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Íslenskir ávaxtabændur á Kanaríeyjum 
senda ferskar lárperur heim
– Nýta sér ferðamannaloftbrúna milli fróns og eyja
Um tonn af ferskum lárperum 
er flutt inn hingað til lands beint 
frá Kanaríeyjum í viku hverri. 
Hafsteinn Helgi Halldórsson 
ávaxtabóndi segir kjörið að 
efla enn betur tengingar milli 
eyjaklasans og Íslands, enda 
njóti bragðlaukar Íslendinga afar 
góðs af styttri flutningsleiðum á 
ferskum ávöxtum.

Fersk lárpera (avókadó) frá 
Kanaríeyjum er nú á boðstólum í 
verslunum Krónunnar. Innflutn
ingurinn er í höndum Hafsteins 
Helga og konu hans, Guðrúnar Öglu 
Egilsdóttur, sem búa hluta árs á eyj
unni La Palma. Þar stunda þau líf
ræna ræktun á tveggja hektara landi 
sínu og hyggjast framleiða ávexti 
ætlaða fyrir íslenskan markað.

„Maður vill borða ávexti sem 
næst upprunastaðnum. Það er 
mikilvægt fyrir næringargildi og 
þau gæði sem ávöxturinn hefur 
upp á að bjóða. Þar sem um miklu 
styttri vegalengd er að ræða þá eru 
lárperurnar margfalt bragðbetri. 

Þau eru smjörmjúk og algjör 
undantekning á að þau verði svört 
að innan. Það er svo margt sem á 
sér stað síðustu viku og dagana í 
þroskaferli ávaxtanna og því er 
mikilvægt að þau fái að þroskast á 
trjánum. Þá myndast góða bragðið 
sem við sækjumst eftir. Við höfum 
klippt lárperur af trjánum hér um 
morguninn og þau verið komin til 
Íslands seinni part sama dags.“

Ísland sem níunda Kanaríeyjan

Ákveðin loftbrú hefur myndast 
milli Íslands og Tenerife enda þykir 
mörgum eftirsóknarvert að dvelja 
þar syðra, sérstaklega yfir köldustu 
vetrarmánuðina.

„Við tryggðum okkur smá pláss 
í reglubundnu farþegaflugi fyrir 
vörurnar okkar. Meðan verið er 
að ferja þúsundir manna til og frá 
Íslandi má um leið efla tenginguna 
á annan hátt, enda eigum við margt 
sameiginlegt, s.s. stórbrotna náttúru, 
svarta sanda og spóana sem spóka 

sig hérna og heima. Ég segi oft að 
Ísland sé níunda Kanaríeyjan,“ segir 
Hafsteinn.

Sjálf eru þau með um 400 
lárperutré í ræktun á landinu sínu 
sem Hafsteini reiknast til að gætu 
gefið um 20.000 kíló af avókadó 
á ári. Sandstormur, skógareldar og 
kunnugt eldgos hefur þó leitt af sér 
minni uppskeru í ár en vænta mátti 
svo Hafsteinn og Agla tóku upp á 
því að safna lárperum frá nágranna
bændum sínum og á næstu eyjum til 
að anna eftirspurn Íslendinga eftir 
þessum vinsæla ávexti.

Lárperutímabilið spannar í venju
legu árferði frá október til mars og 
hyggur Hafsteinn á að geta sent um 
tonn af avókadó á frón vikulega. Þá 
tekur við sumarvertíðin sem kallar á 
aðrar afurðir.

„Hér erum við að rækta lífrænt 
papaya og kanaríska platanó, sem eru 
litlir og sætir ávextir, skyldir banana, 
sem verða vonandi komnir í búðir í 
maí,“ segir Hafsteinn. 

 /ghp

Trevor Warmedahl í heimsókn í fjósi Rjómabúsins á Erpsstöðum. Hann er bandarískur áhuga- og fræðimaður um osta og hefðina að búa til osta. Hefur 
hann undanfarin ár ferðast um heiminn og kynnt sér ostagerð smærri framleiðenda og heimagerð á ostum á býlum. Warmedahl var staddur hér á landi 
fyrir stuttu í boði Eirnýjar Óskar Sigurðardóttur, ostasérfræðings sem rak Búrið í tíu ár. – Sjá nánar á bls. 30–31. Mynd / Eirný Ósk Sigurðardóttir

„Við höfum klippt lárperur af trjánum hér um morguninn og þær verið komnar 
til Íslands seinnipart sama dags,“ segir Hafsteinn Helgi meðal annars en 
uppskeruna má finna þessa dagana í Krónunni.  Mynd / Aðsend

Gróðurhús urðu illa úti í ofsa
veðri sem gekk yfir landið á 
mánudagskvöld.

Um 2.000 fm húsnæði 
garðyrkju stöðvarinnar Jarðar
berjalands í Biskups tungum eyði 
lagðist og með því 18.200 jarðar
berjaplöntur sem voru í ræktun. 
Ljóst er að ræktunarár stöðv arinnar 
er fyrir bí. 

„Það munu engin ber koma 
héðan út þetta ár og fram á mitt 
næsta ár að minnsta kosti,“ segir 
Hólmfríður Geirsdóttir.

Þá er stór hluti 1.800 fm rækt 
unar húsa trjáplöntu fram  leið andans 
Kvistabæ í Reyk holti ónothæfur 
eftir að plast rifnaði af gróðurhúsum 
ræktunar stöðvarinnar.

 „Við stefndum á að rækta um 
2,5 milljón plöntur en úr þessu 
verður framleiðslan varla helm
ingurinn af því,“ segir Aldís Björk 
Sigurðardóttir.

Gróðrarstöðin Ártangi í Gríms
nesi varð einnig illa úti þegar 
rúðubrotum rigndi yfir afurðir og 
má því búast við takmörkuðu fram
boði af kryddjurtum frá Ártanga 
næstu vikunnar. /ghp

 – Sjá nánar á bls. 2
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Framleiðsla reið- og ræktunar-
hrossa hefur minnkað bæði 
hérlendis og erlendis á undan-
förnum tíu árum. 

Alls fæddust 11.076 folöld af 
íslenska hestakyninu árið 2020 en 
voru 17.146 talsins árið 2010.

Árið 2010 fæddust hér á landi 
9.166 hross en áratug síðar, árið 
2020, var fjöldi fæddra folalda 
5.629 samkvæmt tölum WorldFengs, 
upprunaættbókar íslenska hestsins, 
sem heldur utan um skráningar á 
ræktunar- og reiðhrossum um allan 
heim. Samkvæmt tölunum hefur 
fæddum folöldum líka fækkað 
erlendis, voru 7.980 árið 2010 en 
árið 2020 voru þau 5.447 talsins. 
Fækkunin hefur átt sér stað jafnt 
og þétt síðasta áratuginn og er 

nokkur fylgni milli minnkandi 
framleiðslu hér heima og erlendis. 
Eilítið fleiri íslensk hross fæðast 
í upprunalandinu. Samkvæmt 
tölunum virðist hlutfall folalda fædd 
á Íslandi vera að hækka aftur eftir 
að það fór í fyrsta sinn niður fyrir 
50% árið 2018. Tölur gætu þó verið 
vanáætlaðar erlendis, þar sem reglur 
um skráningar hrossa í WorldFeng 
er ekki skilyrt fyrir hestahald margra 
landa, líkt og hér.Tölurnar gefa þó 
mynd af dreifingu íslenskra hrossa 
utan landsteinanna. Flest íslensk 
hross fæðast í Þýskalandi, að jafnaði 
yfir 2.200 talsins ár hvert. Danmörk 
er með næstflest skráð fædd folöld, 
kringum 1.600, og í Svíþjóð eru þau 
um 800 talsins. Hrossum fæddum 
í Noregi hefur fækkað mikið á 10 

árum, voru 512 árið 2010 en 238 
árið 2020. Hross fædd í Hollandi 
og Austurríki eru um og yfir 200 ár 
hvert í hvoru landi. 

Ekki misræmi í skráningu

Hægt er að finna tölur Matvæla-
stofnunar um sláturhross á 
síðastliðnum 4 árum á síðum þessa 
tölublaðs. Samkvæmt þeim komu 
5.450 folöld fædd árið 2020 til 
slátrunar en 5.629 fæddust skv. 
ofangreindum tölum og virðist 
því vera einhvers lags misræmi 
milli talna. Svo reynist þó ekki 
vera, því samkvæmt reglugerðum 
MAST þurfa öll hross, eldri en 10 
mánaða, að vera skráð í WorldFeng. 
Folöldum er alla jafna slátrað fyrir 
10 mánaða.

Þá ber blóðbændum að skrá 
hryssur en ekki afkvæmi þeirra og 
er því örlítill hluti þeirra hrossa sem 
fara til slátrunar skráð í gagnagrunn 
upprunaættbókarinnar.  /ghp

Fædd hross 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Alls 17.146 15.904 14.487 13.148 12.222 11.777 11.309 11.176 11.433 11.414 11.076

á Íslandi 9.166 8.566 7.909 6.869 6.589 6.329 5.898 5.589 5.625 5.731 5.629
erlendis 7.980 7.338 6.578 6.279 5.633 5.448 5.411 5.587 5.808 5.683 5.447

Sláturhross 5019 5053 5291 5450
Mörg eftir 570 572 440 179

hlutf. Ísl 53,5% 53,9% 54,6% 52,2% 53,9% 53,7% 52,2% 50,0% 49,2% 50,2% 50,8%
hlutf. Erl 46,5% 46,1% 45,4% 47,8% 46,1% 46,3% 47,8% 50,0% 50,8% 49,8% 49,2%

Eilítið fleiri íslensk hross fæðast í upprunalandinu en erlendis.  Mynd/PI

Tölur um fjölda fæddra hrossa heima og erlendis:

Framleiðsla á hrossum minnkar

Krappar lægðir hafa áhrif á afkastagetu trjá- og garðyrkjubænda:

Víðtæk eyðilegging í illviðrinu
Gróðurhús á Suðurlandi urðu illa 
úti í óveðri sem geisaði sl. mánu-
dag, 22. febrúar. 

Úrkomusamt suðaustan ofsa veður 
gekk þá yfir landið og fór vindhraði 
yfir 50 metra á sekúndu í hviðum á 
nokkrum veðurstöðvum.

Stórtjón í Jarðarberjalandi

Húsnæði garðyrkjustöðvarinnar 
Jarðarberjalands í Biskupstungum 
eyðilagðist í illviðrinu. 

Gróðurhúsið var 2.000 fm stórt og 
innihélt 18.200 jarðarberjaplöntur.

„Við fórum niður að stöð um leið 
og hægt var, þegar aðeins lægði, upp 
úr miðnætti. Þá var húsið farið,“ 
segir Steinar Ástráður Jensen, annar 
eigenda stöðvarinnar. Ekki liggi fyrir 
heildartjón þeirra á þessum tíma-
punkti en ljóst sé að ræktunarárið 
þeirra sé fyrir bí.

„Það munu engin ber koma héðan 
út þetta ár og fram á mitt næsta ár 
að minnsta kosti. Við vorum búin 
að stilla upp í heilsársræktun og 
frá okkur fara vikulega 4–500 kg á 
veturna og 1.000–1.500 á sumrin,“ 
segir Hólmfríður Geirsdóttir, sem 
einnig á stöðina, en ársframleiðsla 
Jarðarberjalands er rúm 30 tonn af 
berjum á ári.

Þau segja að nú taki við að ræða 
við tryggingarfélagið en ljóst sé að 
þau hafi misst sína starfsstöð alla og 
endurreisa þurfi húsnæðið til að koma 
rekstrinum aftur af stað.

Skelfileg aðkoma

Þá er meirihluti 1.800 fm ræktunar- 
húsa trjáplöntuframleiðandans 
Kvistabæ í Reykholti ónothæfur 
eftir að plast rifnaði af gróður-
húsum stöðvarinnar. Aldís Björk 
Sigurðardóttir, framkvæmda- og 
ræktunarstjóri, reyndi að bjarga hluta 
húsanna um leið og stærsti skellurinn 
var yfirstaðinn.

„Við fórum um kvöldið til binda 
niður hluti sem höfðu losnað og 
skera plast frá til að það myndi ekki 
skemma út frá sér. Þetta var svakalegt, 

því við heyrðum rosalega hvelli og 
þá var það líklegast Jarðarberjaland 
að gefa sig,“ segir Aldís.

Engar plöntur voru í Kvistabæ en 
framleiðendurnir hugðu á sáningu í 
byrjun mars, sem ekkert verður úr. 

„Ástandið setur reksturinn í mikla 
óvissu þar sem búið er að gera samn-
inga um afhendingar fram í tímann 
sem erfitt getur verið að standa við. 
Við stefndum á að rækta um 2,5 
milljón plöntur en úr þessu verður 
framleiðslan varla helmingurinn af 
því og tjónið því gríðarlegt,“ segir 
Aldís. Ekki verður hægt að plasta 

húsin aftur fyrr en veðrið verði heitt  
og lygnt. 

Kryddjurtaskortur fram undan

Gróðrarstöðin Ártangi í Grímsnesi 
varð einnig illa úti. Rúður á víð og 
dreif um 3.000 fermetra svæði brotn-
uðu og dreifðust yfir afurðir stöðv-
arinnar. „Um 70–80 rúður fuku eða 
brotnuðu í þremur húsum. Ein rúða 
fýkur og brýtur aðra og hefur svo 
keðjuverkandi áhrif þegar vindáttin 
er svona leiðinleg,“ segir Gunnar 
Þorgeirsson, annar eigenda stöðv-
arinnar og formaður Bændasamtaka 
Íslands.

Hann var ekki farinn að taka 
saman tjónið sem óveðrið olli. Um 
20–30 þúsund plöntur eru í stöðinni 
og ljóst að hluta þeirra verði hent. Því 
megi búast við takmörkuðu framboði 
af kryddjurtum frá Ártanga næstu 
3–4 vikurnar.

Gunnar segist ekki muna svona 
tíð og slæm veður áður. „Það er 
óvanalegt að vindstyrkurinn fari yfir 
40 metra og sjaldgæft að fá svona 
margar, krappar lægðir á stuttum 
tíma. En ef maður lifir febrúar af 
þá lifir maður veturinn af,“ segir 
Gunnar, sem var í óðaönn við að 
laga gróðurhúsin fyrir næsta skell, 
sem búist er við á föstudag. /ghp

Ljóst er að ársframleiðsla garðyrkjustöðvarinnar Jarðaberjalands er fyrir bí 
og engin ber munu þaðan koma fyrr en í fyrsta lagi á næsta ári.  

Glerbrotum rigndi yfir afurðir í Ártanga. Tjónið mun hafa áhrif á kryddjurta-
framboð í verslunum næstu vikur.  

Húsnæði Jarðarberjalands, sem var um 2.000 fm og innihélt 18.200 
berjaplöntur, brast í óveðrinu.  Myndir/Aðsendar

Meginhluti ræktunarhúsa Kvistabæjar er ónothæfur eftir ofsaveðrið.
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Ef plastnotkun þróast áfram eins og hún er í dag þá er því spáð að árið
2050 verði jafnmikið af plasti og fiski í höfunum í kílóum talið. Leggðu þitt
af mörkum og tryggðu að allar drykkjarumbúðir á þínu heimili skili sér
í Endurvinnsluna. Þannig leggur þú þitt af mörkum og færð greitt fyrir það!

