæti þess afla sem fer í sérúthlutanir. Það fer meðal annars eftir
því hver kaupir aflann. Nokkur
munur er til dæmis á verðmæti
botnfisks eftir því hvort landað er á
fiskmarkaði eða beint til fiskvinnslu.
Aflaverðmæti allra fisktegunda
á árinu 2020 var rúmir 148 milljarðar króna samkvæmt tölum Hagstofunnar. Miðað við að verðmæti
sérúthlutana sé 5,3% af heildinni má
ætla að þær hafi skilað rúmlega 7,9
milljörðum króna.
Í febrúar 2020 skilaði starfshópur sjávarútvegsráðherra skýrslu um
endurskoðun á meðferð og ráðstöfun
5,3% aflaheimilda. Þar er slegið á að
aflaverðmæti 5,3% heildaraflamarks

Frístundaveiðar
250

250

Ráðstöfun
samtals
21.714
2.185
4.114
524
1.167
89
213
30.006

hafi verið 5,5 til 7,6 milljarðar króna
á fiskveiðiárinu 2019/2020.
Strandveiðiaflinn skilar ávallt
mestum verðmætum. Strandveiðin
var óvenjumikil í sumar, eða 12.174
tonn, þar af 11.164 tonn af þorski.
Miðað við meðalverð á fiskmörkuðum í sumar má ætla að aflaverðmæti
strandveiða hafi verið um 4 milljarðar króna.
Ekki er úr vegi að áætla að aflaverðmætið allra sérúhlutana verði í
kringum 8 milljarðar fiskveiðiárið
2021/2022.
Þess má geta að veiðigjald er greitt
af lönduðum afla í sérúthlutunum.
Tillögur starfshópsins
um breytingar
Starfshópurinn sem getið er um
hér að framan leggur til að 5,3%
aflaheimildanna verði nefndar atvinnu- og byggðakvótar.
Helstu tillögur starfshópsins
eru þær meðal annars að innbyrðis
skipting 5,3% aflaheimilda vegna
atvinnu- og byggðakvóta verði fest
til sex ára. Einnig að almennum
byggðakvóta verði úthlutað til sex
ára í samræmi við meðaltal fyrri ára
og svigrúm aukið til að nýta hann í
samræmi við aðstæður á hverjum
stað.
Þá er lagt til að ónýttri línuívilnun verði úthlutað sem almennum byggðakvóta í samræmi við
hlutdeild einstakra byggðarlaga á
undangengnum árum. Umdeildasta
tillaga hópsins er væntanlega sú að
gert verði upp við handhafa skel- og
rækjubáta og þær aflaheimildir renni
í varasjóð sem ætlað er að bregðast við óvæntum áföllum í sjávarbyggðum.
Sjávarútvegsráðherra lagði fram
frumvarp á Alþingi síðastliðinn vetur
sem byggði á tillögum starfshópsins. Frumvarpið var ekki afgreitt á
þinginu.
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Samherji stækkar landeldisstöð í Öxarfirði um helming:

Framleiðslan verður um þrjú
þúsund tonn af laxi á ári

– Keyptu næstu jörð og ætla að stunda þar skógrækt til kolefnisjöfnunar
„Okkur líst mjög vel á, þessar framkvæmdir verða mikil
lyftistöng fyrir sveitarfélagið,“
segir Drífa Valdimarsdóttir, staðgengill sveitarstjóra og fjármálastjóri í Norðurþingi, en stjórn
Samherja hefur ákveðið að stækka
landeldisstöð félagsins í Öxarfirði
um helming. Framleiðslan eftir
stækkun verður um þrjú þúsund
laxar á ári. Áætlaður kostnaður
við stækkunina er um einn og hálfur milljarður króna. Gert er ráð
fyrir að framkvæmdum ljúki eftir
um það bil eitt ár.
Drífa segir að Norðurþing hafi
samþykkt nýtt deiliskipulag fyrir
svæðið þar sem fiskeldið er staðsett.
„Við fögnum uppbyggingu af þessu
tagi, þetta er veruleg innspýting inn
á svæðið, heilmikil fjárfesting sem
verður hér eftir og kemur atvinnulíf
á svæðinu til góða til framtíðar. Við
erum mjög jákvæð gagnvart allri
atvinnuuppbyggingu, enda mun
starfsfólki fjölga og það er virkilega
gott fyrir þetta svæði,“ segir hún.
Jón Kjartan Jónsson, framkvæmdastjóri Samherja fiskeldis,
segir í frétt á vef fyrirtækisins að
framkvæmdir hefjist á næstunni.
Verkefnið sé umfangsmikið og þau
ker sem byggð verða, alls fimm,
eru helmingi stærri að umfangi en
stærstu kerin sem fyrir eru. Þá þarf
að auka sjótöku, byggja hreinsimannvirki, stoðkerfi og koma fyrir
ýmsum tækjabúnaði. Jón segir að
undirbúningsvinnu sé að mestu
lokið, leyfi að klárast og næst sé þá
að hefjast handa.

lvugerð myn a la el isst ðinni
e tir st
un

Landgræðsla og skógrækt
fyrirhuguð á næstu jörð
Auk þess sem Samherji hefur keypt
lóð þar sem núverandi starfsemi fer
fram var jörðin Akursel, sem er
vestan við stöðina, einnig keypt.
Jón segir að þarf verði, auk sjótöku,
nýttur áburður frá stöðinni til land-

Verndun viðkvæmra
botnvistkerfa
Komin er út skýrsla Haf- og vatnsrannsókna hjá hafrannsóknastofnun um verndun viðkvæmra
botnvistkerfa. Atvinnuvega‐ og
nýsköpunarráðuneytið hefur hafið
vinnu við mótun stefnu varðandi
verndun viðkvæmra botnvistkerfa
innan íslenskrar efnahaglögsögu.
Unnið er að því að móta verklagsreglur varðandi vernd viðkvæmra
botnvistkerfa sem byggir á þeim
alþjóðlegu viðmiðum sem Ísland
hefur tekið þátt í að móta fyrir
úthafið. Þetta felur meðal annars í
sér skilgreind botnveiðisvæði, skilgreind takmörkuð botnveiðisvæði og
verndarsvæði.
Því óskað ráðuneytið eftir því að
Hafrannsóknastofnun tæki saman
upplýsingar auk þess að leggja mat
á fimm þætti er varða viðkvæm
botnvistkerfi. Þeim fimm þáttum sem ráðuneytið fór fram á að
Hafrannsóknastofnun skoðaði eru
gerð í skýrslu sem kom út 8. október
2021.
/HKr.

græðslu og síðar skógræktar. Það
er hluti af hringrásarkerfi eldisins,
bættri nýtingu og kolefnisjöfnun.
Áform eru um að byggja á næstu
árum allt að 40 þúsund tonna landeldi á laxi á Reykjanesi og tengist
stækkun á stöðinni í Öxarfirði
þeim. „Stækkunin fyrir norðan er
á vissan hátt undanfari þessa stóra

verkefnis á Reykjanesi,“ segir Jón.
Eftir stækkun mun störfum í stöðinni
fjölga, aðflutningar til og frá henni
aukast og þörf verður á ýmiss konar
aðkeyptri þjónustu til rekstrarins.
„Þetta eflir samfélagið og undirstrikar jafnfram trú okkar á landeldi og að
Öxarfjörðurinn sé hentugur staður
fyrir slíka starfsemi.“
/MÞÞ
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Mosfellsbær

Ístex hf. Völuteig 6

566-6300 Ístex hf. Völuteig 6

566-6300

Borgarnes

Magnús Kristjánsson

832-1557 KB. Búrekstrardeild

430-5500

Snæfellsnes

Velverk. Ystu Görðum

894-7257 Ragnar og Ásgeir Grundarfirði

430-8100

Búðardalur

Biggi Upp ehf

691-4995 KM þjónustan Búðardal

434-1611

Saurbær

Biggi Upp ehf

691-4995 KM þjónustan Búðardal

434-1611

Króksfjarðarnes

Biggi Upp ehf

691-4995 KM þjónustan Búðardal

434-1611

Barðaströnd

Biggi Upp ehf

691-4995 Barði Sveinsson Innri-Múla

456-2019

Þingeyri

Biggi Upp ehf

691-4995 Hákon S. Unnsteinsson Ketilseyri

849-8364

Flateyri

Biggi Upp ehf

691-4995 Hákon S. Unnsteinsson Ketilseyri

849-8364

Ísafjarðardjúp

Biggi Upp ehf

691-4995 Hákon S. Unnsteinsson Ketilseyri

849-8364

Hólmavík

Strandafrakt

892-4646 Strandafrakt

892-4646

Bitrufjörður

Strandafrakt

892-4646 Strandafrakt

892-4646

Borðeyri

Strandafrakt

892-4646 Kaupfélag V-Hún, pakkhús

455-2325

Hvammstangi

Ullarþvottastöð

483-4290 Kaupfélag V-Hún, pakkhús

455-2325

Blönduós

Ullarþvottastöð

483-4290 Lífland Blönduósi

540-1155

Sauðárkrókur

Ullarþvottastöð

483-4290 Kaupfélag Skagfirðinga, Verslunin Eyri

455-4610

Akureyri

Sverrir Þór Sverrisson

865-0240 Bústólpi Oddeyrargötu

460-3350

Húsavík

Sverrir Þór Sverrisson

865-0240 Bústólpi-Húsavík. Trausti

458-8980

Mývatn

Sverrir Þór Sverrisson

865-0240 Bústólpi-Húsavík. Trausti

458-8980

Kópasker

Vökvaþjónusta Eyþórs

893-1277 Vökvaþjónusta Eyþórs, Kópaskeri

893-1277

Þórshöfn

Vökvaþjónusta Eyþórs

893-1277 Vökvaþjónusta Eyþórs, Kópaskeri

893-1277

Þórshöfn

Vökvaþjónusta Eyþórs

893-1277 Jón R. Gíslason, Fjarðarvegur 25

892-0632

Vopnafjörður

Vökvaþjónusta Eyþórs

893-1277 Vökvaþjónusta Eyþórs, Kópaskeri

893-1277

Egilsstaðir

Sverrir Þór Sverrisson

865-0240 Landstólpi

480-5610

Höfn

Biggi Upp ehf

691-4995 KASK Höfn Hornafirði

470-8222

Kirkjubæjarklaustur

Biggi Upp ehf

691-4995 N1 - Kirkjubæjarklaustri

487-4628

Vík

Biggi Upp ehf

691-4995 Ragnar S. Þorsteinsson

864-9628

Hvolsvöllur

Þórður Jónsson

893-2932 Þórður Jónsson

893-2932

Flúðir

Biggi Upp ehf

691-4995 Fóðurblandan Selfossi

570-9840

Selfoss

Biggi Upp ehf

691-4995 Fóðurblandan Selfossi

570-9840

Vinsamlega gætið að því að hafa aðeins 20-25 kg í hverjum ullarpoka!
www.istex.is og www.ullarmat.is
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FRÉTTIR

LANDSJÁ

Blikur eru á lofti um
„tímabundna“ dýrtíð
Óðaverðbólga geisaði eins og
faraldur á Íslandi frá 1970 til
1990. Ástæðurnar voru ýmist
heimagerðar eða innfluttar og
til varð alveg sérstakt málfar
til þess að lýsa ósköpunum.
Þannig sagði ágætur aðstoðarseðlabankastjóri að efnahagsástandið væri í „síkviku innbyrðis jafnvægi“.
Ágætis lýsing á sjóðvitlausu
ástandi sem sló upp í 80–90%
verðbólgu. Gæti verið að eitthvað slíkt sé við sjónarrönd á
nýjan leik?
Dýrtíðarvísar víða
Víða í aðfangakeðju matvæla,
sem og annars staðar, má sjá
blikur á lofti sem spámenn telja
að boði dýrtíð. Hvar sem litið er,
í orku, áburði, vélum og sáðvöru,
hefur aðfangaverð hækkað eða
sjá má fyrir að það muni hækka.
Í liðinni viku tilkynnti stórfyrirtækið CNH industrial,
sem framleiðir m.a. Case og
New Holland dráttarvélarnar,
að stöðva þyrfti framleiðslu í
Evrópu vegna skorts á smárum og tölvukubbum. Skortur
á þessum íhlutum hefur verið
viðvarandi síðasta eina og hálfa
árið með tilheyrandi verðhækkunum. Ástæðan er ekki eingöngu
heimsfaraldurinn. Síðustu ár
hefur eftirspurnin almennt verið
að aukast hraðar en framleiðslan.
Í dag er tölvur að finna í nánast
öllu mögulegu, frá ísskápum upp
í bíla. Um það bil 40% af verði
nýs bíls liggur í tölvukubbunum
sem í honum eru. Framleiðsla á
smárum er gríðarlega sérhæfð
og smáraverksmiðjur kosta mörg
hundruð milljarða króna stykkið.
Það er því ómögulegt að auka
framleiðsluna hratt. Þetta bætist
ofan á skort sem hefur verið á
ýmsum varahlutum vegna raskana á aðfangakeðjum í Covidfaraldrinum. Til þess að bæta
gráu ofan á svart þá er orkuverð
í Evrópu á leiðinni upp í þakskeggin þessi dægrin.
Áburðar- og olíukrísa?
Í pistli fyrir viku fjallaði ég
um áburð og þær verðhækkanir sem þar eru í farvatninu.
Síðan þá hefur síst dregið úr
þeim. Markaðurinn er í frosti
og ekki hægt að festa verð frá
framleiðendum fyrir næsta vor
vegna óvissu um orkuverð í
millitíðinni. Hópur áburðarframleiðenda í Evrópu varaði við því að lokanir verksmiðja gætu orðið varanlegar
ef ekki verða breytingar á.
Áburðarverksmiðjur í Evrópu
eru margar hverjar gamlar og
auðvelt að skilja að ekki verði
ráðist í kostnaðarsama endurnýjun á þeim ef orkumarkaðurinn er eins sveiflukenndur og
hann hefur verið upp á síðkastið.
Þannig myndi bransinn eins og
hann leggur sig flytjast eitthvert
annað. Rökin fyrir því að við
verðum sjálfum okkur nóg um
áburðarefni hér á Íslandi hlaðast
upp eins og ég vék að síðast.
Verð á olíutunnu frá Texas
fór yfir 80 dollara á mörkuðum í fyrsta skipti síðan 2013
og ekki bætir það úr skák.
Samráðshringur OPEC ríkjanna ætlar að bregðast við því
með því að auka framleiðslu
en gríðarmiklar verðhækkanir hafa verið á bæði kolum og
gasi síðustu vikur. Ástæður þess
eru bæði margar og flóknar en
virðast snúast að talsverðu leyti

Kári Gautason.

um spurn Kínverja eftir orku
og glímu Rússlands við leyfisveitendur í Þýskalandi um
Nordstream2 gasleiðsluna.
Sjóflutningar í lamasessi
Flutningar á sjó hafa einnig
hækkað gríðarlega í verði.
Rekja má ástæðurnar til þess
að eftir síðustu efnahagskreppu
voru aðallega smíðuð geysilega stór gámaskip sem hvergi
geta lagt að nema í stærstu
umskipunarhöfnum heims,
Rotterdam, Marseille, Singapúr,
Los Angeles og svo framvegis.
Vegna Covid breyttist svo
neyslumynstur mjög skyndilega og Bandaríkjamenn tóku
til við að kaupa vörur sem aldrei
fyrr – ólíkt fyrri kreppum þar
sem hægðist á viðskiptum. Það
leiddi til þess að hafnirnar höfðu
ekki undan við að skipa upp úr
skipunum og keyra gámana burt.
Þannig jókst tíminn sem gámur
bíður á höfn í Los Angeles úr
1–2 dögum í rúma viku. Forseti
Bandaríkjanna tilkynnti um
daginn að unnið yrði allan sólarhringinn í höfninni í Los Angeles
til þess að koma þessum biðtíma
niður. Bandaríkin eru svo stór að
þetta hefur haft keðjuverkandi
áhrif á alla flutninga í heiminum
með tilheyrandi verðhækkunum.

Forsetafrúin Eliza Reid við styttuna af Tungukotsmóra, forystusauðnum kunna frá Tungukoti á Vatnsnesi.
Myndir / Gunnar Rögnvaldsson

Eliza Reid á ferð í Húnaþingi vestra:

Forsetafrúin heiðursgestur á Hip hátíð

Forsetafrúin Eliza Reid ásamt
Eddu dóttur sinni heimsótti
Húnaþing vestra nýverið en hún
var heiðursgestur á alþjóðlegu
brúðulistahátíðinni Hip festival
sem haldin var á Hvammstanga.
Eliza er verndari Eyrarrósarinnar,
sem er viðurkenning fyrir framúrskarandi menningarverkefni á
landsbyggðinni, en Handbendi
brúðuleikhús á Hvammstanga er
skipuleggjandi og gestgjafi listahátíðarinnar og núverandi handhafi
Eyrarrósarinnar.
Dagskrá hátíðarinnar var fjölbreytt og þéttskipuð glæsilegum
atriðum. Leiksýningar, vinnustofur,
fyrirlestrar og kvikmyndasýningar
voru þar á meðal og drógu að sér
fagfólk og gesti hvaðanæva að.
Forsetafrúin snæddi kvöldverð
með Gretu Clouch, eiganda
Handbendis, og öðrum aðstand-

Í heimsókn á dvalarheimilinu.

endum sýningarinnar á Sjávarborg. Þá
heimsóttu þær mæðg-

lgu
ð Guðrúnu He
Eliza ræðir vi
ðing og
fræ
ar
un
kr
hjú
r
Marteinsdóttu
mad Alalou.
Aisha Abed Alha

Vandaverk í hagstjórn
Stóru seðlabankarnir segja að
verðbólgan, sem mælist nú
yfir markmiði á flestum stærri
myntsvæðum heimsins, sé
tímabundin og megi rekja til
tímabundinna atriða líkt og
þeirra sem rakin hafa verið
hér að ofan. Sá sem þetta ritar
er of ungur til þess að muna
verðbólgutíma á heimsvísu.
En ætla má að á áratugum óðaverðbólgunnar hafi „hið síkvika
innbyrðis jafnvægi“ ætíð verið
útskýrt með góðum og gildum
ástæðum sem „tímabundið“.
Af reynslusögum eldri kynslóða má ráða að óðaverðbólga
sé víti til að varast. Eitt er víst
að þessar miklu verðhækkanir á
svo að segja öllum aðföngum í
landbúnaði, sem hér hafa verið
reifaðar, geta bara leitt til eins
– hækkunar á verði matarkörfunnar. Hvernig verður þeim
kostnaði skipt? Það verður
vandaverk í hagstjórn að stýra
málum þannig næstu misseri að
verðbólga haldist innan viðunandi marka.
Kári Gautason
Höfundur er sérfræðingur
í úrvinnslu hagtalna hjá
Bændasamtökum Íslands.

Á spjalli við Guðmund Jóhannesson, stjórnarformann Selasetursins. Sandra Granquist og Jessica
Aquino, starfsmenn Hafró og Háskólans á Hólum, standa hjá.
Eliza brá sér
í Verslunarminjasafnið
og er hér að
spjalla við
Þuríði
Þur Þorleifsdóttur
leifs
forstöðukonu.

Sveitarstjórn færði þeim mæðgum, Elizu Reid og Eddu Guðnadóttur, að gjöf
nýútkomna bók Þórðar Skúlasonar um húsin á Hvammstanga og húfu frá
prjónastofu Kidka á Hvammstanga. Gunnar Rögnvaldsson, forstöðumaður
sa na, a henti eim g afirnar að s ilnaði

ur dvalarheimilið, grunnskólann,
Selasetrið og Verslunarminjasafnið,
auk þess að taka þátt í vinnustofu í
skuggamyndagerð hjá Handbendi og
heimsóknin endaði á leiksýningu í
Félagsheimilinu.
Sveitarstjórn færði Elizu að gjöf
bók Þórðar Skúlasonar um húsin
á Hvammstanga og Eddu húfu frá
Kidka prjónastofu til minningar um
komuna.
/MÞÞ
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Breiðdalsbiti Guðnýjar leggst í dvala
Nýverið auglýsti Guðný Harðardóttir hluta af tækjabúnaði sínum
til sölu, en hún hefur á undanförnum árum rekið smáframleiðslu matvæla undir vörumerkinu Breiðdalsbiti.
Hún segir ástæðuna
vera fjármagns- og
tímaskortur og því
neyðist hún til að
setja framleiðsluna í dvala.
Breiðdalsbiti
Guðnýjar hafði
skapað sér sess
meðal íslenskra
smáframleiðenda
matvæla, en helstu
vörurnar undir vörumerkinu voru unnar kjötvörur íslensku
sauðkindarinnar – einkum úr
ærkjöti. Guðný er sauðfjárbóndi á
Gilsárstekk í Breiðdal.
„Ég er ein með sauðfjárbúskapinn og þrjú börn og það er einfaldlega ekki tími afgangs til að sinna

Breiðdalsbitanum nægilega vel,“
segir Guðný.
Vonandi bara tímabundinn dvali
„Ég er að selja allan
þriggja fasa tækjabúnað, en vonandi
er þetta bara
tímabundið sett
í dvala,“ bætir
hún við.
Breiðdalsbiti
var stofnaður árið 2016
þegar ábúendur
á Gilsárstekk og
Hlíðarenda í Breiðdal
tóku höndum saman og
stofnuðu félag utan um reksturinn.
Markmiðið var að framleiða
heilnæmar og góðar vörur úr sauðfjárafurðum. Meðal þekktra vara
út þeirri vöruþróun eru til dæmis
léttreykt ærbjúgu og ærberjasnakk.
/smh

Vík í Mýrdal:

Hámarkshraði verði
þrjátíu kílómetrar
Nú er til umræðu í sveitarstjórn
Mýrdalshrepps að leyfilegur
hámarkshraði í þéttbýlinu í Vík
verði lækkaður úr 50 km/klst. í
30 km/klst. á öllum götum nema
þar sem þjóðvegur 1 liggur eftir
Austurvegi.
„Já, þetta hefur verið í óformlegri umræðu já okkur í þó nokkurn
tíma, við höfum fundið fyrir áhuga
íbúa og þá sérstaklega foreldra
barna sem ganga í skólann í Vík.
Þetta er gert fyrst og fremst til að
tryggja öryggi gangandi og hjólandi
vegfarenda.

Við viljum gjarnan að íbúar
geti haft áhrif á þessa framkvæmd
og höfum þess vegna auglýst eftir
ábendingum eða athugasemdum
frá íbúum. Samhliða þessu erum
við að endurskoða og betrumbæta
umferðarmerkingar.
Almennt aka bæði íbúar og
gestir okkar varlega en sumir
fullnýta hámarkshraða og eru þá
kannski í einhverjum tilfellum að
detta í 55 til 60 km, sem er orðinn
talsverður hraði í þéttbýli,“ segir
Þorbjörg Gísladóttir, sveitarstjóri
Mýrdalshrepps.
/MHH

Lely Center Ísland
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Etýlen oxíð sem bannað er að nota í matvæli hefur vakið upp eiturefnaskandal í evrópskri matvælaframleiðslu:

Vel á sjöunda hundrað tilkynninga í ESB um
ólöglega notkun eiturefna í matvælum

– Frakkar stórtækir í innköllunum en mikið ósamræmi á milli ESB landa – um 30 innkallanir á Íslandi en mælingar mjög takmarkaðar
bregðast við vandanum. Virðist sem
Frakkland sé eina landið innan ESB
sem farið hefur að fullu eftir reglum
sambandsins um leyfilegt innihald
snefilefna í matvælum eins og etýlen oxíð.

Hörður Kristjánsson
hk@bondi.is
Þrátt fyrir mikið regluverk
í matvælaiðnaði í Evrópu og
umfangsmikið eftirlitskerfi berast
stöðugt fréttir af matvælasvindli
og notkun margvíslegra eiturefna
í matvælum. Hafa ólögmæt
eiturefni eins og etýlen oxíð verið
notuð í þúsundir vörutegunda sem
enn er verið að eltast við í Evrópu.
Sumar þessara vörutegunda hafa
verið í sölu á Íslandi, jafnvel
lífrænar vörur.
Samkvæmt upplýsingum frá
MAST eru opinberar tilkynningar um
etýlen oxíð varnarefni sem ólöglegt
hefur verið notað í matvælaiðnaði
í Evrópu komnar upp í 679 frá því
haustið 2020.
Upplýst hefur verið m.a. um
notkun á sveppaeitri í matvælum
sem inniheldur etýlen oxíð (ethylene
oxide), en efnið er skilgreint
sem krabbameinsvaldandi
eiturefni með erfðabreytandi
eiginleikum. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin WHO
lýsti áhyggjum yfir notkun á
etýlen oxíði þegar árið 2003.
Samkvæmt upplýsingum sem
MAST sendi Bændablaðinu þá
hefur etýlen oxíð ekki bráða
eiturvirkni, en efnið hefur
erfðaeituráhrif (getur skaðað
erfðaefnið) og getur því haft
skaðleg áhrif á heilsu. Efnið er
bannað að nota í matvælaiðnaði.

Ís, gerjaðar mjólkurvörur,
ostar, kjötvörur, kex,
hrökkbrauð og
morgunkorn
Þrátt fyrir að etýlen
oxíð sé á bannlista yfir
íblöndunarefni í matvæli, hefur það samt
verið að finna í þykkingarefni sem mikið er notað
í ísgerð, m.a. hjá Nestlé,
Mondelez og Picard,
morgunkorni, kjötvörum,
sælgæti, gerjuðum mjólksæl
urvörum og ostum.

etýlen oxíðs
samsetningu
Tákn fyrir efna

Yfir 60 ístegundir
innkallaðar í Frakklandi

Hluti vörutegunda sem
innkallaðar
hafa verið.

Fyrst greint frá menguðu
sesamfræi frá Indlandi
Fréttir af afhjúpun á notkun ólöglegra
efna í matvælum hafa verið áberandi
á Evrópu á liðnum misserum. Hafa
fréttirnar valdið miklu uppnámi í
matvælageiranum víða í Evrópu.
Á vefsíðu Food Safety News
segir m.a. að etýlen oxíð skandallinn
sem fyrst var upplýst um í Belgíu
varðandi innflutt sesamfræ frá
Indlandi í september 2020 teygi anga
sína víða inn í matvælaframleiðsluna.
Vörur með etýlen oxíð innihaldi
eru sagðar hafa fundist í þúsundavís,
bæði í hefðbundnum neysluvörum
og líka í vörutegundum sem aug-

lýstar eru
sem lífrænar en með
langan líftíma. Þar eru
t.d. nefndar döðlur, kornvörur,
súkkulaði, kex, brauð, hrökkbrauð,
krydd og kringlur. Í þessum vörum
var etýlen oxíð notað til að lengja líftíma með því að halda niðri örverumyndun og salmonellusmiti. Slík
notkun á etýlen oxíði í matvælum
er með öllu bönnuð í Evrópu en látin
óátalin víða um heim.
Fannst líka í E410

Locust bean gum
– E410 –
E410 er einnig nefnt „Locust
bean gum - arob gum, carob bean gum, carobin eða
karagúmmí.
E410 eða Locust bean
gum, er unnið úr fræjum carob
trésins sem algengt er við
Miðjarðarhaf. Baunirnar hafa
sætubragð og þegar þær eru
muldar í duft hafa þær oft verið
notaðar sem íblöndunarefni og
sem sætuefni í súkkulaði. Á
árinu 2016 kom um 75% framleiðslunnar frá Portúgal, Ítalíu
og Marokkó.

Etýlen oxíð fannst svo líka í þykkingar- eða bindiefninu E410. Ekki
kemur fram hvort mjöli úr sesamfræði hafi verið blandað í E410. Hins
vegar sagði á vefsíðu Food Safety
News þann 20. júlí síðastliðinn
undir „Breaking news for everyone's
consumption,“ að:
„Sérfræðingar sögðu að engin
skýr viðmiðunarmörk hafi verið sett
fyrir neytendur varðandi vörur sem
innihalda aukefnið og vitað er að er
mengað af etýlen oxíði. Þetta þýðir
að matvæla- eða fóðurfyrirtæki sem
hafa sett slíkar vörur á markað ESB
þurfa að hætta dreifingu og innkalla
þær.“
Innköllunarskylda sett á etýlen
oxíð-mengað E410 bindiefni
Haldin var vefráðstefna um þessi
mál með fulltrúum allra aðildarríkja
Evrópusambandsins auk fulltrúa
Noregs og Íslands dagana 29. júní,
30. júní og 13 júlí. Var fundurinn
haldinn í því augnamiði að samræma aðgerðir gagnvart viðbrögðum
við notkun etýlen oxíð í matvælum.
Í fundargerð segir m.a. að

aðildarríki þessa
samstarfs hafi komist að
þeirri niðurstöðu að í samræmi við
lagaákvæði í almennri matvælalöggjöf GFL væri staðan þessi:
„Fyrir þær vörur sem innihalda
aukefnið E410 sem vitað er að er
mengað af etýlen oxíð, þ.e. aukaefnið inniheldur etýlen oxíð í magni
yfir viðmiði (Limit of Quantiation
-LOQ eða 0,1 mg/kg sem kveðið er
á í reglugerð 396/2005), er ekki hægt
að skilgreina nein örugg mörk fyrir
neytendur. Þar af leiðandi á hvaða
stigi neytendur kunna að verða fyrir
skaða. Það felur því í sér hugsanlega
áhættu fyrir neytendur.
Þar af leiðandi er nauðsynlegt,
til að tryggja hámarks heilsuverndarsjónarmið, að matvæla- eða
fóðurframleiðendur sem hafa sett
slíkar vörur á markað ESB, skuli
undir stjórn innlendra lögbærra
yfirvalda, taka þær vörur til baka af
markaði ESB, og innkalla þær til að
koma í veg fyrir neyslu.“
E410 notað í íslenskri
matvælaframleiðslu
Við lauslega athugun Bændablaðsins
er ljóst að bindiefnið E410 er
notað í fjölda matvæla sem hér
eru á boðstólum og meðal annars
í brauðskinku og bacon og fjölda
sósutegunda sem hér er framleiddar.
Í ljósi erlendra frétta var ítrekað send
fyrirspurn til MAST um hvort öruggt sé að E410 sem hér er notað
í matvælaframleiðslu innihaldi

ekki etýlen oxíð. Í svarinu segir
að Matvælastofnun hafi ekki látið
mæla etýlene oxíð í matvörum sem
innihalda E 410. Þar segir einnig:
„Fyrirtækin voru kvött til að
athuga sína vörur m.t.t. E 410 og
láta rannsaka til að vera viss um
matvælaöryggið. Heilbrigðiseftirlitð
sem er með markaðseftirlit gengur
eftir því við eftirlitsskoðanir.”
30 innkallanir á Íslandi
Ísland tekur þátt í að innkalla þessa
vörur og hafa 30 tilkynningar borist
um matvæli sem eru innkölluð og
hafa komið til Íslands. Ísland hefur
tilkynnt eina vöru sem greinist ethylene oxíð í hráefni sem notað var í
töflur með fæðubótarefni. Ekki hafa
allar vörurnar sem eru innkallaðar
komið til Íslands eða náð því að fara
á markað.
Ísland er aðili að Evrópska hraðviðvörunarkerfi RASFF (rapid alert
system of food and feed). Kerfið
tengist inn í önnur viðvörunarkerfi
í heiminum eins og INFOSAN
(The International Food Safety
Authorities Network (INFOSAN)
is a global network of 186 national
food safety authorities).
Mögulega í þúsundum
vörutegunda
Fréttir hafa borist af matvörum sem
rannsakaðar hafa verið og innihaldið
allt að þúsund sinum meira af etýlen oxíði en talið er heilsufarslega
ásættanlegt. Í franska vikublaðinu Le
Point er greint frá því að yfir 7.000
vörutegundir sem innihaldi etýlen
oxíð hafi verið innkallaðar í landinu.
Þetta kemur líka fram á vefsíðu Food
Watch, en þar segir að önnur ríki
Evrópusambandsins hafi ekki gripið
til svo viðamikilla innkallana.
Í sumum ESB löndum hafi svo
engar ráðstafanir verið gerðar til að

Yfir 60 vinsælar ístegundir
sem seldar eru í Frakklandi
hafa verið innkallaðar vegna
þess að þær geta innihaldið
mikið magn af eitruðu efni.
Ísinn var seldur undir vöru
vörumerkjunum Auchan, Carrefour,
Netto, Picard og Extrême, en
greint var frá þessu á fréttasíðu
The Connexion í Frakklandi. Var
etýlen oxíð notað í ísinn til að
drepa bakteríur. Vísaði fréttamið
fréttamiðillinn síðan í langan lista franskra
yfirvalda yfir vöruflokka sem talið
er að geti innihaldið etýlen oxíð.
Framkvæmdastjórn ESB ákvað
að fara að ráði Frakka og fylgja
eigin reglum
Eftir margs konar umræður á vettvangi Evrópusambandsins um hvort
fylgja ætti reglugerðinni til hins
ýtrasta, eins og gerðist í Frakklandi,
gaf framkvæmdastjórn ESB út tilkynningu um málið þann 16. júlí
síðastliðinn. Þar segir að öll aðildarríkin verða að ábyrgjast heilsuöryggi
Evrópubúa og innkalla allar vörur
sem hafa orðið fyrir áhrifum etýlen
oxíð mengunar, þar með talið þær
vörur sem innihalda mengað bindiefni E410 sem oft er notað í ís.
Glæpsamleg notkun sem getur
stóraukið gróða framleiðenda
Fjöldi funda hefur verið haldinn um
þessi mál á meðal yfirvalda í Evrópu,
en enn virðist ekkert lát á ólöglegri
notkun á etýlen oxíði. Notkun snýst
um peninga og glæpsamlegar leiðir
til að auka endingu á neysluvörum
í hillum verslana. Slíkir hagsmunir
geta verið mjög sterkir og teygt
anga víða. Sem dæmi þá sögðust
Belgía og Danmörk ætla að fylgja
aðgerðum ESB eftir, en lýstu um
leið yfir áhyggjum með beitingu á
kerfisbundnum innköllunum á öllum
matvælum sem eru framleidd með
hráefni yfir lögbundnu hámarksinnihaldi. Báðar þjóðirnar höfðu
áhyggjur af þeim mörkum sem sett
eru á notkun etýlen oxíð og töldu
að þau væru ekki í samræmi við
evrópskar reglugerðir um eftirfylgni
hugsanlega mengaðra matvæla og
fóðurs. Virðist því vera ósamræmi
í framkvæmd aðgerða á milli landa
ESB. Umræða kom líka upp um að
stöðva innköllun á vörum sem innihéldu minna en 0,02 milligrömm af
etýlen oxíði í hverju kílógrammi af
vörum sem framleiddar voru fyrir
14. júní 2021.
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122 varnarefni finnast í 12 menguðustu ávaxtaog grænmetistegundunum í matarkörfu Breta
– Best að kaupa lífrænt segja samtök sem berjast gegn notkun eiturefna í landbúnaði
Nánast allar tegundir vínberja og appelsína í verslunum í Bretlandi innihalda
„kokteil af varnarefnum“
samkvæmt rannsóknum á
mest menguðu ávöxtunum
og grænmetinu í innkaupakörfum Breta.
Á hverju ári prófa stjórnvöld sýni af matvöru til að
kanna hvort ummerki um
varnarefni (í sumum tilfellum
skordýraeitur og margvíslegt
plöntu- og sveppaeitur) sé að
finna í matvælum í Bretlandi.
Það er ráðuneyti umhverfis,
matvæla og málefna dreifbýlis
sem stendur fyrir þessum ársfjórðungslegu rannsóknum. Þá
kemur sérfræðinganefnd um
varnarefnaleifar í matvælum
(PRiF) einnig að þessum rannsóknum.