Skarskólpi 
Kippis Kippus

Djúpsjávar lufsi
Maritima Polyurethane

Slorsíli 
Úrgangus Óþolandis

Sóðabikkja
Mengunis Majoris

Spuri 
Flaskus Flaskus

Lúði
Plastysis 
Aukreitis

Norðursjávar Kóli
Atlantic Cola

Plastbítur
Virus Plastikus

Ískóli
Plastus Vesenis

Maghnútur
Sodapop Virus

FLÖSKUR
í íslensku sjávarríki

Marine bottles of Iceland | Flaschen im isländischen Meer



Bændablaðið | Fimmtudagur 24. febrúar 20224

Á veitingahúsinu Skál á Hlemmi 
var slegið upp veislu 22. feb. 
sl.  til að fagna fersku íslensku 
lambakjöti í febrúar. Á matseðlum 
á mannamótum um miðjan vetur 
búast flestir við öðrum og ögn 
litlausari brag á lambakjöti en 
ferskvaran býður upp á. Ekki 
var þó annað að sjá en að ferska 
lambið frá Brákarey í Borgarnesi 
mæltist vel fyrir hjá matgæðingum 
og mörgum af fremstu kokkum 
landsins. 

„Fjölbreytt úrval og val um 
upprunamerktar afurðir er eitt af því 
sem ég vinn mikið með, lambakjöt 
er okkar helsta gæðakjötvara, 
þess vegna er þetta framtak alveg 
frábært. Kjötið er svo meyrt, safaríkt 
og bragðgott, ég vil meina að það 
sé kominn tími til að fá ferskt 
lamb mikið lengur en nokkrar 
vikur á hverju ári og þróa þannig 
markaðinn með hóflegu framboði. 
Fjölbreytileiki og aukin gæði í því 
hvernig við meðhöndlum hráefnin 
okkar er það sem við þurfum meira 
af til að gera íslenskan mat eins 
góðan og hann getur orðið, og þetta 
er risastórt skref í þá átt. Á Skál er 
núna réttur með ferskum framhrygg 
„prime“ sem verður í boði á meðan 
birgðir endast,“ segir Gísli Matthías 
Auðunsson kokkur og einn eigenda 
á Skál.

Íslenskt lambakjöt í samstarfi
við Brákarey

Markaðsstofan Íslenskt lambakjöt 
í samstarfi við Brákarey, valda 
veitingastaði og sælkeraverslanir 
stendur fyrir ferskum dögum. 
Lambakjöt er hráefni sem 
landsmenn hafa ekki vanist að 
geta fengið ferskt um hávetur. 
Kjötið er sérvalið úr Borgarfirði, 
upprunamerkt heim á bæ og unnið 
af alúð í handverksframleiðslunni 
Sláturhúsi Vesturlands í Brákarey. 

M.a. hafa skrokkarnir hangið í 10 
daga, til að meyrni og bragðgæði 
skili sér til fulls. Ferskt lambakjöt 
verður í boði á veitingastöðunum 
Skál, Tides og Óx, og í verslunum 
Pylsumeistarans, Me & Mu og 
Ljómalind á meðan birgðir endast. 

„Handverksframleiðsla á smáum 
skala sem nú ryður sér rúms í 
auknum mæli eins og í Brákarey 
gefur bændum og neytendum 
tækifæri til að ná saman um viðskipti 
á fjölbreyttari máta, stuttar boðleiðir 
hjálpa þar til. Það er óskastaða að 
markaður skapist fyrir ferskvöru 

utan þess ramma sem menn hafa talið 
hinn eina rétta fyrir lambakjöt. Með 
aukinni fjölbreytni í vöruframboði 
geta bændur þjónustað og stækkað 
kröfuharðari hluta markaðarins sem 
er frekar tilbúinn að greiða meira 
fyrir vöruna, að því gefnu að aukin 
gæði fylgi og sagan að baki sé 
sönn,“ segir Hafliði Halldórsson, 
framkvæmdastjóri Íslensks 
lambakjöts.  

Rannsóknir staðfesta meiri 
bragðgæði

Samanburðarrannsóknir Matís hafa 
staðfest meiri bragðgæði fersks 
lambs, rýrnun við eldun er einnig 
allt að 15% minni samanborið við 
fryst lambakjöt. Íslenskir neytendur 
eru hins vegar fæstir vanir fersku 
lambakjöti og er full ástæða til að 
fræða neytendur um kostina. Með 
auknu framboði ferskvöru beint úr 
héraði og til lengri tíma ársins má 
þess vænta að fleiri staðsetningar á 
markaði skapist og í framhaldi aukin 
verðmæti.  /HH/VH
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Í október síðastliðnum urðu þau 
tímamót í búrekstri kúbændanna 
í Eyði-Sandvík rétt við Selfoss, 
að lífrænt vottuð mjólk var 
markaðssett frá bænum í fyrsta 
skiptið.

Er þetta fjórða kúabúið sem fær 
lífræna vottun á framleiðslu sína, 
en það langstærsta. Helgi Rafn 
Gunnarsson, framkvæmdastjóri 
Biobús, segir ástæðu til að fagna 
vel, því fyrirtækið hafi lengi skort 
lífrænt vottaða mjólk til að vinna úr. 

„Við höfum beðið lengi eftir þess-
um tímamótum, enda hefur ferlið 
tekið langan tíma frá því við hittum 
bændurna í Eyði-Sandvík fyrst,“  
segir Helgi.

Aukið vöruúrval og betra aðgengi

Eyði-Sandvík framleiðir jafnmikla 
mjólk og þau tvö kúabú samtals, 

sem mest hafa lagt inn af mjólk 
til Biobús. „Þessi viðbót breytir 
mjög miklu fyrir okkur, við getum 
loksins aukið vöruúrval og haldið 
áfram að þróa markað með lífrænar 
mjólkurvörur og vonandi náum við 
að auka aðgengi neytenda að þeim. 

Til dæmis er ný vörulína 
væntanleg á næstu vikum sem er 
búin að vera lengi í undirbúningi. 

Með tilkomu Eyði-Sandvíkur í hóp 
lífrænna mjólkurbænda þurfum við 
ekki að skammta vörur í verslanir 
eins og við höfum þurftu að gera á 
vissum árstímum,“ segir Helgi Rafn.

Hann segir að töluverð 
hagkvæmni fáist í því að taka fleiri 
lítra í gegnum mjólkurvinnsluna 
og ekki sé nauðsynlegt að flytja 
úr núverandi húsnæði því nokkuð 
rúmt sé þar um starfsemina. „Síðustu 
misseri höfum við unnið að því auka 
afkastagetu með tækjakaupum og 
breytingum innanhúss,“ segir hann.

Biobú keypti Skúbb ísgerð 
síðastliðið vor en auk ísframleiðslunnar 
hafa verið þróaðar Skúbb skálar, þar 
sem uppistaðan er grísk jógúrt – sem 
seldar verða á sérstökum Skúbb skála 
sölustöðum.  /smh

Nánari umfjöllun um Eyði-
Sandvík er á bls. 26-27.

Helgi Rafn Gunnarsson, framkvæmda - 
stjóri Biobús.  Mynd / smh

Nýtt lífrænt vottað kúabú:

„Beðið lengi eftir þessum tímamótum“
– segir framkvæmdastjóri Biobús

Ferskir dagar í febrúar

Þrjár ær til viðbótar með ARR 
arfgerðina í Þernunesi
Niðurstöður bárust um helgina úr 
sýnatökum í Þernunesi þar sem 
leitað var að ARR-arfgerðinni, 
sem er verndandi gegn riðu í 
sauðfé. Þrjár ær fundust með 
arfgerðina af þeim 95 sýnum sem 
tekin voru að þessu sinni, tvær 
eru hyrndar og eru þær fyrstu 
hyrndu kindurnar sem finnast 
með arfgerðina hér á landi.

Samtals hafa því níu kindur 
fundist með arfgerðina í Þernunesi, 
en í öllum tilvikum eru þær 
arfblendnar með arfgerðina. Áfram 
verður haldið að greina hjörðina á 
bænum.

Hyrndu ærnar fjarskyldar hinum

Í umfjöllun Eyþórs Einarssonar 
á vef Ráðgjafarmiðstöðvar 
landbúnaðarins kemur fram að í 
síðustu sýnatöku í Þernunesi hafi 
elstu árgangarnir verið teknir fyrir; 
allar ær fæddar 2014 og eldri, 
auk allra hrúta og valdar ær sem 
tengdust þeim sem áður höfðu verið 
greindar með ARR. Hyrndu ærnar 
sem nú finnast með arfgerðina eru 
fremur fjarskyldar hinum sem áður 
fundust og engin þessara þriggja 
kinda er tengd Njálu frá Kambi, 
sem er formóðir allra hinna sex 
einstaklinganna.

Kindurnar sem fundust með 
argerðina um helgina eru eftirfarandi:

Friðsemd 14-431, hvít, hyrnd. 
Faðir Botni 13-026 frá Þernunesi og 
móðir Sólfríð 12-256, Þernunesi.

Sæný 14-480, hvít, hyrnd. Faðir 
Njörður 12-019 frá Þernunesi og 
móðir Sæunn 09-919, Þernunesi.

Móða 16-658, grámórauð, kollótt. 
Faðir Júlíus 15-003 frá Þernunesi og 
móðir Grákolla 13-366, Þernunesi.

Fyrstu sýnin úr arfgerðar-
greiningunum farin í greiningu

Eyþór segir að haldið verði áfram 
að kortleggja ARR-arfgerðina í 
Þernunesi. „Þessi vinna er partur af 
því rannsóknarverkefni sem RML 
vinnur í samstarfi við Keldur og 
Karólínu o.fl.

Þá er í gangi umfangsmikið 
átaksverkefni á vegum RML í 
arfgerðargreiningum og á næstu 
vikum og mánuðum verða tekin 
sýni úr meira en 20.000 kindum vítt 
og breitt um landið. Fyrstu sýni úr 
því verkefni eru farin í greiningu en 
engar niðurstöður liggja fyrir. Þegar 
sú sýnataka verður afstaðin ætti að 
fást ágæt mynd á það hversu ARR 
arfgerðin er útbreidd í stofninum 
– eða hvort Þernunes sé eina 
uppsprettan,“ segir Eyþór.  /smh

ARR Friðsemd, Sæný og Móða frá Þernunesi.  Myndir / Steinn Björnsson

Eigendur Brákareyjar og bændur í Borgarfirði, f.v. Guðrún Sigurjónsdóttir 
og  Eiríkur Blöndal og kokkurinn Gísli Matthías Auðunsson.  
 Myndir / Kristinn Magnússon

Lambatartar með estragonkremi.

Kokkarnir Þráinn Freyr Vigfússon og Björn Bragi Bragason.

Ferskur lambaframhryggur með 
reyktu seljurótarmauki og kræki-
berjasoðgljáa.

Uppskera á Bakkafirði
Tæp 9 milljónum króna var 
úthlutað úr Framkvæmdasjóði 
Betri Bakkafjarðar fyrir árið 2022 
til tíu samfélagseflandi verkefna.

Styrkirnir eru hluti af verkefni 
Byggðastofnunar, Brothættar 
byggðir, sem Bakkafjörður hefur 
verið hluti af frá árinu 2019. 
Meðal verkefna sem hlutu styrk 
er Endurnýjun á Arnarbúð sem 
Björgunarsveitin Hafliði hefur 
umsjón með, Ana Kowalska mun 
efla markaðsþjónustu á Bakkafirði, 

Fljótir flutningar ehf. hlutu styrk 
fyrir þjónustuverkstæði og North 
East Travel fyrir þjónustukjarna. 
Þá fékk Langanesbyggð styrk 
fyrir verkefni sem ber heitið 
Orkusparnaður á Bakkafirði.  

Samkvæmt samfélagssáttmála 
sem íbúar og fyrirtæki við 
Bakkaflóa undirrituðu við sama 
tilefni mun nú hefjast samstillt 
átak við að endurreisa atvinnulíf og 
byggð á svæðinu, að því er segir í 
fréttatilkynningu.   /ghp

Styrkþegar úr Framkvæmdasjóði Betri Bakkafjarðar 2022.
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Viðskiptavinir Sjóvá greiða ekki 
fyrir lögboðnar bílatryggingar 

heimilisins í maí
Nánari upplýsingar á sjova.is
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Í þessari viku var lögð fyrir stjórnskipunar- 
og eftirlitsnefnd Alþingis stjórnsýsluúttekt 
Ríkisendurskoðunar á framkvæmd toll-
eftirlits á innflutningi landbúnaðarvara sem 
Alþingi hafði í desember 2020 óskað eftir 
að yrði framkvæmd. 

Það er athyglisvert að lesa sem þar kemur 
fram hvernig framkvæmd er á eftirliti á 
innflutningi landbúnaðavara. Það styrkir 
okkur í þeirri umræðu að eftirliti er verulega 
ábótavant bæði á tæknilegum forsendum og 
ekki síður að mannafla skattsins til að fylgjast 
með hvað kemur inn í landið er verulega 
ábótavant. 

Pottur brotinn

Við í landbúnaðargeiranum höfum ítrekað 
bent á að pottur sé brotinn í framkvæmd 
þessara mála og ekki síður fyrir þær sakir 
að samanburður á útflutningstölum ESB og 
innflutningstölum Hagstofunnar fer ekki 
saman. Í úttektinni er hins vegar ekki farið í 
þann samanburð heldur vísað til nefndar sem 
fjármálaráðherra skipaði og er ætlað að skila 
þeim samanburði og ástæðum frávika. Það 
er afar mikilvægt fyrir okkur sem störfum 
í landbúnaði að fá niðurstöður af þeirri 
vinnu sem fyrst svo við getum áttað okkur 
á hvað raunverulega er verið að flytja inn af 
landbúnaðarvörum. 

Nýleg dómaframkvæmd hefur einnig styrkt 
okkur í þeim málflutningi að það er ýmislegt 
sem verið er að flytja inn sem jafnvel er 
skilgreint sem eitthvað annað í tollskýrslum en 
landbúnaðarvörur. Hér er ríkissjóður að verða 
af umtalsverðum fjármunum. Starfsumhverfi 
landbúnaðar verður að vera skýrt svo við 
sem framleiðendur getum gert okkar áætlanir 

um framleiðslumagn til lengri tíma. Með 
þessum orðum hvet ég ríkisvaldið til að taka 
úttekt Ríkisendurskoðunar alvarlega þar sem 
hagsmunir frumframleiðanda eru gríðarlega 
miklir og krafa um að leikreglur séu skýrar 
og farið sé eftir þeim í einu og öllu.

Endurskoðun á samningum við 
Evrópusambandið

Eins og fram hefur komið þá hefur ráðherra 
utanríkismála óskað eftir endurskoðun á 
samningum við Evrópusambandið um málefni 
landbúnaðarins. En eins og ítrekað hefur komið 
fram þá hallar verulega á íslenska framleiðslu. 

Tollkvótar sem úthlutað er á hverju ári 
eru u.þ.b. 20% af landbúnaðarvörum sem við 
neytum á ársgrunni. Norðmenn eru einnig 
utan ESB og eru með 9% landbúnaðarafurða 
í tollkvótum frá Evrópusambandinu. Ég vil 
hvetja núverandi ráðherra utanríkis mála og 
matvælaráðherra að horfa til þessara hlutfalla. 
Þetta eiga að vera samningsmarkmið okkar 

að hlutfallið á Íslandi verði, að lágmarki, 
sambærilegt og í Noregi.