rænu mataræði
svo þess vegna
birtum við list
listann yfir „dirty
dozen“ til að
hjálpa neyt
neytfor
endum að forgangsraða hvaða
framleiðslu eigi
fram
að forðast,“ sagði
Nick Mole.
Þvottur á
ávöxtum dugar
skammt til að
fjarlægja eitur

61% efnanna eru flokkuð sem
mjög hættuleg varnarefni
Samkvæmt
amkvæmt niðurstöðum sem
Pesticide Action Network (PAN)
hefur tekið saman, greindust
122 mismunandi varnarefni í
12 menguðustu vörunum, sem
kallaðar eru „dirty dozen,“ sem
útleggja mætti á íslensku sem
„drulluga dúsínið“. Margt af þessu
er hættulegt heilsu manna og 61%
eru flokkuð sem mjög hættuleg
varnarefni (HHP). Það er hugtak
sem Sameinuðu þjóðirnar nota til
að bera kennsl á þau efni sem eru
skaðlegust fyrir heilsu manna eða
umhverfið.
Geta valdið fjölþættum skaða
Listinn yfir varnarefni inniheldur 47
tengsl við krabbamein, 15 tengingar
við „æxlunar- eða þroskaeituráhrif“
sem geta haft slæm áhrif á kynlíf
og frjósemi og í 17 tilvikum er
vitað að geti skaðað öndunarfæri
og valdið andlegum ruglingi, höfuðverk og máttleysi. Fjórðungur
varnarefnanna sem fundust eru
grunuð um innkirtlaskemmdir sem
geta truflað hormónakerfi og valdið
fjölda heilsufarsvandamála, þar með
talið fæðingargöllum og þroskasjúkdómum.
Sumir ávextir innihalda
allt að 25 efnaleifar
Sérhver ávöxtur eða grænmeti
á listanum inniheldur tvær eða
fleiri tegundir varnarefna, sumar
innihalda allt að 25. Þrátt fyrir að
einstök varnarefni séu innan löglegra marka, óttast aðgerðarsinnar
að samsetning margra efna gæti
skaðað heilsu fólks.
Af greipávöxtum, sem skoðaðir
voru, voru þeir mengaðir af margvíslegum „varnarefnum“ í 87,2%
tilvika. Appelsínur voru mengaðar
í 86,7% tilvika og þurrkaðir ávextir
eins og rúsínur í 81,9% tilvika.
„Þessar tölur undirstrika fjölbreytt úrval efna sem við verðum

eyten ur gera ráð yrir að matur eirra hafi arið gegnum strangar pró anir
og að e hlutur er til s lu retlan i á eigi hann að vera ruggur v miður
er etta e i en ilega raunin, segir talsmaður

fyrir daglega í gegnum mataræði
okkar,“ sagði Nick Mole hjá PAN
í Bretlandi.
„Þó að öryggismörk séu áfram
sett fyrir aðeins eitt varnarefni í
einu, þá fara vísbendingar vaxandi
um að efni geta sameinast í að vera
eitraðri, vegna þess sem kallast kokteiláhrif.
Það eru líka eyður í gögnunum.
Á þessu ári kusu stjórnvöld að prófa
aðeins þrjár af 12 tegundum ávaxta
og grænmetis sem prófaðar voru á
síðasta ári og PAN tók saman. Þar
voru jarðarber, sítrónur og forpakkað salat, sem var efst listanum í fyrra
en voru ekki prófuð núna. Þannig
að það er engin leið að vita hvort
magn varnarefna á þessum vörum
hafi minnkað.
Talsmaður PAN sagði að það
væri engin raunveruleg leið til að
komast hjá því að neyta varnarefnanna, önnur en að beita sér fyrir því
að notkun þeirra minnki í ræktuninni.
Best að kaupa lífrænt
„Besta leiðin fyrir fólk til að forð-

Lely Center Ísland

ast varnarefni er að kaupa lífrænt.
Auðvitað hafa fáir í Bretlandi efni
á eða aðgang að fullkomlega líf-

Bent er á að
þvottur á ávöxtum
ætti að fjar
fjarlægja
nokkrar efnaleifar á berki eða öðru
yfirborði ávaxta. Þá er aðallega um
að ræða sveppalyf sem eru notuð
til að koma í veg fyrir rotnun við
geymslu og flutning. Hins vegar
eru mörg nútíma skordýraeitur
með það sem kallast „kerfisbundna
virkni“ sem þýðir að þau frásogast
út í plöntuna sjálfa og dreifast um
vefi hennar og berast til ávaxta eða
blóma. Þess vegna eru leifar varnarefna oft í ávöxtunum í framleiðslunni sjálfri og því mun þvottur af
yfirborðinu ekki fjarlægja þau eiturefni.
Þá sýna rannsóknir að
umhverfisáhrif af notkun varnarefna í landbúnaði eru orðin mikil.
Um helmingur af 12 algengustu
varnarefnunum finnast nú í grunnvatni. Það hefur síðan áhrif á líffræðilega fjölbreytni í jarðvegi og
vatni og hefur áhrif á gæði drykkjarvatns. Þar er m.a. að finna neonicotinoid asetamípríð, sem er talið

„Neytendur gera ráð fyrir að matur
þeirra hafi farið í gegnum strangar
prófanir og að ef hlutur er til sölu
í Bretlandi þá eigi hann að vera
öruggur. Því miður er þetta ekki
endilega raunin. Við höfum í raun
mjög takmarkaðan skilning á langtímaáhrifum á heilsu manna af
því að neyta lítils magns af tugum
mismunandi varnarefna á hverjum
degi,“ sagði Nick Mole í samtali
við The Guardian.
Talsmaður opinberrar stofnunar
umhverfis-, matvæla- og dreifbýlis segir að allur matur sem seldur
er í Bretlandi verði að uppfylla
strangar reglur um varnarefnaleifar til að tryggja að það sé óhætt
að borða hann. Þessu er framfylgt
með alhliða eftirlitsáætlun um leifar sem óháð sérfræðingastofnun
hefur umsjón með og árið 2020
voru meira en 97% prófaðra sýna
í samræmi við reglur að sögn yfirvalda. Þegar skoðað er ósamræmi
í rannsóknum sem PAN bendir á
þá má ljóst vera að þær eru ekki
samanburðarhæfar milli ára og því
harla lítið að marka fullyrðingar
yfirvalda um gæði matvöru.
Samtökin Pesticide Action
Network heldur áfram að hvetja til
þess að horfið verði frá efnafræðilegum meindýravörnum. Nýlega
var haft samráð við gerð innlendrar
aðgerðaáætlunar sem miðar að því
að lágmarka áhrif varnarefna og
auka notkun á öruggari valkostum
í Bretlandi.
/HKr.

Til á
lager

BYKO býður nú ýmsar stærðir steinbita
fyrir nautgripi á lager
Hvort sem verið er að endurnýja eldri fjós
eða byggja nýtt bjóðum við steinbita sem
henta fyrir öll verkefni.
Steinbitarnir eru framleiddir í vottuðum
verksmiðjum og uppfylla allar kröfur um
evrópustaðla.
Steinbitana er mögulegt að fá fyrir allt
að 6 tonna öxulþunga.

NAUTGRIPIR,
SVÍN OG SAUÐFÉ

fyrir steinbita.

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

Ekki mikið að marka opinbert
eftirlit og prófanir

GÓLF Í GRIPAHÚS

Við bjóðum einnig sérsniðin velferðagólf

STÝRISENDAR
gerðir dráttarvéla

vera eitrað fyrir frævun og getur
verið hættulegt býflugum.

bondi@byko.is
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UTAN ÚR HEIMI

erðamenn gengu ram á r mlega
m langa sprungu
gróðurlausustu eyðim r
ri ona
an ar unum

arðvegi einnar

Sprungumyndun í
eyðimörk Arizona

Ferðamenn ráku upp stór augu
er þeir gengu fram á rúmlega
3 km langa sprungu í jarðvegi
einnar gróðurlausustu eyðimörk
Arizona í Bandaríkjunum. Að
sögn jarðfræðinga á svæðinu
hjá stofnun að nafni Arizona
Geological Survey (AZGS) kom
sprungan nýverið í ljós er dróni
í eigu stofnunarinnar myndaði
svæðið.
Stærð sprungunnar er gífurleg
og á meðan hún er tiltölulega grunn
norðan megin, nær hún marga metra
niður í jörðina sunnan megin, eða
samkvæmt mælingum um níu
metra. Ástæða þess er vegna eldri
jarðvegar norðan til að sögn jarðfræðinganna, sem benda á að vegna
jarðhræringa áður fyrr hafa myndast
á einhverjum stöðum op eða hellar neðanjarðar sem nú opnast enn
frekar vegna sprungunnar.

Jarðfræðingur að nafni J. Cook
sagði enn fremur að sprungur sem
slíkar væru ekki óalgengar á þessu
svæði, en vegna vatnsleysis myndist
gliðnun gjarnan í jarðveginum.
AZGS fylgist sem stendur með
26 öðrum stöðum þar sem einnig
hafa myndast svipaðar sprungur
og áætla að þær gliðni enn frekar á
komandi árum vegna vatnsþurrðar
og almennra jarðhræringa.
Stofnunin Arizona Geological
Eurvey hefur í nær 120 ár staðið
fyrir rannsóknum, kortlagningum og
skýrslugerðum varðandi jarðfræðileg málefni. Hægt er að nálgast upplýsingar og ýmsan fróðleik á vefsíðu
þeirra (https://azgs.arizona.edu/) og
hala niður margvíslegu efni, fólki að
kostnaðarlausu. Einnig hýsir þessi
vefsíða blogg og fréttablað og er
finnanleg á samfélagsmiðlum fyrir
þá sem hafa áhuga.
/SP

Vetnisknúni rafbíllinn Toyota Mirai árið 2021 komst í Heimsmetabók GUINNESS WORLD RECORDS í ágúst fyrir
lengstu vegalengd sem bifreið búin vetnis-efnarafal hefur komist á einni tankfyllingu, eða 1.360 km. Aðeins tók
fimm m n tur að ylla á tan ana yrir a sturinn og t lásturinn r p str rinu var hreint vatn

Heimsmetabók Guinness:

Vetnisdrifni rafbíllinn Toyota
Mirai setti nýtt heimsmet
– Komst nær 1.360 km (845 mílur) á einni tankfyllingu (5,65 kg) af vetni
Toyota Mirai 2021 hefur opinberlega slegið metið fyrir mestu
vegalengd vetnisknúins rafbíls
á einni tankfyllingu samkvæmt
Heimsmetabók Guinness.
Í hringferðinni í suðurhluta
Kaliforníu sem farin var dagana
23. og 24. ágúst 2021 náði Mirai
óvænt að ljúka 845 mílna (1.359.9
km) ferðalagi á einni tankfyllingu af
vetni og setti um leið nýtt heimsmet.
Aðeins tók fimm mínútur að fylla
vetnistanka bílsins fyrir aksturinn.
Lengdarmet Toyota Mirai var
nýlega viðurkennt af Ward's Automotive sem tíundi besti árangur allra
véla og drifkerfa og setji ný viðmið
í akstursvegalengd bíla sem losa
engan koltvísýring.
Notaði 5,65 kg af vetni
Það þurfti 5,65 kg af vetni til að fylla

geyma Mirai og var ekið framhjá 12
vetnisáfyllingarstöðvum á leiðinni
án þess að tekið væri eldsneyti. Mirai
var að mestu ekið á álagstíma á umferðargötum. Hitastigið á leiðinni
var á bilinu 18° til 28°C (65 til 83
gráður á Fahrenheit). Á leiðinni
skilaði efnarafallinn 0 kg af CO2
en hefðbundinn brunahreyfill hefði
framleitt um 292 kg af CO2 á sama
tíma.
Þriðja kynslóð Toyota Mirai
„Toyota Mirai var fyrsti vetnisefnarafalsbíllinn sem boðinn var í
smásölu í Norður-Ameríku árið 2016
og nú er önnur kynslóð Mirai að
setja upp akstursmet. Þessi nýstárlega tækni, er aðeins ein af mörgum
losunarfríum lausnum á okkar sviði
og veitir okkur gleði yfir að vera
leiðandi í greininni á þessu sviði,“

sagði Bob Carter, framkvæmdastjóri
Toyota Motor North America.
Tilraun Toyota Mirai til að setja
heimsmetið var gerð undir miklu
eftirliti starfsfólks Heimsmetabókar
Guinness, sem tryggði að fylgt væri
öllum formsatriðum og ströngustu
reglum samtakanna. Mirai náði
merkilegum árangri í skilvirkni og
það eina sem kom út úr púströrinu
var vatn. Vetnistankar Mirai voru
teknir út af Michael Empric, dómara
GUINNESS WORLD RECORDS,
bæði í upphafi og við lok ferðarinnar.
Tveggja daga ferðalagið hófst
mánudaginn 23. ágúst 2021 hjá
tæknisetri Toyota í Gardena í
Kaliforníu. Þar eru höfuðstöðvar
eldsneytisþróunardeildar Toyota.
Tæknilegur ökumaður var Wayne
Gerdes, en við stýrið var Bob
Winger.
/HKr.

Veitingastaðurinn Noma í Kaupmannahöfn:

Sá besti í heimi í fimmta sinn
– Hlaut einnig þrjár Michelin-stjörnur fyrr á árinu
Skór og annað efni sem unnið er úr hrossaþara.

AlgiKnit:

Skófatnaður úr lífrænum
þráðum sjávargróðurs

Þari er ein þeirra ört vaxandi lífvera á jörðinni sem er aðgengileg
um allan heim. Nú hefur Lamina
Digitata, eða hrossaþari, komið
sterkur til leiks þegar vinnslutilraunir hafa verið gerðar með
hönnun niðurbrjótanlegs efnis
sem hægt er meðal annars að nýta
í fatnað eða skótau.
Hrossaþari er brúnþörungur, en
þeir eru stærstir og mest áberandi
af öllum botnþörungum. Hann vex
neðst í fjöru og út í sjó, allt niður
á 20 metra dýpi og getur myndað
þaraskóg neðansjávar – og hefur
áður verið nýttur í ýmsar vörur,
meðal annars í lyfja- og snyrtivöruiðnaði.
Fyrirtækið AlgiKnit er einn af
leiðandi framleiðendum þeirra sem
bera hag umhverfisins fyrir brjósti,
en þeir eru sem stendur að þróa
endingargott efni, girni, eða þráð
öllu heldur, sem brotnar auðveldlega niður í náttúrunni. Þráðurinn

er gerður úr hrossaþara og hefur
því ekki öfgafull áhrif á umhverfið – öfugt við skynditísku (fast
fashion) nútímans sem veldur alls
kyns óheppilegum skaða með framleiðslu sinni. Hefur fyrirtækið nú
hannað umhverfisvænan skófatnað úr þráðum sjávargróðursins
sem kemur skemmtilega á óvart.
Hönnuðirnir benda á að á meðan
fólk slítur strigaskóm almennt út á
tveimur árum, hendir þeim á haugana þar sem þeir velkjast um næstu
30–40 árin áður en þeir eyðast að
fullu, þá brotna sjávargróðursskórnir niður mun fljótar og á annan hátt.
Skór AlgiKnits eru nefnilega
hannaðir þannig að hægt sé að
brjóta þá niður með aðstoð örvera
og nýta þannig næringarefnin
sem þeir innihalda til góðs – en
hönnuðirnir á bak við verkefnið
lofa að skórnir verði þó ekki étnir
upp á meðan eigendur eru í þeim.
A.m.k. ekki tvö fyrstu árin! /SP

Veitingastaðurinn Noma í Kaupmannahöfn var nýlega útnefndur
besti veitingastaður í heimi fyrir
árið 2021. Er það í fimmta sinn
sem staðurinn fær þessa útnefningu.
Danskir veitingastaðir stóðu sig
vel í ár á meðal 50 bestu veitingastaða heims. Þar var veitingastaðurinn Geranium í öðru sæti, en hann er
einnig í Kaupmannahöfn.
Jafnar afrek spænska
meistarans Ferran Adrià
Eigandi Noma, René Redzepi, var
áður efstur á listanum 2014, 2012,
2011 og 2010. Með útnefningunni í
ár jafnar hann stöðu veitingarstaðarins El Bulli hjá spænska matreiðslumeistaranum Ferran Adrià, sem áður
átti metið fyrir að vera oftast í efsta
sæti.
Talsmenn The World's 50 Best
Restaurants sem standa að þessum
viðurkenningum hrósa Noma fyrir
nýstárlegan matseðil og notkun á
villtu hráefni.
„Engin ferð til Noma er nokkurn
tíma sú sama, þar sem René Redzepi
og teymi leita stöðugt að óvæntum
hráefnum og breyta þeim í fallega
rétti,“ segir í viðurkenningunni.
„Stundum þegar þú ferð í verðlaunaafhendingu eins og þessa ... þá

en
e epi remstur til h gri á myn inni ásamt samstar s ól i s nu á
Noma að fagna útnefningunni.

finnur þú andlitið mitt,“ sagði René
Redzepi sposkur við þetta tækifæri.
Starfsfólkið er mér allt
„Ég lít á Noma sem risastóra þraut
og hver einstaklingur sem hefur tekið
þátt, hvort sem hann hefur verið nemi
eða eitthvað annað, á pínulítinn bita
af þrautinni. Án allra sem að þessu
koma er það ekki fullkomið.
Á þessum heimsfaraldurstímum
þurfti ég að glíma við miklar upp-

sveiflur og niðursveiflur, aðallega
niðursveiflur. Ég get í hreinskilni
sagt að það sem hélt mér gangandi
var að vita að ... ég á þessa stórfjölskyldu sem ég treysti og það var mér
allt.“
Fyrr á þessu ári hlaut Noma þrjár
Michelin-stjörnur. Michelin benti á
„sterka tengingu veitingastaðarins
við náttúruna og með heildrænni
nálgun sé óvenjulegt árstíðabundið
hráefni sýnt í skapandi og flóknum
/HKr.
réttum.“
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Skagafjörður:

Rósirnar á Starrastöðum
nýttar til manneldis
„Ég er rósabóndi og er sjálf að
framleiða og selja afskornar rósir
á Starrastöðum í Skagafirði.
Við framleiðsluna fellur til ýmis
úrgangur, eins og knúppar, greinar
og laufblöð sem ekki eru söluhæf.
Hugsunin er að reyna að framleiða
ætar afurðir úr þessu en það er
þekkt að hægt er að nýta rósir í
alls kyns matvæli, t.d. rósasykur,
rósasalt, rósasultu, rósasmjör,
rósate og margt fleira.
„Þetta er allt á tilraunastigi
enn þá, við þurfum jú að finna út
hvað það er sem við myndum vilja
framleiða og smakka okkur áfram,
rósasortirnar eru misbragðmiklar,“
segir María Ingiríður Reykdal á
Starrastöðum, en hún fékk nýlega
styrk úr Matvælasjóði upp á tæplega
3 milljónir króna vegna verkefnisins
„Tilraunir og vöruþróun á ætum
rósum“. María segir að til að byrja
með myndi hún prófa að búa eitthvað til heima á Starrastöðum og
smakka en nánari vöruþróun og þá
einhver framleiðsla myndi fara fram
í húsnæði Biopol á Skagaströnd.
„Ég og dætur mínar tvær munum
standa að þessu verkefni. Styrkurinn
tekur til 6 mánaða tilrauna- og vöruþróunartíma og eftir það ætti að
fara af stað einhver framleiðsla og
markaðssetning ef vel gengur. Hjá
okkur er einnig hugmynd að koma

upp kaffihúsi með rósasöluhorni við
garðyrkjustöðina og þar yrði væntanlega fyrsta framleiðslan seld,“
bætir María við.
/MHH
María með dætrum sínum en saman
ætla mæðgurnar að vinna að því að
nýta rósirnar frá Starrastöðum í ætar
afurðir. Ætu rósaafurðirnar yrðu fullnýting á þeim rósum sem ekki eru
söluhæfar og myndu annars fara í
ruslið.

Rangárþing eystra:

Fjórum styrkjum
úthlutað

Menningarnefnd Rangárþings
eystra hefur úthlutað fjórum menningarstyrkjum vegna
haustúthlutunar nefndarinnar.
Fjöldi umsókna barst til nefndarinnar og því ljóst að menningarlífið
blómstrar í sveitarfélaginu þrátt fyrir
að tímar hafi verið erfiðir síðustu
misseri vegna Covid. Sex umsóknir
bárust til nefndarinnar að heildarupphæð 1.615.000 kr. en 800.000
voru til úthlutunar. Eftirfarandi verkefni fengu styrk að þessu sinni:
• Katrínarlind, sögu- og upplýsingaskilti 190.000 kr.
• Vika 861, ljósmyndaverkefni
125.000 kr.
• Jazz undir fjöllum, 250.000 kr.
• Náttúrutónar, 75.000 kr.
• Fiðlufjör, lokatónleikar 150.000
kr.
/MHH

Rangárþing ytra:

Sálfræðiþjónusta
óskast bætt

Starfsmenn Grunnskólans á Hellu
hafa sent frá sér eftirfarandi
ályktun vegna sálfræðiþjónustu
í Rangárþingi ytra:
„Starfsmenn telja afar brýnt
að skólar í Rangárþingi hafi beinan aðgang að sálfræðingi sem
kæmi reglulega inn í skólana til að
sinna viðtölum við nemendur, m.a.
vegna tilfinninga- og hegðunarvanda. Skorað er á stjórn Odda
bs. að fylgja þessu málefni eftir
og leggja sitt af mörkum til að
bæta úr sálfræðiþjónustu við skólana sem tilheyra þjónustusvæði
Skólaþjónustu Rangárvalla- og
Vestur-Skaftafellssýslu.“
Lagt hefur verið til að óska eftir
því við forstöðumann skólaþjónustunnar að hann komi á næsta
reglulega fund Odda til að fara yfir
þessi mál en Oddi er samstarfsvettvangur sveitarstjórnarmanna um
skólamál og fleiri mál.
/MHH

Takk fyrir!
Við hjá Bústólpa erum stolt af því að tilheyra
flokki Framúrskarandi fyrirtækja hjá Creditinfo
og það ellefta árið í röð.
Framúrskarandi fyrirtæki þurfa að geta sýnt fram á
heilbrigða og trausta starfsemi ásamt stöðugleika í rekstri.
Eftirsóknarvert er að komast á listann en aðeins um 2%
íslenskra fyrirtækja ná inn á lista yfir Framúrskarandi
fyrirtæki ár hvert.
Viðurkenning þessi er til marks um þá miklu vinnu sem
starfsfólk okkar leggur til á degi hverjum og er okkur
sannarlega hvatning til að gera enn betur um ókomna tíð.

bustolpi@bustolpi.is • Sími 460 3350 • www.bustolpi.is
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tutt var hláturinn á fingum en ó reyn i ól að hem a sig arna eru
au unól ur li aðason sem rettir, órunn stólnum , uðn
ára
unnars óttir og te án rn iðarsson hlutver i óns orgar a grunni er
sanna, eða ónheiður slei s óttir

Beint í æð:

Leikfélag Selfoss

Leikfélag Selfoss var stofnað þann
9. janúar árið 1958 fyrir tilstuðlan
Kvenfélags Selfoss.
Leikfélagið var upphaflega nefnt
Leikfélagið Mímir en nafninu var
fljótlega breytt eftir beiðni þess efnis
frá nemendafélagi Menntaskólans á
Laugarvatni sem bar sama nafn.
Leikfélag Selfoss hefur frá upphafi
verið afar virkt og verið í hópi virkustu
leikfélaga landsins en settar hafa verið
upp 1-2 sýningar nánast hvert einasta
ár frá stofnun. Því ber helst að þakka
gríðarlega dugmiklu og hæfileikaríku
fólki sem starfað hefur í leikfélaginu í
gegnum tíðina og hefur unnið sitt starf
eingöngu af leiklistaráhuga.
Síðan 1988 hefur leikfélagið haft
til fullra afnota gamla iðnskólahúsið
á Selfossi sem nú er kallað Litla leikhúsið við Sigtún – en þar er iðulega
glatt á hjalla.
Undanfarnar vikur hefur staðið yfir
uppsetning og æfingar á gamanleikritinu Beint í æð eftir Ray Cooney í

þýðingu Gísla Rúnars Jónssonar
heitins. Verkið er hvorki meira né
minna en bráðfyndið og drephlægilegt, eða „Bráðdrepandi og hlægilega
fyndið“ eins og leikstjórinn, Gunnar
Björn Guðmundsson, mismælti sig svo
skemmtilega á einni æfingunni.
Á sviðinu verða bæði þrautreyndir
og glænýir leikfélagar, og úrvalsfólk
á bak við tjöldin. Ellefu leikarar eru á
sviði en í heildina koma um 40 manns
að uppsetningunni í ár.
„Við vildum endilega hefja leikárið með hlátri og gleði, það veitir
ekki af eftir síðustu misseri,“ segir
Guðný Lára Gunnarsdóttir, formaður leikfélagsins. Frumsýning er þann
29. október en samkvæmt formanni
eru aðrar sýningar flesta þriðjudaga
kl. 18, fimmtudaga og föstudaga kl.
20 og sunnudaga kl. 18. Einhverjar
sýningar geta forfallast en áætlað
sýningarhald er út nóvember með
möguleika á áframhaldi eftir áramót
ef landið liggur þannig.
/SP

ag rt r mann hlutver i
nu, unól ur li aðason hlutver i rettis
og o tur l gga, lei inn a av ð elgasyni

rá vinstri er rettir, eða unól ur li aðason, ón orgar lei inn a te áni
rni iðarssyni, ag
rt ristmann hlutver i
nu, r mann, lei inn a
e e u in óns óttur og róa, eða ris lan on

Hvað er í gangi ?!
√ Leikfélag Hveragerðis er með gamanfarsann Nei, ráðherra enda kominn tími á að hlæja almennilega!
Áætlaðar sýningar þennan mánuð eru 22. og 23. október.

√ Leikfélag Keflavíkur býður upp á lifandi tónlist, söng og

dans í sýningunni Fyrsti kossinn sem frumsýnd var 22. október
síðastliðinn. Stefnt er að því að áframhaldandi sýningar verði að
mestu leyti á fimmtu , stu og sunnu gum a m
t nóvem er

√ Leikfélag Kópavogs gleður okkur með uppátækjum Rúa
og Stúa. Sýningar verða allar helgar í október. Upplýsingar um
sýningartíma og annað er viðkemur sýningunni má fá á vef LK,
www.kopleik.is.

au

ðir

ár

tursson hlutver i oms og óhanna

elga óhanns óttir hlutver i

ttleiðingar ulltr ans

Leikfélag Fljótsdalshéraðs:

Tom, Dick & Harry
Leikfélag Fljótsdalshéraðs var
stofnað á Egilsstöðum 31. ágúst
1966 og samkvæmt dagblaðinu Austra var gamanleikurinn
Kjarnorka og kvenhylli frumsýndur í Valaskjálfi 27. maí
ári seinna. Til gamans bauð
leikfélagið frambjóðendum í
Austurlandskjördæmi á sýninguna og skemmtu frambjóðendur sér hið besta.
Í lok ársins 1967 er svo auglýst að
leikfélagið sé að æfa verkið Valtý
á grænni treyju sem spunnið er í
kringum sannsögulega atburði sem
áttu sér stað á Egilsstöðum á 17.
öld. Það var svo frumsýnt í janúarmánuði næsta árs og var það í
annað skiptið sem leikritið var sett
á fjalirnar. Frumflutningur þess var
árið 1953 í Þjóðleikhúsinu, en vegna
þess hve viðamikið það var í uppsetningu var nær ógerningur að sýna
það nema á hringsviði.
Leikfélag Fljótsdalshéraðs var
svo lánsamt að fá til liðs við sig
leikara sem hafði staðið á sviði
Þjóðleikhússins er verkið var uppsett þar og tók hann að sér bæði
leikstjórn og aðalhlutverk, vann að
breytingum í samráði við höfundinn og fékk leikmyndum og atriðum
fækkað þó nokkuð. Sýningin tókst
því með prýði, hringsviðslaust þar
sem allir gerðu sitt besta.
Leikfélag Fljótsdalshéraðs, sem
nú telur 55 aldursár, er enn í fullu
fjöri og stefnir á frumsýningu þann
23. október, en á fjalirnar fer verkið
Tom, Dick og Harry eftir Ray og
Michael Cooney, sem er vandræðafarsi af bestu gerð.
Höfundarnir eru vel þekktir og
hafa meðal annars samið verkin
„Með vífið í lúkunum“, „Úti að aka“
og „Nei, ráðherra“ en þau hafa verið
sett upp víða um heim síðastliðna
áratugi.
Sýningin Tom, Dick og Harry
fjallar um hjónin Tom og Lindu
sem eiga von á manneskju frá ættleiðingastofnun sem ætlar að líta á
heimili þeirra, en bræðrum Toms, þó
velviljaðir séu að eðlisfari, tekst að
setja allt á annan endann og klúðra
fyrir þeim málum.
Þetta er grínverk af bestu gerð
sem mun heldur betur kitla hláturtaugarnar enda þarna á ferð leikendur af bestu gerð, alls níu talsins
í þessu verki. Að uppsetningu koma
þó um 25–30 manns, enda nóg um
að vera í leikhúslífinu.
Frumsýning er 23. október og
stefnt er á 8 sýningar í framhaldinu.
/SP

l óðmaðurinn ón unnar óhannsson er llum hn tum unnugur og einn
mikilvægasti liður sýningarinnar.

au re na l n igurðar óttir hlutver i atarinu, rausti ag artsson
hlutver i arry, ðir ár tursson hlutver i om og gill vein rnsson
hlutver i i , itla hláturtaugar áhor en a

rmann uðmun sson lei st óri með erh u ásamt a steini
grímssyni fylgjast með af athygli.

ána all
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Fyrsta leikna barnaefnið sem framleitt er á landsbyggðinni:

Spilað á bæði gleði og grátur
Sýningar eru hafnar á fyrsta
leikna barnaefninu fyrir sjónvarp,
sem framleitt er af fagfólki búsettu
á landsbyggðinni.
Um er að ræða 12-þátta seríu sem
fengið hefur nafnið Himinlifandi, en
þættirnir eru sýndir á sjónvarpsstöðinni N4 annan hvern sunnudag og
hafa fyrstu tveir þegar farið í loftið.
Þættirnir eru unnir í samstarfi við
Þjóðkirkjuna-Biskupsstofu.
„Það er spilað á allar tilfinningar
í þáttunum, bæði gleði og grátur.
Umfjöllunarefnið er byggt á gildum
kristinnar trúar og þessum mannlegu spurningum sem við erum öll
að velta fyrir okkur, eins og t.d. hvort
við eigum alltaf að segja satt, hvað
okkur finnst, hvernig við getum tekist á við óöryggi og fleira,“ segir
Stefán Friðrik Friðriksson, framleiðslu- og markaðsstjóri á N4.

HRÖKKVI
brakandi hrökkbrauð
úr íslensku korni.

MÓ ÐIR JÖRÐ - LÍFRÆN RÆK TUN Í VALL ANESI

Lely Center Ísland

SÍUR Í
DRÁTTARVÉLAR

Prestshjón aðalleikararnir
Það eru hjónin Margrét Sverrisdóttir
og Oddur Bjarni Þorkelsson, prestshjón á Möðruvöllum, sem fara með
aðalhlutverkin í þáttunum en þau
sjá einnig um handritsgerðina. Þá
skapaði leikmyndahönnuðurinn Eva
Björg Harðardóttir hina ævintýralegu leikmynd sem prýðir þættina en
þættirnir voru teknir upp í Hlöðunni
við Litla Garð á Akureyri.

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

Stórar spurningar en líka sprell
Aðalpersónur Himinlifandi eru þau
Edda og Abbi sem lifa skrautlegu lífi í
koti sínu. Með aðstoð Ráðavélarinnar
takast þau á við stóru spurningarnar í
lífinu en alltaf er þó stutt í fíflagang
og sprell. „Það er ekki framleitt mikið
af leiknu íslensku barnaefni hér á
landi svo þetta eru töluverð tíðindi.
Þetta er eitt af stærstu verkefnunum
sem við á N4 höfum tekið að okkur
og erum við mjög ánægð með samstarfið við Þjóðkirkjuna og vonum að
áhorfendur verði himinlifandi með
útkomuna,“ segir Stefán Friðrik.
„Ég lá undir feldi í fósturstellingu og reyndi af alefli að detta
niður á bestu hugmynd í heimi,“
segir Margrét Sverrisdóttir leikari
sem skrifaði handritið ásamt eigin-

Hjónin Edda og Abbi búa í skrautlegu koti sínu. Þau eiga þar til gerða ráðavél sem kemur sér vel að hafa heima við, því mikið er um að börn leiti ráða
hjá þeim við ýmsum stórum spurningum.
Myndir / Sindri Swan

manninum Oddi Bjarna. Margrét
hafði umsjón með Stundinni okkar
í tvo vetur og segist alveg óvart hafa
byrjað að skrifa handrit, m.a. barnaefni. „Það gerist stundum í lífinu að
maður fer að gera eitthvað annað en
til stóð,“ segir hún en kveðst hafa
gaman af.
Kom á besta tíma
Þegar fulltrúar Biskupsstofu báðu
þau hjón á Möðruvöllum um að
skrifa barnaefni fyrir sjónvarp kom

það tilboð á besta tíma, í miðjum
kórónuveirufaraldri þegar ekkert var
að gerast í leikhúsum.
„Þessi tími hentaði mér mjög
vel, því ég var ekkert að gera,“
segir hún og bætir við að hún hefði
haft algjörlega frjálsar hendur með
efnisval. Þó kirkjunnar fólk hafi
óskað eftir barnaefninu hafi fyrst og
fremst verið lagt upp með að mæta
þeim spurningum og klemmum sem
börnin standa frammi fyrir, frekar
en endursögn á biblíusögum.
/MÞÞ

á bbl.is og líka á Facebook
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Signe Arendorf Bache
Signe Arendorf Bach frá Danmörku er flott listakona sem er
ótrúlega fær að teikna alls konar
myndir með blýanti, ekki síst
myndir af hestum.
Hún er mikill Íslandsvinur og
hefur heillast af íslenska hestinum,
sem hún segist vera ástfangin
af. Signe eignaðist sinn fyrsta
íslenska hest 12 ára gömul og þá
var ekki aftur snúið. Þegar hún var
19 ára kom hún til landsins með
lýðháskólanum sínum þar sem
hópurinn fékk fræðslu um Ísland og
hesta og eftir það hefur Signe verið
reglulegur gestur á landinu.
Elskar Ísland
„Ég elska Ísland, ég hef aldrei verið
í öðru landi þar sem fólk er í svo
miklum tengslum við náttúruna.
Ég dýrka náttúruna ykkar og
mikilleika hennar. Ekkert fær mig
til að líða svo auðmjúkri og láta
vandamál mín og áhyggjur líða svo
léttvægt, eins og að keyra í gegnum
íslenska landslagið. Fólkið er líka
vingjarnlegt og yndislegt, sem fær
mig til að koma alltaf aftur og aftur
til Íslands,“ segir Signe þegar hún
var spurð hvað henni fyndist best
við landið.
Skapið og stoltið
Signe byrjaði að fara á hestbak
aðeins fjögurra ára gömul en þegar
hún eignaðist íslenskan hest gerðist
eitthvað innra með henni, sem varð
til þess að hún varð algjörlega
heilluð af Íslandi og hestunum.
„Það sem ég elska mest við íslenska
hestinn er skaplyndi þeirra og stolt.
Þeir hafa svo mikinn persónuleika
og eru svo rólegir og vingjarnlegir
en samt afskaplega kraftmiklir og
fúsir til að vinna undir knapa. Þessi
kraftur er líka það sem fær mig til
að elska að teikna íslenska hestinn.
Þeir hafa mikla tjáningu og ég reyni
að endurskapa það í teikningum
mínum. Það er ekkert í heiminum
sem jafnast á við hratt tölt á góðum
hesti,“ segir Signe brosandi.
Teiknar með venjulegum
blýanti
Teikningar Signe hafa
vakið mikla
athygli og

igne ren or
í Danmörku

a h segist vera ást angin a slens a hestinum en a

allir sem sjá verk hennar verða
kjaftstopp því þau eru svo falleg,
ekki síst hvernig hún nær hverju
smáatriði í verkum sínum. Hún
segist hafa byrjað að teikna þegar
hún gat fyrst sem lítið barn haldið
á blýanti og hún hefur ekki getað
hætt. „Pabbi minn er mjög listrænn
og hefur alltaf hvatt mig og teiknað
með mér. Á æskuárunum eyddi ég
tímum á hverjum degi í að teikna
hesta og dreyma um þá. Þegar ég
var 15 ára áttaði ég mig á því að
hæfni mín hafði þróast að því marki
að ég gæti byrjað að teikna eins og
alvöru listamaður og aflað mér smá
peninga með teikningunum.
Eftirspurnin jókst og jókst og nú
hef ég töluvert mikið að gera við að
teikna alls konar myndir fyrir hina
og þessa. Mér finnst langbest að
teikna með venjulegum blýanti
en í framtíðinni get ég séð
fyrir mér að ég fari að nota
lit og málningu samhliða
blýantinum,“ segir Signe.
Veggspjöld og tímarit

yn rá
, átr naðargoð igne,
Sigurbjörn Bárðarson á Óðni frá
Búðardal. Sjáið hvernig hún nær
hverju einasta smáatriði.

Signe er ekki bara að teikna
fyrir einstaklinga því hún hefur
oft verið beðin um að teikna
veggspjöld með völdum
teikningum og þá hefur hún
teiknað fyrir hestatímarit
og hestahátíðir eins og í
Danmörku og á Íslandi.
Persónulegar gjafir eru
þó alltaf vinsælastar hjá
henni þar sem hún er
beðin um að teikna
mynd af ákveðnum
hesti og knapa og
svo framvegis. „Já,
ég hef teiknað mikið af myndum
af „frægum“ hestum og knöpum,
bæði á Íslandi og annars staðar
og alls staðar fæ ég góð viðbrögð
og mikla ánægju með myndirnar
mínar, sem er mjög ánægjulegt
og hvetur mig áfram,“ segir Signe
aðspurð um fyrir hverja hún væri
aðallega að teikna.

in að aupa s r ottan og e nilegan grað ola rá slan i, sem er n

omin til hennar
Myndir / Einkasafn.

r er yrsta myn in, sem igne tei nar með lit l anti Hér er mynd af Mandalahestinum en Signe hefur selt
en teikninguna gerði hún 2017 af stóðhestinum Þrymi frá mörg veggspjöld með þessari teikningu. Hér er það í
Ragnheiðarstöðum.
litaðri útgáfu.

Grímur frá Stóra Vatnsskarði
Signe hefur nýlega keypt stórefnilegan íslenskan stóðhest af
Benedikt Benediktssyni á StóraVatnsskarði en það er Grímur frá
Stóra-Vatnsskarði, sem er fimm
vetra í dag.
Grímur er nýkominn til Signe í
Danmörku þar sem hún vonast til að
hann fái gott kynbótamat næsta vor
og eigi eftir að ganga vel í keppnum í framtíðinni. Hún ætlar að vera
dugleg að þjálfa hann í vetur á milli
þess, sem hún teiknar myndir.
Íslenska nammið best
Eins og fram hefur komið þá býr
Signe í Danmörku enda á hún sitt
heimili og fjölskyldu þar úti. Hún
hefur búið á Íslandi þrisvar sinnum
í nokkra mánuði í senn, sem hún
segir að hafi verið frábær reynsla,
en hún sér þó ekki fyrir sér að flytja
til Íslands. „Ég ætla næst að koma

Mynd sem Signe teiknaði af Eddu Rún og Sigga Matt á stóðhestunum Kinns r og a r og ga eim, en a m g góðir vinir hennar

til ykkar í janúar og fagna þar 30
ára afmæli mínu með vinum mínum
í gönguferð og borða íslenskt
nammi, sem er uppáhaldsnammið
mitt í heiminum,“ segir Signe og

skellihlær. „Ég mun svo örugglega
heimsækja Ísland reglulega næstu
árin, því get ég lofað, þið eruð
ekkert laus við mig,“ bætir hún
við.
/MHH
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Þrjú fyrirtæki munu taka þátt í þróunarferli
græns orkugarðs á Reyðarfirði
Viljayfirlýsing um verkefni
sem gæti hraðað orkuskiptum
á Íslandi með uppbyggingu á
grænum orkugarði á Reyðarfirði
var undirrituð 12. október
síðastliðinn. Landsvirkjun,
Copenhagen Infrastructure
Partners (CIP) og sveitarfélagið Fjarðabyggð hafa unnið að
því undanfarið að kanna kosti
þess að þróa slíkan orkugarð
og nú hafa fyrirtækin Atmonia,
Síldarvinnslan og Laxar bæst við.
Markmiðið er að meta hvernig
framleiðsla á grænu rafeldsneyti
getur greitt fyrir orkuskiptum í
sjávarútvegi, sjóflutningum og
landflutningum. Því til viðbótar
verða kannaðir möguleikar á framleiðslu á kolefnislausum áburði auk
hagnýtingar súrefnis, sem er hliðarafurð rafeldsneytisframleiðslu, í
landeldi á fiski.
Þá verða kostir þess að nýta
glatvarma frá mögulegri rafeldsneytisframleiðslu til húshitunar
á Reyðarfirði, sem er einn fárra
þéttbýlisstaða á landinu sem ekki
er með hitaveitu, kannaðir með
Hitaveitu Fjarðabyggðar. Aðkoma
Atmonia, Síldarvinnslunnar og
Laxa er mikilvægur áfangi í þeirri
vinnu sem nú stendur yfir við þróun
og greiningu á tækifærum sem felast í uppbyggingu græns orkugarðs
á Reyðarfirði. Fleiri fyrirtæki hafa
lýst yfir áhuga á aðkomu að verkefninu og standa yfir viðræður við
þau, að því er fram kemur í tilkynningu frá Landsvirkjun.
Landsvirkjun reynir að
mæta áskorunum vegna
loftslagsbreytinga
„Landsvirkjun er í stöðugri leit
að leiðum til að mæta áskorunum
vegna loftslagsbreytinga, bæði hér
heima og á alþjóðavísu. Grænn
orkugarður á Reyðarfirði getur
skapað bæði verðmæti og þekkingu samhliða því að ýta undir
orkuskipti, bætta orkunýtingu og
minni losun kolefnis.
Samstarfið við CIP og framlag Fjarðabyggðar, Atmonia,
Síldarvinnslunnar og Laxa getur
hjálpað okkur að ná þessum
markmiðum,“ segir Ríkarður
Ríkarðsson, framkvæmdastjóri
Viðskiptaþróunar og nýsköpunar
hjá Landsvirkjun.
Fjarðabyggð miðstöð verðmætaog þekkingarsköpunar
„Við erum sannfærð um að grænn
orkugarður á Reyðarfirði getur
orðið miðstöð verðmæta- og
þekkingarsköpunar sem gagnast
mun samfélaginu til lengri tíma
og hjálpa til í baráttunni gegn
loftslagsbreytingum. Það er líka
mjög spennandi að hugsa til þess
möguleika að Reyðarfjörður muni
loksins geta fengið hitaveitu vegna
þess starfs sem hér mun fara fram,“
segir Jón Björn Hákonarson, bæjarstjóri Fjarðabyggðar.

Að nýta verðmætar hliðarafurðir
eins og súrefni og nota þær til að
skapa enn frekari verðmæti verður
spennandi áskorun fyrir okkur og
samstarfsfyrirtæki okkar,“ segir Jens
Garðar Helgason, framkvæmdastjóri
Laxa.
Síldarvinnslan segri verkefnið
gera orkuskipti fýsilegri

Á mynd eru í aftari röð: Karsten Uhd Plauborg, Felix Pahl og Anna-Lena Jeppsson frá CIP og Ríkarður Ríkarðsson
frá Landsvirkjun. Í fremri röð: Hörður Arnarson frá Landsvirkjun, Jón B. Hákonarson frá Fjarðabyggð, Kristín Linda
Árnadóttir frá Landsvirkjun, Jón Már Jónsson frá Síldarvinnslunni og Guðbjörg Rist frá Atmonia.

„Við leggjum áherslu á sjálfbæra nýtingu sjávarauðlindarinnar, þar sem
leitast er við að nota nýjustu tækni
sem völ er á til veiða og vinnslu.
Við erum sífellt að leita leiða til að
minnka kolefnisfótspor okkar, meðal
annars með því að skipta út jarðefnaeldsneyti fyrir sjálfbærari orkugjafa.
Þetta verkefni mun gera orkuskipti
fýsilegri og verður vonandi til þess
að framtíðin verði grænni en ella,“
segir Gunnþór Ingvason, forstjóri
Síldarvinnslunnar.
/HKr.

Copenhagen Infrastructure
Partners (CIP) vill greiða fyrir
grænum orkuskiptum
„Verkefni eins og þetta á
Reyðarfirði skiptir sköpum fyrir
ríki og atvinnugreinar sem vilja
taka næsta stóra skrefið til að draga
úr kolefnislosun og ná markmiðum
Parísarsamkomulagsins. Markmið
okkar með verkefninu á Reyðarfirði
er að greiða fyrir grænum orkuskiptum á Íslandi og í NorðurEvrópu og bæta orkunýtingu með
því að nýta kosti hringrásarhagkerfisins.
Það er mikilvægt fyrir okkur
að vinna með jafn öflugum aðila
og Landsvirkjun og starfa með
leiðandi fyrirtækjum í sjávarútvegi, fiskeldi, vöruflutningum og
nýsköpun á Íslandi við að leysa úr
læðingi þau tækifæri sem felast í
grænu rafeldsneyti, grænum áburði
og verðmætasköpun úr hliðarafurðum rafeldsneytis-framleiðslunnar,“
segir Felix Pahl, einn meðeigenda
CIP.
Atmonia spennt fyrir Reyðarfirði
„Meginmarkmið Atmonia er að
draga verulega úr losun gróðurhúsalofttegunda með nýrri tækni
á sviði ammoníaks- og nítratframleiðslu og passar þátttaka í græna
orkugarðinum fullkomlega inn í
þá vegferð.
Er tækni fyrirtækisins bæði
hagkvæm og umhverfisvæn nýjung og erum við mjög spennt yfir
því að Reyðarfjörður verði með
fyrstu stöðunum þar sem okkar
tækni verður beitt í baráttunni gegn
hlýnun jarðar,“ segir Guðbjörg Rist,
framkvæmdastjóri Atmonia.

SENDUM FRÍTT UM ALLT LAND MEÐ FLYTJANDA

Kerrur

frá Ifor Williams
í öllum stærðum
og útfærslum

Laxar að taka þátt í mótun
á grænum orkugarði
„Sjálfbærni og ábyrgð eru meðal
kjarnagilda okkar og við erum því
hæstánægð að taka þátt í mótun á
grænum orkugarði.

Mikið úrval varahluta í Ifor Williams
og allar aðrar gerðir af kerrum,
ásamt úrvals viðgerðarþjónustu
VÍKURVAGNAR EHF.
Víkurvagnar ehf. - Hyrjarhöfða 8. - 110 Reykjavík
Sími 577-1090 - www.vikurvagnar.is - sala@vikurvagnar.is
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essir eru lan sliðinu s ógarh ggi eir ha a verið að st r um aðlareit s ðustu aga en um hann á að legg a g ngu og h ólast g n ir st gnum verða leiðslur sem yt a heitt og alt vatn
r aðlaheiðarg ngum
ógar ðin og til
ureyrar rá vinstri til h gri ravis nthony, rymur eafiel , igurður rmur ðalsteinsson, ón eiðar
narsson, á on ðalsteins, a o
ayne
ingur o ertson, u as ero hes, ohan olst og iður rn lvarsson
Mynd / Jón Heiðar Rúnarsson

Landsliðið í skógarhöggi var að störfum í Vaðlareit:

Ævintýri líkast að fylgjast með skógarhöggsmönnunum að störfum
– Trén, þau elstu 85 ára, víkja fyrir göngu- og hjólastíg
Margrét Þóra Þórsdóttir
mth@bondi.is
„Það er ævintýri líkast að fylgjast
með þessum skógarhöggsmönnum, þeir eru fagmenn fram í
fingurgóma.
Harðduglegir og vinna mjög
skipulega við þetta verkefni, auk
þess að gæta sérlega vel að öllum
öryggismálum og þá fá þeir hrós fyrir
hversu vel þeir ganga um skógarafurðina,“ segir Ingólfur Jóhannsson,
framkvæmdastjóri Skógræktarfélags
Eyjafjarðar, eiganda Vaðlaskógar
handan Akureyrar.
Þar hefur mikið gengið á undan-

inn eirra s ógarh ggsmanna sem tó
Aðalsteinsson sem hér er að störfum.

farnar vikur, en unnið er að gerð
göngu- og hjólastígs sem í fyllingu tímans mun ná frá Leirubrú
við Akureyri og að norðurmörkum
Svalbarðsstrandarhrepps, en hreppurinn er framkvæmdaaðili verksins.Fyrsti áfangi stígsins liggur frá
Vaðlareit og að Vaðla-heiðargöngum.
Töluvert þurfti að fella af trjám í reitnum áður en hægt verður að hefjast
handa við önnur verkefni. Ingólfur
segir að hugmyndin hafi í fyrstu verið
sú að starfsmenn Skógræktarfélagsins
myndu vinna verkið á komandi vetri,
en fljótlega fallið frá henni. Setti hann
sig þá í samband við Jón Heiðar
Rúnarsson hjá Skógarmönnum, sem
tók boltann á lofti og hóaði í það sem
kallað hefur verið landslið Íslands í

átt gris un aðlareitar er á on
Mynd / Jón Heiðar Rúnarsson.

skógarhöggi, sem er hópur reyndustu
skógarhöggsmanna landsins. Þeir
brugðust vel við og mættu 11 þegar
mest var og tóku þátt í að fella trén.

Skógræktarfélag Eyfirðinga fékk
landið til umráða árið 1936 og

var svæðið þá skóglaust með öllu.
Gróðursetning hófst sama ár og
var að fullu lokið við að planta í
Vaðlareitinn árið 1970. Elstu trén
sem féllu nú voru því 85 ára gömul.
Landið er fjölbreytt, þarna eru
mýrar, móar og melar, og einnig
klappir hér og hvar. Skógurinn er
sömuleiðis fjölbreyttur og má finna
þar fágætar tegundir, en ýmsar tilraunir voru gerðar á fyrstu árum í
starfsemi félagsins með margvíslegar trjáplöntur. Sumar voru líka
settar niður til skrauts. Í Vaðlareit
má finna síberíuþin, garðahlyn,
hvítþin og álm, einnig ask, lindifuru og bergfuru, fjallaþin og
ýmsar víðitegundir.
/MÞÞ

an að er til ver a og óh tt að seg a að essu ver e ni hafi verið valinn
maður hver u r mi
r eru lagarnir iður rn lvarsson og á on ðalsteins önnum kafnir við skógarhöggið.
Mynd / Jón Heiðar Rúnarsson.

rg rlings óttir, sveitarst óri valarðsstran arhreppi, rá s r aðlareit
að ylg ast með s ógarh gginu
n
stóðst ekki mátið og prófaði helsta
ver
ri s ógarh ggsmannsins,
keðjusögina. Mynd / Ingólfur Jóhannsson

130 tonn af timbri
Ingólfur segir að verkið hafi gengið vel og verið á undan áætlun.Fyrri
vikuna sem skógargengið var að
störfum var leiðin rudd og þá seinni
var unnið við að snyrta og lagfæra út
fyrir stígasvæðið. „Nú tekur við hjá
okkur að keyra út trjáboli og greinar
og það er ærið verkefni, en við njótum við það verk liðsinnis verktaka,
bæði Nesbræðra, sem buðu lægst
í stígagerðina og munu senn hefjast handa og einnig er Finnur ehf.

að vinna með okkur í útkeyrslu
efnis,“ segir Ingólfur. Lagnir fyrir
bæði heitt og kalt vatn verða lagðar undir stíginn. Vatnið kemur frá
Vaðlaheiðargöngum og verður nýtt
í Skógarböðum sem verið er að
reisa og einnig verður það leitt til
Akureyrar. Stígurinn um Vaðlareit er
tæpir tveir kílómetrar að lengd. Um
130 tonn af timbri féll til við grisjun og verður allt efni notað. Borð
og bekkir verða smíðuð á þremur
áningarstöðum sem verða á leiðinni
og timbrið úr skóginum nýtt til þess.
Fjölbreyttur skógur
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Jón Heiðar Rúnarsson hjá Skógarm nnum á sp alli við ngól óhannsson, ram v m ast óra ógr tar lags yfirðinga Mynd / MÞÞ

ón eiðar
narsson h á
ógarm nnum vann ásamt eirum við að
fella tré í Vaðlareit þar sem leggja á göngu- og hjólastíg.
Mynd / MÞÞ

Þessi staður verður algjör perla
a o
ayne og u as esro hes
omu rá ey av til að ta a átt
ver e ninu yrir norðan Mynd / MÞÞ

reinilegur l s róttur
ir ipl ntu
sem stóð á lapparholti sem rutt var
Mynd / Ingólfur Jóhannsson

ohan olst á il rast ðum
agafirði er einn reyn asti s ógarh ggsmaður
lan sins ann er rá oregi en he ur ið á slan i áraraðir eg a má að
hann s ho inn a reynslu egar emur að s ógarh ggi
Mynd / Jón Heiðar Rúnarsson

„Þetta var mjög stórt verkefni og líka mjög skemmtilegt,“ segir Jón
Heiðar Rúnarsson, sem rekur félagið Skógarmenn, en hann hafði forforgöngu um að hóa saman „landsliði“ í skógarhöggi til að fella tré í
Vaðlareit. „Þetta er heilmikið samfélagsverkefni, ávinningur fyrir íbúa
hér um slóðir verður mikill, skógurinn opnast fyrir almenning sem á
án efa eftir að eiga hér gæðastundir í framtíðinni.“
Hann segir að undirtektir meðal skógarhöggsmanna landsins þegar
óskað var eftir framlagi þeirra hafi verið góðar og margir sem endilega
vildu vera með. Skógarhöggsmenn koma víða að af landinu, eða á svæði
frá Reykjavík, norður um og allt austur til Egilsstaða. „Við komum af stóru
svæði og þegar mest var mættu 11 í skógarhöggið.“ Voru menn dreifðir
um allan reit, sumir byrjuðu nyrst og aðrir syðst og eins var hópur fyrir
miðjum skógi og fyrirkomulagið þannig að tveir og tveir unnu saman og
komu á móti öðrum hóp.
Jón Heiðar segir að skógurinn sé býsna fjölbreyttur, stundum farið um
birkikjarr og þá þurfi einnig að eiga við stærðarinnar greni- og furutré inn
á milli. „Við vorum að fást við alls konar tré á leiðinni gegnum skóginn,“
segir hann. „Þegar þessi stígur verður tilbúinn er ég sannfærður um að
þetta svæði verði algjör perla, það verða góðir áningarstaðir inn á milli
með góðu útsýni þannig að það verður eftirsóknarvert að koma hér og eiga
gæðastundir. Fólk mun sækja mikið hingað, held ég, í heilsubótargöngur,
til hjólreiða og til að njóta útsýnis.“
/MÞÞ

Fjölplógar
í stærðum frá 1.35m til 4.0m

Varahlu�r i VOLVO
Vinnutæki

Lely Center Ísland

DRIFSKÖFT
OG DRIFSKAFTAEFNI

Plógur á mynd:

3.3m með 3p festingu og stjórnborði

1.290.000 kr. án/vsk

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

Vesturhrauni 3, 210 Garðabæ | Austurvegi 69, 800 Selfossi
Sími 480 0000 | sala@aflvelar.is | aflvelar.is
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Fornverkaskólinn stendur fyrir námskeiðum að Tyrfingsstöðum á Kjálka:

Handverksmenning lifir aðeins eins lengi
og fólkið sem þekkir og kann að nota hana
Vel yfir 200 manns hafa sótt námskeið sem Fornverkaskólinn hefur
staðið fyrir en skólinn hefur haft
torfbæjarheild að Tyrfingsstöðum
á Kjálka í Skagafirði að námskeiðsvettvangi undanfarin 15 ár.
Samkomulag við eigendur staðarins var undirritað árið 2006 um nýtingu Fornverkaskólans á staðnum.
Fornverkaskólinn hóf starfsemi það
ár en um er að ræða samstarfsverkefni Byggðasafns Skagfirðinga,
Háskólans á Hólum og Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Þriggja
daga námskeið í torfhleðslu var haldið að
Tyrfingsstöðum nýverið.
Inga Katrín Magnúsdóttir, verkefnastjóri
Fornverkaskólans, segir
að námskeiðin njóti vinsælda, en í hópi Íslendinga sem gjarnan sækja
námskeiðin má nefna fólk
sem vinnur störf af ýmsu
tagi sem bæði tengjast
na sem notaður er
viðfangsefnum námskeið- Hluti verkfæran
urð.
anna eða eru alls ótengd við torfsk
þeim, og einnig námsmenn sem koma í tengslHelgi Sigurðsson, eigandi Fornverks ehf. og kennari á námskeiðum Fornum við nám sitt, s.s. fornleifafræði
verkaskólans, sýnir handtökin við ristu, en strengir og torfur voru áður ristar
eða þjóðfræði. „Við höfum líka tekið
með tor á
Myndir / Fornverkaskólinn.
á móti erlendum hópum, sér í lagi frá
Skotlandi, en við erum þátttakendur
í verkefni í samstarfi við menningarstofnanir þar í landi sem senda til
okkur nemendur. Erlendir þátttakendur vinna oft að einhverju leyti
við hefðbundið byggingarhandverk
eða í menningargeiranum.“
Nemendur þekki hefðbundin
vinnubrögð við íslenskt
byggingahandverk
Þeir sem hafa kennt á námskeiðum
Fornverkaskólans hafa unnið að
vernd og viðhaldi gamals handverks, kennslu í torf- og grjóthleðslu
og grindarsmíði svo eitthvað sé
nefnt, en verkefnastjórn hefur verið
í höndum starfsfólks Byggðasafns
Skagfirðinga. „Markmið skólans
hefur frá upphafi verið að bjóða
upp á námskeið sem miða að því
að útskrifa nemendur sem þekkja
til hefðbundinna vinnubragða við
íslenskt byggingahandverk, einkum
torfskurð, torf- og grjóthleðslu og
trésmíði. Einnig var hugmyndin að
nemendur fengju hagnýta þekkingu
á einkennum, þróun og varðveislu
mannvirkja og búsetulandslags
til íslenskrar sveitar,“ segir Inga
Katrín.
„Forsendur Fornverkaskólans
byggja á þeirri hugmyndafræði að
handverk og handverksmenning
lifir aðeins eins lengi og fólkið
sem þekkir hana og kann að nota
hana. Byggingarefni til forna, torf,
tré og grjót, hafa mislangan líftíma
en almennt þarf að endurbyggja hús
úr slíkum efnum á nokkurra áratuga fresti og viðhalda þeim örar.

l m ruhnausa ar að
stinga upp með s ó
áður fyrr var notast
u og un irristuspaða,
við spaða, rekur eða
en
pála. Hnausana þarf
yt a að yggingunni,
síðan að
n með
gin um tra tors og vag
með han og hesta
ns, en áður yrr
i

Frá vinstri: Arnar Pálsson, Sigurður Marz Björnsson (Sigurður og Kristín
óhanns óttir, á en ur og eigen ur yrfingsstaða, ha a veitt ver e ninu
dygga aðstoð í gegnum árin), Þórarinn Jónsson, Martin Krempa, Snjólaug
M. Jónsdóttir, Ingibjörg Jónsdóttir og Hermann Jónsson.

Handverksþekking skiptir höfuðmáli fyrir viðhald hefðbundinna
bygginga.“
Tyrfingsstaðir
Fornverkaskólinn hefur haft torfbæjarheild til afnota frá árinu 2006
þegar samkomulag þar um var
undirritað við eigendur bæjarins
Tyrfingsstaða á Kjálka í Skagafirði.
Þar standa enn nokkur torfhús, híbýli, fjós, hlaða, hænsnakofi, smiðja
og nokkur fjárhús.
Húsin voru í notkun langt
fram eftir 20. öld og búið var í
gamla bænum til ársins 1969.
Inga Katrín segir húsin skapa einstaka minjaheild frá fyrri hluta 20.
aldar. Tilgangur Tyrfingsstaðaverkefnisins svonefnda hafi verið

Hópurinn á námskeiðinu tók að sér það verkefni að hækka veggi fjóshlöðunnar sem stendur norðan við gamla bæinn.

að læra að gera við og endurhlaða með torfi og grjóti og á
sama tíma að endurheimta hina
merku bæjarmynd sem stendur á
Tyrfingsstöðum. „Við höfum frá
árinu 2007 haldið ýmiss konar
námskeið í torfhleðslu, grjóthleðslu
og grindarsmíði bæði fyrir íslenska
og erlenda þátttakendur og nú er
endurbygging og lagfæring húsanna á staðnum langt komin.
Enn eru þó til staðar viðfangsefni
til námskeiðshalds og við stefnum
að því að halda námskeiðum áfram
á meðan verkefni leyfa,“ segir Inga
Katrín.

Fagmannlega staðið að verki.

Hlaðan verður
áfram viðfangsefni
Síðasta námskeið var haldið í september síðastliðnum, en kennari á
námskeiðinu var Helgi Sigurðsson
frá Fornverki ehf. Verkefnið sem
hópurinn á námskeiðinu tók að sér
var að hækka veggi gömlu fjóshlöðunnar sem stendur norðan við
gamla bæinn. Inga Katrín segir að
hlaðan hafi verið og verði áfram
viðfangsefni á námskeiðum, enda
um háa og öfluga veggi að ræða.
Á námskeiðinu fengu þátttakendur fræðslu um efnisval og sýnikennslu um efnistöku, þeir stungu
upp hnausa og fengu að spreyta sig
á ristu strengja og torfa með torfljá.
„Það voru allir ánægðir að loknu
námskeiði en þá höfðu verið hlaðnar
nokkrar raðir ofan á veggi hlöðunnar,“ segir hún.
/MÞÞ

ornver as ólinn he ur ha t tor
arheil að yrfingsst ðum á ál a
agafirði að náms eiðsvettvangi un an arin
ár
yrfingsst ðum
stan a enn no ur tor h s, t h li, ós, hlaða og no ur árh s
ið
var gamla
num til ársins

orfi e ið á hleðslustað
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Framkvæmdastjóri Bústólpa liðtækur ljósmyndari:

Sýndi og seldi ljósmyndir og styrkti
smíði á risakúnni Eddu
Þetta gekk frábærlega vel, betur en
ég nokkurn tíma þorði að vona,“
segir Hólmgeir Karlsson, sem
sýndi ljósmyndir í listaskálanum
á Brúnir horse í Eyjafjarðarsveit
tvær helgar í október. Myndirnar
voru til sölu og fór andvirðið í
að styrkja söfnun vegna smíði á
risakú sem verður nýtt kennileiti
í sveitarfélaginu.
Hólmgeir seldi 71 mynd og lagði
söfnuninni til 753.700 krónur. Alls
hafa safnast tæpar 4 milljónir króna
en heildarkostnaður við verkefnið
nemur um 5 milljónum króna.
Ljósmyndun hefur verið áhugamál Hólmgeirs frá unga aldri og
hefur hann lengi gælt við að halda
sýningu á myndum sínum. „Ég hef
aldrei haft löngun til að selja myndirnar mínar eða fá pening fyrir þær,
mér finnst svo mikið frelsi fólgið í
því að eiga ljósmyndun fyrir áhugamál. Frelsið sem fylgir því að ekkert
reki mann áfram nema gleðin við

Hólmgeir Karlsson við opnun sýningarinnar. Hann seldi 71 mynd og fékk
fyrir 753 þúsund krónur sem hann gefur í verkefni sem unnið er að í Eyjafjarðarsveit, smíði á risakú sem ber heitið Edda.
Svona er fyrirhugað að risakýrin Edda muni líta út.

að taka góða mynd er mér svo dýrmætt,“ segir Hólmgeir.
Nýtt kennileiti í Eyjafjarðarsveit
Um skeið hefur verið unnið að því
að útbúa risakú, Eddu, og koma

fyrir sem nýju kennileiti í einu
helsta mjólkurframleiðsluhéraði
landsins. Hólmgeir segir fjármögnun verksins byggja á því að
takist að safna fyrir smíðinni. „Mér
fannst söfnunin ekki ganga nógu
hratt og að hana vantaði athygli, þá
fékk ég þessa hugmynd að halda
sýningu, selja myndir og láta söluandvirðið renna óskert til styrktar
smíði á Eddu,“ segir Hólmgeir,
sem ámálgaði hugmyndina við
Hugrúnu Hjörleifsdóttur og Einar
Gíslason á Brúnum. „Þau tóku
mér strax opnum örmum, lögðu
til sýningarsalinn og hjálpuðu
mér að láta hugmyndina verða að
/MÞÞ
veruleika.“

Beate Stormo, eldsmiður í Kristnesi, ásmt Hólmgeiri á opnun sýningarinnar á Brúnum um fyrri helgi. Beate smíðar Eddu, risakú sem verður nýtt
kennileiti í Eyjafjarðarsveit, og Hólmgeir styrkir smíðina með söluandvirði
ljósmynda sinna.

Fjölmenni leit inn á opnun, gerði sér veitingar að góðu og skoðaði ljósmyndir.

Nýja húsið í Hveragerði er allt hið glæsilegasta og til mikils sóma fyrir Veitur.
Heildarkostnaður við byggingu hússins er um 290 milljónir króna.

Thermomix®TM6
Það er ekkert mál
að elda frá grunni

Veitur á Suðurlandi í nýtt húsnæði
Veitur hafa tekið í notkun nýja
aðstöðu fyrir umfangsmikla starfsemi sína á Suðurlandi.
Nýja byggingin, sem er í
Vorsabæ 9 í Hveragerði, gjörbyltir aðstöðu starfsfólks sem býr og
starfar á Suðurlandi enda er það sérhannað fyrir veiturekstur samkvæmt
tilkynningu frá fyrirtækinu.
Heildarstærð hússins er 446 m2
sem skiptist í skrifstofuhluta og
verkstæðishluta, allt á einni hæð.
Í skrifstofuhlutanum eru skrifstofur, vinnuherbergi og fundarað-

staða auk kaffiaðstöðu fyrir starfsfólk og búningsherbergi.
Verkstæðishlutinn skiptist í lager
og almennt verkstæði með loftræstiklefa, tæknirými og inntaksrýmum.
Húsið er byggt af Viðskiptaviti
ehf. og skrifstofuhluti þess uppsteyptur en iðnaðarhlutinn úr
burðarvirki úr límtré ásamt yleiningum frá Límtré Vírnet. Mikil
áhersla var lögð á að hljóðvist
væri sem best og að auðvelt væri
að breyta skipulagi eða stækka
byggingu síðar.
/MHH

Lely Center Ísland
Landbúnaðarleikföng

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

ELDHÚSTÖFRAR EHF.
SÍÐUMÚLI 29 108 REYKJAVÍK
INFO@ELDHUSTOFRAR.IS
THERMOMIXICELAND
THERMOMIX Á ÍSLANDI
ICELAND.THERMOMIX.COM
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Samningurinn undirritaður á aðalskrifstofu Skógræktarinnar í liðinni viku. Frá
vinstri eru Gunnlaugur Guðjónsson, sviðsstjóri rekstrarsviðs Skógræktarinnar,
Páll Snorrason, framkvæmdastjóri rekstrar- og fjármálasviðs Eskju, Þröstur
Eysteinsson skógræktarstjóri, Erna Þorsteinsdóttir, stjórnarformaður Eskju,
og Sigrún Ísaksdóttir, skrifstofustjóri hjá Eskju.