Þing búgreinadeilda

Búgreinaþing Bændasamtakanna verður haldið 
dagana 3. og 4. mars næstkomandi þar sem 
búgreinadeildir munu koma saman og ráða 
ráðum sínum og leggja áherslur á málefni 
viðkomandi búgreina til næstu ára. 

Mikil vinna hefur farið fram í undirbúningi 
þessara funda svo sem kosning fulltrúa inn á 
þingið og ekki síður undirbúningur að þeim 
málum sem lögð verða fram til umræðu. 
Eitt af þeim málum er stefnumörkun 
Bændasamtakanna til næstu ára, það er 
mikilvægt að stjórn fái umræður og áherslur 
í málefnum landbúnaðarins hvert skal haldið 
á komandi árum. Ég vil enn og aftur þakka 
starfsfólki samtakanna og formönnum 
búgreinadeilda fyrir undirbúning að þessu 
þingi, sjáumst hress og kát á komandi 
búgreinaþingi.

Bændablaðið kemur út 24 sinnum á ári. Því er dreift ókeypis á yfir 400 stöðum 
á landinu og á öll lögbýli landsins.
Lesendur geta einnig gerst áskrifendur að blaðinu og fengið það sent heim í 
pósti gegn greiðslu burðargjalds. Árgangurinn (24. tölublöð) kostar þá kr. 12.200 
með vsk. (innheimt í tvennu lagi). Ársáskrift fyrir eldri borgara og öryrkja kostar 
8.000 með vsk.

Heimilisfang: Bændablaðið, Bændahöll við Hagatorg, 107 Reykjavík. 
Sími: 563 0300 – Fax: 562 3058 – Kt: 631294–2279
Bændablaðið er í eigu Bændasamtaka Íslands. − Málgagn bænda og landsbyggðar −

SKOÐUN

Húsnæðismarkaðurinn á Íslandi, og þá 
sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu, er 
kominn í algjört öngstræti og kallar á 
tafarlausar aðgerðir stjórnvalda.

Það eru svo sem ekki ný sannindi að 
fasteignamarkaðurinn fari úr böndum, en nú 
er staðan bara orðin algjörlega óviðunandi 
og ófyrirgefanlegt ef stjórnvöld grípa ekki 
þegar í stað inn í og höggva á hnútinn. 

Styrkir og stuðningur með peninga
útlátum til kaupenda fasteigna leysir þó 
ekki þennan vanda, slíkt er fullreynt. Allar 
tilraunir til að laga stöðu fasteignakaupenda 
og sérstaklega þeirra sem  eru að kaupa í 
fyrsta sinn og hafa ekki úr miklu að spila, 
hafa að mestu mistekist. Aðstoð í gegnum 
skattakerfið, vaxtabótakerfi og annað hefur 
iðulega verið snarlega rænt af fólki með 
hækkuðu fasteignaverði. Sama á við um 
leigumarkaðinn. Leigan hækkar strax sem 
nemur stuðningi og rúmlega það. 

Hækkun fasteignaverðs hefur ótvíræð 
áhrif á hækkun neysluvísutölu og þar 
með talið verðbólgu með tilheyrandi 
keðjuverkunaráhrifum.

Hlutverk Seðlabanka Íslands er m.a. að 
reyna að hafa áhrif á eftirspurnarhliðina 
með stýrivaxtaákvörðunum sínum. Reynt 
er að slá á þenslu með hækkun stýrivaxta. 
Gallinn er bara sá að aldrei hafa jafn fáar 
fasteignir verið í boði á markaði og nú. 
Hækkun stýrivaxta til að hemja íbúðakaup 
og verðbólgu virkar því miður ekki við 
þessar aðstæður, hvað sem okkar ágætu 
sérfræðingarnir segja. 

Nú virðist algjört úrræðaleysi ríkjandi 
um hvað skuli gera, en samt mætti ætla að 
lausnin sé nokkuð augljós, þ.e. að auka 
framboð ódýrara húsnæðis á markaði. 
Áætlað er að íbúðaskorturinn nemi 
þúsundum íbúða á ári. Spurningin er því 
hvort menn ætli bara að halda áfram að 
standa aðgerðarlausir og klóra sér í höfðinu 
í stað þess að leita lausna sem virka? 

Það er hægt að fjölga íbúðum á markaði 
á skjótan hátt með einfaldri lagasetningu 
sem miðar að því að koma í veg fyrir 
brask með íbúðarhúsnæði fólks. Með því 
yrði losað um mikinn fjölda íbúða sem 
eru bundnar í þessu fjárhagslega spilavíti.   
Fólk hlýtur þá að spyrja sig hverjir hafi 
helst hagsmuni af því að koma í veg fyrir 
slíka lagasetningu. Þau hagsmunaöfl verða 
þá að koma fram og færa rök fyrir því 
að halda áfram því stjórnleysi sem ríkir 
á markaðnum. Þar dugar ekki einungis 
að vísa í heilagleika viðskiptafrelsis 
og eignarréttar. Viðskiptafrelsið og 
eignarrétturinn eru nefnilega einskis virði 
ef ekkert samfélag almennings er þar á 
bak við. Varla mælir nokkur maður gegn 
því að samfélagsleg ábyrgð vegi þyngra í 
því samhengi en einkahagsmunir. Allavega  
ef við ætlum á annað borð að reka ábyrgt 
samfélag manna á Íslandi, ekki þrælabúðir 
í þágu stóreignamanna. 

• Af hverju er ekki strax gripið til 
lagasetningar til að koma böndum á 
brask með íbúðir? 

• Af hverju eru ekki strax sett lög sem 
takmarka fjölda íbúða í eigu eignar
halds félaga sem ekki eru rekin á félags
legum grunni?

• Af hverju eru ekki strax sett lög sem 
takmarka eign einstaklinga á fjölda 
íbúða sem ekki eru til eigin nota?

• Af hverju eru ekki strax sett lög um 
hámarksgjald fyrir leigu á íbúðum 
sem gæti miðast við hlutfall af endur
stofnverði viðkomandi íbúðar miðað við 
t.d. 40 til 60 ára afskriftartíma? 

• Hvers vegna krefjast verkalýðsfélög 
þess ekki að strax verði sett lög  í þessa 
veru?

• Er virkilega einhver glóra í því fyrir 
íslenskt samfélag að halda núverandi 
endaleysu áfram?  /HKr.

Herðubreið og nær er Arnardalsalda. Herðubreið er 1686 metra hátt móbergsfjall norðan Vatnajökuls innan Vatnajökulsþjóðgarðs. Hún er í 
Ódáðahrauni og er oft nefnd „Drottning íslenskra fjalla“ vegna þess hve mörgum finnst hún formfögur. Fjallið myndaðist við eldgos undir jökli. 
Herðubreið var valin þjóðarfjall Íslendinga í kosningu árið 2002.  Mynd / Hörður Kristjánsson

Gunnar Þorgeirsson
formaður Bændasamtaka Íslands
gunnar@bondi.is

ÍSLAND ER LAND ÞITTÍSLAND ER LAND ÞITT
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Samfélagssóðaskapur Tollaeftirlit
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LÍFLÍF&&STARFSTARF

Í síðasta vísnaþætti var gruflað í gömlu 
efni. Skildum þar við mæðginin Einar 
Ben og Katrínu Einarsdóttur. Áfram 

munu „aldnir hafa orðið“, og verða fyrir tvær 
vísur sem eiga höfundarnafnið G.F. Ef til vill 
kunna lesendur skil á þeim höfundi tveggja næstu 
snjallvísna:

Vetur kastar sinni sök,
sólin merlar fjörðinn,
þegar vorsins vængjatök
verma kaldan svörðinn.

Um ónefndan mann yrkir svonefndur G.F.:

Hverfur óttans sjónarsvið,
sofðu rótt í nafni friðar.
Þú hefur sótt á sömu mið
síðan nóttin gekk til viðar.

Jónas Pétursson alþm. orti þegar samþykkt var 
á Alþingi að stofnað skyldi til happdrættis til að 
fjármagna brúargerð yfir Skeiðará, síðasta áfanga 
hringvegarins:

Þingið prísar þetta land,
þrek og manndóm fólksins virðir,
ægifagran sigrar sand,
sjálfan “hólmann” vegi girðir.

Gestur Guðfinnsson hélt úti vísnaþáttum í 
Alþýðumanninum. Þætti Gests barst vísnabréf 
frá Helgu Björgu Jónsdóttur, húsfreyju á 
Geithellum í Álftafirði. Þaðan eru  þessar snjöllu 
stökur teknar:

Þó að feli fyrndin grá
feril kynninganna,
finn ég einatt ylinn frá
arni minninganna.

Á lífsins útsæ ein ég ræ
æðrulaus á fleyi,
get þó varla greint hvort næ
grænu landi ‘eða eigi.

Í minni æsku mér var kennt
að meta gefin loforð,
en það er ekki heiglum hent
að halda öll þau boðorð.

Ef til vill er lítil huggun lesendum að birta 
næstu vísu, svona í ljósi dapurra skapa dægra 
Bændahallarinnar, en á aðalfundi Stéttasambands 
bænda lá fyrir tillaga um að stækka Bændahöllina. 
Andrés Kristjánsson ritstjóri orti af því tilefni 
þessa framvísu stöku:

Stjórnin bað fundinn aðeins um eina
afmælisgjöf, og hlaut;
heimild til þess að halda beina
og hallandi ógæfubraut.

Eftir Bjarna Kristinsson Húnvetning eru næstu 
tvær stökur. Í fyrri vísunni má e.t.v. finna nokkurn 
sannleik sé litið til þeirra fjölmörgu hagyrðinga 
sem hösluðu sér völl á síðustu öld:

Enginn vill nú yrkja ljóð,
en eflaust margur getur.
Held ég þó að húnvetnskt blóð
hafi runnið betur.

Í síðari vísu Bjarna er hvatt til söngs í Húnaþingi, 
sem aldeilis hefur farið eftir:

Tengjumst sterku tryggðabandi,
tökum lagið, stofnum kór.
Nú er kalt á Norðurlandi,
næturfrost og jafnvel snjór.

Nýlátinn er einn af bestu liðsmönnum söngmenntar 
og vísnagerðar í Austur-Húnavatnssýslu, Óskar 
Sigurfinnsson í Meðalheimi á Ásum. Nokkrir 
söngmenn stofnuðu kórinn Vormenn.  Óskar 
var einn af stofnendum ásamt Hauki á Röðli og 
Jóni í Rafstöðinni. Eins og stundum gerist, þá 
lognast sönghópar útaf þegar fækkar félögum. 
Svo varð með Vormenn, enda ýmsir erfiðleikar 
í héraði. Óskar orti þá langan brag. Þar er að 
finna þetta gullkorn:

Nú er ekki um náð að tala,
nú er kláði og pest til dala,
leika hrútar lausum hala
líður blær um kalin strá.
Nú er hagur heldur þröngur,
hljóðnar Ásamanna söngur;
Jón og Haukur fallnir frá.

Umsjón:
Árni Geirhjörtur Jónsson

kotabyggð1@gmail.com
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Búgreinaþing:

Aðalfundur búgreina innan 
Bændasamtakanna
Búgreinaþing deilda 
kjúklinga  bænda, eggja
fram leiðenda, geit fjár rækt
ar, skógareigenda, hrossa  
bænda, garðyrkju bænda, 
sauð fjárbænda og kúa bænda 
verður haldið á Hótel Natura 
3. og 4. mars næstkom andi. 
Loðdýra rækt endur halda 
sitt bú greina þing 26. febrúar 
á Hótel Sel fossi. 

Við samruna bú greina-
félaganna og Bænda sam-
taka Íslands urðu til bú-
greinadeildir innan sam tak-
anna, en hver deild heldur 
sinn aðalfund sem kallast 
Búgreinaþing. Þar hlutast 
hver grein til um sín mál-
efni, mótar sér stefnu og kýs 
sér stjórn. Búgreinaþing eru 
því ígildi aðalfunda gömlu 
búgreinafélaganna. 

Þingið tekur tvo daga

Vigdís Häsler, framkvæmda-
stjóri Bænda samtaka 
Íslands, segir að fram undan 
sé fyrsta Búgreinaþing 
sameinaðra samtaka og 
hafa síðustu mánuðir verið 
anna samir á skrifstofunni. 
„Búgreinaþing verður 
haldið á Hótel Natura dag-
ana 3. og 4. mars. Búgreina-
deildir sauðfjár- og kúa-
bænda standa yfir í tvo 
daga á meðan aðrar búg-
reinar funda í einn dag. Á 
Búgreina þingi ræðir hver 
búgreina deild sín mál-
efni, tekur stefnumótandi ákvarðanir 
og kýs stjórn til næsta árs. Má segja að 
Búgreinaþingið sé ígildi aðalfunda gömlu 
búgreinafélaganna. Loðdýraræktendur 
halda sitt búgreinaþing 26. febrúar næst-
komandi á Hótel Selfossi.“

Vettvangur til að ræða stöðuna

Setningarathöfnin hefst á fimmtudaginn 3. 
mars klukkan 11.00 með ávarpi frá Gunnari 
Þorgeirssyni, formanni Bændasamtaka 
Íslands. Einnig munu Stefán Vagn 
Stefánsson, formaður atvinnuveganefndar 

Alþingis og Svandís Svavarsdóttir 
matvælaráðherra flytja ávarp. 

Vigdís segir að gert sé ráð fyrir milli 
150 til 200 fulltrúum á þingið og að það sé 
sérstaklega gleðilegt að fá að hitta fulltrúana 
til skrafs og ráðagerða „enda lítum við á 
Búgreinaþingið sem vettvang til að ræða 
stöðuna og fá fram áherslur búgreinanna sem 
nýtast munu í starfi Bændasamtakanna.“ 

Unnsteinn Snorri Snorrason, sérfræðingur 
og staðgengill framkvæmdastjóra Bænda-
samtaka Íslands, segir að í aðdraganda 
Búgreinaþings hafa deildirnar verið að funda 
með bændum. „Við höfum þurft að halda 

þessa fundi í gegnum fjarfundarbúnað. Það 
fyrirkomulag hefur fengið góðar viðtökur 
og þátttaka á fundum framar vonum. Á 
einum fundi sauðfjárbænda voru til dæmis 
220 manns. Það eru ýmis mál sem brenna 
á bændum en auðvitað er sú staða sem nú 
er uppi varðandi hækkun aðfanga mjög 
alvarleg og líklegt að það mál verði til 
umræðu á þinginu. En þar verða líka rædd 
ýmis önnur mál, allt frá ágangi álfta upp í 
arfgerðagreiningu sauðfjár.“

Tíu fyrirtæki tengd landbúnaði verða 
með bása á þinginu þar sem þau kynna vöru 
sína og þjónustu.  /VH

Aðalfundur búgreina verður haldinn á Hótel Natura, (fyrrum Hótel Loftleiðir) í Reykjavík.  Mynd / Icelandair hotels.

Við samruna búgreinafélaganna og Bændasamtaka Íslands urðu til búgreinadeildir innan samtakanna, en hver 
deild heldur sinn aðalfund sem kallast Búgreinaþing.
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Snjótroðarasöfnun Skógræktarfélags Eyfirðinga gekk vel:

Útivist og lýðheilsa gríðar-
mikilvæg skógarafurð
„Það má alveg orða það svo 
að þessi söfnun hafi verið 
ævintýri líkust,“ segir Ingólfur 
Jóhannesson, framkvæmdastjóri 
Skógræktarfélags Eyfirðinga, en 
söfnun fyrir nýjum snjótroðara 
félagsins lauk í gær og höfðu þá 
safnast vel yfir 40 milljónir króna. 
Söfnunin hefur staðið yfir í eitt ár, 
frá því í febrúar í fyrra. 

Markmiðið var að safna 35 millj-
ónum, „sem er náttúrlega klikkað,“ 
segir hann, en markinu var náð í 
nóvember síðastliðnum. Troðarinn 
sjálfur kostar 35 milljónir króna og 
það sem umfram er verður nýtt til 
að bæta aðstöðuna og hýsa gripinn. 

Ingólfur segir skógræktarfólk 
þakklátt fyrir góð viðbrögð. „Það 
var einstakt að upplifa jákvæðnina 
og ungmennafélagsandann sem sveif 
yfir vötnum, einstaklingar, fyrir-
tæki, félagasamtök og sveitarfélög 
hér á svæðinu lögðu hönd á plóg til 
að tryggja þetta mikilvæga samfé-
lagsverkefni. Stjórnarfólk í félaginu 
lagði líka af mörkum mikla vinna við 
undirbúning og að framfylgja þessu 
verkefni og þá vinnu inntu þau af 
hendi með stóru hjarta.“

Félagið mun næsta sumar fá 
heim á hlað snjótroðara af gerðinni 
Pisten Bully, en hann er búinn 
öllum þeim besta búnaði sem hentar 
við norðlenskar aðstæður og segir 
Ingólfur hann verða mikla búbót.

Sprenging í gönguskíðaiðkun

„Útivist og lýðheilsa er orðin 
gríðarmikilvæg skógarafurð 
og við höfum undanfarin ár 
upplifað sannkallaða sprengingu 
í gönguskíðaiðkun. Almenningur 
er afar meðvitaður um gildi 
hreyfingar, margir eru með þar til 
gerð úr á úlnliðnum sem skammtar 
lágmarkshreyfiþörf og lætur vita ef 
henni er ekki sinnt,“ segir hann. Stígar 
sem starfsmenn Skógræktarfélagsins 
troða þjóna breiðum hópi göngu-, 
skíða- og hjólafólki, hundaeigendur 
nýta stígana og þá segir Ingólfur að 
æ fleiri ferðamenn leggi leið sína í 
Kjarnaskóg og taka góða gönguferð 
í fallegu umhverfi.

„Skógurinn heldur svo utan um 
allt saman, veitir skjól og skapar 
kjöraðstæður til útivistar.  Til að 
mynda er ekki óalgengt í norðlenskum 
snjóavetri að í Kjarnaskógi séu um 
60 dagar þar sem góða aðstæður eru 
til útivistar innan skógar þó ekki sé 
hundi út sigandi utan hans, það eitt og 
sér er gríðar mikils virði,“ segir hann.   

Skíðabraut frá Kjarna í Hrafnagil

Vissulega segir hann að mikil vinna 
fylgi auknum gestakomum í skóg-
inn, halda þarf bílastæðum opnum, 

sinna snyrtingunum og troða leiðir 
svo hægt sé að taka á móti fólki.

„Við erum líka endalaust að 
bæta við leiðum sem við troðum 
og sinnum, einfaldlega til að rúma æ 
fleiri gesti sem sækja okkur heim,“ 
segir Ingólfur, en nú eftir áramót 
hafa starfsmenn bætt við og troðið 
um 10 kílómetra langa skíðabraut á 
jafnsléttu meðfram malbikuðum úti-
vistarstíg sem liggur frá Kjarnaskógi 

að Hrafnagili í Eyjafjarðarsveit.  „Sá 
stígur er ótrúlegt útivistar kombó og 
ætti að vera fyrirmynd við hönnun 
útivistarstíga almennt, en þann stíg 
nýta þeir sem eru hjólandi og gang-
andi og til hliðar líður skíðafólkið 
um á snjóbrautinni. 

Á góðviðrisdögum er margt um 
manninn, hundruð manna á ferðinni 
og mannlífið blómstrar.“  
 /MÞÞ

Aðalsteinn Hallgrímsson, bústjóri hjá Garðsbúinu í Eyjafirði, ásamt Ingólfi Jóhannessyni, framkvæmdastjóra 
Skógræktarfélags Eyfirðinga, unnu að því að ryðja útivistarstíginn í Eyjafjarðarsveit. Þess má geta að Aðalsteinn 
innti þessa vinnu af hendi án endurgjalds.  Mynd / Jónas

Útivistarstígurinn í Eyjafjarðarsveit í fallegri vetrarsól. Mynd / Sigríður Hrefna Pálsdóttir

Bílastæði sem Hvammsbændur, landeigendur við stíginn, útbjuggu að eigin 
frumkvæði á eigin kostnað og hafa sömuleiðis mokað  á vetrum til hagsbóta 
fyrir notendur.  Mynd / Ingólfur Jóhannesson

Snjótroðari Skógræktarfélags Eyfirðinga hefur reynst vel við að ryðja stíga. 
 Mynd / Ingólfur Jóhannesson

Beint flug er á ný hafið á milli Amsterdam í Hollandi og Akureyrar. Flugfélagið 
Transavia annast flugið fyrir ferðaskrifstofuna Voigt Travel. Alls verða 
ferðirnar 10 nú í vetur og þráðurinn tekinn upp á ný í sumar.  Mynd / MN

Beint flug á ný milli Akureyrar og Amsterdam:
Góð innspýting í norðlenska 
ferðaþjónustu
Beint flug er á ný hafið á milli 
Amsterdam í Hollandi og 
Akureyrar og hafa tvær vélar 
á vegum Voigt Travel lent á 
Akureyrarvelli. Flogið verður 
á föstudögum og mánudögum 
næstu  vikur, en samtals verða  
10 flugferðir á þessum legg. Flogið 
er frá Amsterdam í Hollandi, en 
flugfélagið Transavia annast flugið. 

Voigt Travel hóf leiguflug til 
Akureyrar sumarið 2019 og var 
einnig með flugferðir í febrúar 
og mars 2020. Strax eftir að því 
flugi lauk skall heimsfaraldurinn 
á og hafa flugferðir á vegum 
ferðaskrifstofunnar legið niðri síðan. 
Nú er Voigt Travel hins vegar að 
taka upp þráðinn og mun bjóða 
upp á flugferðir tvisvar í viku í 
vetur, sem og vikulegt flug næsta 
sumar. Er þetta í samræmi við 
áætlanir ferðaskrifstofunnar um að 
fjölga farþegum á þeirra vegum í 
beinu flugi til Norðurlands, að því 
er fram kemur í tilkynningu frá 
Markaðsstofu Norðurlands.

Forsendur til ferðalaga

Hjalti Páll Þórarinsson, verkefnastjóri 
Flugklasans Air 66N, segir það 
ánægjulegt að ferðaskrifstofan 
bjóði á ný upp á leiguflug beint til 
Norðurlands. „Heimsfaraldurinn 
stöðvaði starfsemina tímabundið, en 

nú eru aftur forsendur til ferðalaga. 
Samstarfið við Voigt Travel hefur 
frá upphafi verið mjög gott og 
frábært að sjá leiguflugið fara aftur 
af stað. Voigt Travel hefur mikla trú 
á Norðurlandi sem áfangastað og vill 
halda áfram að fjölga hér gestum á 
þeirra vegum.“

Jákvæðar fréttar sem 
ferðaþjónustan þarf á að halda

Arnheiður Jóhannsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Markaðsstofu 
Norðurlands, tekur í sama streng: 
„Það er gríðarlega mikilvægt 
fyrir ferðaþjónustu á Norðurlandi  
að þessar flugferðir séu komnar  
aftur af stað. 

Bæði fyrir fyrirtækin sem hafa 
beinan ágóða af komu þessara ferða-
manna, en líka fyrir ferðaþjónustuna 
í heild sinni. Eftir langvarandi nei-
kvæð áhrif heimsfaraldursins eru 
þetta jákvæðar fréttir sem fyrirtæki 
í ferðaþjónustu þurfa á að halda. 
Þetta hvetur okkur öll sem störfum 
í greininni til að líta björtum augum 
til framtíðar.“

Leiguflug Voigt Travel gefur 
einnig ferðaþyrstum Norðlendingum 
tækifæri til að skreppa út fyrir 
landsteinana. Enn er hægt að 
tryggja sér miða til Amsterdam, en 
Ferðaskrifstofa Akureyrar annast 
sölu á ferðum út.  /MÞÞ

Hólaskóli sækir um í styrktarsjóð 
Evrópusambandsins
Háskólinn á Hólum undirbýr 
nú í samstarfi við átta evrópska 
háskóla og rannsóknastofnanir 
umsókn í Horizon 2020 styrktar
sjóð Evrópusambandsins. 

Verkefnið lýtur að ferskvatns-
fiskeldi á nokkrum völdum stöðum í 
Evrópu þar sem sjálfbærni (efnahagur, 
samfélag, umhverfi og menning) eru 

í forgrunni. Ákveðið hefur verið að 
beita tilviksrannsókn (case study) 
og var ákveðið að á Íslandi væri 
fiskeldið í Skaftárhreppi kjörið til 
þess. Því hefur verið óskað eftir 
því að sveitarfélagið verði tilgreint 
í umsókninni sem samstarfsaðili. Það 
hefur sveitarstjórn samþykkt um leið 
og verkefninu er fagnað.     /MHH



Bændablaðið | Fimmtudagur 24. febrúar 2022 9

Ég mæli eindregið með Happier GUTS frá Eylíf það hefur reynst mér mjög vel. Ég 
hef alltaf verið með lata þarmastarfsemi og hef verið að prófa ýmislegt í gegnum 
tíðina til að laga meltinguna en var bara hætt að hugsa  um þetta því ekkert virtist 
koma að gagni  og ég hugsaði bara „ég er bara svona og lítið við því að gera“.

Ég var svo heppin að kynnast  Happier GUTS nýlega eftir ábendingu um að þetta 
virkaði vel, en ég var búin að vera í langri hvíld frá öðrum bætiefnum. Ég ákvað ég 
að prófa Happier GUTS sem ég sé ekki eftir, því eftir ca 2ja mánaða notkun fann ég 
gríðalegan mun á mér, allt annað líf en áður. Ég mæli eindregið með Happier GUTS 
því það hefur hjálpað mér mjög mikið. 

Nýjasta varan frá Eylíf er Stronger LIVER 
sem inniheldur fjögur íslensk hráefni:

• Kítósan er unnið úr rækjuskel, sem eru náttúrulegar
    trefjar og hefur staðfesta virkni

• Kalkþörungar sem eru mjög kalkríkir og innihalda  
  74 stein- og snefilefni frá náttúrunni, margar    
    rannsóknir staðfesta virkni þess.

• Íslenski kísillinn frá GeoSilica  sem hefur reynst vel   
   og rannsóknir staðfesta virkni þess.

• Íslensk hvönn sem eru vel þekkt fyrir sína góðu áhrif  
   á meltinguna í gegnum tíðina

• Við styrkjum blönduna með öflugri blöndu af 
   kólín, mjólkurþistli og C vítamíni.  

Kólín stuðlar að viðhaldi eðlilegarar starfsemi lifrar 
og að eðlilegum fituefnaskiptum.

Athugið að ekki má taka D vítamín eða önnur fituleysanleg vítamín 
á sama tíma. Látið líða ca 2 klst á milli.

Vörulínan Eylíf býður upp á fimm vörur, Active 
JOINTS, Stronger BONES, Smoother SKIN & 
HAIR, Happier GUTS og nýjasta varan er Stronger  
LIVER, allt vörur sem hafa reynst fólki vel. 
Vörurnar eru unnar úr hreinum, íslenskum hráefnum, 
engum aukaefnum er bætt við og framleiðslan er 
á Grenivík. Ólöf Rún Tryggvadóttir er stofnandi 
vörulínunnar Eylíf, en hugmyndin að henni kom 
til vegna þess að hana langaði að setja saman 
þau frábæru hráefni sem eru framleidd á á Íslandi á 
sjálfbæran hátt frá náttúrulegum auðlindum á Íslandi 
og auka þannig aðgengi fólks að þessum gæða- 
hráefnum. Framleiðslan fer fram á Grenivík og þróun 
varanna er í samstarfi við sérfræðinga frá Matís.
„Vinsælasta varan er Active JOINTS sem inniheldur 
fjögur íslensk næringarefni og margra ára rannsóknir 
sýna fram á staðfesta virkni þeirra“ segir Ólöf Rún. „Við 
vöndum til verka og sækjum í sjálfbærar auðlindir úr sjó 
og af landi. Við notum hreina, íslenska náttúruafurð, 
hrein hráefni sem eru framleidd af viðurkenndum 
íslenskum framleiðendum. Öll framleiðsla Eylífar fer 
fram á Grenivík. 
„Við vitum öll að heilsan er dýrmætust því er svo 
mikilvægt að gæta vel að henni og fyrirbyggja ýmis 
heilsuvandamál. Heilbrigð melting er grunnurinn að 
góðri heilsu, þess vegna vildum við hjá Eylíf bjóða 
upp á hágæðavöru fyrir meltinguna, Happier GUTS“ 
segir Ólöf Rún.

Íslensku hráefnin sem notuð eru í allar Eylíf vörurnar eru:

• Kalkþörungar frá Bíldudal

• Smáþörungar (Astaxanthin) frá Reykjanesbæ

• GeoSilica frá Hellisheiði

• Kollagen frá Sauðárkróki

• Kítósan frá Siglufirði

• Íslenskar jurtir handtíndar frá fjölskyldufyrirtæki   
    í Hafnarfirði 

Hreint óerfðabreytt hráefni 
Íslensk framleiðsla

Heilsan er dýrmætust
Fæðubótarefni kemur ekki í staðinn fyrir fjölbreytta fæðu. Ekki ætlað 
börnum eða barnshafandi konum. Ekki er ráðlagt að taka meira en 
ráðlagður dagskammtur segir til um. Geymist þar sem börn ná ekki til.

Ellen Elsa Sigurðardóttir Árni Pétur Aðalsteinsson
Laus við uppþembu og líður vel af Stronger 
LIVER frá Eylíf

Ellen Elsa hefur síðan í október tekið inn fæðubótarefnið 
Stronger LIVER frá Eylíf með góðum árangri.

Mér bauðst að prófa Stronger LIVER í október. Ég 
hafði verið með uppþembu sem nú hefur lagast á 
undraskömmum tíma. Ég var ekki slæm að öðru leyti, 
en finn engu að síður mikinn og góðan mun á melting- 
unni. Lifrin fjarlægir eiturefni og síar blóð sem kemur 
frá meltingarfærum og það leynir sér ekki að Stronger 
LIVER gerir henni gott í þeim starfanum. Ég finn hvað 
mér líður vel og er stabíl í maganum. Ég er ekki lengur 
uppþemd en mestan mun finn ég á hægðunum, sem 
eru súpergóðar með Stronger LIVER,“ segir Ellen Elsa. 