Eskja bindur kolefni á ábyrgan
hátt með skógarkolefni

Þrír verðlaunahafar með bestu gimbrar sýningarinnar, frá vinstri, Óskar Snorri Óskarsson, Hruna, Atli Geir Scheving,
Hrafnkelsstöðum og Grímur Guðmundsson, Ásatúni.
Myndir / Magnúr Hlynur Hreiðarsson

Glæsileg hrútasýning á Flúðum
„Sýningin tókst mjög vel, hér var
mikið af fólki að fylgjast með og
bændur og búalið komu með brot
af því besta úr fjárhúsunum sínum
á sýninguna.

Allur áhugi á sauðfjárrækt hér
í sveitinni og víðar um landið er
greinilega að vaxa mjög mikið,
sem er algjörlega frábært,“
segir Árni Þór Hilmarsson, for-

maður Sauðfjárræktarfélags
Hrunamanna, en félagið stóð fyrir
glæsilegri hrútasýningu í reiðhöllinni á Flúðum laugardaginn 16.
október.
/MHH

Forystufé vakti mikla athygli gesta.

Jökull Helgason
á Ósabakka og
igurfinnur ar arson voru dómarar
dagsins.
Stjórnarmenn í Sauðfjárræktarfélagi Hrunamanna
klæddu sig upp á í tilefni dagsins. Frá vinstri, Atli
Geir Scheving, Óskar Hafsteinn Óskarsson og
Árni Þór Hilmarsson, formaður.

Sigurður Ingi Jóhannsson, ráðh
erra í
Syðra Langholti, og presturinn í
sveitinni,
Óskar Hafsteinn Óskarsson í Hrun
a, voru
að sjálfsögðu mættir á hrútasýn
inguna.

Sjávarútvegsfyrirtækið Eskja
á Eskifirði hefur samið við
Skógræktina um að þróa kolefnisverkefni í landi jarðarinnar
Freyshóla á Fljótsdalshéraði. Þar
hyggst fyrirtækið binda kolefni
með nýskógrækt á um 30 hektara svæði. Gróðursetningu á að
ljúka vorið 2023 og með verkefninu verða til vottaðar kolefniseiningar sem tryggja ábyrga kolefnisbindingu á móti samsvarandi
losun vegna starfsemi Eskju.
Með þessu verður Eskja fyrsta
sjávarútvegsfyrirtækið sem ræðst
í ábyrga kolefnisjöfnun samkvæmt kröfum Loftslagsráðs að
því er fram kemur í tilkynningu frá
Skógræktinni.
Hlutverk Skógræktarinnar
er að gera ræktunaráætlun fyrir
svæðið, verkefnalýsingu fyrir
kolefnisverkefnið ásamt kolefnisspá
og kostnaðaráætlun til 50 ára.
Verkefnið skal fullnægja kröfum
Skógarkolefnis þannig að það sé
tækt til vottunar óháðs vottunaraðila
til skráningar í Loftslagsskrá Íslands.
Loks veitir Skógræktin aðra ráðgjöf
sem Eskja kann að óska eftir við
þróun verkefnisins.
Framkvæmdir hefjast næsta vor
Gert er ráð fyrir að undirbúningi
ljúki fyrir árslok og framkvæmdir
hefjist næsta vor með undirbúningi
lands. Gróðursett verður í byrjun og
lok næsta sumars og gróðursetningu
lýkur vorið 2023. Þá verður fullgróðursett í svæðið og við tekur vaxtartími skógarins með reglulegum
úttektum. Gangi allt að óskum verða
fyrstu vottuðu einingarnar til að
fimm árum liðnum frá því að gróðursetningu lýkur.
Aðgerðir til að draga úr
umhverfisáhrifum starfseminnar
Eskja sérhæfir sig í veiðum og
vinnslu á uppsjávarfiski sem ýmist
eru frystar eða framleitt úr hágæða

rá s ifirði

fiskimjöli og lýsi. Fyrirtækið
hefur á undanförnum árum ráðist
í ýmsar aðgerðir til að draga úr
umhverfisáhrifum starfsemi sinnar
en nú er landvinnsla félagsins knúin
rafmagni. Sem dæmi má nefna að
félagið byggði uppsjávarfrystihús
2016 og flutti þar með frystingu
sjávarfangs af sjó og í land þar sem
notað er rafmagn í stað olíu. Árið
2012 var mjöl- og lýsisvinnsla Eskju
rafvædd að fullu. Við endurnýjun
skipaflota hefur Eskja lagt og mun
leggja áherslu á sparneytnari skip
og draga markvisst úr olíunotkun
fyrirtækisins.
Eskja hefur nú hafið útgáfu á
árlegri samfélagsskýrslu þar sem
notuð eru viðmið Global Reporting
Initiative um samfélagslega ábyrgð.
Kolefnisspor er mælt samkvæmt forskrift SFS/Nasdaq. Með þessu eykur
fyrirtækið gagnsæi í starfseminni,
m.a. með því að gefa upplýsingar
um umhverfisáhrif og mótvægisaðgerðir og gera grein fyrir árangri í
umhverfismálum.
Dregið úr losun
eins og mögulegt er
Ábyrg kolefnisjöfnun er í góðu samræmi við þessi markmið Eskju. Í
henni felst að dregið sé úr losun eins
og mögulegt er á hverjum tíma. Með
bindingarverkefnum er einungis
unnið á þeirri losun sem ekki er
hægt að stöðva að svo stöddu. Til að
ferlið standist álit Loftslagsráðs um
ábyrga kolefnisjöfnun er mikilvægt
að farið sé eftir vönduðu regluverki
eða gæðakerfi, árangur verkefnisins sé metinn af sérfræðingum og
allt ferlið að lokum vottað af óháðu
vottunarfyrirtæki. Skógarkolefni er
þess háttar regluverk eða gæðakerfi.
Verkefni sem unnin eru samkvæmt
því eru skráð í Loftslagsskrá Íslands
og eftir tiltekinn tíma verða til vottaðar kolefniseiningar sem telja má
fram á móti losun eða versla með
líkt og verðbréf þar til ákveðið er
að nota þær á móti losun.
/MÞÞ

Mynd / HKr.
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Tíndu stafafuruköngla og söfnuðu fyrir snjótroðara
Skógræktarfélag Eyfirðinga safnar nú af kappi fyrir nýjum snjótroðara en tæpar 6 milljónir króna
eru komnar í söfnunarsjóðinn eftir
að félagið fékk 2 milljónir króna
úthlutað úr pokasjóði í liðinni
viku. Troðarinn sem skógarmenn
nyðra hafa augastað á kostar um
35 milljónir króna. Gamli troðarinn sem þjónað hafði skíðagöngufólki dyggilega í áraraðir lagði upp
laupana í fyrravor.

Efnt var til fjáröflunarátaks á
dögunum til að styrkja söfnunina, en hátt í 50 manns mættu
með góða skapið í farteskinu í
Laugalandsskóg á Þelamörk og
söfnuðu stafafurukönglum.
Áður en haldið var út í skóg
fræddi Valgerður Jónsdóttir hjá
Skógræktinni viðstadda um mismunandi kvæmi stafafuru og
hvernig þekkja má tveggja ára
köngul. Eftir fræðsluna hélt fólk

út í skóginn þar sem búið var að
fella stöku tré en einnig var hægt
að teygja sig upp í greinar og tína.
Hópurinn náði um eitt hundrað
kílóum af könglum, hreinsuðum og

Góð mæting var í Laugalandsskóg en þar sem ekki allir komu alveg á sama
tíma er heildartala á reiki – en á milli 40 og 50 manns mættu. Valgerður frá
Skógræktinni fræðir um mismunandi kvæmi (uppruna) stafafuru og hvernig
maður þekkir tveggja ára köngul frá öðrum.

Afrakstur dagsins, 100 kg!
Það er einn tíundi af því
tonni sem Skógræktin þarf
þetta árið.

vel völdum. Um 200 þúsund krónur fást fyrir könglana sem leggjast
beint inn á söfnunarreikning fyrir
snjótroðara.
Söfnuninni lýkur 22. febrúar

2022 og verður nú farið á fullt við
að vekja athygli á málinu, m.a.
biðlað til sveitarfélaga, fyrirtækja
á svæðinu og sótti í ýmsa sjóði.
/MÞÞ

limtrevirnet.is

FALLEGAR
HURÐIR SEM
ÞÚ GETUR
TREYST
Traustar bílskúrs- og
iðnaðarhurðir frá Lindab
og Krispol

Klifrað eftir könglum.

Lely Center Ísland

Áratugareynsla við íslenskar aðstæður

Uppsetning í boði á hurðum og viðbótarbúnaði

Stuttur afgreiðslutími og fjölbreytt úrval

Margir litir og fylgihlutir í boði

skoðaðu úrvalið limtrevirnet.is

STARTARAR
gerðir dráttarvéla

Aðalnúmer: 412 5300 | Söludeild: 412 5350 | Netfang: sala@limtrevirnet.is
Söluskrifstofur: Lynghálsi 2, 110 Reykjavík | Borgarbraut 74, 310 Borgarnes

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

ÞAÐ TEKUR AÐEINS UM 30 SEK.
AÐ SKIPTA UM POKA

SJÁLFBÆR FLOKKUN
SORPS ER KRAFA
Paxxo Longopac ﬂokkunarkerﬁð er byltingarkennd lausn
í sjálfbærri ﬂokkun. Paxxo er sænskur framleiðandi
í fremstu röð á sínu sviði í heiminum.
Nánari upplýsingar á www.paxxo.is

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

OPIÐ ALLA
VIRKA DAGA
KL. 8–17
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Nemendur í þriðja bekk Egilsstaðaskóla:

Mikill áhugi fyrir að safna birkifræi

Nemendur í þriðja bekk í Egilsstaðaskóla söfnuðu birkifræi og tóku þátt í átaki Landgræðslunnar
og Skógræktarinnar sem felst í að breiða út birkiskóga landsins.

Þröstur Eysteinsson skógræktarstjóri tekur við fræinu og lofaði að koma því fyrir á góðum stað
í nágrenninu.
Myndir / Vefsíða Egilsstaðaskóla.

Nemendur í þriðja bekk í Egilsstaðaskóla söfnuðu birkifræi
og tóku þátt í átaki Landgræðslunnar og Skógræktarinnar
sem felst í að breiða út birkiskóga landsins.
Fræinu sem börnin söfnuðu verður dreift á Egilsstaðahálsi.
Fram kemur á vef skólans ekki hafi verið verið leitað langt yfir
skammt enda engin ástæða til ef gott birki er innan seilingar.
Á skólalóðinni fundust birkitré sem voru alþakin þroskuðum
reklum. Krakkarnir sýndu söfnuninni mikinn áhuga og var
hvert boxið á fætur öðru fyllt og tæmt í poka.
Í framhaldinu var næsta skref að heimsækja Þröst Eysteinsson
skógræktarstjóra þar sem pokinn var afhentur. Í honum reyndust
vera alls 947 grömm af fræi.
Stuðla að betri framtíð
Skógræktarstjóri lofaði að sjá til þess að fræið yrði þurrkað og
fundinn góður staður til að sá því svo nýr skógur geti vaxið upp.
Ætlunin er að sá því beint í jörð upp með Egilsstaðahálsi í
átt að Rauðshaug. Þannig gagnast þetta í nágrenni Egilsstaða
og þar með hafa nemendurnir ungu stuðlað að betri framtíð í
umhverfi sínu.
/MÞÞ

Ekki þurftu krakkarnir að fara langt eftir fræinu, sem nóg var af á trjánum á skólalóðinni.

TAXFREE OG KAUPAUKI
24. - 31. október

+

Arctic Flower Serum í kaupauka
þegar verslað er yfir 15.000 kr
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TIL SÖLU - GEYMSLUR – HVERAGERÐI
Stærð 43,1 fm. Verð 11.900.000 kr.
Nánari upplýsingar hjá BYR FASTEIGNASÖLU
s. 483-5800

ttað

Mynd / MÓH

rey um

Ráðstefna Circumpolar Agricultural Association í Færeyjum:

Beina sjónum að jaðarsvæðum
landbúnaðar á norðurheimskauti
Framlag bænda á norðurslóðum
til áskorana sem fylgir loftslagsbreytingum geta skipt sköpum
bæði fyrir kolefnisbindingu jarðar og fæðuframleiðslu í framtíðinni. Þótt áskoranir landbúnaðar á jaðarsvæðum í norðri
séu fjölþættar munu veðurfarsbreytingar opna fyrir möguleika
og tækifæri sem rýna þarf í.
Tróndur Leivsson, yfirmaður
Landbúnaðarstofnunar Færeyja
og forseti samtakanna Circumpolar
Agricultural Association (CAA),
var á dögunum staddur hér á landi
til að taka þátt í pallborðsumræðum
um fæðuöryggi á norðurslóðum í
ljósi loftslagbreytinga á ráðstefnunni Arctic Circle í Hörpu.
„Sama hver ber ábyrgð á loftslagsbreytingum, þá verðum við að
horfast í augu við þær. Það kom
mér á óvart þegar ég sótti Arctic
Circle árið 2018 að þar var nær
engin umræða um landbúnað í
því ljósi. Það er hins vegar ljóst
að veðurfarslegar breytingar munu
hafa áhrif á bæði plöntur og dýr,
en þær munu einnig leiða af sér
möguleika sem vert er að kanna,“
segir Tróndur og tekur dæmi um
fóðurplöntur.
„Þær eru ein áhrifaríkasta
kolefnisbinding sem við vitum um.
Þær nota sólarljósið, binda kolefni,
framleiða fóður sem dýrin nota sem
mennirnir nýta. Þá er ljóst að nýtt
landflæmi kallar á aðgerðir sem
geta byggt á aldarlangri reynslu
okkar í grasnytjum. Norðurslóðir
ættu að geta orðið leiðandi svæði
í því verkefni sem við stöndum
frammi fyrir.“

K7000 Ring 27cm
Sögunardýpt 27cm

DM400 kjarnaborvél
Hámark: 350mm

*verð miðast við að yfirtekin sé vsk kvöð að fjárhæð 1.700.000,-.

Lely Center Ísland

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

rón ur eivsson, yfirmaður an
naðarsto nunar
samta anna ir umpolar gri ultural sso iation

rey a og orseti
Mynd/ghp

Samtök jaðarsvæða landbúnaðar í
norðri, Circumpolar Agricultural
Association (CAA), voru stofnuð
árið 1995 en markmið þeirra er fyrst
og fremst að skipuleggja reglulegar
landbúnaðarráðstefnur.
Næsta samkoma mun fara fram
í Þórshöfn, höfuðborg Færeyja, í
byrjun júlí á næsta ári. Yfirskrift
ráðstefnunnar snýr að framlagi
búskapar á norðurslóðum til sjálfbærra staðbundinna lífhagkerfa.
Skapaður verður umræðuvettvangur um þá möguleika sem
opnast þegar ný landflæði skapast
vegna loftslagsbreytinga. Einnig
mun dagskráin innihalda málþing
um samspil ferðaþjónustu og stað-

bundinnar framleiðslu, möguleika
tæknivæðingar á aukið aðgengi að
mörkuðum sem og lýðfræðilega
dreifingu á norðurslóðum út frá
jafnrétti kynjanna.
Meðal aðalefnisþátta ráðstefnunnar eru plöntukynbætur og genafjölbreytileiki. Tróndur segir það
nokkurt hitaefni enda sé nauðsynlegt að viðhalda og vernda erfðaefni
frá villtum forfeðrum þeirra nytjaplantna sem jarðrækt byggir á í dag.
Ráðstefnan verður opin öllum
en Tróndur segist búast við að um
200 manns verði þar samankomin.
„Þetta er hvorki stíf vísindasamkoma
né pólitískur vettvangur, heldur góð
samsuða sem hefur það að markmiði
að stuðla að áhuga á landbúnaðarmálum á norðurslóðum.“
/ghp

FS400 LV
Sögunardýpt 16,5cm

Steinsagarblöð
og kjarnaborar

Þverfaglegur samstarfsvettvangur

LF75 LAT
Jarðvegsþjappa
Þjöppuþyngd 97 kg
Plata 50x57cm

Husqvarna K770
Sögunardýpt 12,5cm

Hrossabændur um allt land
óska eftir hryssum
Mega vera allt að fimmtán vetra

Greiðum 40.000 kr. án vsk. fyrir hryssuna
og sækjum frítt.
Hafið samband við okkur og við tengjum þig við næsta bónda
og aðstoðum við að ganga frá kaupunum.
Upplýsingar gefnar um netfangið hryssa@isteka.com eða í síma
581-4138 (9-15 virka daga)

Geymið auglýsinguna!
Hryssur eru greiddar eftir reikningi og eftir umskráningu í WorldFeng.

Allt fyrir
atvinnumanninn
Steinsagir – Kjarnaborvélar – Gólfsagir

MHG Verslun ehf / Víkurhvarﬁ 8 / 203 Kópavogi / S: 544-4656 / mhg.is
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SKÓGRÆKT

LANDGRÆÐSLA

Kemba og þéla herja á íslenska birkistofninn:

Mögulegur innflutningur sníkjuvesputegunda til höfuðs óværu í birkitrjám
Guðrún Hulda Pálsdóttir
gudrunhulda@bondi.is
Birkitré hafa í auknum mæli
orðið fyrir skemmdum vegna
ágangs birkikembu og birkiþélu.
Mögulegur innflutningur á sníkjuvesputegundum sem eiga í ógnarjafnvægissambandi við óværuna
gæti dregið úr útbreiðslu hennar.
Birkikemba er smágerð fiðrildategund sem fannst fyrst hérlendis
árið 2005 í Hveragerði en hefur
nú dreift sér víða. Útbreiðslusvæði
hennar er frá Kirkjubæjarklaustri
suður fyrir landið í Borgarfjörð.
Hún finnst einnig sums staðar á
Vestfjörðum, í Skagafirði, Eyjafirði
og á Húsavík.
Birkiþéla er blaðvesputegund og
þótt hún hafi fundist hér fyrst um
það bil áratug síðar en birkikemban, eða árið 2016, hefur hún dreift
sér hraðar og finnst hún nú í öllum
landshlutum.
Þessar tvær óværur hafa leikið íslensk birkitré grátt á undanförnum árum og telur Bryndís
Hrafnkelsdóttir, sérfræðingur hjá
Skógræktinni, að bregðast þurfi við
útbreiðslu hennar.
„Birkikemba og þéla eiga það
sameiginlegt að éta innan úr laufblöðum birkis með þeim afleiðingum að þau verða á endanum brún og
þenjast út. Þessar tvær nýju tegundir
skipta með sér sumrinu, birkikemban byrjar á vorin og tekur þélan svo
við á haustin. Þannig að á árum þar
sem það eru faraldrar fær birki lítinn frið. Þegar birkið verður svona
brúnt yfir sumarið nær það minni
ljóstillífun og hefur minni orku til
að búa sig undir veturinn. Fyrir utan
sjónrænan skaða held ég að þetta
hafi alveg örugglega áhrif á þætti
eins og vöxt og fræframleiðslu en
hvort að þetta muni drepa mikið af
trjám er ekki enn vitað,“ segir hún.
Fordæmi frá Kanada
Birkikemba og birkiþéla finnast víða
í Evrópu en virðast ekki valda jafn
miklum skaða á birkinu þar að sögn
Bryndísar.
„Þess vegna hlýtur eitthvað að
vera öðruvísi í umhverfinu hér
sem gerir það að verkum að þessar
tegundir ná meiri þéttleika hérlendis.
Þetta stafar mjög líklega að hluta
til af því að við höfum ekki sömu
náttúrulegu óvini þessara skaðvalda
sem halda stofninum niðri erlendis.“
Því hafa verið á lofti hugmyndir um hvort hugsanlega sé hægt að
flytja inn náttúrulegar varnir til þess
að halda stofni þessara meindýra
niðri.
„Sníkjuvespur eru ein tegund af
náttúrulegum óvinum sem eru mikilvægar víða til að halda niðri stofnum
meindýra. Það gera þær með því að
láta afkvæmi sín éta meindýrið, til
dæmis með því að verpa innan í lirfur þess,“ segir Bryndís og kynnir til
sögunnar tvær slíkar sníkjuvespur.
„Gott dæmi um vel heppnað
inngrip er innflutningur á tveimur vesputegundum, Lathrolestes
nigricollis og Grypocentrus albipes,
í Kanada í lok síðustu aldar í þeim
tilangi að reyna að halda niðri

ir i em a er smágerð fiðril ategun sem annst yrst h rlen is árið
haustin te ur lan við annig að tr á o t l tinn rið yrir óv rum

veragerði en he ur n

rei t s r v ða

n yr ar að her a á ir i á vorin
Myndir/Brynja Hrafnkelsdóttir

nokkrum blaðvesputegundum sem
herjuðu á birki. Þessar blaðvesputegundir hegða sér eins og birkikemban og birkiþélan gera á Íslandi,
það er að segja, éta innan úr laufi
birkisins. Þetta leiddi til að sníkjuvespurnar náðu að fjölga sér og
halda enn þá í dag nokkrum alvarlegum blaðvesputegundum niðri.“
Áhættumat undanfari
innflutnings
Mjög strangar reglur lúta að innflutningi á skordýrum sem geta lifað
utandyra á Íslandi og segir Bryndís
að meta þyrfti áhrif sníkjuvespu á
vistkerfi Íslands áður en ráðist yrði
í slíkan innflutning.
„Það þarf til dæmis að ganga úr
skugga um að nýjar tegundir muni
ekki hafa neikvæð áhrif á aðrar
lífverur, til að mynda þá fáu náttúrulegu óvini sem við höfum hérna
fyrir eða aðrar skordýrategundir.
Til að ganga úr skugga um að svo
sé ekki er gert áhættumat þar sem
metið er hvað gæti gerst og hverjar
afleiðingarnar verða. Ef svo fer að
leyfi fæst fyrir innflutningi þarf að
finna fyrirtæki úti sem er tilbúið að
selja okkur og fjölga viðkomandi
tegund og svo þarf að reyna á hvort
tegundin nái að lifa og fjölga sér á
Íslandi.“
Hún segir að nú þegar séu
þreifingar hafnar við samstarfsaðila í
Kanada sem tóku þátt í sambærilegum mótvægisaðgerðum þar.
„Við teljum mjög mikilvægt að
láta reyna á þetta ferli og þótt það
fáist leyfi eða ekki þá er gott að
vera komin með einhverja reynslu
af þessu fyrir þau vandamál sem
koma upp í skógrækt í framtíðinni.“

á bbl.is og líka á Facebook

ryn a

ra n els óttir, s r r ðingur h á

ógr

tinni

ótt h n hafi un ist h r yrst um
áratugi s ðar en ir i em an he ur
ir i la rei t s r hraðar og finnst
h nn
llum lan shlutum

ir i em a og la eiga að sameiginlegt að ta innan r lau l ðum ir is með eim a eiðingum að au verða
á en anum r n og en ast t
s oða s r r ðingar m gulegan inn utning á l r num v rnum
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LÍF

RAFGEYMAR

STARF

Græjurnar þurfa að komast í gang!
Rafgeymar í allar gerðir farartækja

Feðgarnir Kristinn Jónsson og Benjamín Kristinsson við bátinn með 40
ára millibili.

Síðasti báturinn úr rekavið

Nýr safngripur hefur bæst við
safnasvæði Byggðasafnsins í
Húnaþingi vestra þegar báturinn
Örkin var sett þar niður.
Báturinn er í eigu Guðjóns
Kristinssonar frá Dröngum en
smíðaður af föður hans, Kristni
Jónssyni í fjárhúsunum á Seljanesi.
Hann lauk við smíði bátsins árið
1981. Um er að ræða merkilegan
bát að því er fram kemur á vefsíðu
Húnaþings vestra þar sem sagt er frá

þessu. Örkin mun samkvæmt bestu
heimildum vera síðasti báturinn sem
smíðaður var úr rekavið. Örkin var
síðast gerð út á handfæri og reyndist
gott og farsælt aflaskip.
Guðjón hefur lánað safninu bátinn og mun Örkin ugglaust draga
að sér athygli vegfarenda og gesta
safnsins. Benjamín safnvörður tók
vel á móti Örkinni enda gjörkunnugur hverju borði og saum í handaverki
föður hans.
/MÞÞ

Sendum um land allt
NÝTT: Vefverslun www.skorri.is

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

Næsta blað kemur út 4. nóvember

STARFSMAÐUR
TÖLVUÞJÓNUSTU
Landbúnaðarháskóli Íslands óskar eftir
einstaklingi í fullt starf við tölvuþjónustu
á Hvanneyri.
HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ
•

Uppsetning og uppfærsla á tölvum starfsmanna og nemenda

•

Viðhald og eftirlit með tölvum og hugbúnaði skólans

•

Aðstoð við starfsmenn og nemendur

•

Önnur tilfallandi verkefni

LOFTPRESSUR
Í HÆSTA GÆÐAFLOKKI
Við bjóðum upp á allar stærðir
og gerðir af Ingersoll Rand loftpressum.
Mjög hjóðlátar og einfaldar í viðhaldi.
Bjóðum upp á þjónustusamninga og leggjum mikla áherslu
á að veita góða viðgerðar- og varahlutaþjónustu.
Gerðu kröfur - hafðu samband við Gunnar
í síma 590 5135 og kynntu þér þína möguleika.

HÆFNISKRÖFUR
•

Menntun sem nýtist í starfi

•

Góð þekking og reynsla af tölvuvinnslu
og Microsoft hugbúnaði skilyrði

•

Þekking á kennslukerfum s.s. Uglu og Canvas æskileg

•

Þekking á Microsoft AD og rekstri netkerfa æskileg

•

Góð þjónustulund, frumkvæði og samskiptahæfni skilyrði

FREKARI UPPLÝSINGAR UM STARFIÐ
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Sameyki hafa gert.
Starfshlutfall er 100%.
UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 4. NÓVEMBER 2021
Nánari upplýsingar veitir Guðjón Helgi Þorvaldsson - gudjon@lbhi.is
Guðmunda Smáradóttir - gudmunda@lbhi.is - 433 5000
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Nánar á lbhi.is/storf

LANDBÚNAÐARHÁSKÓLI ÍSLANDS

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

LBHI.IS | 433 5000
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Á FAGLEGUM NÓTUM

Leiðin að nýjum lausnum – greinaröð um skæðasta sauðfjársjúkdóm Íslands:

Riða er hvorki mæðiveiki né fjárkláði
Í hvaða líkamsfrumum finnst príonpróteinið helst?

seinna

1878

æði

heilahlutar

1973
1970

fssv

ha
upp

1953
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in

gu
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19

80

heimildir: kort eftir Guðmund
Georgsson (2004); bændur á
Norðurlandi vestra (2020/21)

Hvorki baktería, veira né skordýr
Snúum okkur fyrst að þeirri spurningu hvað riðuveiki er. Það sem gerir
hana svona hættulega er að hún er
hvorki mæðiveiki né fjárkláði, þ.e.
það er hvorki baktería, veira né skordýr sem veldur henni, heldur prótein.
Nánar tiltekið „príonprótein“ sem
finnst eðlilega í svo gott sem öllum
spendýrum.
Þetta príonprótein getur aflagast,
orðið óeðlilega „seigt“ og tekur þess
vegna ekki lengur þátt í eðlilegri
líkamsstarfsemi. Þá fer allt í rugl í
líkamanum, sérstaklega í taugakerfinu og í heilanum. Ónæmiskerfið
bregst ekki við þar sem smitefnið
virðist „bara prótein“ sem líkaminn greinir ekki sem skaðvaldandi;
þess vegna er heldur ekki hægt að
þróa bólusetningu. Sjúkdómurinn er
ólæknandi og leiðir alltaf til dauða.
Jafnframt er aflagaða príonpróteinið
mjög lífseigt í umhverfinu, brotnar
ekki niður á eðlilegan hátt eins og

Klór 15 virkar
gegn riðusmitefni

Bara örfá sótthreinsiefni virka gegn
riðusmitefni. Spritt gerir próteinið meira
að segja enn seigara og einnig nær Virkon
ekki að eyðileggja það, sjóðandi vatn eða
þurr hiti heldur ekki! Á rannsóknarstofum
sem eru að vinna með riðusmitefni eru
aðallega notuð tvö efni til sótthreinsunar:
natríumhýpoklórít og vítissódi. Natríumhýpoklórít fæst sem “Klór 15” á bensínstöðvum og landbúnaðarvöruverslunum.
Blanda úr 1 litra af “klór 15” og 5 litrum
af köldu vatni hentar vel til sótthreinsunar, ef hlutirnir eru látnir liggja í henni í
a.m.k. 1 klukkutíma. Eftir það þarf að
skola hlutina vel með köldu vatni.
Ath: Ertandi! Notaðu sterka gúmmíhanska og hlífðargleraugu. Ókostur: Stál
ryðgar ef það er ekki ryðfrítt. En annars
er það örugg aðferð til sótthreinsunar.
Blandan geymist í allt að 4 vikur og það
má nota hana eins oft og maður vill á
meðan. Ekki hita upp eða geyma í hita,
annars myndast ertandi gufa!
langflestir sjúkdómsvaldar og stenst
langflest sótthreinsiefni.
Þetta útskýrir af hverju riða
kemur upp aftur og aftur, oft eftir
áratuga hlé, því smitefnið varðveitist t.d. í jarðveginum í mjög langan
tíma. Það útskýrir líka af hverju það
er ekki hægt að útrýma sjúkdómnum
með niðurskurði á þeim svæðum þar
sem riða hefur verið landlæg í 150 ár.
Riðuveiki var mjög lengi einungis til
í Skagafirði, Austur-Húnavatnssýslu
og vestanverðum Eyjafirði; hún
kom mjög líklega til landsins 1878

húð
júgur mör

1971

Riðuveiki á Íslandi –
þróun í grófum dráttum

1958

Smithættan er mest um sauðburð, sérstaklega ef ærnar eru að bera inni,
est l m smitast eint rá móðurinni
Mynd / Birgitta Lúðvíksdóttir

með hrút af Oxford-Down-kyni
sem kom víða við í Skagafirði.
(Athyglisvert: Á fyrsta heimabænum
hans, Veðramóti, hefur samt aldrei
komið upp riða!) Ekki fyrr en u.þ.b.
100 árum seinna breiddist hún út í
öðrum landshlutum.
Riða hefur aldrei komið
upp í Vestfjarðahólfi eystra, á
Snæfellsnesi, í Vestmannaeyjum,
í Öræfum og á ákveðnum hluta
Norðausturlandsins. Öll tilfelli síðustu árin áttu sér stað á „upphafssvæðinu“.
Stökkbreyting varð
svar náttúrunnar
En það vill svo heppilega til að riða er
einn af þeim örfáu smitsjúkdómum
þar sem erfðaefnið skiptir miklu
máli varðandi næmi gagnvart smiti.
„Náttúran“ þróaði örugga lausn
fyrir vandamálið: Príonpróteinið
tók stökkbreytingu á ákveðnum
stöðum þannig að það samanstendur
úr öðruvísi amínósýrum í kjölfarið.
Þar með „talar“ smitefnið og stökkbreytta príonpróteinið ekki lengur
sama „tungumál“ – þannig að smit
á sér ekki lengur stað eða í miklu
færri tilfellum. Í stuttu máli: Kindur
sem eru með svoleiðis stökkbreytt
príonprótein eru meira eða minna
riðuþolnar; þess vegna getur sjúkdómurinn horfið aftur úr hjörðinni.
Það eru þónokkur dæmi til hér á
landi um þetta fyrirbæri. En meira
um þetta seinna.
Sjúkdómahópurinn „TSE“
Helsta einkenni sjúkdómsins er að
heilinn verður holóttur og líkist
svampi. Þess vegna er hann kallaður „transmissible spongiform
encephalopathy“ (TSE) sem þýðir
„smitandi svampheilasótt“. Ef við
skoðum TSE á heimsmælikvarða,
þá er riða í sauðkindum elsti sjúkdómurinn af þessu tagi; fyrstu
skriflegar heimildir um hana eru frá
1738. Hann var sérstaklega þekktur
í Þýskalandi og á Englandi.
Miklu seinna var honum lýst
í geitum, 1942 í fyrsta skipti. Í
mannfólki greindist sjúkdómurinn
fyrst 1920 („Creutzfeldt-Jakob-

Heimild (breytt):
NCBI (sept. 2021)

sjúkdómur“, CJD og „Kuru“), en
ekki fyrr en í samhengi við kúariðu
í stórum stíl. Kúariða (BSE) var í
mikilli umræðu fyrir 20 til 30 árum
þegar nautgripir sem voru fóðraðar
með kjötmjöli veiktust og smituðu
mannfólk í kjölfarið sem borðaði
kjöt af sýktum nautgripum. Svo
getur riða komið upp í köttum,
minkum og meira að segja villtum hreindýrum. Sem betur fer eru
sauðfjárriða – og í mjög litlum
mæli CJD – einu sjúkdómarnir
af þessu tagi hér á landi; kúariða
finnst ekki og geitur hafa heldur
aldrei greinst með riðu. Það telst
auk þess svo gott sem víst að sauðfjárriða smitast ekki yfir á mannfólk; hún „talar“ bara ekki sama
„tungumálið“.
Príonpróteinið í
líkamanum og smitleiðir
Það er enn ekki alveg ljóst hvaða
tilgangi príonpróteinið þjónar í líkamanum. Það hafa til dæmis fundist
geitur í Noregi sem eru með það
mikið breytt príonprótein að það
„vantar“ í rauninni – en þessar
geitur eru samt heilbrigðar og
fjölga sér líka á eðlilegan hátt.
Með tilliti til sjúkdómseinkenna
og smitleiða er gott að vita hvar
þetta prótein finnst í líkamanum.
Myndin hér að ofan (heimild:
National Center for Biotechnology
Information, USA) sýnir að það
er mest útbreitt í heilanum (brain
stem, cerebellum, cerebrum,
hypothalamus, pituitary) en líka
í húðinni. Þetta útskýrir af hverju
alls konar truflanir í jafnvægiskerfinu og í geði eru dæmigerð
einkenni riðuveiki, en líka kláði.
Í minna mæli en samt talsverðum
finnst príonpróteinið líka í í júgri,
mör og skjaldkirtli.
Helsta smitleiðin virðist í
gegnum munninn, annaðhvort í
meltingarkerfið eða í vessakerfið
sem er tengt eitlunum. Í þessu samhengi skiptir beint smit frá móðurinni að lambinu mestu máli; það
er enn ekki vitað hvort þetta smit
á sér þegar stað í meðgöngu eða
þá við fæðingu og seinna í gegnum legvatn og mjólk. Á svipaðan

skjaldkirtill

abomasum
adrenal gland
alveolar macrophages
brain stem
caecum
cerebellum
cerebrum
cervix
colon
corpus luteum
duodenum
hypothalamus
kidney
liver
lung
lymph node mesenteric
lymph node prescapular
mammary gland
muscle
omentum
ovarian follicles
ovary
peyer´s patch
pituitary
placenta+membranes
rectum
rumen
skin
spleen
testes
thyroid gland
tonsil
uterus
ventricle
whole embryo

Enginn sjúkdómur í seinni tíð
hefur valdið sauðfjárbændum
eins miklum skaða og riðuveiki.
Þar á ég ekki bara við skaðann út
af veikum kindum heldur miklu
fremur vegna þess tjóns sem
hefur fylgt niðurskurði í stórum stíl. Bæði fjárhagslegt tjón,
sérstaklega á fyrstu árum niðurskurðar, en líka fram á þennan
dag, og ekki síður sálræna áfallið
sem bændur og fjölskyldur verða
fyrir ef niðurskurður eyðileggur
ævistarfið ásamt því að horfa á
eftir skepnunum sínum fargað;
skepnum sem þeir tengjast oft
sterkum tilfinningaböndum.
En loksins er komin von og nýjar
lausnir eru væntanlega rétt handan
við hornið. Þessi greinaröð gefur
innsýn í eðli sjúkdómsins, mikilvægu hlutverki ákveðinna arfgerða
og í rannsóknina miklu sem á að
leiða að þolnum sauðfjárstofni á
Íslandi.

hátt kemst smitefni inn í líkamann
þegar kindin étur smitað hey, gras
og svo framvegis, eða sleikir blóð
smitaðra kinda. Grasið getur hins
vegar smitast út frá jarðveginum,
til dæmis þegar það var búið til
nýtt tún eða grafinn skurður. Allar
hreyfingar í jarðvegi geta komið
smiti upp á yfirborðið sem lá
mögulega í nokkra áratugi í dvala.
Gamlar riðugrafir geta skipt máli í
þessu samhengi. Smitið á milli fullorðna einstaklinga kemur einnig
fyrir en í miklu minna mæli; þetta
útskýrir af hverju riða hefur ekki
breiðst út á alla bæi þótt féð komi
saman í réttinni að hausti.
Það tekur oftast marga mánuði,
jafnvel ár þar til smitefnið er farið
að breyta heilanum þannig að glögg
einkenni koma fram. Síðustu 6 til
9 mánuði áður en einkenni sjást er
skepnan orðin smitandi.
Helstu einkenni
Riðuveiki var sem sagt mjög lengi
einungis til í Skagafirði, AusturHúnavatnssýslu og vestanverðum
Eyjafirði. Einkennin á þeim tíma
voru aðallega máttleysi í göngulagi
og kviðleysi (kindin horast niður),
það virðist ekki hafa verið mikið
vandamál að búa með riðunni og
kláði var lítill eða enginn. Svoleiðis
einkenni hafa einstökum sinnum
komið fyrir einnig í dag.
Í seinni tíð og í langflestum tilfellum síðustu árin eru hins vegar
þessi einkenni áberandi:
• mikill kláði (kindin nuddar
sér í sífellu og sleikir útum,
tungan kemur út); ef maður
klórar henni þá gnístir hún
tönnum; kláði mest áberandi
fyrir burð, verður hárlaus á
haus og bumbunni
• augun verða „flóttaleg“, kindin
verður hrædd að ástæðalausu,
óróleg, fer frá garðanum þótt
matarlystin sé annars góð eða
jafnvel óstjórnanleg
• örfínn titringur sem finnst
þegar maður tekur í horn á
kindinni, eins og vægur rafmagnsstraumur; eða skjálfti í
hausnum
• ef hún verður fyrir snöggu
áreiti fær hún eins konar flog;
við rúning stífnar hún upp við
átakið
• skert jafnvægi, reikult göngulag, þegar tekið er í horn þá
hendar kindin sér niður eða
dettur jafnvel um koll; eða
kindin hringsnúist
• kviðleysi/kindin horast niður
þrátt fyrir góða matarlyst
Mikilvægt er að hafa í huga að oftast koma ekki öll einkenni fram í
einu, heldur bara eitt og eitt þeirra.
Og einnig getur riðukind verið einkennalaus í byrjun. Auk þess finnst
svo gott sem öllum kindum gott að
láta klóra sér á bakinu þannig að
þetta eitt og sér bendir ekki til riðu.