Er spennt að prófa fleiri fæðubótarefni frá Eylíf

„Ég er spennt að prófa Active JOINTS því það er afar 
vel af því látið fyrir liðheilsuna og með aldrinum verður 
maður stirðari í liðum. Ég hef tröllatrú á þessum vörum 
og mæli hiklaust með þeim. Ég veit að Eylíf stendur fyrir 
gæðum, og hreinum og náttúrlegum vörum, og eflaust 
fá Eylíf heilsuvörurnar verðlaun fyrir þau fyrr en síðar.“

Ellen Elsa Sigurðardóttir, 
líkamsræktarþjálfari

Er sannfærður um að Active JOINTS gerir 
mikið gagn fyrir mig

Eftir að hafa verið lengi með verki í líkamanum, 
sérstaklega slæmur í hnjánum og prófað ýmis fæðu- 
bótarefni og verkjalyf í gegnum tíðina. Læknirinn 
var búinn að gefa það út að lítið væri í þessu að gera 
annað en að fara í liðskiptaaðgerð á hnjám, en þá var 
mér bent á að prófa Active JOINTS frá Eylíf.
Þegar ég hafði tekið það inn í þrjár vikur fór ég að 
finna verulegan mun á mér, ég átti miklu auðveldar 
með að stíga fram úr rúminu og ganga upp tröppur, sem 
áður hafði valdið mér miklum verkjum. Ég fór erlendis í 
2 vikur og gleymdi að taka Active JOINTS með mér og 
fann verulegan mun á mér, en þegar ég hóf inntökuna 
aftur liðu u.þ.b. 2 vikur þar til ég var orðinn betri.
Það er ótrúlegt að finna hvað þessi Active JOINTS  
hefur gert mikið fyrir mig. Ég er nánast verkjalaus og 
með vellíðunar tilfinningu innra með mér sem ég hef 
ekki fundið fyrir lengi. Ég er sannfærður um að Active 
JOINTS er að gera mikið gagn fyrir mig.

Ég mæli svo sannarlega með Active JOINTS frá Eylíf

Vörulínan frá Eylíf

Þórdís S. Hannesdóttir

Hrein íslensk fæðubót 
frá Eylíf Eylíf vörurnar fást í öllum apótekum, Hagkaup, 

Heilsuhúsinu, Fjarðarkaupum og Nettó
Ókeypis heimsending af www.eylif.is
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Umsagnarfrestur um þings
ályktunar tillögu Sigmundar 
Davíðs Gunnlaugssonar um 
stór  eflingu inn lendrar mat
vælaframleiðslu rann út þann 
10. febrúar síðastliðinn en átta 
umsagnir bárust. 

Tillagan var áður lögð fram á 
síðasta löggjafarþingi en fékk ekki 
afgreiðslu. Hún var tekin fyrir á 
fundi atvinnuveganefndar 27. janúar, 
þar sem samþykkt var að Þórarinn 
Ingi Pétursson yrði framsögumaður 
hennar. Tillagan gerir ráð fyrir að 
forsætisráðherra verði falið að 
hrinda í framkvæmd 24 aðgerðum 
á sviði landbúnaðar í samstarfi 
við bændur í þeim tilgangi meðal 
annars að styrkja rekstrarafkomu 
matvælaframleiðenda. 

Lækkun rekstrarkostnaðar og 
betri lánskjör

Í greinargerð með tillögunni kemur 
fram að verja þurfi íslenskan 
landbúnað og þau fjölþættu verðmæti 
sem felist í honum, með því að styrkja 
rekstrarafkomu bænda. Þörf sé á 
auknum fjárframlögum og aðgerðum 
sem miða að lækkun rekstrarkostnaðar 
og betri lánskjörum. 

Styrkja þurfi samkeppnishæfni 
innlends landbúnaðar gagnvart 
erlendri framleiðslu með frekari 
nýtingu innlendra orkuauðlinda og 
veita tilslakanir á samkeppnishömlum 
í landbúnaði. 

Betra aðgengi að upplýsingum um 
framleiðsluferil matvæla

Í greinargerðinni er hvatt til 
aukinnar lífrænnar framleiðslu, að 
landbúnaðartengt nám verði stóreflt 
og eftirlitskerfi matvælaframleiðslu 
einfaldað og þannig létt á kostnaði 
greinarinnar vegna þess. Þar segi 
einnig að stuðla þurfi að auknu 
aðgengi neytenda að upplýsingum 
um framleiðsluferli matvæla og 
sérstöðu íslensks landbúnaðar í því 
sambandi og stöðva innflutning 
á ófrosnu kjöti, eggjum og 
ógerilsneyddum matvælum, enda hafi 
vísindamenn ítrekað bent á mikilvægi 
þess, meðal annars með hliðsjón af 
fjölgun sýklalyfjaónæmra baktería og 
í ljósi yfirstandandi heimsfaraldurs 
kórónuveiru.

Í greinargerðinni kemur enn 
fremur fram að meðal markmiða 
tillögunnar sé að stórefla innlenda 
matvælaframleiðslu, tryggja 
matvæla- og fæðuöryggi, veita 
neytendum umhverfisvæna, holla 
og næringarríka fæðu, treysta 
afkomu bænda, auka sjálfbærni og 

umhverfisvernd, varðveita þekkingu, 
efla rannsóknir og menntun í land-
búnaði, auka skilning á mikilvægi 
landbúnaðarframleiðslu og vernda 
landgæði.

Áskoranir og sóknarfæri

Í umsögn Bændasamtaka Íslands um 
tillöguna kemur fram að samtökin 
hafi áður skilaði inn umsögn þar sem 
þau studdu eindregið að hún yrði 
samþykkt. „Íslenskur landbúnaður 
stendur frammi fyrir margs konar 
áskorunum en fjölmörg sóknarfæri 
eru til aukinnar verðmætasköpunar. 
Tryggja þarf að starfsskilyrði 
greinarinnar stuðli að fæðuöryggi, 
samkeppnishæfni og bættri afkomu 
bænda. Þá leggja samtökin áherslu 
á að haft verði samráð við fulltrúa 
bænda við nánari útfærslu einstakra 
aðgerða í tillögunni,“ segir í umsögn 
samtakanna.

Félag atvinnurekenda vísar í 
sinni umsögn til fyrri umsagnar á 
síðasta löggjafarþingi. Þar kemur 
meðal annars fram að FA sjái enga 
ástæðu til að þingsályktunartillagan 
fái brautargengi á þeim forsendum 
að of mikð sé af tillögum í henni um 
ríkisstuðning til atvinnustarfsemi og 
hömlun á frjálsa milliríkjaverslun og 
virka samkeppni.

Í umsögn FA segir að tillagan 
innihaldi hugmyndir um brot á EES-
samningnum „með því að banna 
innflutning á ófrosnu kjöti, eggjum 
og ógerilsneyddum matvælum og 
gera kröfur um matvælamerkingar 
sem ekki standast samninginn. 

Tollasamningi verði sagt upp

Í umsögn Kjarnafæðis Norð lenska er 

sérstök athygli vakin á 7. aðgerðinni, 
um að tollasamningi land búnaðar-
ráðherra frá 17. september 2015 við 
Evrópusambandið verði sagt upp nú 
þegar eða óskað endurskoðunar á 
honum, meðal annars með tilliti til 
útgöngu Breta úr Evrópusambandinu. 
„Færa má fyrir því sterk rök að 
forsendur samningsins séu brostnar. 
Auk þess inniheldur samningurinn 
frá 2015 umtalsverðar heimildir til 
útflutnings lambakjöts sem eru langt 
umfram það sem greinin hefur þörf 
á eða getur nýtt. Samdráttur hefur 
verið í framleiðslu sauðfjárafurða 
undanfarin ár og þeir hagsmunir sem 
hafðir voru að leiðarljósi við gerð 
þessa samnings eiga ekki við lengur. 
Samhliða þessari endurskoðun er 
mikilvægt að tollskráin í heild sé 
skoðuð enda hafa upphæðir í henni 
ekki fylgt verðlagi og tollar því tapað 
gildi sínu,“ segir í umsögninni.

Kjarnafæði Norðlenska bendir 
líka á 17. aðgerðina og segir að þar 
sé um stórmál að ræða. Þar er lagt til 
að úrvinnslufyrirtækjum verði gert 
kleift að hagræða með samvinnu 
og samruna. Í umsögninni segir að 
þetta mál hafi ítrekað verið reifað við 
yfirvöld af hálfu hagsmunasamtaka, 
bæði bænda og afurðafyrirtækja. 

„Það er afar mikilvægt að 
greininni verði gert kleift að 
hagræða með þessum hætti. Unnar 
hafa verið skýrslur m.a. fyrir 
atvinnuvegaráðuneytið sem sýna 
fram á þá gríðarlegu hagræðingu 
sem heimildir til samvinnu og 
samruna gætu leitt af sér. Slík 
hagræðing myndi skila sér bæði í 
hagstæðara vöruverði til neytenda 
og heilbrigðari rekstri bænda og 
úrvinnsluaðila landbúnaðarvara,“ 
segir í umsögninni. /smh

FRÉTTIRFRÉTTIR

Þórarinn Ingi Pétursson verður framsögumaður þingsályktunartillögunnar.

Starfshópur sem fjallar um blóðtöku 
á fylfullum hryssum tók til starfa í 
byrjun ársins að skipun Svandísar 
Svavarsdóttur sjávarútvegs og 
landbúnaðarráðherra. Hópnum 
er ætlað að skoða starfsemina, 
regluverk og eftirlit í kringum 
blóðmerarbúskap.

Formaður starfshópsins 
er Iðunn Guðjónsdóttir, 
sérfræðingur í atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytinu, en með 
henni starfa Sigríður Björnsdóttir, 

yfirdýralæknir hrossasjúkdóma 
hjá Matvælastofnun og Ólafur Páll 
Jónsson, prófessor við Háskóla 
Íslands. Vinnu starfshópsins miðar 

áfram að sögn Iðunnar en meðal 
þeirra verkefna sem liggja fyrir 
hópnum eru fundir með hagaðilum. 

Lokaafurð starfshópsins verður 
í formi skýrslu með tillögum til 
ráðherra sem verður gerð öllum 
opinber og auk þess sett á samráðsgátt 
stjórnvalda, þar sem almenningi gefst 
kostur á að tjá sig um störf og tillögur 
hópsins.

Starfshópurinn hefur skipunartíma 
til 1. júní n.k. og mun því skila af sér 
innan þess tíma.  /ghp

Þingsályktunartillaga um stóreflingu innlendrar matvælaframleiðslu:

Styrkja þarf rekstrarafkomu matvælaframleiðenda
– Átta umsóknir bárust um tillöguna sem Þórarinn Ingi Pétursson verður framsögumaður fyrir

Starfshópur fundar 
með fagaðilum
– Blóðtaka úr hryssum til umfjöllunar innan stjórnsýslunnar

Aðgerðirnar 24 eins og þær koma 
fyrir í þingsályktunartillögunni: 

1. Stuðningur við landbúnað verði stóraukinn og rekstrarafkoma matvælaframleiðenda 
styrkt. Fjárframlög til greinarinnar verði aukin og stefnt að lækkun rekstrarkostnaðar 
og betri lánskjörum. 

2. Gerð verði landsáætlun um aukna sjálfbærni íslensks landbúnaðar, m.a. með tilliti til 
orkuskipta og áburðarnotkunar. 

3. Hvatt verði til aukinnar lífrænnar framleiðslu, m.a. með þróunarstyrkjum. 
4. Auknu fé verði varið til nýsköpunar og þróunar í hefðbundnum búgreinum og vinnslu 

með tilliti til þess að í mörgum tilvikum skili ávinningurinn sér ekki fyrr en að mörgum 
árum liðnum. Stutt verði við hringrásarhagkerfið í því samhengi og fullnýtingu afurða. 

5. Gerð verði áætlun um hvernig stórefla megi nám tengt landbúnaði á öllum námsstigum. 
6. Styrktir verði viðurkenndir aðilar sem vinna að markaðsmálum, nýsköpun og þróun, t.d. 

viðskiptahraðallinn Til sjávar og sveita, Landbúnaðarklasinn o.fl. 
7. Tollasamningi landbúnaðarráðherra frá 17. september 2015 við Evrópusambandið verði 

sagt upp nú þegar eða óskað endurskoðunar á honum, m.a. með tilliti til útgöngu Breta 
úr Evrópusambandinu. 

8. Innflutningur á ófrosnu kjöti, eggjum og ógerilsneyddum matvælum verði stöðvaður 
vegna sérstöðu landsins og mikilvægis matvæla og fæðuöryggis. 

9. Eftirlitskerfi með matvæla framleiðslu verði einfaldað og kostnaði við eftirlitið létt af 
greininni. 

10. Stutt verði við frekari þróun og aukna markaðshlutdeild innlendrar kjarnfóðurframleiðslu 
og kornræktar sem nýtir innlenda orkugjafa og skapar störf. 

11. Gerð verði áætlun um frekari nýtingu orkuauðlinda þjóðarinnar til innlendrar mat-
vælaframleiðslu á sambærilegum kjörum og stóriðjan nýtur. Það taki til allra stiga 
framleiðslunnar, m.a. ræktunar, húsdýrahalds, kjarnfóðurframleiðslu og vinnslu afurða 
í afurðastöðvum. 

12. Veittir verði styrkir til rannsókna og framleiðslu á innlendu eldsneyti fyrir landbúnaðartæki, 
m.a. til að auka sjálfbærni. 

13. Kostnaður við flutning allra aðfanga og afurða sem tengjast matvælaframleiðslukeðj-
unni verði að fullu jafnaður án þess að hann bitni á greininni og þar með verðlagningu 
framleiðslunnar. 

14. Gerð verði áætlun um aukinn stuðning við innlenda kornrækt, kornþurrkun og nýtingu 
korns til fóðurframleiðslu og manneldis. 

15. Gerð verði áætlun um uppbyggingu kornbirgða á a.m.k. tveimur stöðum á landinu svo 
að ætíð verði til staðar birgðir til fóðurframleiðslu í 8–12 mánuði (50.000– 80.000 tonn). 

16. Ráðist verði í rannsóknir á notkun innlendra náttúrulegra hráefna, svo sem þörunga og 
kalks, til áburðarframleiðslu. 

17. Öllum úrvinnslufyrirtækjum landbúnaðarvara verði gert heimilt að hagræða með sam-
vinnu og samruna umfram þær skorður sem samkeppnisyfirvöld setja. 

18. Stutt verði við hrossarækt og hún efld til að nýta þau tækifæri sem þar liggja, m.a. til 
aukins útflutnings á lifandi hrossum og til nýtingar merarblóðs í lyfjaframleiðslu. 

19. Framtíð loðdýraræktar verði tryggð, t.d. með útflutningsábyrgðum, fóðurstyrkjum og 
sérstökum framkvæmdalánum. 

20. Gerðir verði langtímasamningar við bændur þar sem tekið verði tillit til þjóðhagslegs 
mikilvægis atvinnugreinarinnar, starfskjara matvælaframleiðenda og framboðs á heil-
næmum afurðum. 

21. Skóg- og skjólbeltaræktun verði stóraukin svo að nýta megi tækifærin sem liggja í skógrækt. 
22. Afhendingaröryggi raforku verði tryggt svo að hætta á röskun í framleiðslu matvæla um 

land allt verði sem minnst. 
23. Sett verði skýr lög um upprunamerkingar matvöru í þágu neytenda þar sem fram komi 

m.a. uppeldisland sláturdýra og framleiðsluland matvæla, innihaldslýsingar verði skýrari, 
þ.m.t. um notkun lyfja við framleiðsluna og um framleiðsluferli, þ.e. hversu oft varan hafi 
verið fryst og afþídd við vinnslu hennar og hver sláturdagur hafi verið. 

24. Tengsl landbúnaðar við ferðamennsku og íslensk matvæli verði rannsökuð, m.a. með tilliti 
til verðmæta sem íslensk matvælaframleiðsla skapar ferðaþjónustunni.
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STEINULLAR-
EININGAR

Íslensk framleiðsla með stuttum 
afhendingartíma. 

Henta vel í útveggi, þök og 
hvers konar milliveggi.

Hagstætt verð og fljótleg uppsetning.

Hægt að afhenda með hönnun og teikningum 
 til samþykktar hjá byggingafulltrúa.

Henta vel t.d. í fjós, reiðskemmur, íþrótta-
  og iðnaðarhús.

CE vottaðar steinullareiningar samþykktar
fyrir EI60 milliveggi.
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Prjónagleðin verður haldin á 
Blönduósi dagana 10.–12. júní 
2022 og að venju er blásið til 
hönnunar- og prjónasamkeppni 
af því tilefni. 

Í ár er verkefnið fólgið í því 
að hanna og prjóna lambúshettu 
á fullorðinn. Þema keppninnar er 
huldu fólk samtímans og ber að hafa 
það í huga við hönnunina, sem á að 
vera handprjónuð úr íslenskri ull.  
Óskað er eftir því að sagan á bak við 
hugmynd og hönnun fylgi með þegar 
verkinu er skilað inn í keppnina. 
Dómnefnd velur 3 efstu sætin og 
verða úrslit kynnt á Prjónagleðinni 
2022, þar sem verðlaun verða afhent. 

Sameinar þá sem hafa áhuga 
fyrir prjónaskap

Svanhildur Pálsdóttir, viðburða- 
og markaðsstjóri Textílmiðstöðvar 
Íslands, segir að markmið Prjóna-
gleðinnar sé að sameina þá sem áhuga 
hafa á prjónaskap, skapa því vettvang 
til að hittast og miðla prjóna sögum, 
nýjum hugmyndum, aðferðum og 
gömlum hefðum, „en ekki síst til 
að viðhalda prjónagleðinni í öllum 
sínum fjölbreytileika“.

Svanhildur segi að unnið sé 
að því að setja saman áhugaverða 
og fjölbreytta dagskrá fyrir 
Prjónagleðina í byrjun næsta sumars, 
en að venju verði í boði fjölbreytt 
úrval námskeiða og fyrirlestra auk 
þess sem blásið sé til viðburða 
sem tengist prjónaskap og garni 
á einhvern hátt. Markaðstorg er 
ævinlega sett upp í tengslum við 
Prjónagleðina, en þar koma saman 
handlitarar, garnframleiðendur, 
prjónaverslanir, handverksfólk og 
hönnuðir og sýna og selja vörur sem 
tengjast prjónalífinu. 

Lambhúshettur komnar í tísku

Svanhildur hlakkar til að sjá verkin 
sem munu berast í samkeppnina. 

„Lambhúshettan er eins og við 
þekkjum mjög gamalt fyrirbæri 
og slík höfuðföt hafa verið notuð 
hér á landi sem skjólflík svo ára-
tugum ef ekki öldum skiptir. 
Núna eru þær allt í einu komnar 
aftur í tísku og því tilvalið fyrir 
hönnuði og prjónafólk að spreyta 
sig á því verkefni. Okkur finnst 
mjög spennandi að sjá hvað 

kemur út úr þessari samkeppni, 
ekki síst af því að þemað er  
ansi krefjandi.“ 

Styrktaraðilar prjóna sam-
keppn  innar í ár  eru Ístex, Tundra, 
Vatns nesYarn og Rúnalist sem 
gefa glæsileg verðlaun. Lambhús-
hetturnar sem taka þátt í keppn-
inni verða til sýnis meðan á hátíð-
inni stendur.  /MÞÞ 

FRÉTTIRFRÉTTIR

Ullarvika verður haldin 
á Suðurlandi í haust
Ákveðið hefur verið að halda 
Ullarviku á Suðurlandi aftur 
í október í haust en slík vika 
var haldin síðasta haust, sem 
heppnaðist einstaklega vel og vakti 
mikla athgli. 

Árlega sauðfjárlitasýningin 
,,Litur“ verður haldin sunnudaginn 

2. október. Aðaldagskráin verður hins 
vegar með opnu húsi í Uppspuna, 
sýnikennslu og opnum vinnustofum 
hjá Spunasystrum, fjölbreyttum 
námskeiðum og Prjónakaffi í 
Þingborg dagana 6.–8. október. 
Sunnudaginn 9. október verður svo 
markaður í Þingborg.  /MHH

Hönnunar- og prjónasamkeppni Prjónagleðinnar 2022 á Blönduósi í júní:

Lambhúshettan fær nýtt líf

Svanhildur Pálsdóttir, viðburða- og markaðsstjóri Textílmiðstöðvar Íslands. 
Prjónagleðin verður haldin á Blönduósi á komandi sumri og að venju er 
blásið til hönnunar- og prjónasamkeppni  en í ár felst keppnin um að hanna 
og prjóna lambhúshettur á fullorðna.

Samþykkt sveitarstjórna Skagafjarðar og Akrahrepps fyrir sameiningarkosningar:

Hyggjast leggja 728 milljónir króna 
í skólamannvirki í Varmahlíð 

Björgunarmiðstöð verður komið 
upp á Þórshöfn á Langa nesi. 
Viljayfirlýsing þar um hefur verið 
undirrituð á milli sveitarfélags-
ins Langanesbyggðar, Slökkviliðs 
Langanesbyggðar, Neyðar-
lín unnar ohf. og Björgunar-
sveitarinnar Hafliða á Þórshöfn 
og Heilbrigðisstofnunar Norður-
lands um að koma slíkri mið stöð á 
laggirnar á Þórshöfn.

Miðstöðin mun hýsa tæki, 
búnað og bifreiðar slökkviliðsins, 
björgunarsveitarinnar og sjúkra-
bifreiðar auk þess sem þar verður 
aðstaða fyrir starfsmenn og önnur 
rými sem tilheyra. Meginmarkmiðið 
er, að því er fram kemur á vefsíðu 
Langanesbyggðar, að ná fram 
hámarks samhæfingu og samvinnu 

auk hagræðingar í starfsemi þeirra 
en ekki síst að auka öryggi íbúa á 
norðausturhorni landsins. 

Að mati þeirra sem að viljayfirlýs-
ingunni standa hefur þessi landshluti 
verið afskiptur þegar kemur að upp-
byggingu hvers konar þjónustu við 
íbúa á þessum stóra og víðfeðma 
hluta landsins. Björgunarmiðstöðin 
sé stór þáttur í þeirri uppbyggingu 
þar sem það eru fáir sem sinna marg-
víslegum hlutverkum og samhæfing 
og samvinna þeirra því afar mikilvæg 
gagnvart öryggi íbúa.

Nú verður myndaður undir-
búnings hópur sem sér um að gerð 
verði þarfagreining varðandi stærð 
þess rýmis sem talin er þörf á ásamt 
kostnaði og frumteikningum.  

   /MÞÞ

Sveitarstjórn Sveitarfélagsins 
Skagafjarðar og meirihluti 
sveitarstjórnar Akrahrepps 
sam  þykktu í aðdraganda sam-
einingar kosninga sveitar-
félaganna 19. febrúar, vilja yfir-
lýsingu er varðar skóla mann virki 
í Varmahlíð. 

Þar sagði að ef niðurstaða kosn-
inga leiddi til sameiningar, þá muni 
fjárframlög til nýs sveitarfélags 
alfarið verða nýtt til að hraða 
upp byggingu skólamannvirkja í 
Varmahlíð eins og frekast er kostur. 
Nú var sameining samþykkt svo 
væntanlega má búast við upp-
byggingu skóla í Varmahlíð í kjöl-
farið.

Áætlað var að framlög úr 
Jöfn unar   sjóði sveitarfélaga nemi 
um 728 milljónum króna ef af 
sam ein ingunni yrði. Að því er 

fram kom fram í tilkynningu frá 
sveitarfélögunum, þá var meirihluti 
sveitarstjórnanna jafnframt sammála 
um að sameiningarframlögin styrki 
ekki aðeins hraðari uppbygg-
ingu í Varmahlíð heldur veiti þau 
einnig aukið svigrúm til frekari 
framkvæmda á Hofsósi, Sauðár-
króki, Hólum, Steinsstöðum og í 
dreifbýli Skagafjarðar. 

„Sameinað sveitarfélag allra 
Skagfirðinga hefur allar forsendur  

að vera leiðandi sveitarfélag á 
landsvísu með áherslu á einfalda 
og skilvirka stjórnsýslu með skýrum 
farvegi fyrir sjónarmið íbúa. Bætt 
búsetuskilyrði og framúrskarandi 
þjónusta til framtíðar verða 
leiðarstef nýs sveitarfélags, auk 
þess sem sameinaður Skagafjörður 
hefur sterkari rödd til að koma 
hagsmunum allra íbúa og atvinnulífs 
í Skagafirði á framfæri,“ segir enn 
fremur í tilkynningunni. /MHH/HKr.

Hér má sjá teikningar af skólamannvirkjum í Varmahlíð og þær tillögur, sem 
liggja fyrir að breytingu og nýbyggingu leikskóla.  Mynd / VA ARKITEKTAR

Þórarinn J. Þórarinsson slökkvistjóri, Jónas Egilsson sveitarstjóri og Þor-
steinn Ægir Egilsson, formaður Björgunarsveitarinnar Hafliða á Þórshöfn, 
undirrita viljayfirlýsingu um Björgunarmiðstöð.

Viljayfirlýsing um Björgunarmiðstöð á Þórshöfn:

Öryggi íbúa á norðausturhorni 
landsins aukið 

VETRARFATNAÐUR

isfell.is • sími 5200 500 • Óseyrarbraut 28, Hafnarfirði

Vatnsheldir Skjold kuldagallar 
úr öndunarefni.

Vatnsheldir og fóðraðir, 
microfiber hanskar

Sterkir og endingagóðir
öryggisskór

Gæða fatalína frá Skjold, fóðraðir og 
vatnsþéttir gallar. Hafðu samband og kynntu 
þér vöruúrvalið og þjónustuna!
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Þrennar kosningar voru um 
liðna helgi þar sem kosið var 
um sameiningar sveitarfélaga. 
Ein tillaga var felld en tvær 
samþykktar.

Blönduósbær og 
Húnavatnshreppur sameinast

Íbúar Blönduósbæjar og Húna
vatnshrepps samþykktu sameiningu. 
Kjörsókn í Blönduósbæ var um 
65%, 411 greiddu atkvæði. Mikill 
meirihluti, 400 manns, eða yfir 
97%, sagði já við sameiningu en 
9 svöruðu neitandi, eða 2,2%. Í 
Húnavatnshreppi kusu 250 manns, 
tæplega 83% og niðurstaðan var sú 
að 152, eða tæplega 61%, sagði já, 
92 sögðu nei, eða um 37%.

Eitt sveitarfélag í Skagafirði

Íbúar Akrahrepps og Sveitarfélagsins 
Skagafjarðar samþykktu sameiningu 
sveitar félaganna tveggja. Sveitar
stjórn sameinaðs sveitar félags 
verður kjörin 14. maí næstkomandi 
og tekur sameinað sveitarfélag 
gildi 15 dögum síðar, segir á vef
síðunni skagfirðingur.is. Kjörsókn 
í Akrahreppi var góð, um 87% kusu 
eða 135 manns af 156 sem voru á 
kjörskrá. Já sögðu 84, neiin voru 
51. Kjörsókn í Sveitarfélaginu 

Skagafirði var lakari, 35,5%, 2.961 
var á kjörskrá en 1.022 atkvæði voru 
greidd. Alls sögðu 961 já og 54 nei.

Ekki sameining á Snæfellsnesi

Þá var kosið um sameiningu Eyja og 
Miklaholtshrepps og Snæfellsbæjar 
síðastliðinn laugardag. Í Eyja og 
Miklaholtshreppi var kjörsókn 74,6 
prósent. Alls greiddu 62 atkvæði, 
en 83 voru á kjörskrá. Já sögðu 20 
manns en nei 41. Í Snæfellsbæ var 
kjörsókn 35%, 412 atkvæði voru 
greidd en 1.174 voru á kjörskrá. 

Mjótt var á munum, 207 vildu sam
einingu en 201 var á móti. Tillagan 
er því felld og verður ekki af sam
einingu Snæfellsbæjar og Eyja og 
Miklaholtshrepps.  /MÞÞ

LANDSINS MESTA 
ÚRVAL AF SÁÐVÖRU
Sáðvara fyrir íslenskar aðstæður! 

BYGG
  ARILD tvíraða bygg 
  Snemmþroska og 
  uppskerumikið norskt yrki

ERTUR
  MATILDA ertur
  Uppskerumiklar ertur til fóðurs 
  og manneldis

NÝTT

NITURBINDANDI

NÝTT

Kynntu þér sáðvöruúrvalið í nýjum 
sáðvörulista Líflands og leitaðu til 
sölumanna okkar með þínar fræþarfir
www.lifland.is/sadvara
Notaðu myndavélina á símanum og skannaðu QR kóðann til að 
skoða nýja sáðvörulistann okkar sem er fullur af nýjungum! 

Sala og ráðgjöf
Sími 540 1100

www.lifland.is
lifland@lifland.is

Reykjavík
Lyngháls 3

Akureyri
Óseyri 1

Borgarnes
Digranesgata 6

Blönduós
Efstabraut 1

Hvolsvöllur
Ormsvöllur 5

GRASFRÆBLÖNDUR
  Ísáningarblanda
  Kraftmiklir stofnar af vallarfox-
  grasi og vallarrýgresi til ísáningar 
  í nýlega ræktun  

 Vallarfoxblanda 
  Fjórir sterkir vallarfoxgrasstofnar 
  fyrir kröfuharða 

SMÁRAR
  Forsmitað smárafræ 
  Við spörum þér umstangið og 
  bjóðum nú eingöngu smithúðað 
  smárafræ.
  Næringarefni og Rhizobium smit 
  tryggja aukinn árangur. 

NITURBINDANDI

NÝTT

NÝTT

NÝTT

Kosið um sameiningu á þremur stöðum um liðna helgi:

Ein tillaga felld en tvær samþykkar

Íslenskur talgervill
Athyglisverðum áfanga var náð 
nýlega þegar talgervli á íslensku 
var bætt við Microsoft Edge 
vafrann. Það þykir einstaklega 
góður árangur fyrir ekki stærra 
tungumál og stór varða í áætlun 
um máltækni fyrir íslensku. 