Atýpisk riða/„Nor98“:
Mjög líklega enginn
smitsjúkdómur

Árið 2003 voru talsvert margar kindur
með verndandi arfgerðina ARR og lítið
næma arfgerðina AHQ greindar með riðu.
Í kjölfarið kom í ljós að þessi „riða“ var
af allt öðru tagi, hún kemur venjulega
bara fyrir í gömlum einstaklingum og allt
bendir til þess í dag að hún sé enginn smitsjúkdómur, heldur ellisjúkdómur á borð
við Alzheimer. Þess vegna voru evrópsku
reglugerðir um viðbrögð við uppkomu riðu
2007 breyttar með tilliti til þess og meira
að segja hér á landi er hjörðin ekki skorin
niður ef um atýpisk riða er að ræða.
Aðferðin til riðugreiningar er þess vegna
tvískipt: svo kölluð Elisa aðferð er notuð
til að greina riðu beggja afbrigða; ef sýni
reynist jákvætt þá er notuð svo kölluð
Western Blotting aðferð til að finna út
hvort um „klassíska“ eða „atýpiska“ riðu
er að ræða. Atýpisk riða er svo gott sem
ekkert vandamál hér á landi og virðist
koma mjög sjaldan fyrir.

Í réttum virðist riðusmithættan vera
l til

Mismunandi einkenni benda á
mismunandi riðustofna. Ég á ekki
við „atýpiska riðu/Nor98“ annars
vegar (sem er mjög líklega ekki
smitsjúkdómur, sjá kassann) og
„klassíska riðu“ hins vegar heldur það eru til ólíkir stofnar innan
klassískrar (smitandi) riðu. Þekking
þessara stofna er mikilvæg til að
finna samhengi á milli tilfella –
en sérstaklega er hún mikilvæg ef
maður reynir að finna verndandi arfgerðir. Þessar verndandi arfgerðir
verða að „virka“ verndandi gagn-
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1978 (1979?)

1983 (1987?)

aldrei staðfest riða

Scrapie nie festgestellt

ekki riða nema kannski fyrir 1957

kein Scrapie außer evtl. vor 1957

(etv.) riða áður fyrr, hvarf án heildarniðurskurðs

(evtl.) Scrapie früher, verschwand ohne „Gesamtkeulung“

riða*, skorið niður; eða: riða án niðurskurðs (fyrir 1985)

Scrapie*, Gesamtkeulung; oder: Scrapie ohne Keulung (vor 1985)

ekki riða en skorið með;

x

2004

1988?, 1993?
1988, 1993
1986, 2004
Keulung von Nachbarherden:

etv. riða, skorið með

ohne Scrapie

skorið niður tvisvar

2006
2. Keulung nach Wiederausbruch

skorið niður þrisvar eða þekktur „riðubær“

3. Keulung nach Wiederausbruch

staða óþekkt

Situation unbekannt

sauðfjárbúskapi hætt eftir niðurskurð

Schafzucht nach Keulung eingestellt 2009

*Ath: Margt bendir til þess að ekki í öllum tilfellum
var um riðu að ræða (ástæður eru t.d. ónákvæm
vinnubrögð í sláturhúsum; einnig um tíma pólitisk
stefna að fækka fé, „riða“ nýtt sér til þess)

2020

1986
2002

seit vielen Jahrzehnten keine Schafzucht

x

evtl. Scrapie

1980

enginn fjárbúskapur í mörg áratug

ekkert fé í dag

1979

1980

1986

1988, 1993
1991, 2021

zur Zeit keine Schafe
1986

1987, 2016

1987 vg riðu í Brautarholti,
2020

Riða á Norðurlandi vestra - sýnishorn

1981

1989

* Vieles deutet darauf hin, dass nicht in allen Fällen wirklich
Scrapie vorlag (Gründe sind z. B. unsachgemäße
Vorgehens1987
weise im Schlachthaus; zudem war zeitweise politischer Wille,
x
die Schafzahl zu verringern, und „Scrapie“ ein Instrument
dazu)

1989

(kortagrunnur frá 1983-1990!)

1978

1989
x

1986

1983

1986
1975, 1988
1987
1983
1980 (77?),
2015
1983

1988

1987

1994

1977

1985

1986

1984
Bakkahjörðin var í Húsey 1989, 2007, 2018
þegar riða kom upp (gult);
nýja hjörðin hefur verið á
Bakka (grænt,)
1988 (89?), 2008,
2019
1986
1985

202

2

1984
x

2015
x

1991

1971

yrsti hluti rannsó narinnar sn rist um að að finna áhugaverðar h arðir ar sem spennan i ar gerðir g tu leynst og einnig til að á yfirlit yfir
migerða xar gerðasamsetningu og m gulegan
mismun á milli sv ða eða h arða
ess vegna er verið að set a upp yfirlits ort yfir ll e t riðutil elli og að sama s api á
i ar sem al rei he ur omið
upp riða, til að yr a með á uppx
ha ssv ði riðunnar eimil ir yrir s ðastne n a yfirlits ortið voru s rslur rá
, rit igtryggs
rnssonar armahl ð um riðu
agafirði,1982
msar greinar
naðar laðinu rey og e i
s st uppl singar rá
n um á sv ðinu
1981
ppl singarnar eru o t misv san i, s rsta lega hvað el ri til elli varðar ess vegna hvetur aról na alla lesen ur að ha a sam an við sig e eir finna eitthvað sem yr ti að reyta
rsta lega v ri gott að á uppl singar um láu pun tana he ur no urn t mann a nvel yrir l ngu s ðan omið upp riða ar eða er h gt að mer a á gr na
il að ha a sam an s á assann
hugaverðar h arðir
ortið heil inni yfir orðurlan vestra austanverðan y a rð er h gt að hala niður h r
tinyurl om ri u ort

Áhugaverðar hjarðir – ábendingar vel þegnar

Framundan er umfangsmikil sýnataka til að greina arfgerðir um landið allt og finna fleiri
einstaklinga með “efnilegar” arfgerðir. Við erum þegar komin með lista áhugaverðra hjarða en
allar bendingar eru vel þegnar. Við erum sérstaklega að leita eftir eftirfarandi bæjum/hjörðum:
•
riða hefur komið upp allt í kring en aldrei á viðkomandi bæ – eða
•
riða kom upp í gamla daga en hvarf seinna eða/og
•
sérstaklega gamall stofn, lítil eða engin áhrif frá sæðingum eða kaupafé, bæði á riðusvæðum og
riðulausum svæðum
1993
Jafnvel það sem telst kannski lítið spennandi út frá sjónarhorni nútíma sauðfjárræktar gæti verið
mikilvæg uppspretta alvöru verndandi arfgerða. Allar upplýsingar teljast auðvitað sem trúnaðarmál sé þess óskað. Það má hafa samband í Facebook-skilaboðum (Karólína í Hvammshlíð),
hringja í 865 8107 eða senda Eyþóri tölvupóst á netfangið ee@rml.is.

Arfgerðargreining/raðgreining – riðugreining

Oft er ruglað saman orðum í samhengi við ákveðnar rannsóknaraðgerðir.
Riðugreining = skoða heilann eða eitla úr dauðri kind til að finna út hvort hún hafi verið
með riðuveiki.
1984
Arfgerðargreining = nota frumur úr kind (sem er oftast lífandi) til að finna út hvaða arfgerð
hún er með í príonpróteini; oftast er hér átt við staðalarfgerðagreiningu þar sem eingöngu
2 til 3 sæti í príonróteíninu eru skoðuð, nýjar verndandi arfgerðir finnst á þennan hátt ekki.
Raðgreining = nota sömu frumur til að athuga (í þessu tilfelli) allt príonprótein kindarinnar;
þá sjást öll sæti og allar arfgerðir, líka þær sem hafa ekki þekkst áður.
Meira um arfgerðir, sæti og greiningaraðferðir í næsta hluta greinaraðarinnar.

Rannsóknin mikla í hnotskurn

Hugmyndin að rannsókninni leit dagsins ljós í Hvammshlíð snemma í vor – að finna nýjar verndandi arfgerðir til að byggja upp riðuþolinn sauðfjárstofn sem langvarandi lausn í
vandamálinu. Karólína var svo heppin að rekast þá á þýsku riðusérfræðingana próf. dr. Gesine
Lühken (Justus-Liebig-háskóla í Giessen) og dr. Christine Fast (FLI – miðstöð til greiningar
príonsjúkdóma) sem sýndu hugmyndinni strax mikinn áhuga.
Konurnar þrjár ásamt dýralæknunum Stefáni Friðrikssyni og Axel Kárasyni sóttu um styrk fyrir
umfangsmikla rannsókn sem Fagráðið í sauðfjárrækt tók mjög vel. Í framhaldinu var tekið upp
samstarf við Eyþór Einarsson/RML, Stefaníu Þorgeirsdóttur/Keldum og Vilhjálm Svansson/
Keldum sem höfðu sett upp verkefni til að finna verndandi arfgerðina ARR.
Rannsóknin fór í gang í lok maí. Fyrstu niðurstöður lofa góðu og rannsóknarhópurinn samanstendur núna úr sérfræðingum frá Þýskalandi, Englandi, Ítalíu,1993
Frakklandi og Íslandi sem
vinna af fullum krafti að þessum nýju lausnum. Meira um rannsóknina í síðari hlutanum
greinaraðarinnar.

1993

1989

1984

1995
1987
1989

mite nið varðveitist lengi arðveginum arðhreyfingar geta oma v
upp a tur
1987

1996

Lely Center Ísland HAUGHRÆRUR

vart öllum riðustofnum sem til eru á
Íslandi. Til þessa hafa þessir íslensku
stofnarnir aldrei verið greindir en
þetta er á dagskrá núna í samhengi
við rannsóknina miklu.
Meira í næstu tölublöðum
Í næsta tölublaði Bændablaðsins
mun ég útskýra nánar hlutverk
erfðaefnis í samhengi við næmi
fyrir riðusmiti og hvernig verndandi arfgerðir eru1983
lykilatriði í að
útrýma sjúkdómnum í mörgum
Evrópulöndum. Aðgerðir í baráttu
við riðu, annars vegar í Evrópu og
hins vegar á Íslandi, verða bornar
saman; hér er um grundvallarmun að ræða.
1992 Í þarnæsta tölublaði
verður loks rannsókninni miklu
lýst nánar og fyrstu niðurstöðunum
hennar.
Karólína Elísabetardóttir,
1988
Hvammshlíð
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LESENDARÝNI

Riðuveiki í sauðfé og geitum
– Útrýming veikinnar af Íslandi eða sambýli við hana áfram
Í Bændablaðinu síðasta, 7. október
2021, og í pistli í sjónvarpinu
nýlega, er fjallað um riðuveiki í
Skagafirði og varnir gegn riðuveiki á Íslandi.
Í fyrsta lagi er fjallað um útrýmingu með því að rækta fé sem hafi
mótstöðu gegn riðuveiki. Slík ræktun er vafasöm. Verndandi arfgerð
gegn riðu, sem þekkt er í öðrum
löndum, hefur ekki fundist í íslensku
sauðfé svo öruggt sé eða líklegt er
að að gagni geti komið hér á landi.
Rannsókn og ný leit að arfgerðum
í fé, sem verji gegn riðu er í gangi.
Hún er þörf og góð, eins og rannsóknir eru oftast. Óvíst er þó til
lengri tíma, hver gætu orðið áhrif
slíkrar ræktunar, sem kannski gæfi
um skeið takmarkaða vörn.
Rannsóknir, sem fyrr hafa verið
gerðar, benda til þess, að slík ræktun eyði ekki riðusmiti heldur dylji
veikina, meðgöngutími hennar verði
lengri og menn sitji uppi með smit
eftir sem áður í stofninum. Um þetta
er óvissa.
Íslenskt fé er oft látið verða eldra
en tíðkast víða erlendis. Ekki er vitað
hvort kindur geta smitað áður en einkenni koma í ljós. Óraunhæft er því
að fullyrða, eins og gert var, að hægt
sé að útrýma riðuveiki á 10 árum við
aðstæður hér á landi. Mér er ekki
kunnugt um að nein lönd, sem eiga
fé með verndandi arfgerð gegn riðu,
hafi lýst því yfir, að þeim hafi tekist
að uppræta riðuveikina úr sínu landi,
þrátt fyrir margra ára tilraunir. Til
framtíðar gæti slík ræktun stuðlað
að langlífi riðunnar, sem við viljum
útrýma.
Áhrifaríkar aðgerðir
Sú aðferð, sem beitt var á Íslandi
gegn riðuveiki var áhrifarík og hafði
næstum útrýmt riðu úr landinu, eins

Sigurður Sigurðarson.

og kemur fram hér seinna í þessari
grein. Þeirri baráttu þarf að halda
áfram með sama hætti og áður. Það
gæti gefið von um að útrýma mætti
veikinni á Íslandi. Allt of snemma
var slakað á vörnum líkt og nú
gerist með kórónaveiruna í fólki.
Það hefur leitt til einnar smitbylgju
á fætur annarri. Lagðar voru niður
margar varnarlínur, sem hindruðu
samgang fjár og slakað á varúðarreglum. sem áður giltu milli varnarhólfa. Með því dreifist veikin og
átak til útrýmingar ef illa fer verður
mun erfiðara og dýrara.
Í öðru lagi er því haldið fram í
innsendum pistlum í Bændablaðið,
að förgun á öllu fé á heilum svæðum
(niðurskurður) hafi engu skilað til að
verjast veikinni. Þetta er ekki rétt.
Ég þekki þetta mál vel, því að ég
vann í því samfellt frá upphafi
viðnámsaðgerða 1978. Riðuveiki
barst til landsins að talið er árið
1878 með innflutningi á enskum
hrút. Smitefnið er hvorki baktería

né veira, heldur sjúklegt protein sem
kallast PRÍÓN. Það hefur aflagast
en haldið að mestu sömu efnasamsetningu og eðlilegt protein, sem
finnst í heilbrigðri skepnu. Fátt
er vitað um krafta þá sem breyta
eða aflaga hið eðlilega prion-protein og gera það að smitefni. Eftir
aflögunina hafa eiginleikar príonproteinsins gjörbreyst. Það er orðið
að smitefni, torleyst og tekur ekki
þátt í efnaskiptum líkamans, eins
og heilbrigð protein gera, en safnast
upp í heilanum og taugavef og víðar
og skemmir út frá sér og hleypir af
stað riðueinkennum.
Riðan færði út kvíarnar hægt
og bítandi, hélt sig við Norðurland
fram til 1953 og fór þá að breiðast
út um landið með vaxandi hraða,
líklega með verslun á fé og því sem
óhreinkast hafði af fé og með heyflutningi, því að riðan berst með heyi
frá sýktum bæjum. Riðusmitefni
hefur fundist í heymítlum (maurum) frá þeim bæjum. Viðnám gegn
riðu hófst með skipulegum aðgerðum árið 1978, niðurskurði fyrst í
Fjárborg í Reykjavík, þar sem voru
30 fjárhús og mismunandi eigendur,
sýkt hús og ósýkt og útiblettir voru
hlið við hlið með einfaldri girðingu
á milli, og einungis fargað úr sýktum
húsum.
Aðgerðin í Fjárborg skilaði strax
fullkomnum árangri, sem byggðist á
sótthreinsun sýktra húsa, nákvæmu
eftirliti og eftirfylgni, sem varð fordæmi til stórtækari aðgerða á sýktum svæðum um land allt.
Næst var ráðist gegn riðuveiki
á Barðaströnd og öllu fé í sveitinni
fargað, þar sem veikin hafði verið
í marga áratugi og valdið miklum
dauðsföllum. Það tókst líka fullkomlega og byggði á því sama og
í Fjárborg, rækilegri sótthreinsun,
nákvæmu eftirliti og eftirfylgni.

Smáauglýsingar 56-30-300

Bílskúrs- og iðnaðarhurðir

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

Smíðað eftir máli
Iðnaðarhurðir
Iðnaðarhurðir með gönguhurð
Bílskúrshurðir
Hurðir í trékarma

Þannig var haldið áfram hægum
skrefum.
Veikin hélt áfram að breiðast út
annars staðar. Árið 1986 var hún
komin í hámark. Þá var hún orðin
hættuleg og skaðleg plága og hætta
á að hún legði allt landið undir sig.
Alls urðu 24 varnarhólf af 37 á öllu
landinu sýkt af riðuveiki og fjöldi
fjár, sem veiktist fór upp í 700 á ári.
Vægari aðgerðir gegn riðunni
skiluðu nokkrum árangri, en dugði
ekki til að stöðva útbreiðsluna og
halda veikinni í skefjum. Þá var hert
á aðgerðum og gripið til niðurskurðar á öllu fé á sýktum svæðum. Það
dugði til að uppræta riðuveikina á
hverju svæðinu á eftir öðru. Alls var
fargað fé á 800 riðubæjum, en aðeins
500 þeirra tóku fé aftur. Enginn
taldi sér hag í því, hvorki ríkið né
landeigendur, að sótthreinsa hús og
umhverfi á bæjum, þar sem ekki var
tekið fé aftur. Það var því ekki gert
á öllum 300 bæjunum. Þar gæti því
smit hafa leynst og sýkt nýjan stofn.
Eftir erfiða baráttu með þessu móti í
næstum 20 ár, hafði varnarhólfunum,
sem reynslan bendir til að hafi losnað
við riðuna fækkað niður í 3, en það
eru einmitt svæðin á Norðurlandi,
þar sem nú er lagt til að farga öllu
sauðfé til að komast fyrir rætur veikinnar.
Niðurskurður á rétt á sér og
verður að fylgja eftir af nákvæmni
Það er því ljóst að niðurskurður á rétt
á sér, en honum verður að fylgja eftir
með nákvæmni og hvergi gefa eftir,
fara ekki of geyst í niðurskurðinn
og tryggja fyrirfram sem allra besta
samstöðu fjáreigenda. Annað sem
þarf til er að tryggja að allar vanþrifakindur séu rannsakaðar en ekki
grafnar, að ríkið kaupi þær, sendi í
sláturhús og tryggi sjúkdóms-grein-

ingu. Þar gæti verið um að ræða
dýrmætustu kindur í hjörðinni, ef
smitandi sjúkdómar eins og riða
fyndust þá fyrr en ella. Herða þarf
allt eftirlit á ný og stöðva fjárverslun
innan fyrrum sýktra svæða um langt
árabil og þess í stað láta sæða og/eða
kaupa hrúta til kynbóta frá ósýktum
svæðum. Til frekara öryggis ætti
ekki, fyrstu árin eftir fjárskipti, að
velja til ásetnings lömb af eigin
stofni heldur kaupa þau frá ósýktum
svæðum.
Mistök að leggja
niður Blöndulínu
Mistök voru að leggja niður varnarlínur eins og Blöndulínu, sem er
mjög ódýr í rekstri en gæti ef upp
væri tekin á ný fækkað um tugi
þúsunda því fé, sem þyrfti að farga
vegna riðutilfella, því að áfram þarf
að farga öllu fé á bæjum þar, sem
riðuveiki finnst og bæjum, sem verið
hafa í nánastri snertingu við hið sýkta
fé og öllu, sem hefur verið selt frá
þeim bæjum eða verið hýst þar yfir
nótt eða lengur.
Urðun á fé, sem skorið var niður
var víða gerð. Ekki er vitað, hve
lengi smithætta helst við á slíkum
stöðum. Slík svæði þyrfti að skrá og
kortleggja eins og gert hefur verið
með miltisbrunagrafirnar á landinu
öllu (sjá bókina Dýralæknatal,
Búfjársjúkdómar og saga, útg. 2004,
bls. 360-374), bókina Sigurður dýralæknir II., útg. 2014, bls. 209-222 og
ritið: Barátta gegn smitandi sauðfjársjúkdómum frá fyrri tíð, útg. 2021,
bls. 24-38).
16.10 2021
Sigurður Sigurðarson,
dýralæknir,
s. 892 1644,
Emill: sigsig@hi.is

Leita að bestu matarsprotum
landsins til sjávar og sveita
Icelandic Startups hafa síðastliðin
tvö ár keyrt viðskiptahraðalinn
„Til sjávar og sveita“ í samstarfi
við Íslenska sjávarklasann og
hafa 19 fyrirtæki farið í gegnum
hraðalinn á þeim tíma.
„Til sjávar og sveita“ er af
mörgum talinn einn skemmtilegasti
viðskiptahraðallinn sem er í boði þar
sem fyrirtækin eru oftar en ekki að
vinna með raunverulegar vörur sem
þau geta sýnt og leyft fólki að bragða
á. Í ár verður hraðallinn keyrður
sem sérstakur markaðshraðall
að erlendri fyrirmynd og er hann
unninn í samstarfi við „GAN –
Global Accelerator Network“.
Nettó er bakhjarl hraðalsins
annað árið í röð og taka þau virkan
þátt í allri framkvæmd hraðalsins og
deila þar sinni þekkingu og reynslu
þegar kemur að markaðssetningu á
matvöru.
Verkefnið fékk einnig styrk
frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. Opnað hefur verið fyrir
umsóknir og er umsóknarfrestur
til 1. nóvember. Óskað er eftir

fyrirtækjum sem eru langt komin
í vöruþróun, tilbúin með vöru á
markað eða hafa hafið markaðssókn.
Aðeins fimm fyrirtæki verða tekin
inn í hraðalinn og er því leitað að
bestu matarsprotum landsins sem
munu í gegnum hraðalinn fá öflugan
undirbúning og stuðning fyrir
markaðssókn innanlands og utan.
Hraðallinn hefst þann 15. nóvember
og lýkur með uppskerudegi þann
10. desember.
Sterk nýsköpun á landsbyggðinni
„Fyrirtæki af landsbyggðinni
hafa tekið virkan þátt með okkur
og maður finnur muninn á því á
milli ára hvað nýsköpun hefur
komið sterk inn þar. Það er alltaf
gaman að tengja frumkvöðla
saman sem eru í sama geira en þeir
virðast ná sérstaklega vel saman í
matvælaiðnaðinum og myndast því
alltaf mögnuð stemning í þessum
hraðli,“ segir Freyr Friðfinnsson,
verkefnastjóri „Til sjávar og
sveita“.
/MHH

Tvískiptar hurðir

Fyrsta flokks þjónusta og ráðgjöf

HURÐIR

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

Kemur næst út
4. nóvember
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&
Vísindalæsi:
Sólkerfið
BÆKUR

MENNING

Sólkerfið er skemmtileg
léttlestrarbók eftir Sævar
Helga Bragason sem vökvar, örvar og eflir vísindalæsi
krakka frá sex ára aldri.
Bókin er prýdd fjölmörgum
litmyndum af furðum og
töfrum himingeimsins eftir
Elísabetu Rún.
Komdu með Stjörnu-Sævari
í ferðalag um sólkerfið okkar.
Sumir áfangastaðir eru framandi – aðrir kunnuglegir. Það
eina sem þú þarft að hafa með
þér er ímyndunarafl og fróðleiksfýsn.
Sólkerfið er einnig fyrsta
bókin í Vísindalæsi sem er ný
og spennandi sería eftir Sævar.

Risaeðlugengið
– Ferðalagið

Sölvi sagtanni er
mjög áhugasamur
um ókannað svæði
bak við háu fjöllin í
norðri.
Hvað skyldi vera
þar? Gauti grameðla
eðla
heldur því fram að
þar leynist kjötætugras, draugaslöngur,
krókódílaflugur,
vampíruhákarlar
og jafnvel … hugsanlega … kannski
… skrímslaeðlur!
Sölvi lokkar hann
með sér í ferðalag
og Nanna nashyrningseðla slæst
í hópinn – sem
betur fer!
Sögurnar um
Risaeðlugengið
eru krúttlegar,
fræðandi og fyndnar og henta ungu
áhugafólki um risaeðlur og önnur

FÓÐUR TIL FRAMTÍÐAR

forsöguleg
dýr.

FAGLEG
RÁÐGJÖF

HILLTIP

VETRARBÚNAÐUR
Finnsk gæði sem henta vel
fyrir íslenskar aðstæður
Tangarhöfða 1, 110 Reykjavík
551 5464 / wendel.is

NÁIÐ
SAMSTARF

EFTIRLIT &
EFTIRFYLGNI

FRÁBÆR
ÁRANGUR
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GARÐYRKJUSKÓLINN Á REYKJUM

Á FAGLEGUM NÓTUM

Framsæknustu fyrirtæki sem þjóna ylræktinni vinna hörðum höndum
að enn aukinni sjálfvirkni og einföldun vinnuþátta.

Garðyrkjutækni
á fleygiferð
Garðyrkjubændur hafa verið
duglegir að auka tækni í gróðurhúsum undanfarin ár og nú
er svo komið að í nýjum gróðurhúsum er beitt tæknibúnaði
líkt og best þekkist í okkar
nágrannalöndum. Grænmeti og
blóm eru ræktuð í sérhönnuðum ræktunarkerfum með tölvustýrðri áburðargjöf, vökvun og
koltvísýringsgjöf.
Loftraka og hitastigi og raflýsingu er sömluleiðis stýrt með
aðstoð meira eða minna sjálfvirks
búnaðar. Hringrás næringarlausnar í gróðurhúsum sér til þess að
nánast allt það vatn og áburður
sem notast er við í ræktuninni og
plönturnar taka ekki upp endurnýtist en fer ekki út í umhverfið.
Áburðarvatn sem umfram er má
sótthreinsa með ýmist upphitun
eða á annan hátt til að koma í
veg fyrir dreifingu smitsjúkdóma. Vaxtarlýsingu er sömuleiðis stýrt eftir því ljósmagni sem
berst í húsin með sólarljósinu og
daglengd er auðvelt að stýra eftir
þörfum.
Framtíðin býður upp
á enn meiri sjálfvirkni

að gera áburðardreifingu og sáningu sem skilvirkasta.
Drónar og gervigreind
Framleiddir hafa verið örlitlir
drónar sem geta borið frjókorn
milli blóma í gróðurhúsum þar
sem aðrar aðferðir henta ekki.
Smáir drónar geta einnig fylgst
með hitastigi á milli plantna,
rakastigi, þroskastigi aldina, birtumagni o.fl. Gögnin sem þeir afla
eru síðan skráð í gagnagrunna.
Örlitlir drónar hafa verið smíðaðir sem geta leitað uppi og drepið
tilteknar tegundir meindýra sem
annars þyrfti að eyða með eiturefnum. Spaðar drónanna hreinlega
tæta meindýrin í tætlur.
Hér er um að ræða tækni sem
kann að koma að öðrum notum.
Með nákvæmum skynjurum
víðs vegar um gróðurhúsin er
með aðstoð gervigreindar unnt
að skrá í rauntíma nákvæmlega
ræktunarskilyrði í gróðurhúsunum, bæði yfir laufþekjunni, inni
á milla laufanna, milli plantnanna og jafnvel inni í sjálfum
laufblöðunum. Upplýsingarnar
berast tölvubúnaði sem gefur
skipanir til tækjabúnaðar og stýrir hinum ýmsu umhverfisþáttum.
Með söfnun upplýsinga til lengri
tíma getur þessi búnaður séð fyrir
þarfir plantnanna og stjórnað td.
vökvun á enn nákvæmari hátt en
nú er gert. Örskynjarar geta til
dæmis skynjað vökvaþrýsting í
plöntum og sent upplýsingarnar til
tölvu sem reiknar út væntanlega
vökvunarþörf og ræsir vökvunarbúnaðinn.

Framsæknustu fyrirtæki sem
þjóna ylræktinni vinna hörðum
höndum að enn aukinni sjálfvirkni
og einföldun vinnuþátta. Lengi
hefur verið beðið eftir sjálfvirkum
tínsluróbótum í framleiðsluvöru
eins og tómötum, papriku, jarðarberjum og gúrkum. Þessi tækni
er reyndar nú þegar til og búist
er við að hún ryðji sér frekar til
rúms á næstu árum, bæði í gróðurhúsum og í tínslu
ávaxta á ökrum.
Róbótar sem fjarlægja óþarfa lauf
neðan af plöntunum
eru einnig í þróun.
Þessi tæki eru bæði
dýr og hægvirk
enn sem komið er,
en þau geta unnið
allan sólarhringinn
án teljandi afskipta
starfsfólks og í því
felast ýmsir kostir
sem geta gert þessa Framleiddir hafa verið örlitlir drónar sem geta borið
frjókorn milli blóma í gróðurhúsum þar sem aðrar
framtíðarsýn að aðferðir henta ekki.
veruleika.
Verða garðyrkjumenn óþarfir?
Í útiræktun matjurta er tæknin
komin á það stig að hægt er að
láta sjálfvirkar vélar reyta ill- Það er ljóst að fjórða iðnbyltingin
gresi hratt og örugglega og með mun breyta starfi garðyrkjumikilli nákvæmni án þess að fræðingsins þegar til framtíðar
snerta ræktunarjurtirnar. Þessir er litið. Í stað berjatínslufólks og
illgresiróbótar geta keyrt allan arfareytara mun í auknum mæli
sólarhringinn, eru miklu léttari starfa tæknifólk, nokkurs konar
en dráttarvélar og þjappa jarð- róbótaþjálfarar, að minnsta kosti
veginn ekki líkt og þyngri tæki. að einhverju leyti. Samt er og
Þeir ganga sumir hverjir fyrir verður full þörf á vel menntsólarrafhlöðum sem gera þá enn uðu fólki sem hefur þekkingu á
umhverfisvænni. Fyrstu sáðvél- þörfum og kröfum plantnanna,
arnar voru smíðaðar á 18. öld, þekkja markaðinn og skipulag
voru dregnar af hestum og þóttu framleiðslu á öllum stigum. Aukin
hið mesta þarfaþing. Nákvæmar tækni kemur aldrei í stað fólks
sáðvélar eru nú notaðar í akur- með græna fingur.
yrkju og þær er sífellt verið að
bæta. GPS-tækni er nú notuð til
Ingólfur Guðnason

Þegar kýr eru fóðraðar má í raun segja að bændurnir séu að fóðra örverur en ekki kýr. Þetta skýrist auðvitað af
þeim milljörðum af örverum sem þrífast í meltingarvegi kúnna, sér í lagi í vömbinni þar sem þeirra hlutverk er að
aðstoða eða sjá um niðurbrot svo fóðrið nýtist kúnni sem allra best.
Mynd / HKr.