Íslenski talgervillinn hjá 
Microsoft kemur í kjölfar samstarfs 
Almannaróms, miðstöðvar um 
máltækni, og rannsóknar og 
þróunarhópsins SÍM við fyrirtækið. 
Talgervillinn les upp íslenskan texta 
á þeim síðum sem notendur opna í 
Microsoft Edge vafranum. Til að fá 
íslenskan lestur á Microsoft Edge 
vafranum fara notendur á þá vefsíðu 
sem þeir vilja heimsækja í vafranum, 
smella á Tools og möguleikann Read 
Aloud. Efst í hægra horni kemur 
valmöguleiki þar sem hægt er að 
velja íslensku, með því að smella á 
nafnið Gudrun í flettiglugga (Voice 
Options). „Þessi þjónusta gagnast 
fjölda hópa og má þar meðal annars 
nefna nemendur sem kjósa að hlusta á 
námsefni, blinda og sjónskerta. Fyrir 
utan aukið aðgengi að upplýsingum 
á netinu fyrir alla hópa, geta þeir 
sem vilja bæta sjálfvirkum upplestri 
eða talsvörun við sín kerfi samþætt 
talgervingu við sinn hugbúnað,“ 
segir m.a. í tilkynningu.  /MHH
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„Tækifærin eru næg í Fljótsdal, 
möguleikarnir byggjast á sterkri 
hefð og sögu um sjálfbærni og 
sjálfsbjargarviðleitni. Það er 
ómetanlegt veganesti fyrir 
alla þá sem vilja láta til sín 
taka í sveitarfélaginu,“ segir 
Helgi Gíslason, sveitarstjóri í 
Fljótsdalshreppi, þar sem mikil 
uppbygging er nú í gangi.

Helgi segir að íbúar hafi nú 
hin síðari ár sýnt í verki að efling 
byggðar í Fljótsdal sé þeim hjartans 
mál, en þessi misserin er unnið 
við byggingu níu nýbygginga í 
sveitinni. Um er að ræða íbúðarhús, 
sumarbústaði, skemmur, hótel og 
þjónustuhús. Að auki er verið að 
endurbyggja tvö gömul og glæsileg 
íbúðarhús í sveitarfélaginu en 
í þeim hefur ekki verið búið í 
áratugi. „Fyrst og síðast eru þetta 
íbúarnir sjálfir sem standa í þessum 
framkvæmdum, en við erum um 
það bil eitt hundrað talsins svo geri 
aðrir betur,“ segir Helgi.

Viljum þróast og dafna um 
ókomna tíð

Hann nefndi að uppi séu áform 
um að byggja upp byggðakjarna 
í sveitarfélaginu en enginn slíkur 

er fyrir hendi. „Þetta er alveg 
einstakt verkefni, en markmið 
okkar er að byggja upp stað þar 
sem íbúar munu njóta hvort tveggja 
þéttbýlis og dreifbýlis. Samfélagið 
á Fljótsdal er með þessu móti að 
mæta kröfum nútímans og sýna í 
verki vilja sinn til að vaxa, þróast 
og dafna um ókomna tíð.“

Þekkjum ekki togstreitu milli 
skóg- og sauðfjárræktar

Helgi nefnir að rík hefð sé fyrir 
skógrækt í sveitarfélaginu, en 
Fljótsdælingar hófu fyrstir bænda 
nytjaskógrækt á bújörðum sínum 
hér á landi árið 1970. Sú framsýni 
geri að verkum að binding 
koltvíoxíðs sé meiri en losun 
þess í sveitarfélaginu. „Skógrækt 
hér um slóðir þykir jafnsjálfsögð 
búgrein að stunda og aðrar 
landbúnaðargreinar til sveita. Ég 
get nefnt Valþjófsstaðabændur 
sem ganga til verka við gjöf í 
fjárhúsum að morgni dags og 
síðan er keðjusögin tekin og unnið 
í skóginum við grisjun. Þessi 
gamla togstreita sem var á milli 
sauðfjárræktar og skógræktar er 
eitthvað sem við Fljótsdælingar 
lesum um í blöðunum og er okkur 

frekar óskiljanleg og eiginlega 
meira til skemmtunar. Tala nú 
ekki um þegar málsmetandi fólk af 
norskum uppruna fer að fjargviðrast 
út af ætterni nytjaplantna í 
landbúnaði, tja ... þá er efniviðurinn 
kominn fyrir þorrablótið.“

Helgi segir atvinnulíf í Fljótsdal 
fjölbreytt, landbúnaður er stundaður 

af kappi svo sem vera ber. 
Skógarafurðir er félag á Víðivöllum 
sem vinnur úr afurðum skógarins, 
á Egilsstöðum er félagið Sauðagull 
þar sem unninn er varningur úr 
sauðamjólk og þá er starfandi 
félagið Hel Fjallahjólaleiðir sem 
býður upp á áhugaverðar hjólaferðir 
um svæðið. 

Fljótsdalsstöð starfar innan 
sveitar félagsins, Vatnajökuls
þjóð  garður og Gunnarsstofnun 
sömu leiðis. Þar er starfandi 
jarðvegs verktaki og vísir er að 
bifreiða verkstæði sem þjónustar 
ferðamenn, en í Fljótsdal hefur 
ferðaþjónustu vaxið fiskur um 
hrygg á liðnum árum.  /MÞÞ

FRÉTTIRFRÉTTIR

Síðumúli 16 I 108 Reykjavík I Sími 580 3900 I fastus.is

fastus.is

VATNSVÉLAR, KRANAR OG BRUNNAR FYRIR FYRIRTÆKI OG STOFNANIR  

SVALAÐU ÞORSTANUM

J Class Top 
Lítil og nett vatnsvél
• Kalt vatn
• Sódavatn
• Vatn við stofuhita

Hi class Top 30 
Falleg hönnun
• Kalt vatn
• Sódavatn
• Vatn við stofuhita

Pro Stream krani 

• Hett vatn í t.d. te
• Kalt vatn
• Sódavatn

Vatnsbrunnar 
Vandaðir stand-  
eða veggbrunnar fyrir  
mismunandi rými

Nánari upplýsingar veitir sölufólk okkar í síma 580 3900

Efling byggðar í Fljótsdal er íbúunum hjartans mál:

Unnið við uppbyggingu á 9 nýbyggingumUnnið við uppbyggingu á 9 nýbyggingum

Framkvæmdir standa yfir við hótelbyggingu við Óbyggðasetrið í Fljótsdal.

Höllustaðir er nýbýli sem Halla Auðunardóttir og Jón Helga stofnuðu í fyrra út úr Arnheiðarstöðum. Þar eru þau að 
byggja nýtt íbúðarhús og vinnustofu. Myndir / Ásdís Helga Bjarnadóttir

Hér er verið að reisa sumarhúsið Borgarhól. Á bak við trén í fjarska grillir í nýtt íbúðarhús sem verið er að byggja 
á bújörðinni Brekkugerði.

Arion banka lokað á 
Kirkjubæjarklaustri
Stjórnendur Arions banka hafa 
tilkynnt sveitarstjórn Skaftár
hrepps að bankanum verði lokað 
á Kirkjubæjarklaustri 31. mars 
næstkomandi. 

Sveitarstjórn hefur mótmælt 
fyrirhugaðri lokun harðlega en 
útibúið þjónar Skaftárhreppi og 

Öræfum, auk allra þeirra þúsunda 
ferðamanna og nýbúa sem eru á 
svæðinu tímabundið hverju sinni. 

„Ljóst er að lokun útibúsins 
kemur til með að hafa mjög slæm 
áhrif á íbúa og atvinnulíf svæðisins,“ 
segir m.a. í bókun sveitarstjórnar. 
Næsti banki er í Vík í Mýrdal. /MHH

Pósturinn skellir í lás 
á Hellu og Hvolsvelli
Pósturinn hefur ákveðið að loka 
póstafgreiðslum sínum á Hellu 
og Hvolsvelli frá 1. maí í vor. 
Með því tapast nokkur störf á 
stöðunum. 

„Þetta er bara mjög fúlt og 
leiðinlegt en við munum reyna að 
gera allt, sem í okkar valdi stendur 
til að breyta þessari ákvörðun. 
Þingmenn Suðurkjördæmis eru 
líka að berjast í málinu með 
okkur,“ segir Lilja Einarsdóttir, 
sveitarstjóri Rangárþings eystra. 
Gangi lokunin eftir þá munu 
íbúar fá póstboxaþjónustu, 

póstbílaþjónustu, bréfberaþjónustu 
og landpóstaþjónustu.  /MHH
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Helstu kostir ISOtunes heyrnartólanna:
 • ANSI vottuð hljóðdempun (NRR)
 • SafeMax™ tækni, takmarkar hljóðstyrk við 85 dB
 • Hágæða AptX hljóð
 • Bluetooth
 • Ryk-, svita- og vatnsþolin
 • Hávaðaeinangrandi hljóðnemi fyrir skýr símtöl

MARGVERÐLAUNAÐAR HEYRNARHLÍFAR

Verndaðu heyrnina með ISOtunes

vfs.is

Setjum upp 
Ærslabelgi 

um allt land

aerslabelgir.is / aerslabelgir@hreinirgardar.is / 571-2000

Skannaðu
kóðann
fyrir
frekari
upplýsingar
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Á hlýindaskeiði á fyrri hluta 
20. aldar rak mikið af þorsk
seiðum með hafstraumum frá 
hrygningar svæðum við Ísland yfir 
á uppeldissvæði við Grænland. Í 
fyllingu tímans sneri þessi fiskur 
svo til baka til Íslands til hrygn
ingar og stuðlaði að verulegri 
aflaaukningu hér við land. Nú 
eru aftur hagstæðar umhverfis
aðstæður til sjávarins og skilyrði 
fyrir því að sagan geti endurtekið 
sig en ekkert bólar á því ennþá. 

Grænlandsgöngurnar sem svo 
hafa verið kallaðar voru ítrek-
að mikil innspýting inn í fiskafla 
Íslendinga fyrr á árum. Það sem hér 
fer á eftir um þetta efni er aðallega 
byggt á upplýsingum úr skýrslu 
Hafrannsóknastofnunar “Staða vist-
kerfa í hafinu við Ísland og horfur 
næstu áratuga”, sem kom út á síð-
asta ári.

Gríðarlega stórir árgangar

Kuldaskeið ríkti á Íslandi á fyrstu 
áratugum 20. aldarinnar og náði 
hámarki frostaveturinn mikla 1918 
en fljótlega þar á eftir fór að hlýna 
svo um munaði og hafði það góð 
áhrif á fiskistofna. Seiðarek til 
Grænlandsmiða frá Íslandi virðist 
hafa verið nokkuð tíður viðburður á 
hlýju árunum eftir 1920 en þó vógu 
þyngst gríðarlega stórir árgangar frá 
1922, 1924 og 1945. 

Milljón tonn af íslenskum  
þorski við Grænland

Áhrif slíkra risaárganga á fiskgengd 
við Ísland voru mikil. Þannig hefur 
verið metið að ef enginn fiskur 
af árgangi 1945 hefði komið 
frá Grænlandi árið 1953 hefði 
metinn lífmassi 8 ára þorsks við 
Ísland verið um 200 þúsund tonn 
en Grænlandsgöngur breyttu því 
mati í yfir 900 þúsund tonn. Á 
Íslandsmiðum var fjöldi veiddra 
fiska úr árgangi 1945 við 7 ára aldur 
um 15 milljónir en yfir 40 milljónir 
veiddust 8 ára og álíka mikið 9 ára. 

Erfðarannsóknir benda til að 
árin 1950-1965 hafi þriðjungur 
til helmingur þorsks við Vestur-
Grænland verið af íslenskum 
uppruna sem samsvarar því að um 
milljón tonn af íslenskum þorski 
hafi verið við Grænland allt þetta 
tímabil. 

Alþjóðlegur veiðifloti  
við Grænland

Þótt mikið af íslenska þorskinum 
sem rak sem seiði frá Íslandi til 
Grænlands hafi skilað sér aftur 
hingað til lands sem fullvaxta 
fiskur og haldið sig við Ísland eftir 

það myndaðist á þessum árum stór 
grænlenskur sjálfbær þorskstofn 
sem hrygndi við Vestur-Grænland. 
Fljótlega eftir seinni heimstyrjöldina 

hófust alþjóðlegar þorskveiðar við 
Vestur-Grænland sem urðu æði 
stórtækar áður en yfir lauk og tóku 
íslensk skip þátt í þeim. 

Ris og hrun þorskstofnsins
við Grænland

Þorskaflinn við Vestur-Grænland 

jókst úr 70 þúsund tonnum árið 
1946 í rúm 330 þúsund tonn árið 
1952. Næstu átta árin var aflinn 
um 300 þúsund tonn að meðaltali 
og um 400 þúsund tonn til jafnaðar 
á árabilinu 1961-1968. Eftir það 
fór Grænlandsþorskinum ört 
hnignandi. Árið 1970 var aflinn 
kominn niður í 150 þúsund tonn 
og 50 þúsund tonn árið 1975. 
Aðalástæðan fyrir algjöru hruni 
þorskstofnsins við Grænland er 
talin vera skyndileg kólnun sjávar 
á hafísárunum 1965-1971, en að 
gríðarlegt veiðiálag hafi flýtt fyrir 
þessari þróun. 

Hvers er að vænta?

Sú spurning vaknar hvort búast 
megi við því að hlýindaskeiðið 
sem nú ríkir í sjónum á þessu 
hafsvæði færi okkur alvöru 
Grænlandsgöngur á ný. Um 
þetta segir í nefndri skýrslu Haf-
rannsóknastofnunar:

„Þrátt fyrir hagstæðar 
um hverfis  aðstæður hafa enn ekki 
komið fram vísbendingar um 
vaxandi þorskgengd við Vestur-
Græn land eða umtalsverðar 
göngur þaðan til Íslands og alls 
ekki í líkingu við það sem var á 
hlýju árunum um miðbik síðustu 
aldar. 

Sá mikli þorskafli, sem fékkst 
hér við land á árunum fyrir og eftir 
seinni heimstyrjöldina, tengdist 
nokkrum stórum og jafnvel 
gríðarlega stórum árgöngum sem 
að hluta til ólust upp við Grænland 
og héldu hver um sig uppi góðri 
veiði við Grænland og Ísland  
um árabil. 

Skilyrði fyrir slíkum atburðum 
virðast nú hafa verið fyrir hendi 
í rúman áratug, að minnsta kosti 
hvað varðar hitastig sjávar við 
Grænland og stærð og aldurs-
samsetningu hrygn ingar stofnsins 
við Ísl and. Lítið er þó vitað um  
rek þorsk lirfa frá íslenskum hrygn-
ingar svæðum eða afkomu þeirra 
og engar vísbendingar eru enn  
um sterka nýliðun þorsks við 
Vestur-Grænland.”

NYTJAR HAFSINSNYTJAR HAFSINS

Guðjón Einarsson
gudjone3@gmail.com

Glaðningurinn frá Grænlandi

Þorskur í neti. Þorskgöngur frá Grænlandi skiluðu gríðarlegum viðbótarafla við Ísland þegar best lét.

Sagan sýnir að hlýnun hafsvæð
anna umhverfis Ísland getur 
haft mikil áhrif á útbreiðslu 
og framleiðni íslenska þorsk
stofnsins. 

Að einhverju leyti hafa slík áhrif 
komið fram við þær hlýju aðstæður 
sem nú ríkja á Íslandsmiðum, 
a.m.k. að því er varðar aukinn 
lífmassa og langlífi einstaklinga, en 
það tengist því einnig að veiðiálag 
hefur ekki verið minna í meira 
en hálfa öld, segir í áðurnefndri 
skýrslu Hafrannsóknastofnunar. 

Þó er bent á að þrátt fyrir að 

stækkandi hrygningarstofni og 
víðari aldursdreifingu hafi fylgt 
aukin þorskgengd á helstu hrygn
ingar svæðum undanfarin 15 ár 
og fjöldi 1 árs þorsks hafi aukist 
samfara því, hafi það ekki skilað 
sér í stórum árgöngum í veiðistofni. 