Kýrnar eiga ekki að gera
fóðuráætlunina sjálfar
Snorri Sigurðsson
snsig@arlafoods.com

Undanfarin ár hafa orðið miklar
breytingar á fóðrun mjólkurkúa
hérlendis, sérstaklega fyrir tilstilli
mjaltaþjóna. Tilkoma þeirra og
kjarnfóðurkerfanna sem fylgja
notkun mjaltaþjóna hefur aukið
mikið nákvæmni við fóðrun og án
nokkurs vafa bætt nýtingu gefins
kjarnfóðurs. Enda gefið oft á dag
í smáum skömmtum, nokkuð sem
hentar mjólkurkúm sérlega vel.
Það er þó enn nokkuð í land
með gróffóðurhluta fóðursins og
nákvæmnina við fóðrun þess en allt
of víða eru það í raun kýrnar sjálfar
sem gera fóðuráætlunina fyrir sig
með því að éta og skammta sér fóðrið eftir eigin geðþótta og löngunum.
Örverufóðrun
Þegar kýr eru fóðraðar má í raun
segja að bændurnir séu að fóðra
örverur en ekki kýr. Þetta skýrist
auðvitað af þeim milljörðum af örverum sem þrífast í meltingarvegi
kúnna, sér í lagi í vömbinni þar
sem þeirra hlutverk er að aðstoða
eða sjá um niðurbrot svo fóðrið
nýtist kúnni sem allra best. Þeir
sem þekkja vel til örveruræktunar
á tilraunastofum vita vel að þær eru
einkar viðkvæmar fyrir breytingum
á nærumhverfi sínu s.s. á sýru-, hitaog rakastigi eða næringarlegu umhverfi. Sé nærumhverfi örveranna
hins vegar einsleitt og þeim hagstætt
á hverjum tíma, dafna þær vel og
vinna vinnuna sína af krafti. Með
þessu móti er hægt að hámarka nýtingu á örverustarfseminni til heilla
fyrir kúna og þar með bóndann
líka. Sé hins vegar nærumhverfið
síbreytilegt og sveiflukennt má í
raun segja að vinnuumhverfi örveranna verði óhagstætt og stuðli
þannig ekki að hámarks nýtingu.
Heilfóðrun
Það má í raun segja að þekkingin
á örverufóðrun hafi leitt til þess að
bændur fóru að fara þá leið að búa
til heilfóður fyrir kýrnar, þ.e. fóður
þar sem öllum næringarefnum er
blandað saman eftir kúnstarinnar
reglum svo næringarumhverfi
örveranna í vömbinni verði sem
allra best. Hér á landi eru fáir ef
nokkrir sem gefa heilfóður eins og
það er skilgreint erlendis (enska:
TMR – Total Mixed Ration) enda
er heilfóður skilgreint þannig að þá

Þegar kýr éta er best ef hver munnfylli er eins og sú síðasta.

er öllu fóðri, líka öllu kjarnfóðri,
blandað í fóður kúnna og meðaltalsfóðurgjöfin uppfyllir meðalfóðurþörf kúahópsins. Kostir þessarar
aðferðar eru ótvíræðir enda leiðir
aðferðin til mjög jafns sýrustigs
í vömbinni, nokkuð sem ekki er
hægt að tryggja þegar kýr fá kjarnfóður gefið aðskilið, og leiðir það
til betri nýtingar á fóðrinu og aukinnar hagkvæmni.
Í upphafi heilfóðurbylgjunnar,
sem reið yfir t.d. Danmörku fyrir
um 20 árum, var nokkuð algengt
að önnur aðferð við heilfóðrun væri
stunduð eða svokölluð hlutaheilfóðurleið (enska: PMR – Partial Mixed
Ration). Sú aðferð þróaðist samhliða heilfóðuraðferðinni enda voru
þá flestir bændur með kjarnfóðurbása og með þessari aðferð fá nythæstu kýrnar viðbótar kjarnfóður til
að uppfylla fóðurþarfir sínar. Þær
nytlægstu fá aftur á móti einungis
heilfóður og þá er meðal næringargildi þess heldur lægra en ef um
væri að ræða eiginlegt heilfóður.
Mjaltaþjónaáhrifin
Það má segja að ör útbreiðsla
mjaltaþjóna bæði hér á landi og
meðal annarra efnameiri þjóða hafi
aðskilin fóðrun, þ.e. sértæk fóðrun
á kjarnfóðri, verið fest í sessi enda
byggir notkun mjaltaþjóna á því að
lokka kýr inn í mjaltir með lystugu
kjarnfóðri.
Þessi krafa um kjarnfóðurnotkun

hefur gert það að verkum að víða,
þar sem gefið er heilfóður, þá fá
kýr lágmarksskammt af kjarnfóðri
í mjaltaþjóni sem þó er oftast eitthvað nyttengdur og svo heilfóðrið þess utan. Í þessu dæmi er þó
breytileikinn á kjarnfóðurskammtinum á milli nytlágra og nythárra
kúa afar lítill, oft ekki nema 1-2
kíló og heilfóðrið nánast full gjöf í
raun fyrir utan því sem nemur þetta
2-3 kílóum af kjarnfóðri.
Þessi aðferð hefur ekki beint
slegið í gegn hér á landi og má
segja að íslenska aðferðin sé eiginlega hálft heilfóður, líkt og Baldur
Örn fóðurfræðingur kemst að orði í
nýju kennslubókinni um nautgriparækt. Með þessari aðferð er gefið
mjög mikið magn af kjarnfóðri í
fóðurbás og/eða mjaltabás, eftir
nyt kúnna, og svo gefið heilfóður
því samhliða sem þó er eðlilega
með frekar lág gildi á öllum helstu
stuðlum enda fá kýrnar mikið af
orku og öðrum næringarefnum með
kjarnfóðrinu. Þessi aðferð þykir
afar dýr, þar sem hún leiðir til mikillar kjarnfóðurnotkunar, og er ekki
mjög útbreidd í heiminum, en er
þó einnig vel þekkt t.d. í Noregi.
Nýtir afganga
Helstu kostir heilfóðurs eru, fyrir
utan að henta sérlega vel fyrir
örverusamspilið í meltingarvegi
mjólkurkúa, að þessi aðferð býður
upp á að hægt er að lækka fóðr-
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SKÓGRÆKT

TIMBURNÝTING

Mynd / Hlynur Gauti Sigurðsson

Úr Skorradal.

Tilkoma mjaltaþjóna og kjarnfóðurkerfanna sem fylgja notkun þeirra hefur
au ið mi ið ná v mni við óðrun og án no urs va a
tt n tingu gefins
kjarnfóðurs.

unarkostnað mjólkurkúa með því
að nota mun fjölbreyttari hráefni til
fóðurgerðar en annars væri mögulegt. Þannig má t.d. nýta matarafganga með afar heppilegum hætti,
brugghrat, afganga frá grænmetisframleiðslu, úrgang frá almennri
matvælavinnslu á grænmeti eða
ávöxtum og fleira mætti nefna.
Sparar kjarnfóður
Heilfóðurgerð, þ.e. hefðbundin
heilfóðurgerð án mikillar hliðarnotkunar á kjarnfóðri, gerir það að
verkum að bændur þurfa almennt
ekki að kaupa mikið af hinu dýra
kjarnfóðri, en þess í stað geta þeir
keypt hráefni kjarnfóðursins beint
og sparað mikinn kostnað. Þekkt er
að kögglað kjarnfóður hentar kúm
einstaklega vel en hráefni kjarnfóðursins, sem eru oftar en ekki
á duftkenndu eða muldu formi,
eru kúm óhentug og étast illa eða
ekki. Með því hins vegar að hræra
þessum hráefnum beint saman við
lystugt gróffóður með réttu rakastigi, þannig að hinar litlu agnir
dreifast um allt fóðrið og klessast
við gróffóðrið, fá kýrnar einstaklega jafnt og gott fóður sem heldur
sýrustigi vambarinnar jöfnu.
Kýrnar eiga ekki að róta
Kýr eru einstaklega lagnar við að
flokka ofan í sig það sem þær éta
og velja sér tuggu ef þær geta. Þetta
er þó atferli sem bændur ættu alltaf
að reyna að forðast að fá í fjósum
sínum. Hver tugga sem niður fer
ætti í raun að vera eins lík þeirri
sem á undan fór og þeirri sem á
eftir kemur! Þannig má hámarka
nýtingu vambarstarfseminnar og
þar með hafa jákvæð áhrif á fram-

leiðslu kýrinnar. Séu kýrnar aftur
á móti að róta mikið í fóðrinu og
velja þannig ofan í sig, nást þessi
áhrif ekki í sama mæli. Til þess að
draga úr slíku atferli þarf að blanda
fóðrinu vel saman.
Einfalt að skoða
Bændur sem gefa heilfóður eða
blandað fóður ættu alltaf að viðhafa
gott eftirlit með áthegðun kúnna,
kýrnar eru nefnilega afar duglegar
að gefa merki um hvort eitthvað sé
vel gert eða ekki. Kýr sem teygja
sig mikið inn á fóðurgang og/eða
glansandi framhliðar innréttinga
benda til þess að kýrnar séu að
reyna að flokka í sig sjálfar eða að
þær hafi of takmarkað aðgengi að
fóðri. Víða erlendis er ýtt að kúm
8-12 sinnum á sólarhring, svo þær
þurfi ekki að teygja sig eftir fóðri.
Þá bendir holumyndun í fóðrinu
til þess að kýrnar séu að reyna að
sækjast eftir einhverju sérstöku
góðgæti í fóðrinu. Kýr eiga í raun
að éta jafnt ofan af fóðurstrengnum
enda ætti hver munnfylli að vera
eins, hvar sem er. Ef þær „grafa“
sig niður eru þær að nota tunguna
til að sækja sér eitthvað sem getur
numið allt niður í 8 mm löngum
bitum af góðgæti,. Þetta eiga þær
ekki að fá að gera. Síðast en ekki
síst þá er auðvelt að taka upp lúku
af fóðri af handahófi og skoða hvort
unnt sé að greina fóðrið í sundur.
Gróffóður í heilfóðurblöndu er í
raun nánast alltaf hægt að greina í
sundur en önnur hráefni ætti ekki
að vera hægt að finna, sé rétt staðið
að blöndunni.
Benda má á nánara lesefni í köflum 7-10 í Nautgriparæktarbókinni
sem hægt er að lesa á vef deildar
kúabænda hjá BÍ: www.naut.is.

TreProX Erasmusverkefni – Íslandsheimsókn
Vikuna 10.–16. október var haldið
vikunámskeið á vegum Erasmusverkefnisins TreProX. Það fjallar um viðargæði og staðla þar
að lútandi, sem og aðferðir til
að hámarka gæði timburs með
viðeigandi aðgerðum á uppeldistíma skóga. Samstarfsaðilar í
verkefninu eru Landbúnaðarháskóli Íslands, Skógræktin,
Trétækniráðgjöf, Kaupmannahafnarháskóli og Linneháskóli í
Svíþjóð.
Alls voru um 40 þátttakendur á
námskeiðinu, frá Íslandi, Svíþjóð,
Danmörku, Nýja-Sjálandi, Nepal
og Kína. Dagskráin var fjölbreytt,
fyrstu tvo dagana var dvalið í
Borgarfirðinum, á Hvanneyri þar sem
fram fóru fyrirlestrar og svo var farið

í skoðunarferðir báða dagana, annars
vegar í Skorradal og hins vegar í
Norðtunguskóg. Á báðum stöðum
tóku starfsmenn Skógræktarinnar á
móti hópnum og fræddu þátttakendur
um skógrækt viðkomandi svæða.
Á þriðja degi námskeiðsins færði
hópurinn sig yfir á höfuðborgarsvæðið og hóf daginn á Mógilsá. Í
fyrirlestrum þar var farið yfir stöðu
íslenskrar skógræktar, sögulegar
staðreyndir og helstu áskoranir fagsins í framtíðinni. Eftir fleiri fyrirlestra
var haldið í Heiðmörk þar sem starfsmenn Skógræktarfélags Reykjavíkur
tóku á móti hópnum og fóru með í
skoðunarferð. Þá var haldið austur í
Ölfus þar sem hópurinn gisti í framhaldinu.
Síðustu tvo dagana var röðin

komin að námskeiði í viðskiptaflokkun á timbri. Bóklegi hlutinn fór
fram á Reykjum í Ölfusi og verklegar
æfingar á starfsstöð Skógræktarinnar
i Þjórsárdal. Segja má að efni námskeiðsins hafa spannað skógrækt frá
fræi til fjalar og nú, þegar íslenskir skógar eru margir hverjir fullsprottnir, er mikilvægt að byggja
upp þekkingu í landinu á meðferð
og framleiðsluferli viðar og annarra
skógarafurða þannig að hægt sé að
tryggja gæði og góða nýtingu á öllum
stigum skógræktarinnar.
Námskeiðið var mjög vel heppnað og voru þátttakendur ákaflega
ánægðir með heimsóknina til Íslands.
Næstu námskeið í verkefninu verða
í Svíþjóð í júní 2022 og Danmörku í
september 2022.

ALLAR STÆRÐIR AF
AJ RAFSTÖÐVUM
Stöðvar í gám

Gerðu kröfur - hafðu samband við Karl
í síma 590 5125 og kynntu þér þína möguleika.

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

Kynbótaeinkunnir reyndra nauta í notkun haustið 2021

Nafn og nr.
Mjólk
Fitu%
Prótein%
Kláus 14031* T
119
104
106
Risi 15014 T
115
107
98
Köngull 15019*
95
119
114
Steinar 15042* T
106
103
105
Mikki 15043* N
106
114
112
Tanni 15065 T
114
106
98
Knöttur 16006 N
102
115
120
Álmur 16007*
115
99
106
Bikar 16008* N
118
96
94
Jarfi 16016 N
111
99
105
Skírnir 16018* N
108
107
116
Róður 16019* N
112
114
129
Dalur 16025*
107
95
97
Kári 16026*
101
108
105
Höttur 16028
111
108
116
Jónki 16036* N
124
103
96
Númi 16038*
102
98
106
Herkir 16069
112
105
102
Skýrinar: N = nautsfaðir, T = tilkynna nautkálfa,
*getur gefið hyrnd afkvæmi

Afurðir
122
120
102
107
109
113
114
118
115
114
117
120
102
100
116
133
97
112

Prót.úth.
104
105
111
102
98
102
86
107
107
98
100
86
92
93
106
112
101
107

Frjósemi Frumutala Gæðaröð Skrokkur
106
104
106
99
93
112
109
101
100
113
86
95
102
104
108
104
113
95
99
107
110
134
82
100
102
114
118
109
96
88
111
104
103
99
106
106
107
119
121
98
109
94
109
102
97
98
82
107
102
110
110
104
99
119
105
99
105
104
114
100
99
86
97
104
100
115
98
101
96
109
105
102

Júgur
99
97
126
114
128
136
122
99
134
136
112
108
106
136
123
96
122
117

Spenar
102
106
102
103
100
106
102
91
113
130
105
112
102
106
116
108
123
108

Mjaltir
99
106
108
120
117
104
116
121
121
110
112
101
120
114
106
111
108
98

Skap
119
118
109
106
113
100
121
129
133
120
117
113
122
120
86
88
115
118

Ending
116
109
116
107
112
107
100
97
100
103
100
100
100
100
100
100
100
100

Heild
112
111
108
108
111
114
113
108
116
117
111
111
107
110
110
111
108
109

Hæð dætra
5,4
5,3
5,5
5,2
5,2
5,2
5,8
5,1
5,2
5,2
5,7
5,7
5,0
5,0
4,5
5,2
5,1
5,2

Nautaárgangurinn 2016 er að verða einn sá allra öflugasti
Guðmundur Jóhannesson
ráðunautur
í nautgriparækt
mundi@rml.is
Nýtt kynbótamat var keyrt núna
í september að loknu ágústuppgjöri. Að þessu sinni var um ræða
keyrslu á mati fyrir afurðir, frumutölu og frjósemi sem byggir núna
á öðrum eiginleikum en áður var.
Núna eru notuð gögn úr sæðingum
í stað bils milli burða. Þannig er
frjósemiseinkunn núna samsett
einkunn úr bili frá fyrstu sæðingu
til burðar, bili frá fyrstu sæðingur
til síðustu sæðingar og fanghlutfalli við 1. sæðingu hjá kvígum.
Þessi breyting byggir á meistaraverkefni Þórdísar Þórarinsdóttur
við Landbúnaðarháskóla Íslands
og hafði hún veg og vanda af vinnu
við innleiðingu þessa mats.
Fagráð í nautgriparækt gerði litlar breytingar á reyndum nautum í
dreifingu að þessu sinni enda var
um verulegar breytingar að ræða í
sumar. Reyndum nautum í dreifingu
fækkar nú um eitt og verða 18.
Bjarki 15011 og Sjúss 15048 fara
úr dreifingu en notkun á þeim var
orðin lítil og til dreifingar kemur nýtt
naut úr 2016 árgangi, Herkir 16069.
Þessi árgangur ætlar að verða einn sá
allra öflugasti sem komið hefur fram
á sjónarsviðið en meðal 20 hæstu
nauta í heldareinkunn nú eru fjögur
fædd 2016, þar af eru tvö alhæstu
nautin. Efstir standa Jarfi 16016 sem
er með 117, Bikar 16008 með 116,
Knöttur 16006 er með 113 og Skírnir
16018 er með 111.
Þau naut sem voru í dreifingu
standa mjög vel við fyrra mat og
bæta heldur í. Við skulum byrja á
því að líta aðeins nánar á þau naut
sem áfram verða í dreifingu.
Kláus 14031, f. Hjarði 06029,
mf. Laski 00010. Kláus gefur sérlega mjólkurlagnar kýr með góð
efnahlutföll í mjólk. Þær eru einnig
ákaflega skapgóðar en aðrir þættir
liggja nærri meðaltali. Kláus var
nautsfaðir og undanfarið hafa verið
keyptir kálfar undan honum. Hann
styrkti stöðu sína sem slíkur, hækkaði um eitt stig nú eftir að hafa hækkað um tvö stig í sumar og er með 112
í heildareinkunn.
Risi 15014, f. Laufás 08003,
mf. Hjarði 06029. Risi var nautsfaðir og nú er verið að kaupa kálfa
undan honum á stöð. Hann er með
jákvætt mat fyrir flesta þætti en hvað
öflugastur hvað afurðagetu snertir,
einkum mjólkurmagn og fituhlutfall.
Þá er júgurgerð dætranna góð, spenar fremur stuttir, mjaltir góðar og
skapið framúrskarandi. Dætur Risa
eru stórar kýr, nokkuð sem gott er
að hafa í huga við notkun hans. Risi
tekur ákveðið stökk, hækkar um þrjú
stig og er með heildareinkunn upp
á 111.
Köngull 05019, f. Toppur 07046,
mf. Bambi 08049. Köngull er öflugt

Jónki 16036.

efnahlutfallanaut, júgurgerð dætra
með afbrigðum góð og spenar vel
gerðir en stuttir. Köngull hækkar
um eitt stig og er með 108 í heildareinkunn.
Steinar 15042, f. Bambi 08049,
mf. Gæi 09047. Steinar var í hópi
nautsfeðra og því er þess að vænta
að undan honum verði keyptir kálfar á stöð á næstu misserum. Dætur
hans flagga stórgóðri júgurgerð,
mjög góðum mjöltum og skapi. Aðrir
eiginleikar liggja nær meðaltalinu en
allir jákvæðu megin línunnar. Benda
má á að Steinar gefur hæfilega þykka
spena, það er ekki of granna. Steinar
lækkar um tvö stig og er með 108 í
heildareinkunn.
Mikki 15043, f. Sandur 07014,
mf. Bambi 08049. Mikki er efnahlutfallanaut auk þess sem dætur hans
státa af úrvalsgóðri júgurgerð og
góðum mjöltum og skapi. Hafa þarf
í huga að hann gefur granna spena.
Mikki verður áfram nautsfaðir og
með 111 í heildareinkunn eftir að
hækka um eitt stig.
Tanni 15065, f. Sandur 07014,
mf. Koli 06003. Tanni gefur mjólkurlagnar og ákaflega júgurhraustar kýr
með úrvalsgóða júgurgerð en spenar
eru langir og grannir. Tanni hækkar
enn, um tvö stig í sumar og þrjú stig
núna og er því kominn í hóp þeirra
allra öflugustu. Hann er með 114 í
heildareinkunn og þar sem hann var
um tíma nautsfaðir bíðum við sona
hans á stöð í vetur.
Knöttur 16006, f. Bolti 09021,
mf. Bambi 08049. Knöttur kom
inn sem sem nautsfaðir síðast
liðinn vetur og stendur við fyrra
mat. Knöttur er efnahlutfallanaut
auk þess sem dætur hans eru júgurhraustar með úrvalsgóða júgurgerð,
góðar mjaltir og gott skap. Knöttur
verður áfram notaður sem nautsfaðir og er með 113 í heildareinkunn
sem skipar honum í röð þeirra allra
sterkustu.
Álmur 16007, f. Klettur 08030,
mf. Glæðir 02001. Álmur kom til
notkunar í sumar en dætur hans eru
miklar mjólkurkýr með góð verðefni í mjólk auk þess sem mjaltir og
skap er með því besta sem gerist.
Hins vegar er júgurgerð ekki nema
meðalgóð þar sem verulega skortir á
að júgurband sé nógu greinilegt auk
þess sem spenar eru nokkuð gleitt
settir. Það þarf því að vanda til pör-

Herkir 16069.

unar með Álmi en hann hefur kosti
sem vert er að sækja í. Hann lækkar
um eitt stig en stendur eftir sem áður
með góða einkunn eða 108.
Bikar 16008, f. Bambi 08049, mf.
Vindill 05028. Bikar hækkaði um tvö
stig í sumar og nú bætir hann enn í, er
kominn í 116 í heildareinkunn. Hann
er því næstefstur allra nauta og skákar þar föður sínum, Bamba 08049.
Dætur Bikars er miklar mjólkurkýr
með úrtökugóða júgurgerð og sérlega
góðar mjaltir og skap. Það kemur því
ekki á óvart að Bikar skipar sér áfram
í hóp nautsfeðra.
Jarfi 16016, f. Bambi 08049,
Stíll 04041. Styrkleikar Jarfa liggja
í mikilli júgurhreysti, frábærri júgurgerð, góðum mjöltum og geysigóðu
skapi auk þess sem dætur hans skora
hátt í gæðaröð. Rétt er að hafa bak
við eyrað að spenar eru grannir en
gríðarvel settir. Heildareinkunn hans
hækkar um ein þrjú stig og stendur
nú í 117. Það þýðir að Jarfi er efstur
allra nauta í heildareinkunn í dag.
Skírnir 16018, Gustur 09003, mf.
Síríus 02032. Skírnir stökk fram á
sjónarsviðið í sumar sem nautsfaðir
sem hann verður áfram. Þarna er á
ferðinni naut sem gefur góðar mjólkurkýr með há efnahlutföll í mjólk,
góða júgur- og spenagerð auk mjög
góðra mjalta og skaps. Hann heldur
sinni stöðu og er með heildareinkunn
upp á 111.
Róður 16019, f. Keipur 07054,
mf. Lykill 02003. Róður sýndi styrk
sinn og megin strax í sumar þegar
hann kom til notkunar sem nautsfaðir. Dætur hans eru góðar mjólkurkýr með há efnahlutföll í mjólk,
sérstaklega prótein sem er gríðarhátt.
Dæturnar skarta prýðisgóðri júgurgerð, fremur stuttum spenum og
góðu skapi en meðalmjöltum. Hann
stendur við sitt góða mat og er með
heildareinkunn upp á 111.
Dalur 16025, f. Bambi 08049,
mf. Aðall 02039. Dalur lækkar
aðeins í mati, um tvö stig, og stendur nú í 107. Eigi að síður er þarna
á ferðinni gott naut sem gefur kýr
í góðu meðallagi hvað afurðagetu
snertir, júgurgerðin er góð en sérstaklega er júgurbandið greinilegt.
Spenar eru vel settir og fremur
þykkir, nokkuð sem má notfæra sér
gagnvart kúm með granna spena.
Þá eru mjaltir og skap úrvalsgott
hvoru tveggja.

Kári 16026, f. Gustur 09003,
mf. Sandur 07014. Kári styrkir sína
stöðu verulega en hann hækkar um
þrjú stig og stendur í 110 í heildareinkunn. Afurðageta dætra hans er
að vísu ekki nema um meðallag en
hann er í notkun á grunni mikillar júgurhreysti og framúrskarandi
júgurgerðar þar sem hann skorar
það hátt að hann nartar í hælana á
Jörfa. Þá eru mjaltir stórgóðar sem
og skapið. Þarna er því á ferðinni
naut sem hefur upp á allt að bjóða
nema aukið mjólkurmagn.
Höttur 16028, f. Flekkur 08029,
mf. Glæðir 02001. Höttur lækkar um
eitt stig en eftir sem áður er mat hans
mjög gott, heildareinkunn 110. Dætur
hans eru miklar mjólkurkýr með hátt
próteinhlutfall í mjólk auk þess sem
júgurgerðin er úrvalsgóð. Hann gefur
nokkuð granna en vel setta spena en
skapið er undir meðallagi. Þá verður
ekki horft framhjá því að dætur hans
eru lágfættar sem gerir pörun hans
vandasamari en ella. Hann hefur þó
mikla kosti fram að færa sem ekki
verður horft framhjá.
Jónki 16036, f. Gói 08037, mf.
Flói 02029. Jónki bætir verulega í,
hækkar um þrjú stig eða upp í 111
og er nú tekinn í hóp nautsfeðra.
Þarna er á ferðinni naut sem gefur
gríðarmiklar mjólkurkýr með góðar
mjaltir en júgurgerð undir meðallagi.
Þar skortir einkum á festu og að þau
séu nógu vel borin en júgurbandið er
greinilegt og það skiptir miklu máli.
Jónki breikkar einnig val varðandi
skyldleika verandi sonur Góa 08037.
Númi 16038, f. Gustur 09003,
mf. Þollur 99008. Númi dalar eilítið
eða um tvö stig og stendur í 108 í
heildareinkunn. Þetta góða mat
byggir á meðalmikill afurðagetu
dætra, mikilli júgurhreysti sem og
frábærri júgurgerð. Spenar eru hins
vegar stuttir og grannir og því hentar
Númi tæpast nema á kýr með spena
í grófari kantinum. Dætur Núma eru
einnig mjög skapgóðar með góðar
mjaltir.
Nýtt reynt naut í notkun
Að þessu sinni kemur aðeins eitt
nýtt naut í hóp reyndra nauta en
það er Herkir 16069 frá Espihóli í
Eyjafirði, sonur Gusts 09003 og 909
Baldadóttur 06010. Dætur Herkis
eru góðar mjólkurkýr með verð-

efnahlutföll í mjólk yfir meðallagi.
Þetta eru fremur stórar kýr, boldjúpar
og útlögugóðar með nokkuð beina
yfirlínu og í góðu meðallagi háfættar. Malirnar eru nokkuð grannar,
hallandi og þaklaga. Fótstaða er
sterkleg og gleið. Júgurgerðin er
góð, festa mikil og júgrin vel borin
en júgurband ekki áberandi. Spenar
eru hæfilegir hvað lengd og þykkt
varðar og vel settir. Mjaltir eru í
meðallagi og mjaltagallar fátíðir.
Skap þessara kúa er mjög gott og
skapgallaðir gripir fáséðir. Herkir er
með heildareinkunnina 109.
Nautsfeður
Að undanförnu hefur Nautastöðin
einkum verið að kaupa kálfa undan
Pipar 12007, Hæl 14008, Kláusi
14031 og Risa 15014.
Á næstu misserum verður sjónum einkum beint að kálfum undan
Steinari 15042, Mikka 15043, Tanna
15065, Knetti 16006, Bikar 16008
og Jarfa 16016. Synir Skírnis 16018,
Róðurs 16019 og Jónka 16036 munu
svo fylgja í kjölfarið. Þeim tilmælum
er beint til manna að láta sæða kýr á
nautsmæðraskrá og efnilegar kvígur með einhverju eftirtalinna nauta;
Mikka 15043, Knetti 16006, Jarfa
16016, Skírni 16018, Róðri 16019
eða Jónka 16036.
Full ástæða er til að vekja athygli
á góðum árangri bænda í StóraDunhaga í Hörgárdal, tvö reynd
naut í notkun á sama tíma og báðir
nautsfeður. Til hamingju, StóruDunhagabændur, og hafið þökk fyrir.
Nautsmæður
Á nautsmæðraskrá í Huppu (með
rautt flagg) eru kýr með a.m.k. 107
í heildareinkunn, 90 fyrir fituhlutfall
og 100 fyrir mjaltir. Þegar tilkynnt
er um nautkálf undan væntanlegri
nautsmóður eru aðrir þættir vegnir
og metnir svo sem afurðir og frjósemi.
Á skrá yfir efnilegar kvígur (með
grænt flagg) eru kvígur sem eru með
a.m.k. 108 í heildareinkunn, 90
fyrir fituhltfall og 100 fyrir mjaltir.
Þegar tilkynnt erum nautkálf undan
kvígu eru aðrir þættir skoðaðir og
beðið fyrstu mælingar, kýrsýnis og
ákveðinnar reynslu áður en ákvörðun
um framhaldið er tekin.
Eldri matadorar
Nautaskrá bíður nú útgáfu og vonandi tekst að koma henni út öðru
hvoru megin við næstu mánaðamót.
Þar verður að finna ítarlegri upplýsingar um þessi naut ásamt fleira efni
en meðal annars verður gerð ítarlegri
grein fyrir breytingum á kynbótamati fyrir frjósemi. Áhugamenn um
nautgriparækt hafa því eitthvað til
að hlakka til en þegar sól lækkar á
lofti gefst oft meiri tími til þess að
glugga í blöð og bækur.
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Drengurinn sem dó úr leiðindum:

Ný barnabók úr
smiðju sauðfjárbónda
Bókaútgáfan Sæmundur hefur
gefið út barnabók eftir sauðfjárbóndann Guðríði Baldvinsdóttur,
í Lóni í Kelduhverfi, sem heitir
Drengurinn sem dó úr leiðindum.
Þetta er önnur barnabók Guðríðar,
en árið 2019 kom út bókin Sólskin
með vanillubragði, sem var saga um
stelpu og forystugimbrina hennar.
Að sögn Guðríðar er umfjöllunarefni bókarinnar vel þekkt hjá foreldrum barna á aldrinum í kringum
átta til 12 ára, sumsé togstreitan sem
myndast þegar foreldrar vilja draga
úr tölvu- og snjalltækjanotkuninni.
„Hugmyndin að sögunni kom einhverju sinni þegar ég var að reyna
að koma böndum á þann tíma sem
börnin mín dvöldu við tölvuleiki,
YouTube-gláp og símahangs. Þá
varð einhverju þeirra að orði að þá
myndu þau deyja úr leiðindum.
Þá kviknaði hugmyndin um
drenginn sem dó úr leiðindum,
en átti bara að verða smásaga. En
þegar ég byrjaði að skrifa sá ég
fljótt að þessi litla hugmynd gæti
auðveldlega orðið að heilli bók,“
segir Guðríður.
Er hægt að deyja úr leiðindum?
Aðalpersóna bókarinnar heitir Kári
Hrafn, sem er venjulegasti tólf ára
strákur í heimi. Heimur hans hrynur
þegar foreldrar hans taka frá honum
öll snjalltæki og í staðinn fær hann
skærgulan farsíma sem hentar bara
risaeðlum. Þá er spurning hvort
hann hreinlega deyr úr leiðindum.
Guðríður segir að sagan fjalli fyrst
og fremst um vináttu, fjölskyldu
og allt annað milli himins og jarðar
sem skiptir máli.
Káputeikning er eftir dóttur
Guðríðar, Ásdísi Einarsdóttur,
en Guðríður naut einnig aðstoðar
Björns Ófeigs, sonar síns, sem ljáði
söguhetjunni Kára Hrafni rithönd
sína við skreytingar í bókinni.
Bókin er því sannkallað fjölskylduverkefni.Hún segir að hún hafi nú
þegar fengið góð viðbrögð við
bókinni og hefur henni verið lýst
sem „æsispennandi og skemmtilega
óvenjuleg með frumlegum titli“.
Vænst þykir Guðríði um lofsamlegan bókadóm Jóns Emils, 11 ára á
Kópaskeri, sem þótti bókin vera sú

Lífræn hreinsistöð

•Fyrirferðalítil fullkomin
sambyggð skolphreinsistöð

Grafika 19

&

BÆKUR

• Uppfyllir ýtrustu kröfur um
gæði hreinsunar
Guðríður Baldvinsdóttir, barnabókahöfundur og sauðfjárbóndi í Lóni í
el uhverfi

næstbesta sem hann hafði lesið – á
eftir Harry Potter 3.
Næsta bók úr sveitaumhverfinu
„Eins og stór hluti íslensku þjóðarinnar hefur mig lengi langað til að
skrifa bækur. Var alltaf að búa til
sögur í huganum frá því að ég man
eftir mér en lét verða af því að sækja
ritlistarnámskeiðið Úr neista í nýja
bók við Endurmenntun Háskóla
Íslands 2013. Á því kom kveikjan
og fyrsti kafli fyrstu bókarinnar
minnar, Sólskin með vanillubragði.
Bókarskrifin lágu svo í dvala í ein
fimm ár, en þá gróf ég fyrsta kaflann
upp og skrifaði bókina á nokkrum
mánuðum. Hún var svo gefin út hjá
Bókaútgáfunni Sæmundi 2019,“
segir Guðríður.
„Ég er endalaust með nýjar
hugmyndir að sögum í kollinum.
Næsta bók verður væntanlega úr
því umhverfi sem ég þekki best,
eins og fyrsta bókin, eða úr nútíma
sveitaumhverfi. Ég sé fyrir mér
spennusögu fyrir börn um dularfull kindahvörf, æsilegar eftirleitir
og óveður.
Bókarskrif fara vel með sauðfjárbúskap, enda er veturinn frekar
rólegur í þeirri atvinnugrein. Verst
að ég er fyrir löngu búin að fylla
allan dauðan tíma vetrarins af
öðrum verkefnum, en þá er bara
að forgangsraða.“
/smh

• 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

HÁ verslun ehf tók við umboði Husqvarna byggingavörum á
Íslandi þann 11. júní.
•
•
•
•
•

Steinsagir
Kjarnaborvélar
Jarðvegsþjöppur
Sagarblöð
Kjarnaborar
Husqvarna K970
15,5 cm sögunardýpt

Þjónustuverkstæði og varahlutir

Husqvarna K3600
Vökvasög
Sögunardýpt 27cm

Víkurhvarfi 4 - 203 Kópavogur
Opið mán. - fös. kl. 8-17.
S. 588-0028
haverslun@haverslun.is
haverslun.is

Smáauglýsingar 56-30-300
líka hægt að lesa á bbl.is og Facebook
HLAÐVARP BÆNDABLAÐSINS https://www.bbl.is/hladan
áputei ning er e tir óttur

uðr ðar,

s si inars óttur
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Hjörtur L. Jónsson
liklegur@internet.is
Einn söluhæsti bíll landsins síðustu þrjú til fimm ár er 4X4 KIA
Sorento. KIA var fyrsti bíllinn
sem seldur er með 7 ára ábyrgð
á Íslandi sem gefur bílnum meira
traust og áreiðanleika.
Í byrjun árs 2021 kom KIA
Sorento sem plug in hybrid og samkvæmt uppgefnum bæklingi á hann
að komast allt að 57 km á rafhlöðunni áður en bensínvélin tekur við.
Fyrir stuttu síðan fékk ég að prófa
þennan sjö manna fjórhjóla drifna
Hybrid bíl.
Besta hávaðamæling
í db. á bíl með bensínvél
Bíllinn sem prófaður var nefnist
KIA Sorento Plug-in-Hybrid og er
sjö manna bíll. Vélarnar eru tvær,
annars vegar 1,6 bensínvél + rafmagnsmótor sem skila samanlagt
268 hestöflum, skiptingin er sexþrepa sjálfskipting.
Uppgefin drægni á rafhlöðunni,
sem er 13,8 kWh, er allt að 57 km
miðað við bestu aðstæður. Uppgefin
eldsneytiseyðsla í Hybrid bílum
er almennt svolítið villandi. Þá er
miðað við fullhlaðna rafhlöðu og
að bara sé keyrt 100 km og eldsneytiseyðslan um 1,6 lítrar af bensíni við bestu aðstæður.
Þegar ég prófaði bílinn hafði
hann verið prófaður af nokkrum
viðskiptavinum KIA á undan mér
og þegar ég settist upp í bílinn voru
ekki nema nokkrir kílómetrar eftir
á rafhlöðunni og fljótlega tók bensínvélin við.
Þegar bíllinn var hávaðamældur
(eins og allir aðrir bílar sem ég prófa
á sama stað á 90) var allt rafmagn
búið og því var bíllinn á bensínvélinni þegar mælt var. Mælingin
kom vel út og mældist hávaðinn
inni í bílnum ekki nema 65,8 db.
Með þessari lágu mælingu komst
Sorento í topp 10 af öllum bílum.
Held reyndar að þetta sé besta mæling á bíl með bensínvél sem ég hef
keyrt.
Fjöðrun góð
á holóttum malarvegi
Eins og áður hefur komið fram þá
var ég fljótur að klára rafmagnið, en
í innanbæjarumferðinni hlóðst inn á
rafhlöðuna lítilræði af rafmagni sem
hjálpaði við að spara bensín. Eftir
rúman 50 km akstur innanbæjar
var mín bensíneyðsla ekki nema
8,6 lítrar miðað við 100 km akstur.
Næst var það langkeyrsla með
malarvegaprófun í leiðinni og í
langkeyrslunni sagði aksturstölvan
að ég hefði verið að eyða 6,8 lítrum
á hundraðið.
Inni í þessari keyrslu var um 10
km malarvegaakstur þar sem ekki
var verið að hugsa um sparakstur
sérstaklega þegar verið var að prófa

Helstu mál og upplýsingar
Þyngd

2.099 kg

Hæð

1.700 mm

Breidd

1.900 mm

Lengd

4.810mm

KIA Sorento plug-in-Hybrid.

Myndir / HLJ

Muna að hafa ljósatakkann alltaf kveiktan.

fjöðrun og grip í beygjum á holóttum malarveginum. Í langkeyrslunni
var lítið stigið á bremsur og hjálpaði
rafmagnsmótorinn lítið við að spara
bensín.
Fjöðrunin kom vel út á malarveginum, en 19 tommu dekkin gáfu litla
fjöðrun. Ef mikið er keyrt á möl og
í snjó þá væri betra að vera með 17
tommu felgur til að fá mýkri fjöðrun. Á malbikinu koma 19 tommu
dekkin vel út og hreinn unaður að
beita bílnum ákveðið í beygjum því
gripið var svipað og í sportbíl.
Mikið lagt upp úr þægindum
og öryggi
Bíllinn er hlaðinn aukabúnaði til
þæginda bæði fyrir ökumann og
farþega, en eins og í flestum bílum

Til að ljósin séu alltaf rétt á bílnum í akstri er
best að hafa ljósatakkann alltaf svona.

Ef öftustu tvö sætin eru niðri er farangursrýmið með stærstu farangursrýmum sem eru í bílum.

er akreinalesari, árekstravari, hiti
í stýri, gott útvarp og 12,3 tommu
skjár fyrir bakkmyndavél. Fótarými
er mjög gott í fram- og miðsætum,
en aðeins síðra í öftustu tveim.
Það sama gildir um sætin, þau eru
öll góð nema öftustu tvö sem mér
fannst ekkert gott að sitja í.
Í bílnum er varadekk sem ég kalla
„aumingja“, lítið mjótt dekk sem er
undir bílnum að aftan, en varadekk
samt, því að í flestum Hybrid bílum
er ekkert varadekk. Dekkið er ekki
staðsett á skemmtilegasta stað því
þegar springur hjá manni er alltaf
leiðinlegt veður, maður í sparifötunum og að flýta sér.
Séu öftustu tvö sætin niðurfelld
er farangursrýmið mjög stórt. Svo
stórt að við fyrstu sýn virðist hægt
að koma þar golfsetti langsum.

Þrjár stillingar á skiptingunni og aðrar 3 fyrir
undirlag.

Lokaorð, fínn bíll
og gott að keyra
Það hjálpar örugglega KIA í vinsældunum að það eru ekki margir
mínusar sem maður finnur í Sorento.
Helst væri það verðið. Sorento kostar
frá 8.590.777 upp í 10.990.777, en á
móti því kemur 7 ára ábyrgð KIA.
Eini alvarlegi mínusinn er að
þessi Hybrid bíll mun hækka í
verði um næstu áramót þegar
breyting verður á virðisaukaskatti
Hybrid bíla á Íslandi. Samkvæmt
mínum útreikningum er það hækkun
yfir 500.000 og það eru bara tveir
mánuðir til áramóta þannig að nú
þarf að hugsa hratt, „annaðhvort að
kaupa núna eða strax“.
Nánar er hægt að fræðast um KIA
Sorento á vefsíðunni www.kia.is.

19 tommu dekkin voru ekki að gefa mikla fjöðrun á holóttum malarveginum, plássið leyfir
minni felgur.

Kia Sorento fór í topp 10 í hávaðamælingunni.

Sorento er með varadekk sem oft nefnist
aumingi.
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Ert þú í réttum klæðnaði og tilbúin/n fyrir vetrarakstur?
Hjörtur L. Jónsson
liklegur@internet.is
Það virðist vera árvisst að fyrstu
hálkumorgnar haustsins komi
Íslendingum alltaf jafn mikið á
óvart, árekstrar, tjón og hálkuslys eru sögur sem maður heyrir á
hverju einasta hausti.
Fyrir stuttu síðan sagði maður sem
var í viðtali í morgunútvarpi setningu
sem var eitthvað á þessa leið þegar
hann var að flýta sér í viðtal á útvarpsrásinni:
„Fann ekki sköfuna fyrir bílrúðurnar, vetrarúlpuna, vettlinga og húfuna.
Fór út og notaði vísakortið til að skafa
framrúðuna á bílnum og rauk af stað á
hálf hreinsuðum bílnum.“ Ég gat ekki
annað en brosað þegar ég hlustaði á
þessi orð. Mig grunaði að hann hefði
gleymt að segja að hann hafi líka verið
á sumardekkjunum, sem reyndist rétt,
því ég sá þennan mann á dekkjaverkstæði seinna um daginn.

Mitt val á vinnubílinn er nagladekk.

Snjókarl í snjódekkjahugleiðingum.

Stefnir í að ekki allir fái
vetrardekk undir sinn bíl

Sá sem er vanbúinn til
aksturs í snjó og hálku á
ekki að vera í umferðinni
Ótrúlega oft eru það bara örfáir bílar
sem orsaka umferðarteppur og slys í
snjó og hálku því flestir eru forsjálir
og eru ábyrgir bílstjórar með allt sitt
á hreinu.
Í umferðarlögum segir að mynstur
í hjólbörðum megi ekki vera minna en
3 millimetrar frá 1. nóvember til 15.
apríl. Aðeins má vera með nagladekk
undir bílum á þessum sama tíma (1.
11. til 15.04.). Það eru margir sem
aka á ónegldum vetrarhjólbörðum (oft
kölluð heilsársdekk). Á naglalausum
vetrardekkjum má keyra allt árið og
einnig vetrardekkjum sem skilgreind
eru sem „harðkornadekk“. Sá sem
er ekki útbúinn til vetraraksturs á
ekki að vera í umferðinni öðrum til
trafala. Fáir vita það að lögregla hefur
lagaheimild til að sekta vanbúna bíla
í vetrarumferð.

Nú í ár virðist umferðin þetta
haustið vera aðeins öðruvísi en
undanfarin ár og má þar að einhverju leyti kenna um Covid.
Eitthvað virðist líka vera erfitt
fyrir innflutningsaðila ódýrari hjólbarða að fá sendingar til landsins,
þrátt fyrir að hafa pantað dekkin
fyrir löngu síðan.
Sumar stærðir í dýrari dekkjum
eru nú þegar uppseldar og jafnvel
ekki væntanlegar í bráð. Eitthvað er
um að minna framboð sé af ódýrum
hjólbörðum frá Asíu þar sem erfitt
er um flutninga til landsins.
Ástæðan er sögð vera skortur á
gámum. Þessi dekkjaskortur gæti
orðið til þess að sumir fái ekki þá
stærð af dekkjum sem þeir þurfa
undir bílinn sinn.
Einnig að fólk þurfi að kaupa
dýrari dekk en til stóð að kaupa

undir bílinn í vetur þar sem ódýrari dekkjasendingarnar eru ekki að
skila sér til landsins.
Neikvæð umræða nagladekkja
ekki réttlætanleg
Í fjöldamörg ár hefur viss hópur fólks
barist fyrir því að nagladekk verði
bönnuð eða einhvers konar umhverfisgjald verði sett á nagladekk.
Eftir margra ára akstur ýmist á
nagladekkjum eða á ónegldum vetrardekkjum er það ekki spurning í
mínum huga hvað maður er öruggari
í vetrarumferðinni á nagladekkjum.
Vissulega eru nagladekkin óumhverfisvænni þar sem mikið salt er
borið á götur, en skaða minna þar
sem lítið er saltað.
Í umræðunni er nagladekkjunum kennt um alla mengun og slit á
vegum, en stærsta vandamálið í sliti
á vegum er saltið. Saltið leysir upp
tjöruna sem heldur steinefnunum í

saltsala til söltunar á vegakerfinu í
nágrenni höfuðborgarinnar aukist
yfir 100%. Í mínum huga ætti að
hætta að salta göturnar, allir keyri
um á nagladekkjum, en það eru ekki
margir sem virðast vera á þessari
sömu skoðun.
Til að styrkja þessa skoðun mína
þá vil ég benda á að til er dómur í
Hæstarétti Íslands þar sem strætisvagnabílstjóri var dæmdur fyrir
manndráp af gáleysi fyrir það að
hafa ekki verið á nagladekkjum.
Af þessum sökum er umræðan um
nagladekk á villigötum.

malbikinu saman. Saltið mýkir malbikið þannig að það losnar um steinefnin. Svo koma snjómoksturstækin
og skafa tjörublönduðum snjónum
út fyrir veginn þar sem snjórinn
seinna bráðnar og tjaran fer í jarðveginn og mengar hann.
Þegar tjaran er farin verður
mölin af þunnri drullu sem safnast
í vegkantana. Í þurrkatíð byrjar að
myndast ryk þegar bílar keyra um
óhreinar göturnar. Oftast er þá talað
um svifryksmengun.
Upprunalega orsökin er samt
saltið, en á síðustu 5-7 árum hefur

LCI Lely Center Ísland
KEÐJUR OG KEÐJUEFNI
GOTT ÚRVAL

30 % AFSLÁTTUR
ÚT OKTÓBER
AF ÖLLUM HEILUM KEÐJUM Á LAGER
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LYST – BÆRINN OKKAR

Sama ættin hefur búið á Grímsstöðum síðan árið 1871 þegar
Hannes Guðmundsson og kona
hans, Kristín Magnúsdóttir,
kaupa jörðina. Núverandi
ábúendur, Jóhanna Sjöfn og
Hörður, tóku yfir 2017 og eru
þau fimmti ættliður sem býr á
Grímsstöðum.
Býli:
Staðsett í sveit: Reykholtsdal í
Borgarfirði.
Ábúendur: Jóhanna Sjöfn
Guðmundsdóttir og Hörður
Guðmundsson. Einnig búa hér
foreldrar Jóhönnu, Guðmundur
Kristinsson og Jóhanna Steinunn
Garðarsdóttir.
Fjölskyldustærð (og gæludýra): Á
Grímsstöðum búa Hörður, Jóhanna,
Elías Andri (en hann er í námi í
Reykjavík), Tómas Orri og Adda
Karen. Hjá okkur eru líka hundurinn
Kátur og kötturinn Krummi. Sigrún
Harpa og Birgir Örn, börn Harðar,
búa í Grindavík.
Gerð bús? Kindur og allnokkrir
hestar og merar og Guðmundur og
Steinunn eiga nokkrar hænur.
Fjöldi búfjár og tegundir? Við
búum með 370 kindur og svo eigum
við um 50 blóðmerar sem gefa af sér
væn folöld.

Hvernig gengur hefðbundinn
vinnudagur fyrir sig á bænum?
Hörður er alltaf fyrstur á fætur og
er farinn í vinnu sem smiður áður
en aðrir vakna. Húsmóðirin sér svo
um að koma krökkum í skólabílinn áður en hún sjálf fer í vinnu
í Hönnubúð sem hún rekur. Eða
að hún fer í vinnu í kjötvinnslunni
okka, Grímsstaðaket, sem við
byggðum hér á bænum árið 2020. Á
veturna sér pabbi um að gefa fyrir
okkur í fjárhúsunum og hrossum,
ásamt því að ganga í öll störf sem
til falla á bænum með Herði.
Krakkarnir koma svo heim úr
skóla og íþróttum og ganga sjálfala
þar til við foreldrarnir komum heim
úr vinnu um klukkan 17. Þá tekur
við þetta venjulega, þvo og elda
mat og Hörður hefur undanfarið
nýtt allar stundir eftir vinnu í að
klára sláturhúsið.

Grímsstaðir
Grímsstaðaket og nú sláturhússins, þá
sjáum við fyrir okkur að við munum
geta unnið meira heima á búinu og
minnkað við okkur vinnu utan búsins.
Það er mikill virðisauki fyrir okkur
að hafa fengið tækifæri til að byggja
upp þessa starfsemi sem gefur okkur
ótal möguleika og ekki er leiðinlegt
heldur að geta boðið neytendum upp
á gæða kjötafurðir beint frá bónda.

Skemmtilegustu/leiðinlegustu
bústörfin? Sauðburður er alltaf
skemmtilegur, sérstaklega þegar
vel gengur. Leiðinlegast er að smala
rollum sem ekki vilja heim.

Hvað er alltaf til í ísskápnum?
Ostur og smjör.

Hvernig sjáið þið búskapinn fyrir
ykkur á jörðinni eftir fimm ár?
Við sjáum búskapinn fyrir okkur í
svipaðri mynd og hann er í dag. Ekki
stærri en ekki mikið minni heldur.
Hvar teljið þið að helstu tækifærin séu í framleiðslu á íslenskum
búvörum? Okkar skoðun er að

Hver er vinsælasti maturinn á
heimilinu? Folaldasteik, hrossalund og lambakjöt, erfitt að velja.
helstu tækifæri felist í að fullvinna
eigin framleiðslu.
Árið 2020 byggðum við kjöt-

vinnslu og nú í ár bætum við sláturhúsi við.
Með tilkomu Kjötvinnslunnar

Eftirminnilegasta atvikið við
bústörfin? Þegar við fengum leyfi
fyrir kjötvinnslunni okkar í fyrra,
22. september.

MATARKRÓKURINN

Kjötbollur og kjötsúpa
Bjarni Gunnar Kristinsson
matreiðslumeistari
bjarnigk@gmail.com
Þessar heimabökuðu kjötbollur
eru svo miklu betri en þær sem
eru keyptar tilbúnar. Þær þurfa
smá ást og gott íslenskt hráefni.

Kjötbollur
›

1 stórt egg

›

¼ bolli rjómi eða mjólk

›

¾ bolli hvítt samlokubrauð í teningum, skorpan fjarlægð

›

Rúm 200 g hakkað svínakjöt

›

1 hvítlauksrif, saxað

›

1⁄8 tsk. piparrótarmauk

›

1⁄8 tsk. malaður svartur pipar

›

¾ tsk. salt

›

1 tsk. lyftiduft

›

500 g nautahakk

Sósan

Setjið svínakjötið, hvítlauk, pipar,
salt og lyftiduft í blandara með
spaða og stillið á mikinn hraða.
Blandið þar til þetta er orðið slétt,
í um 2 mínútur og skafið skálina
eftir þörfum. Bætið brauðblöndunni
saman við og þeytið á miklum hraða
þar til hún er slétt, í um það bil mínútu, og skafið skálina eftir þörfum.
Bætið nautakjötinu út í og þeytið á
lágum hraða þar til öllu hefur verið
hrært vel saman.
Notið blautar hendur (haldið áfram
að væta þær meðan þið hnoðið
bollur, má nota hanska) og mótið
kjötblönduna í matskeiðastærðar
kringlóttar kjötbollur og leggið á
tilbúna grindina. Bakið í um það
bil 20 mínútur, þar til það er alveg
tilbúið.
Á meðan, á stórri pönnu, blandið
saman öllum innihaldsefnum fyrir
sósuna. Látið sjóða og eldið varlega
þar til þykknað er, í um 10 mínútur.
Bætið bökuðu kjötbollunum við
sósuna og hrærið til að jafna hana.
Setjið þær á fat og svo er hægt að
setja tannstöngla í þær. Notið skeið
til að dreypa sósunni yfir.
Skreytið með steinselju ef vill. Berið
fram heitt.
Kjötbollurnar og sósuna má frysta í
aðskildum ílátum í allt að 3 mánuði.
Þegar þið eruð tilbúin til að bera fram
skuluð þið hita kjötbollurnar í sósunni á eldavélinni yfir miðlungs hita
þar til þær eru heitar í gegn.

›

½ bolli tómatsósa

›

½ bolli dökkur púðursykur

›

2 msk. vatn

›

1 ½ msk. eplaedik

›

2 tsk. Worcestershire-sósa

›

1 msk. fínt saxaður skalottlaukur

Ítalskar kokteilbollur

›

1 lítið hvítlauksrif, saxað

›

1⁄8 tsk. malaður svartur pipar

›

½ tsk. salt

Þessar bollur þarf að elda rólega að
ítölskum hætti til að búa til þennan
bragðgóða forrétt.

›

Fínt hökkuð steinselja, ef vill

›

Sama hráefni og fyrir bollurnar hér
að ofan

›

½ bolli ristuð rauð paprika, hægt að
kaupa í dós eða krukku – eða rista
íslenska papriku sem er náttúrlega
best

Hitið ofninn í 185 gráður. Klæðið
bökunarplötu með álpappír til að
auðvelda hreinsun og setjið ofnfasta
bökunargrind yfir, penslið ríkulega
með fitu eða fituspreyi.
Þeytið egg og rjóma saman í miðlungs
skál. Hrærið brauðinu saman við og
maukið þar til engir stórir brauðbitar
eru eftir. Setjið til hliðar.

›

1⁄8 tsk. mulið rautt chilli

›

1 bolli af pastasósu á flösku (eða
niðursoðnir úrvals tómatar)

›

10 lauf fersk basilíka

Í ofnpott sameinið kjötbollur og
steikta papriku. Stráið muldum rauðum chili yfir. Hellið pastasósu yfir allt
í pottinum.
Lokið og eldið við lágan hita í 4 til 5
klukkustundir eða við háan hita í 2 til
21/2 klukkustund.
Hrærið kjötbollurnar varlega áður en
þær eru bornar fram. Berið fram strax
eða hafið heitt, skreytið með basilíku.
Framreiðið með pasta.

Íslensk kjötsúpa
Fátt er þjóðlegra en íslensk kjötsúpa.
Allir hafa einhvern tímann smakkað
hana og sagan segir að hún sé best
við þriðju hitun! Það er einfalt að
matreiða kjötsúpu og ódýrt.
Útfærslurnar á henni eru óteljandi
og engin ein uppskrift til sem er hin
eina rétta. Það eru bara tvö skilyrði:
Íslenskt lambakjöt og íslenskt grænmeti. Annað er eftir smekk. Hér er
uppskrift úr sjónvarpsþáttum sem
heita Eldum íslenskt og svo er hér
hefðbundin uppskrift úr smiðju
Guðmundar Guðmundssonar, en hægt
er að finna þættina á YouTube.

›

3 gulrætur

›

1 rófur

›

80 g sellerí

›

½ dl hrísgrjón

›

2-3 tsk. ferskar
kryddjurtir (blóðberg,
graslaukur, vorlaukur)

Fyrir 4–6.
Veitingastaðir eru byrjaðir að setja gömlu kjötsúpuna í sparifötin með
því að setja bleika meyra
kjötbita í súpuna. Þetta er
súpa sem allir þekkja, hver
með sínu nefi, og er eina
skilyrðið; íslenskt lambakjöt og íslenskt grænmeti.
Aðferð
Skerið kjötið í smáa bita
eða gefið á beini. Hitið
kjötið í vatni þannig að
fljóti yfir, látið suðuna
koma upp. Skolið kjötið
í sigti eða fleytið af alla
froðu og eggjahvítuefni
sem koma upp á yfirborðið. Bætið
í vatni, látið suðuna koma upp og
fleytið af auka fitu ef fólk vill fituminni súpu. Látið malla í um 60 mín.,
bætið í grænmeti og látið malla eftir
smekk um 2 tíma. Sumir vilja grænmetið minna eldað en öðrum finnst
súpan best við þriðju hitun. Kryddið
með salti og pipar, bætið í hrísgrjónum
og sjóðið í um 20 mín., bætið í kryddjurtum. Auðvitað má nota þurrkaðar
súpujurtir, feita kjötbita og annað sem
fólk er vant. Framreiðið í bolla eða í
fallegri skál. Eldum íslenskt.

Klassísk íslensk kjötsúpa
Guðmundur Guðmundsson
›
600 g lambasúpukjöt

600 g lambakjöt af framparti

›

1 l vatn

›

salt og pipar eftir smekk

›

½ saxaður laukur

›

2-3 l vatn

›

150 g gulrætur skornar í bita

›

3 íslenskar kartöflur

›

30 g hrísgrjón eða

1 blaðlaukur

›

1 msk. súpujurtir

›

›

›

3 msk. steinselja, söxuð (má sleppa)

›

salt

›

pipar

›

kartöflur, flysjaðar og skornar í bita

›

1 lítil gulrófa, flysjuð og skorin í bita

Aðferð
Snyrtið kjötið og ef þið viljið minna
að fitu má skera hana af eða bara
fleyta fituna vel af. Setjið það síðan í
pott og hellið köldu vatni yfir. Hitið
rólega að suðu og fleytið froðu ofan
af. Endurtakið það nokkrum sinnum
til að losna við sem mest af sora.
Bætið svo blaðlauk, gulrótum og hrísgrjónum í pottinn ásamt súpujurtum
og steinselju. Kryddið með pipar og
salti og látið malla undir loki í um
hálftíma. Bætið þá kartöflunum út í
og látið malla í 10 mín.
Setjið rófurnar í pottinn og sjóðið
súpuna í um 15 mínútur í viðbót,
eða þar til kjöt og grænmeti er mjúkt.
Smakkið súpuna og bragðbætið hana
með pipar og salti ef þarf. Þeir sem
vilja súpuna tæra geta sleppt hrísgrjónum.
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Heklað sikk sakk-teppi
Heklað sikk sakk teppi úr Drops
Sky. Garnið er ekki bara mjúkt
heldur líka einstaklega létt og
lipurt. Drops Sky er á 30% afslætti
í Handverkskúnst, www.garn.is,
til og með 31. desember 2021.
DROPS Design: Mynstur sk-126
Stærð: 106 cm á breidd og 143 cm á lengd.
Garn: Drops Sky (fæst hjá Handverkskúnst)
- 300 g litur nr 01, hvítur
- 150 g litur nr 03, ljós beige
- 150 g litur nr 18, daufbleikur
- 150 g litur nr 19, múrsteinn
Heklunál: 3,5 mm
Heklfesta: 20 stuðlar = 10 cm.
Rendur: Heklaðar eru 2 mynstureiningar með hverjum lit. Litaröðin í teppinu á myndinni er þannig:

Dvergaband
fæst í Uppspuna

s. 846-7199 • uppspuni.is

hvítur, ljós beige, hvítur, múrsteinn, daufbleikur,
hvítur, ljós beige, hvítur, múrsteinn, daufbleikur, hvítur.
Uppskriftin: Heklið 228 loftlykkjur (þar meðtaldar 3 loftlykkjur til að snúa við með), passið að
hafa góðan slaka á þessum loftlykkjum. Heklið
síðan eftir mynsturteikningum A.1, A.2 og A.3
þannig: Snúið við, heklið 1 stuðul í 4. loftlykkju
frá heklunálinni (þessar 3 lykkjur sem sleppt
er teljast EKKI sem stuðull), heklið 1 stuðul í
næstu 10 loftlykkjur (= A.1), *heklið 3 loftlykkjur, heklið 1 stuðul í næstu 13 loftlykkjur,
sleppið 3 loftlykkjum, heklið 1 stuðul í næstu
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Nafn: Saga Pála Guðjónsdóttir.

Hvað finnst þér skemmtilegast í
skólanum? Íþróttir.

4
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1

7

1
7

Saga Pála er mikil íþróttastelpa,
með mikið keppnisskap og alltaf
í góðu skapi.

Skóli: Krikaskóli.

2

6
9

Hundar og hestar
Stjörnumerki: Sporðdreki.

8
6

FÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐ

Búseta: Mosfellsbær.

1

1
9

reiningar af A.1 til A.3 á hæðina (=12 umferðir)
er skipt um lit. Haldið áfram með A.1 til A.3 og
rendur þar til allar rendurnar hafa verið heklaðar
og teppið mælist ca 143 cm á hæðina.
Klippið þráðinn og gangið frá endum.

Aldur: 9 ára.

2

Þyngst

7

13 loftlykkjur (= A.2) *, heklið frá *-* alls 7
sinnum, heklið 3 loftlykkjur, heklið 1 stuðul í
síðustu 11 loftlykkjur (= A.3).
Haldið áfram að hekla eftir mynsturteikningum
A.1 til A.3. Þegar heklaðar hafa verið 2 mynstu-

5

1

6

Uppáhaldsmatur: Sushi.
Uppáhaldshljómsveit: J.Bieber.
Uppáhaldskvikmynd: High school
musical.

9
4

Hvert er uppáhaldsdýrið þitt?
Hundar og hestar.

3

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

Fyrsta minning þín? Spila fótbolta.
Æfir þú íþróttir eða spilarðu á
hljóðfæri? Spila fótbolta.
Hvað ætlar þú að verða þegar þú
verður stór? Atvinnumaður í fótbolta og fótboltaþjálfari.

Hvað er það klikkaðasta sem
þú hefur gert? Hlaupa yfir
umferðargötu.
Gerðir þú eitthvað skemmtilegt í
sumar? Keppti með eldri flokki, 5.
flokki.
Næst » Ég skora á Óskar Sveinsson
að svara næst.
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BÆKUR

MENNING

Söngstarf, félags- og menningarlíf:

Þegar Kjósin ómaði af söng
Söngmenning og kórastarf
hefur löngum verið stór
hluti af menningu Íslendinga
og bæði glatt lund og geð. Í
Kjósarhreppi meðal annars,
stóð sú menning ríkulega
fyrir sínu og glæddi samfélagið bæði og göfgaði á tuttugustu öldinni. Í nýútkominni
bók Ágústu Oddsdóttur og
Bjarka Bjarnasonar er fjallað
um samfélag, söng- og menn-ingarlíf hreppsins á þessum
tíma en faðir Ágústu og afi voru
báðir ötulir söngmenn og vel
virkir í þeirri starfsemi.
Ágústa Oddsdóttir, annar höf
höfunda bókarinnar, ólst upp á bænum
Neðra-Hálsi þar sem faðir hennar,
Oddur Andrésson, stjórnaði kórastarfi sýslunnar, auk kirkjukórs
Reynivallakirkju, um áratugaskeið.
Líkt og dóttir hans ólst Oddur
upp við virka þátttöku söngfólks
í kringum sig en faðir hans og afi
Ágústu, Andrés Ólafsson, lagði
ríka áherslu á að glæða áhuga fjölskyldunnar með því að taka þátt í
söngstarfi kirkjunnar auk þess að æfa
raddaðan samsöng heima við.
Hverfandi þekking
Hugmyndin að bókinni kviknaði
í kjölfar þess að þrátt fyrir öflugt
starf samfélagsins fyrr á tímum
virtist vitneskjan um það fara hverfandi. Ágústa, sem hefur síðan árið
1981 viðað að sér heimildum er
varða söngstarf föður síns og afa
– auk ritaðra heimilda um félagsog menningarlíf í Kjósinni á árum
áður, ákvað að sá fróðleikur mætti
ekki falla í gleymskunnar dá. Með
nokkurt safn heimilda á höndum
sér tók hún til viðbótar viðtöl við
eldri Kjósverja um sveitarbrag og
sönglíf í Kjósinni á 20. öld. Er það
efni grunnur þessarar bókar, en árið
2018 hafði Ágústa svo samband við
Bjarka Bjarnason rithöfund sem

ar er Kirkjupu bókarinn
Framan á ká kirkju að syngja við
lla
kór Reyniva ið 1975. Prestur var
ar
messu sum jarnason á ReynivöllnB
á
séra Kristjá
Andrésson
nisti Oddur Kristjánsson.
ga
or
og
um
.
M
rl
Ka
d/
. Myn
Neðra-Hálsi

Blandaður kór Kjósarsýslu starfaði á árunum 1959–1976 og var fyrst og fremst skipaður kirkjukórsfólki úr Mosfells
Mosfellssveit, af Kjalarnesi og úr Kjós. Þessi mynd var tekin 31. maí 1959, en í bókinni koma fram nöfn kórfélaga og búseta.

samþykkti að vinna með henni efni
í bók og jafnframt ritstýra verkinu.
Þriggja hluta verk
Bókin, sem skiptist í þrjá hluta, segir
í fyrsta hlutanum frá lífi heimamanna
í Kjósinni á síðari hluta 19. aldar, en
þar má m.a. finna lýsingar á fábreyttu
hlutskipti þeirra hvað varðaði búsetu
og kjör.
Trúarleg tónlist var að mestu
ráðandi og heimilin og kirkjan vettvangur sönglífsins.
Annar hluti lýsir þeim breytingum er ríktu á fyrri hluta 20. aldar
ef litið er á menntun, atvinnulíf,
húsbyggingar, tækjakost og félagsleg samskipti. Bræðrafélag (málfunda-, skemmti- og lestrarfélag),
ungmennafélag og kvenfélag eru
stofnuð í Kjósinni á þessum árum

Sungið hjá vinnubragga við Félagsgarð, talið frá vinstri: Oddur Jónsson, Gunnar Hannesson, Eggert
Ellertsson, Sveinn Guðmundsson,
Steinar Ólafsson, Ólafur Andrésson,
Eiríkur Sigurjónsson. Myndin er úr
kvikmynd sem var tekin 1952/53,
sjá bls. 104 í bók. Þessir söngmenn
sungu tenórraddirnar í Karlakór
Kjósverja.

Sungið undir beru lofti í Kjósinni með
holtin við Félagsgarð og Esjuna í
baksýn. Talið frá vinstri: Steini Guðmundsson, Magnús Sæmundsson,
Bergur Andrésson, Gísli Andrésson,
Jón Vigfús Bjarnason og Þórður
Guðmundsson. Lengst til hægri er
Oddur Andrésson. Úr kvikmynd um
Kjósina frá 1952/53. Myndin er af
nokkrum söngmönnum í Karlakór
Kjósverja og sungu þeir bassaraddir
í kórnum.

og sönglífið í sveitinni blómstrar. Í
þriðja hluta bókarinnar er svo fjallað
um sögu söngs og tónlistar í Kjósinni
sem líka teygði sig út á Kjalarnes
og suður í Mosfellssveit. Sagt er frá
baklandi söngstarfsins og kórunum
sem Oddur stjórnaði.

Þar má finna söngbændatal og
örstutt æviágrip yfir þrjátíu kórfélaga í Karlakór Kjósverja á árunum
1935-1960 auk mynda.
Lestur Kjósarinnar sem ómaði
af söng er því bæði athyglisverður
og fræðandi og ef gripið er níður í

hana má gjarnan finna greinargóðar
hugmyndir af tilveru fólks – eins og
sjá má á blaðsíðu 58, þar sem föðursystir Ágústu, Ágústa Andrésdóttir
er tekin tali.
„Faðir minn las húslestur á
kvöldin og heimilisfólkið, þar á
meðal við systkinin, sungum sálm
á undan og eftir lestrinum. Pabbi
æfði einnig raddaðan söng með
okkur, einkum sálmalög. Ég lærði
um skamma hríð á orgel hjá séra
Halldóri á Reynivöllum og æfði
raddaðan söng með systkinum
mínum. Þá sungum við upp úr
Íslenska söngvasafninu sem var kallað Fjárlögin í daglegu tali.“
Ljóst er að saga sönglistar í
Kjósinni hefur fallið í góðar hendur en yfirgripsmiklar lýsingar og
heildarsýn höfundanna Ágústu og
Bjarka grípa lesendur föstum tökum.
Félagatal kóra er ítarlegt og saga
mannlífs í heild afar áhugaverð og
lýsandi og ættu sem flestir að hafa
gagn og gaman af.

Ilmreyr
Bændafundir 2021
Dagskrá fundanna:
Almenn kynning á BÍ
Farið yfir breytingarferli samtakanna
Starfsskilyrði landbúnaðarins
Stóru verkefnin framundan
Umræður
Fundarstaður

Dagsetning

Nýheimar
Félagsheimilið Hvoll
Selfoss
Fjarfundur
Ísafjörður
Borgarnes

21. október, fimmtudagur
21. október, fimmtudagur
22. október, föstudagur
29. október, föstudagur
Auglýst síðar
Auglýst síðar

Fylgstu með bændum á Facebook, á bondi.is og bbl.is

Tími
12.00
20:30
11:30
11:30

Svæði
Höfn
Hvolsvöllur
Hótel Selfoss

Ilmreyr kom út hjá VökuHelgafelli 14. október síðast-liðinn. Bókin er kveðja frá dóttur
til móður en um leið óður til formæðra og -feðra sem háðu sitt
lífsstríð við úthafsölduna vestur
á fjörðum og áttu líka glímutök
við brimöldur hjartans – þær
sömu og fylgt hafa mannkyninu
frá upphafi vega og gera enn.
Í bókinni vefast sjálfsævisöguleg efnistök saman við
sagnfræði, þjóðfræði, skáldskap
og skemmtun. Hér segir frá samskiptum og samspili kynja og
kynslóða, ástum, bernskubrekum, hversdagslífi, ævintýrum og
mögnuðum örlögum.
Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir
lærði íslensku, þjóðfræði og heimspeki við Háskóla Íslands og lauk
þaðan doktorsprófi árið 2000.

Ilmreyr er áttunda
bók hennar en bókin Lífsgrös
og leyndir dómar var tilnefnd til
Íslensku bókmenntaverðlaunanna
2019.

Bænda
4. nóvember
4. nóvember
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Styrkur og gæði frá Noregi
- Mikið úrval á lager -

Smáauglýsingar
Sími: 563 0300 | Netfang: augl@bondi.is | Veffang: www.bbl.is
Hægt er að skrá auglýsingar og greiða með auðveldum hætti á bbl.is
Verð: Textaauglýsing kr. 2.500 m. vsk (innan við 140 slög) og kr. 5.900 texti + mynd.
Skilafrestur: Fyrir kl. 16.00 á þriðjudegi fyrir útgáfu.

RUSLAPRESSUR
Sparaðu þér handtökin!

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.

Smurolíuskilvinda fæst gefins
með öllum búnaði. Búnaðurinn er
í Vestmannaeyjum, hjá HS Veitum
hf. Viðkomandi þarf að taka niður
og flytja. ánari uppl.í s. 0 5535
var ivar hsveitur.is

Salt- & sanddreifari

Kerrur á einum og tveim öxlum á
lager, með og án bremsu, ýmsar út
færslur, breiddir og lengdir. Gæða
kerrur – Góð reynsla. Brimco ehf.
Efribraut , Mos. S.
5111. pið
13 1 .30
.brimco.is

ámarampar á lager. Fyrir vöru
flutninga og frystigáma. Burðar
geta .000 kg. og 10.000 kg. eit
galvanhúðaðir. Stærð 125 x 210 x
1 cm. Stærð 17 x 210 x 20 cm.
ykkjur fyrir lyftaraga a. p fyr
ir lyftaraga a. ákonarson ehf.
hak hak.is S. 2 1 3.

Verð frá: 649.500 kr + vsk
SMA510 / 150 cm / 3p tengi
SMA800 / 200 cm / 3p tengi
SMA1100 / 200 cm / 3p tengi
SMA1600 / 230 cm / 3p tengi

estakerrur 2ja og 3ja hesta, ríku
legur útbúnaður. Gæðakerrur – Góð
reynsla. Brimco ehf. Efribraut 6,
Mos. S.
5111. pið kl. 13 1 .30
.brimco.is

LSM- V5
- Baggastærð: 700x750x500mm
- Þyngd bagga: 50-100kg
- Pressa: 5 tonn

Brettagaflar með Euro festingum.
Burður 2,5 tonn kr. 17 .000 m/vsk.
Burður 5,0 tonn kr. 20 .000 m/vsk.
Burður 2,5 tonn með glussafærslu.
Verð kr. 2 5.000 m/vsk. . auks
son ehf. S. 5 1130.

859.000 + vsk.

LSM- V8

Vatnsþrýstisett fyrir neysluvatn.
Eigum á lager fyrir 230 V, 2 V,
12 V. Mjög öflug dæla, dæluhjól og
öxull úr SS stáli, 2 l tankur úr SS
stáli. rýstingur bar. entar vel í
sumarhús og báta. Hákonarson ehf.
S. 2 1 3, netfang hak hak.is

Glussadrifinn, fyrir 1-3 tonna vél.
Vinnslubreidd 130 cm.
Þyngd 240 kg.

Brettaga ar með Euro festingum.
Burðargeta 2.000 kg. engd á gö
um 120 cm. ammi, gataður fyrir
rúlluspjót. Til á lager. Einnig með
glussafærslu. Hákonarson ehf.
S. 2 1 3 hak hak.is

Snjóblásari 241 THS Flex

Snjóblásari 256 THS Flex

Backhoe fyrir dráttarvélar og hjóla
skóflur. Margar stærðir. röfudýpt
1,3
,2 metrar. Margar stærðir
af skóflum og öðrum aukabúnaði.
ákonarson ehf. S.
2 1 3
hak hak.is,
.hak.is

- Baggastærð: 800x950x600mm
- Þyngd bagga: 100-180kg
- Pressa: 8 tonn

Snjóblásari F130H

Vinnslubreidd 240 cm
Þyngd 1.000 kg, 3p tengi.
Túða, drifskaft (f/ framan á vél)
Fyrir +70 hp vél.
Hægt að hafa að framan og aftan
á vélinni.
Fjöldi aukahluta í boði
Verð frá: 1.850.000 kr + vsk

590.000 + vsk.

Ssang ong Tivoli lx, árg. 201 ,
x , dísel, beinskiptur, ekinn 5 .000
km. Verð 2.3 0.000 kr. notaðir.
benni.is s. 5 0 2035.

Til leigu er rúmlega 100 fermetra
íbúðarhús í um 0 km fjarlægð frá
eykjavík, eiðarbær 3, við vest
anvert Þingvallavatn. Í húsinu eru
þrjú svefnherbergi, stofa, eldhús,
baðherbergi, þvottahús og búr. Tveir
inngangar eru frá hlaðinu og hurð
út á pall sem snýr að vatninu. r
stofuglugganum er frábært útsýni
út á vatnið. Áfastur bílskúr leig
ist ekki með, en garður fylgir með
möguleika á matjurtarækt. Áhuga
samir sendi tölvupóst á netfangið
heidarbaer3 gmail.com, gjarnan
með upplýsingum um sjálfa sig.

Faðmgreip fyrir stórar rúllur. Mesta
opnun er 212 cm. yftir rúllum sem
eru allt að 1.000 kg. Eigin þyngd
1 0 kg. soðnar Euro festingar
og slöngur með kúplingum fylgja.
Vönduð og sterk smíð með þykkri
dökkgrárri dufthúð (pólýhúð). Til
á lager. Verð 1 .000 kr. vsk.
ákonarson ehf. afið samband á
hak hak.is eða í s. 2 1 3.

HISPEC - TD-R 3000
- Dekk 750/60 R30.5
- Beygjur á aftari hásingu
- Dæla, 11.000l
- Stærð tanks 13.636l
- Loft- og vökvabremsur
- Sjónrör
- Sjálfvirkur áfyllibúnaður
- Festingar fyrir niðurfellingarbúnað

Sturtuvagn tveggja tonna á tveimur
hásingum með 12V vökvadælusetti
ef ekkert er vökvaúrtakið. Trakt
orstengi og kúlutengi fylgja með.
Kr. 570.000 vsk.
.hardskafi.is

Útvegum dekk undir vinnuvélar
og landbúnaðarvélar

Vinnslubreiddir 256-299 cm
Þyngd 1.200 kg, 3p tengi.
Fyrir + 110 hp vél.

7.990.000 + vsk.

STORTH- Haugdælur
- 6” dælur með þrítengi
- Stillanlegar lengdir
- Að fullu galvaniseraðar

260 THS MONSTER
Einn sá öflugasti með vinnslugetu 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.

Vesturhrauni 3, 210 Garðabæ
Austurvegi 69, 800 Selfossi
Sími: 480 0000, www.aflvelar.is

STORTH- Haughrærur

- 4,6 metrar
- 650mm skrúfa

Vélavit
Sala - Viðgerðir
Þjónusta
Varahlutir

S: 5272600
- www.velavit.is
- www.velavit.is
S: 5272600
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VETRARTÆKI
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- Mikið úrval á lager -

Stórbaggagreip. Verð kr. 245.000 m/
vsk. H. Hauksson ehf. S. 588-1130.
Bensíndrifnir stauraborar á lager.
flugur 2 hestafla yundai 2 stroke
mótor. Borar sem fylgja: 100 mm,
150 mm, 200 mm. Bordýpt: 730 mm.
Hákonarson ehf. S. 892-4163, netfang : hak@hak.is

Ég er hér með ónotaðan Fender
kassagítar til sölu. Með honum
fylgir harðskelja taska, ól, strengir,
stillitæki og statív. Eins og nýr.
Upplýsingar í s. 865-3881.

Fjölplógar f/ smærri vélar
Breidd 1,5m, m/ 3p tengi
Verð: 586.000 kr.*
Breidd 2m, m/ 3p tengi
Verð: 690.000 kr.*

Innihrærur fyrir haugkjallara.Rafdrifnar (3 fasa) eða glussadrifnar.
Vinnudýpt:130 cm eða meira.Einnig
hægt að fá hrærurnar glussadrifnar með festingum fyrir gálga á liðléttingum. Hákonarson ehf. Uppl. í s.
892-4163, hak@hak.is / www.hak.is

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI

SÍMI 568 6411 · RAFVORUR@RAFVORUR.IS

Dísel hitarar 12 eða 24 volt. 5 eða 8
kílóvött. Samsettir með eldsneytisgeymi og ósamsettir. 2ja ára ábyrgð,
góð reynsla. Verð frá: 48.900-kr.
Orkubaendur.com - Tranavogi 3,
104 Reykjavík. S. 662-1444.

Fjölplógur PUV3300
Með stjórnbúnaði. Án festiplötu
Breidd 3,3m, án festiplötu
Verð: 875.000 kr.*

Fjölplógur PUV „M“ Diagonal

Deutz Fahr Master Press fastkjarnavél. 2006 árg. - Notkun: 19.000 rúllur
- 5 belti. Vélin hefur alltaf fengið gott
viðhald og verið geymd inni. Staðsett á Egilsstöðum. Verð: 1.290.000
kr. +vsk. Nánari upplýsingar veitir
sölumaður vélasviðs andstólpa í
s. 480-5600.

Vélavit er nú sölu- og þjónustu
umboð fyrir HATZ díselvélar.
Varahlutir og viðgerðir í Skeiðarási
3, Garðabæ. S. 527-2600.

Með stjórnbúnaði. Án festiplötu
2,6m Verð: 983.000 kr.*
3,3m Verð: 1.130.000 kr.*

Mccauley Malarvagn til sölu. Árgerð
2007. Er staðsettur á höfuðborgarsvæðinu. Uppl. í s. 891-8843.

Vélaflutningakerra, ónotuð, heildarþyngd 3.500 kg. Verð 1.582.000 kr.
Núna 1.390.000 kr. m.vsk. Síðasta
kerran. Uppl. á tnt@tnt.is - Daníel.

Bigab-8-12 krókheysi, árg. 2007
með glussabremsum. Akstur 47.248
km. Er á góðum dekkjum. Verð
1.750.000 kr. +vsk. Uppl. í s. 6645677, Magnús.

Fjölplógur PUV - Heavy Duty
Með stjórnbúnaði. Án festiplötu
3,6m Verð: 1.390.000 kr.*
4,0m Verð: 1.490.000 kr.*

Festiplötur:

Verð frá 55.000 kr.*
Slétt plata
3-punkta
EURU/SMS
EURO stór
JCB 3CX hrað
CASE 580SR

Dísel hitari. 7 kW bæði loft og vatn 12
v. Hiti í bústaðinn eða húsbílinn og
heitt vatn í sturtuna líka. Verð 89.900
kr. Orkubóndinn.is - Tranavogi 3, 104
Reykjavík. S. 888-1185.

í skip, hús og sumarhús
Sliskjur úr áli fyrir vinnuvélar.
engdir 2, 2,5, 3, 3,5 og metrar.
Burður fyrir par: 1,5 - 12 tonn. Til
á lager í Póllandi. Mjög hagstæð
verð. Hákonarson ehf. Netfang:
hak@hak.is - s. 892-4163.

Slitblöð
Eigum á lager slitblöð og
bolta í flestar gerðir plóga

Salt- og sanddreifari

Rafhitarar

Ylja.shop - tískuvörur í úrvali. Frí
heimsending ef verslað er fyrir
10.000 kr. eða meira.

Rúllugreip með glussatjakk. Spjót
inni í keflum. yftigeta 1.000 kg.
Ásoðnar Euro festingar og slöngur
fylgja. Vönduð smíð frá Póllandi.
Verð 179.000 kr.+vsk. Til á lager.
Takmarkað magn. Hákonarson ehf.
S. 892-4163. hak@hak - www.hak.is

HZS-10, 1 m3, glussadrifin,
með klumpabrjót og tjakk
Verð: 1.590.000 kr.*

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

Dísel hitarar 5/8kw 12 eða 24volt
Ósamsettir eða samsettir færanlegir. Verð frá: 48.900 kr. Tveggja ára
ábyrgð. Orkubaendur.com, Tranavogi 3, 104 Reykjavík. S. 888-1185.

Frystigámur, 20 fet til sölu. Staðsettur í afnarfirði. firfarinn fyrir 3
árum. Nánari upplýsingar í s. 8939857, (Jón). Verð 1.000.000 kr. eða
tilboð.

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

Salt- og sanddreifari

EPT15, 1,5 m3, rafstýrður, 12V
Verð: 1.450.000 kr.*

Vindrafstöð 12 eða 24 volt 600 wött
Orkubondinn.is Tranavogi 3, 104
Reyklavík. Uppl. í s. 888-1185.

*Verð án virðisaukaskatts

Vesturhrauni 3, 210 Garðabæ
Austurvegi 69, 800 Selfossi
Sími: 480 0000, www.aflvelar.is

4 hesta kerra til sölu. Verð 1.920.000kr. með vsk. Uppl. í s. 899-2794.

MAN TGX 26.480, árg. 2012, ekinn
440.000 km, 8 hjóla með búkka,
burðargeta 14,3 t, smurfrír, kælipressa. Ásett verð: 4.500.000 kr.+
vsk. Skipti möguleg. Uppl. í s. 8611961 - Baldur.

Mccormic X5.50. Árg. 2016. Ekin
2.564 tíma. Verð 5,8 mill. kr.+vsk.
Uppl. í s. 664-5677 - Magnús.

Traktorsdrifnar dælur í mörgum
útfærslum og stærðum á lager.
Sjálfsogandi dælur í mörgum stærðum fyrir magndælingu á vatni, skolpi,
sjó, olíu. Háþrýstar dælur fyrir vökvun
og niðurbrot í haughúsum. Slöngubúnaður með hraðkúplingum, flatir
barkar á frábæru verði, 2” – 3” – 4”.
Allur búnaður fyrir vökvun á ræktunarsvæðum. Haugdælur með vacuum
búnaði. Aðrir aflgjafar rafmagn,
bensín/dísel, 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

Auglýsinga- og
áskriftarsími
Bændablaðsins
er 56 30 300
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Tækifæri
til sölu
Beltagrafa R924B HDSL

Árgerð 2007 – Þyngd 27 tonn
10.200 vinnustundir
SW48 vökvahraðtengi
Ein skófla
Fleyg- og tiltvökvalagnir
Verð 7.500.000 + vsk

Beltagrafa R922 LC

Árgerð 2015 – Þyngd 22,5 tonn
6.044 vinnustundir
Likufix 48 vökvahraðtengi
Ein gómskófla
Fleyg og tiltvökvalagnir
Smurkerfi, Loftkæling, Spyrnur
Verð 13.000.000 + vsk

Beltagrafa SV85

Árgerð 2019 – Þyngd 8,6 tonn
1.400 vinnustundir
Gúmmíbelti, Tvískipt bóma
Loftkæling, Smurkerfi
Steelwrist S50 vökvatengi á dipper
Steelwrist X12 með S50
vökvaraðtengi og gripfingrum
3x Steelwrist skóflur + aukaballest
Verð 12.900.000 + vsk

Hjólaskófla JCB 409

Árgerð 2017 – 6,2 tonn
4.150 vinnustundir
Opnanleg skófla, Gaflar, Smurkerfi
Dekk ca. 50%
Vel útbúin vél og í toppstandi
7.400.000 + vsk

Vinnuvélar

ruko@ruko.is
ruko.is
534 6050

Traktorsdrifnar rafstöðvar (AgroWatt), www.sogaenergyteam.com
- stærðir: 14 kW – 72 kW. Stöðvarnar eru með AVR sem tryggir
örugga framleiðslu rafmagns fyrir
allan viðkvæman rafbúnað. Myndin
er af hluta þeirra stöðva sem við
fluttum inn fyrir bændur 2020. ákonarson ehf. Uppl. í s. 892-4163,
hak@hak.is, www.hak.is

Mitsubishi 200, árg. 200 , lipur og
vel með farinn. Gott viðhald og mikið
endurnýjað. Ásett verð er 1,3 mill. kr.
Opin fyrir tilboðum. Kristín, s. 8630, er í vík.

nífatætari 230 cm, kr. 5.000 vsk
og örfáar 175 cm sláttuvélar á gamla
verðinu kr. 2 5.000 vsk. Skoðaðu
allt úrvalið á
.hardskafi.is

Taðgreipar - Breidd 1,8 m. Verð kr.
255.000 m/vsk. (kr.20 .000 án/vsk.)
. auksson ehf. Sími 5 1130.

CLAAS UNIWRAP 455
RÚLLUSAMSTÆÐA
Árgerð 2015
Rúllufjöldi 16.500
Verð án vsk kr. 6.400.000,Tilboðsverð án vsk kr. 5.900.000,-

MA
1 3, árg. . arfnast lagfæringa. Framleiðslunúmer MM3 0.
etfang proben.heidal gmail.com
- s. 777-4296.

Glussaknúnar vatnsdælur fyrir tankbíla og vinnuvélar. Sjálfsogandi dælur í mörgum stærðum sem dæla allt
að 120 tonnum á klst. Einnig dælur
með miklum þrýstingi, allt að 10
bar. ákonarson ehf. S. 2 1 3,
hak@hak.is, www.hak.is

TAARUP BIO RÚLLUSAMSTÆÐA

Tveir stórir gluggarammar.
1 2
cm, b 220 cm og tveir minni h 23
cm, b 130 cm. istar fylgja. Verð
100.000 kr. ppl. í síma 1 7521.

Trek reiðhjól, nýyfirfarið í góðu
standi. Verð 50.000 kr. ppl. í s.
1 7521.

Weckman sturtuvagnar. 9 tonna:
verð kr. 1. 0.000 m/vsk (kr.
1.3 3.000 án/vsk). 11 tonna verð kr.
1.7 0.000 m/vsk (kr. 1.
.000 án/
vsk). 13 tonna verð kr. 2.1 2.000 m/
vsk (kr. 1.72 .000 án/vsk). . auksson ehf. S. 5 1130.

Árgerð 2005
Rúllufjöldi 15.400
Verð án vsk kr. 1.890.000,Tilboðsverð án vsk kr. 1.500.000,-

Bílalyftur, tveggja pósta bílalyfta ,0
tn. rafm.læsingar. Verð kr. 5 .000
m.vsk. Brimco ehf. Efribraut 6, Mos.
S.
5111. pið frá kl. 13 1 .30
www.brimco.is
afstöðvar með orginal onda vélum og anmar dísel á lager. Stöðvarnar eru frá Elcos Srl. á talíu,
.
elcos.net. Eigum einnig hljóðlátar
stöðvar fyrir ferðavagna. Við bjóðum upp á allar gerðir af rafstöðvum. Mjög hagstætt verð. ákonarson ehf. www.hak.is, s. 892-4163,
netfang: hak@hak.is

CLAAS UNIWRAP 455
RÚLLUSAMSTÆÐA

Taðkvíslar. Eigum 1,4 m með Euro
festingum. Sterk framleiðsla frá
óllandi. étt á milli beinna tinda.
ákonarson ehf. S.
2 1 3.
hak@hak.is, www.hak.is

Árgerð 2018
Rúllufjöldi 12.000
Verð án vsk kr. 10.400.000,Tilboðsverð án vsk kr. 9.800.000,-

onda Accord toure, árg. 2007, ekinn 205.000 km. S. 773 31 , ikki
og Benedikt s. 777 2 . etfang
proben.heidal@gmail.com
Tökum að okkur hinar ýmsu viðgerðir á kerrum, hestakerrum sem
og öðrum kerrum. Förum með þær
í aðalskoðun. Pantið tíma. Brimco
ehf. Efribraut , Mos. Sími
5111.
pið kl. 13 1 .30
.brimco.is

KORNE COMPRIMA
CV15XC RÚLLUSAMSTÆÐA

SsangYong Korando Dlx. Árg.
201 , x dísel, beinskiptur, ekinn 2.000 km. Verð 3.3 0.000 kr.
notadir.benni.is s. 5 0 2035.

úlluvagn / flatvagn. engd á palli
m. Verð kr. 2. 0.000 m/vsk (kr.
1.
.000 án/vsk). . auksson ehf.
s. 5 1130.

Vandað girðingaefni frá Bretlandi. 5
str. túnnet kr. 12.300 rl. str. tíunnet kr. 1 .500 rl. o a gaddavír kr.
7.500 rl. Motto gaddavír kr. 5.000
rl. anvír 25 kg. Kr. . 00 rl. ll verð
með virðisaukaskatti. . auksson
ehf. S. 5 1130.
hevrolet aptiva t. rg. 2013, x ,
dísel, sjálfskiptur, ekinn 171.000 km.
Verð 1. 0.000 kr. notadir.benni.is
s. 5 0 2035.

Kurlari fyrir traktor frá kr. 2 0.000
vsk. Kurlari með bensínvél frá kr.
1 0.000 vsk. Mikið úrval af tækjum fyrir skógarbóndann á
.
hardskafi.is

Iveco Marcopolo. Upplýsingar í s.
20 777 , s. 777 2 . etfang
heidal@gmail.com

Glussadrifnar gólfhrærur. Vinnudýpt:
1, m. Stærð á skrúfu
cm. otor
12 kW. lussaflæði 75 /mín. 20 m
af glussaslöngum fylgja. Mesta hæð
frá gólfi 2 m. Burðarvirki eitgalf /
SS stál. ákonarson ehf. S.
2
1 3. etfang hak hak.is

skast til kaups Toyota iace,
ilux, orolla, AV og/eða Avensis. Mega vera í ýmsu ástandi. Vinsamlegast sendið á dagbjartur 0
gmail.com eða hringið í s.
5001.

Árgerð 2016
Rúllufjöldi 15.800
Verð án vsk kr. 6.900.000,Tilboðsverð án vsk kr. 6.500.000,-

CLAAS UNIWRAP 455
RÚLLUSAMSTÆÐA
Árgerð 2016
Rúllufjöldi 20.000
Verð án vsk kr. 8.200.000,Tilboðsverð án vsk kr. 7.900.000,-

www.velfang.is - velfang@velfang.is

Gylfaflöt 32, Reykjavík
Óseyri 8, Akureyri
Sími: 580 8200
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Til sölu notaður (9 ár) Höjax,
liggjandi hitakútur (200 lítra) ásamt
stýribúnaði og dælu fyrir gólfhitakerfi,
allt frá afhitun. itakerfið var tekið
niður, þar sem hitaveita var lögð í
húsið. Verð 180.000 kr. Uppl. Villi,
s. 824-5424.

Vegna aukinnar eftirspurnar óskum
við eftir bújörðum á söluskrá

áþrýstiþvottadælur fyrir allan
iðnað. flugar og vandaðar dælur
á frábæru verði frá omet,
.
comet spa.com. Aflgjafar rafmagn,
onda bensín, anmar dísel, aflúrtak á traktor. eitt og kalt vatn, mikið
vatnsflæði og þrýstingur allt að 500
bar. Hákonarson ehf. Uppl. í s. 8921 3, hak hak.is,
.hak.is

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

Vinsamlega hafið samband við Björgvin Guðjónsson, búfræðing
og löggiltan fasteignasala í síma 510-3500 og 615-1020
eða á netfangið bjorgvin@eignatorg.is
Scania 420 6x2, árg.´06, ekinn
290.000 km. Krókheysi + gámur.
Verð ,5 mill. kr. vsk. S.
20.

Skipholt 50b, 105 Reykjavík
Sjálfsogandi dælur úr sjóþolnum
kopar eða ryðfríu stáli. Stærðir: 1“,
2 ,3 , . Aflgjafar afmagn,bensín/dísel,glussi,traktor. Framleiðandi:
GMP Ítalíu. Hákonarson ehf. S. 8921 3, hak hak.is,
.hak.is

• Loft í loft
• Loft í vatn
• Vatn í vatn

Til sölu Subaru Forester Lux, árg.
2006, ekinn 168.000 km. Sjálfskiptur, hraðastillir, leðuráklæði,
topplúga, geislaspilari, loftkæling,
dráttarbeisli, ljóskastarar, vindskeið,
álfelgur og vetrardekk á stálfelgum.
Verð 400.000 kr. Upplýsingar í s.
3 73 1, 7 10 0 og 37 10 0.

Scania R500 6x4, árg. 2014, ekin
50.000 km. ýlega uppgerð vél,
8,50 m lengd. S. 894-8620.

516-2600
vorukaup@vorukaup.is

Timbur í fjárhúsgólf. 32 x 100 mm.
L = 5,1 / 5,4 m. Verð kr. 430 lm með
vsk. . auksson ehf. S. 5 1130.
haukur@hhauksson.is

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

Sæti og varahlutir í
- Lyftara
- Vinnuvélar
- Vörubíla
- Báta

Vertu vinur okkar á Facebook

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

Seljum vara og aukahluti í flestar
gerðir af kerrum. Sendum um land
allt. Brimco ehf. Sími
5111. pið
frá kl. 13 1 .30
.brimco.is

Trejon snjóblásarar, fjölplógar og
vængjaskóflur á lager. Vinnuvélar
og safl ehf. S.
00.

M Benz 220S 1 1, í uppgerð. Til
sölu, flest til. ppl. í síma 777 2 .
Netfang: proben.heidal@gmail.com

Eigum sterkar trjágreipar frá Metal
Fach. Verð kr. 1 .1
vsk. Búvís,
s. 5 1332, buvis buvis.is

Eigum fyrirliggjandi taðklær bæði frá
Zagroda og Metal Fach. Góð reynsla
og góð verð. Búvís, s.
5 1332,
buvis buvis.is

ambler American árg. 1 7. uppgerð, flest allt til. ppl. í s. 777 2 ,
netfang: proben.heidal@gmail.com

Sjálfsogandi dælur frá Japan (Koshin). Fyrir vatn, skolp, mjög óhreint
vatn (trash).2 , 3 , . rginal onda
vélar með smurolíuöryggi. ákonarson ehf. S. 892-4163, hak@hak.is,
.hak.is

Verslun ehf. er nýr dreifingaraðili
fyrir us varna á slandi.
Verslun ehf. Víkurhvarfi , 203 Kópavogi.
S. 5
002
7 3 50 etfang
haverslun haverslun.is Við erum
líka á Facebook!

Rúllugreip á þrítengi. Verð, kr.
3.000 m.vsk. ( 7.000 kr. án vsk.).
H. Hauksson ehf. S. 588-1130.

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300

Sjö tonna Weckman sturtuvagn.
Verð kr. 1. 27.000 mínus kr. 100.000
afsl.
kr. 1.327.000 m/vsk. (kr.
1.071.000 án/vsk.) . auksson ehf.
S. 588-1130.

SMÍÐUM OG GERUM VIÐ ALLAR GERÐIR TJAKKA
VHE • Melabraut 27 Hafnarfjörður • Hraun 5 Reyðarfirði • Sími 843 8804 • Fax 575 9701 • www.vhe.is • sala@vhe.is
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Spennandi verkefni á vegum Matís , HÍ og fiskvinnslufyrirtækja:

Frábær höfuðog vasaljós
frá Elwis lighting!

Saltfiskur frá Íslandi nýtur mikilla vinsælda
á Spáni, Ítalíu, Grikklandi og Portúgal
„Salftfiskur til framtíðar“
er eitt af þeim spennandi
verkefnum, sem fékk nýlega
úthlutað myndarlegum styrk frá
Matvælasjóði. Markmið verkefnisins er að stuðla að aukinni
verðmætasköpun með því þróa og
besta aðferðarfræði við útvötnun
á saltfiski miðað við núverandi
framleiðsluhætti.
Í dag er saltfiskur sem er verkaður
hér á landi að mestu fluttur til Spánar,
Ítalíu, Grikklands og Portúgals,
hann útvatnaður þar og seldur sem
tilbúin neysluvara. Með því að
útvatna verkaðan fisk eftir söltun og
senda tilbúna neysluvöru úr landi,
er möguleiki á að bæta afkomu
íslenskra saltfisksframleiðenda,
auka heildarnýtingu í framleiðslu,
og um leið að koma til móts við
kröfur markaðarins.

Verkefnið er samstarfsverkefni milli Matís, Háskóla
Íslands, Þorbjarnar, Vísis og
Vinnslustöðvarinnar í Vestmannaeyjum. Áætlað er að verkefninu
„Saltfiskur til framtíðar“ ljúki í
árslok 2022. Við lok verkefnisins

verða birtar skýrslur og/eða
vísindagreinar um niðurstöður
geymsluþolsrannsókna og áhrif
söltunaraðferða og samsetningar
vatns á útvötnun saltfisks, sem og
nýtingu hraðvirkra mæliaðferða.
/MHH




Óska eftir að kaupa gömul póstkort
eða póstkortasöfn á hæsta verði,
einnig gömul umslög. Kem út á land
fyrir stærri söfn ef óskað er. Staðgreiðsla. Uppl. í s. 896-5142 - Reynir.

Til sölu

Frystiklefi (210x210cm). Kæliklefi
(300x300cm). Frystipressa og element fylgja ekki. Einingar fljótlegar
í uppsetningu. Uppl. í s. 895-0477.
Í júní opnaði nýtt hótel á Reykjavíkurvegi í Hafnarfirði, Hótel
Hraun. Á hótelinu er 71 herbergi
og glæsilegur bar. Hægt er að bóka
herbergi á sérstöku tilboðsverði á
www.hotelhraun.is og í s. 537-6500.

Ert þú að fara í kartöflurækt?
Allur pakkinn til sölu, plógar, herfi,
flokkunarvél og niðursetningarvél.
Sjálfvirk tveggja raða. Uppl. í s. 4624926.
Til sölu kertagerð með öllu, m.a.
kertamót, bræðslupottur, vax, ilmir,
litarefni o.fl. Spennandi tækifæri fyrir
skapandi og duglegan einstakling.
Verðhugmynd 380.000 kr. Frekari
upplýsingar í s. 690-8478.
Til sölu kýr, kvígur og kálfar á öllum aldri. Sanngjarnt verð. Uppl. í
s. 864-2484.

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

Taðklær á lager. Breiddir: 1,2 m - 1,5
m – 1,8 m. Eurofestingar og slöngur
fylgja. Sterkar og vandaðar greipar
og þétt á milli tinda. Hákonarson ehf.
S. 892-4163. Netfang: hak@hak.is
- www.hak.is

Rautt veggjastál. Alls 184 fm
lengdir 2,5/2,8/4,3/4,7 m. Verð alls
kr. 349.000 með vsk. H. Hauksson
ehf. sími 588-1130.

Óska eftir




Er að svipast um eftir gömlum
Willys eða jafnvel Suzuki Fox á
hásingum. Boddý má vera alveg
sundurtætt en grind þarf helst
að vera þokkaleg. Best væri ef
dýrindið væri í Borgarfirði eða
nálægt. Einar s. 696-7724.
Systur leita að lóð fyrir sumarhús
eða að sumarhúsi sem þarfnast
umtalsverðra viðgerða. Suðurland
og Vesturland koma til greina.
Við berum virðingu fyrir umhverfi
og náttúru og erum traustar og
tillitssamar. Skoðum allt. Ábendingar
eru vel þegnar á netfangið
systrakot@gmail.com eða í s. 6616192.

Við leggjum áherslu á góða
þjónustu við landsbyggðina.

H600 hlaðanlegt
ljós með 630 lúmen.
Verð: 12.490 kr.

S650 vasaljós
með 650 lúmen.
Verð: 8.990 kr.

Vefverslun:
Khvinnufot.is

Lely Center Ísland ZETOR

Polaris. Vegna misskilnings bráðvantar mig gírkassa eða slátur úr
gírkassa í Polaris Sportsman 800
stutt, árg. 2007. Helgi s. 840-3470.

VARAHLUTIR

Trjákurlara, hámark 30 hestöfl. Má
vera notaður og í nokkuð góðu lagi.
Uppl. í s. 863-5650.
Sumarhús. Glæsilegt 24 fm stálgrindarhús (gámahús). Eitt með öllu.
Uppl. í s. 895-0477.

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

Óska eftir sumarbústað í byggingu
eða sem þarfnast viðhalds í um
100 km fjarlægð frá Rvk. Opinn fyrir flestu. Sendið uppl. á netfangið
gkristbjornsson@hotmail.com

Til leigu



Alternatorar og startar í miklu úrvali

Beitiland til leigu. Til leigu ræktað tún
og beitiland með aðgengi að síki fyrir
hross í Suðurnesjabæ. Landið er um
5 hektarar. Frekari upplýsingar veitir
Magnea í s. 896-6198.

Þjónusta




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

www.bbl.is
Glerárgata 34b, 600 Akureyri • S4611092 • asco@asco.is

KJARNABORVÉLAR - GÓLFSAGIR - VEGGSAGIR - KJARNABOR
KJARNABORAR - STEINSAGARBLÖÐ
TYROLIT DME33UW
kjarnaborvél.
450mm
TYROLIT DME20PU
kjarnaborvél.
180mm
TYROLIT steinsagarblöð
TYROLIT
kjarnaborar

TYROLIT WSE1621 veggsög.
20kW - Sögunardýpt: 70cm

TYROLIT FSG513P gólfsög.
Sögunardýpt: 19,5cm

Víkurhvarfi 8 - 203 Kópavogi
Sími 544 4656 - www.mhg.is
Nýr umboðsaðili TYROLIT á Íslandi
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Til staðar fyrir þig
Sjóvá rekur 22 útibú og þjónustuskrifstofur
um allt land. Við tökum vel á móti þér.