Þótt hækkandi sjávarhiti á 
Íslandsmiðum geti í sumum 
tilfellum haft áhrif á vaxtarhraða 
og nýliðun, geti einnig komið 
fram neikvæð áhrif þegar magn 
helstu fæðu þorsks, þ.e. loðnu og 
rækju sem eru kaldsjávartegundir, 
minnkar. 

Stærri fiskurinn étur 
þann smáa

Þá er vikið að því í skýrslunni að 
dánartíðni yngstu árganga þorsks 
af völdum afráns sé líklega mest 
þegar stofn afræningja (þ.e. stærri 
fiska sem éta minni fiska) sé stór, 
fæðuframboð afræningja lítið og 
vöxtur þorskungviðis hægur. 
Afránstíðni minnkar með aukinni 
stærð bráðarinnar og hægvaxta 
ungviði er því lengur að komast 
úr “afránsglugganum” eins og 
það er orðað. 

Einnig eykur hærri sjávarhiti 
orkuþörf afræningja sem gæti 
aukið afránstíðni á ungþorski. 
Undanfarin 15 ár virðast 
að stæður á Íslandsmiðum hafa 
stuðlað að hlutfallslega mikl
um náttúrulegum afföllum 
af ungþorski (13 ára). Seiði 
hafa verið smá, stofn helsta 
afræningjans (þorsks) verið stór 
og hitastig hátt. Þessir þættir 
geta takmarkað nýliðun og vöxt 
þorskstofnsins en hlutfallsleg 
áhrif þeirra eru ekki þekkt, segir 
í skýrslu Hafrannsóknastofnunar. 

Áhrif hlýnunar á íslenska þorskstofninn

Göngur þorsks frá Grænlandi til Íslands samkvæmt merkingum áranna 1924-1939. (Úr skýrslu 
Hafrannsóknastofnunar 2021: Staða umhverfis og vistkerfa í hafinu við Ísland og horfur næstu áratuga).
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Skeifunni 3h  ll Sími: 588 5080 ll dynjandi.is

FRISTADS er ný vinnufatalína hjá 
Dynjanda. Fallegur og vandaður 
fatnaður sem hentar íslenskum 
aðstæðum afar vel. 
Kíktu í vefverslun okkar dynjandi.is 
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LANDBÚNAÐARRANNSÓKNIRLANDBÚNAÐARRANNSÓKNIR

Niðurstöður rannsóknar á 
rækt un olíujurta, sem Land
bún  aðar háskóli Íslands fram
kvæmdi í fyrra, sýna fram á 
talsverða möguleika á ræktun 
vetrarnepju hér á landi. Hægt 
er að auka öryggi ræktunar og 
uppskerumagns með ríflegum 
áburðarskammti að hausti. Sunna 
Skeggjadóttir, umsjónarmaður 
rannsóknarverkefnisins, vann 
matarolíu úr fræjunum sem hún 
segir hafa hnetukeim.

Vetrarafbrigði af olíunepju 
(Brassica rapa L. var. olifeira DC) 
hafa hingað til sýnt lélega vetrarlifun 
í ökrum bænda. Nepja er ræktuð til 
olíuframleiðslu með möguleika sem 
matarolía og lífdísil, einnig er hratið 
verðmætur próteingjafi fyrir skepnur. 
Meginmarkmið rannsóknarinnar var 
að þróa aðferð til að auka öryggi 
og uppskerumagn við ræktun 
vetrarnepju. En vetrarnepju er 
sáð síðsumars, látin yfirvetrast og 
uppskorin um haustið rúmu ári eftir 
sáningu.

„Uppskera tilraunarinnar í haust 
gekk vel og það var áberandi hvað 
þroski plantnanna hafði áhrif á 
hversu vel gekk. Hingað til hefur 
verið einblínt á voráburðinn í ræktun 
en helstu niðurstöður okkar sýna að 
áburður á sáðári skiptir miklu máli 
hvað varðar vetrarlifun við íslenskar 
aðstæður, vaxtarferli, þroska og upp-
skeru vetrarnepjunnar. 

Tilraunareitir sem fengu lægstu 
áburðarskammta að hausti voru ekki 
tilbúnir við uppskeru. Eftir því sem 
áburðarskammtur á sáðári var stærri 
því fyrr var plantan að þroskast sem 

þar af leiðandi eykur líkur á fullnægj-
andi uppskeru og öryggi í ræktun,“ 
segir Sunna, en uppskeruniðurstöð-
ur sýndu að reitir sem fengu hæstan 
áburðarskammt að hausti (90kgN/ha) 
gáfu að meðaltali 2,6 tonn þurrefnis á 
hektara á meðan þeir reitir sem fengu 
lægsta áburðarskammt (30kgN/ha) 
gáfu 1,5 tonn þurrefnis á hektara að 
meðaltali. 

Svo virtist sem plöntur sem 
fengu stóran áburðarskammt á 
sáðári hafi verið betur búnar undir 
umhleypingasaman  vetur sem 
einkenndi Hvanneyri 2020-21.

Sunna segir einnig að samkvæmt 
niðurstöðum þeirra er ráðlagður 
sáðskammtur, skv. erlendum 
rannsóknum, ekki endilega sá 
æskilegasti hér á landi. Þannig hafi 
verið lítill munur á uppskeru þeirra 
reita sem fengu 4 kg af fræi á hektara 
og þeirra sem fengu 16 kg/ha. 

Sunna hefur verið að gera tilraunir 

með matarolíuvinnslu úr uppskeru 
tilraunarinnar. „Ég er með olíupressu, 
set fræin ofan í trekt og olían lekur 
út einum megin og hratið í hina 
áttina. Olían er bragðgóð og minnir 
á hnetuolíu. Það má nota olíuna beint 
en einnig til steikingar,“ segir Sunna 
en reiknað hlutfall olíufræsins er um 
33% olía á móti 67% hrati. Sunna 
hefur nú malað hratið sem eftir 
liggur og er að greina næringuna í 
því. „Hratið gæti orðið mögulegur 
próteinríkur orkugjafi fyrir skepnur 
sem þykir það afar lystugt.“

Nýsköpunarsjóður námsmanna 
og Orkurannsóknasjóður Lands-
virkjunar styrktu verkefnið árið 
2021 en Landbúnaðarháskólinn 
hyggur á áframhaldandi rannsóknir 
á ræktun olíujurta með styrk frá 
Matvælasjóði og hefur nú þegar 
lagt út frekari tilraunir á Hvanneyri 
og fleiri tilraunir eru fyrirhugaðar á 
þessu ári.

SPARIÐ ÁBURÐ MEÐ bogballe HÁTÆKNI DREIFURUNUM
Bogballe er með fullkomnum GPS stjórnbúnaði og viktarsellum sem skila hvað 
mestri nákvæmi í drei�ngu áburðar sem þekkist.  Auk þess er hann með sjálfvirkni 
sem tryggir að þú ert ekki að tvíbera á sama �ötinn né skilja eftir bletti. Áratuga 
reynsla við Íslenskar aðstæður og einn endingarbesti dreifarinn á markaðnum.   
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Vænlegar niðurstöður úr rannsóknum á olíujurtum:

Hægt að vinna matarolíu úr 
íslenskri vetrarnepju
– Áburðarskammtur að hausti skiptir meginmáli 

Mikill sjáanlegur munur er á olíunni eftir áburðarskömmtum eins og sést. Þannig gaf það fræ sem mestan áburðarskammt fékk hreinustu olíuna (t.h.).

Myndin sýnir þroska plantna eftir áburðarskömmtum.

Afurðir fræsins (í miðjunni) eru olía (t.h.) og hrat (t.v.) en reiknað hlutfall er 
um 33% olía á móti 67% af hrati. Mynd/ Sunna Skeggjadóttir

Sunna Skeggjadóttir á repjuakri.

Guðrún Hulda Pálsdóttir
gudrunhulda@bondi.is

Frá uppskeru í haust.
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Landbúnaðarháskóli Íslands 
fékk nýlega styrki til kaups á 
búveðurstöð og gasgreini. Tækin 
munu efla rannsóknir skólans á sviði 
jarðræktar og umhverfisvísinda. 

Rannís úthlutaði samtals 537 
milljónum króna úr Innviðasjóði í lok 
janúar, þar af tæpum 48 milljónum til 
tækjakaupa. Tveir styrkir komu í hlut 
Landbúnaðarháskóla Íslands.

Jarðræktarmiðstöð LbhÍ í 
samstarfi við Veðurstofu Íslands 
og Hvanneyrarbúið hlaut styrk 
til uppsetningar á nýrri sjálfvirkri 
veðurstöð á Hvanneyri. Mun hún auka 
hagnýtingu rannsóknarmöguleika 
skólans auk þess að bæta veðurspár 
á Vesturlandi sem og vöktun veðurs 
og loftslagsbreytinga á Íslandi.

„Veðurstöðin mun bæta rannsóknir 
í jarðrækt umtalsvert, ekki aðeins með 
betri spám heldur með fjölþættari 
vöktun veðurs. Þar má til dæmis 
nefna áhrif hinna ýmsu veðurþátta 
á vetrarlifun fjölærra nytjajurta 
eða þroskaferil einærra tegunda,“ 
segir Hrannar Smári Hilmarsson, 
tilraunastjóri í jarðrækt hjá LbhÍ. 
Heildarkostnaður við veðurstöðina 
er áætlaður rúmar átta milljónir og 
verður komin í gagnið á þessu ári.

Mæla áhrif hlýnunar

Þá fékkst styrkur til kaupa á 
sérhæfðum færanlegum gasgreini til 
mælinga á metani. Tækið, sem heitir 
LI-7810 CH4/ CO2/H2O Trace Gas 
Analyzer, mun nýtast vel við ýmsar 
langtímarannsóknir sem nú þegar 
eru í gangi við skólann, eins og áhrif 
hlýnunar jarðvegs á hálendi Íslands 
sem og í votlendisrannsóknum.

Að sögn Alejandro Salazar 
Villegas, lektors hjá skólanum, 
mun tækið gera rannsakendum 
kleift að framkvæma fullkomnari 
kolefnisflæðismælingar víðs vegar um 
Ísland, meðal annars langtímaáhrif 
hlýnunar á mismun andi tegundir 
óraskaðra vistkerfa.

Kostnaður við kaup á tækinu 
nemur tæpum 7 milljónum og vonast 
Alejandro til að hægt verði að fá tækið 
til landsins fyrir sumarið.

Stuðlar að betri skilningi á losun 
frá landbúnaði

„Kaup á þessu mælitæki er liður í eflingu 
náttúru- og umhverfisrannsókna 
við Landbúnaðarháskólann þar 
sem meðal annars eru skoðuð 
áhrif landnýtingar og búfjárhalds á 
loftslagið. 

Í því sambandi má nefna að 
samstarfsverkefni við umhverfis-, 
orku- og loftslagsráðuneytið 
kom nýlega að eflingu 
rannsókna á iðragerjun og losun 
gróðurhúsalofttegunda búfjár og 
verið er að koma upp öðrum skyldum 
mælitækjum sem eru sérhönnuð fyrir 
mælingar á gróðurhúsalofttegundum 
innahúss í því sambandi. 

Efling á þessum sviðum 
mun því veita okkur betri 
skilning á raunverulegri losun 
gróðurhúsalofttegunda vegna 
landnýtingar og búfjárhalds á Íslandi 
og stuðla að því að landbúnaðurinn 
leiki lykilhlutverk þegar kemur 
að skulbindingum Íslands um 
að landið verði kolefnishlutlaust 
árið 2040,“ segir í tilkynningu frá 
Landbúnaðarháskólanum.  /ghp

Við mælingar á áhrifum hlýnunar á óraskað vistkerfi nálægt Landmannahelli 
þar sem nýr tækjabúnaður verður notaður. Mynd / ASV

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

SKOTBÓMULYFTARI AUSA T235H
EIGUM TIL Á LAGER

Hafðu samband við sölumenn
í síma 590 5100 eða á sala@klettur.is

Lyftigeta:  2.300 kg  |  Lyftihæð: 5 metrar
Fjórhjóladrif og fjórhjólastýri

Einstaklega gott útsýni
Euro festingar með hraðtengi að framan

Við Norðurlandsveg - 560 VarmahlíðSími: 453 8888 - Opið virka daga kl. 9-17

Viðbótarfóður fyrir nautgripi,
hentar til að viðhalda góðri nyt,
heilbrigði og bæta efnainnihald.

DairyPilot
Steinefnafóður fyir nautgripi, hentar vel 
sem viðbótarfæði fyrir kýr sem eru á beit og 
til að gefa sem viðbótarfæði með grasi.

Somi-mg

Efling rannsókna með styrkjum til tækjakaupa:

Ný búveðurstöð 
og gasgreinir

Tangarhöfða 1  -  110 Reykjavík  -  551-5464   
www.wendel.is   -  wendel@wendel.is

HILLTIP
VETRARBÚNAÐUR

____________________
SNJÓTENNUR, FJÖLPLÓGAR, 
SALT - OG SANDDREIFARAR
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Harkalega er tekist á um Úkraínu, 
brauðkörfu Evrópu, um þessar 
mundir. Átökin eiga sér langa 
sögu, en núverandi átakaferli má 
að nokkru leyti rekja til ásælni 
erlendra fjárfesta í ræktarland í 
Úkraínu og mögulegrar aðildar 
landsins að NATO. 

Fjárfestar víða um lönd hafa 
verið að átta sig á að einhver besta 
trygging fjármagns er í grunni 
matvælaframleiðslu heimsins, þ.e. í 
ræktarlandinu sjálfu. Fólk mun alltaf 
þurfa mat hvernig svo sem ástand 
fjármálakerfisins er og pólitískar 
sveiflur í heiminum. 

Margvíslegar fréttir hafa borist af 
uppkaupum á ræktarlandi á liðnum 
árum. Eða því sem kallað hefur 
verið „Land Grabbing“, það er þegar 
peningamenn hrifsa til sín land í 
skjóli fjárhagslegrar stöðu sinnar. 

Framleiddu nær 84 milljónir 
tonna af korni á síðasta ári

Úkraína er sjötta stærsta korn
framleiðsluland heims, þar sem 
Bandaríkin eru númer 1, Kína númer 
2, Brasilía númer 3, Argentína númer 
4 og Mexíkó númer 5 á listanum. 
Úkraínumenn framleiða um 2,5 
sinnum meira af ýmiss konar korni 
en Frakkar og ríflega 8 sinnum meira 
en Þjóðverjar.  

Samkvæmt tölum matvæla og 
landbúnaðarráðuneytis Úkraínu nam 
heildar kornuppskera landsins (grain 
production) á árinu 2021 samtals 
83,8 milljónum tonna. Inni í þeirri 
tölu er 32,1 milljón tonn af hveiti 
og 40 milljón tonn af korni (maize). 
Útflutningur á hveiti frá júlí 2021 fram 
í janúar 2022 nam um 17 milljónum 
tonna og þar af 11 milljónir tonna til 
manneldis og um 5,6 milljónir tonna 
af skepnufóðri. Reiknað er með 
að útflutningur í febrúar og fram í 
júní muni nema um 8,2 milljónum 
tonna og þá að stærstum hluta sem 
fóður til dýraeldis, eða 6,2 milljónir 
tonna. Heildaruppskeran var um 65 
milljónir tonna árið 2020. Það er því 
augljóslega eftir miklu að slægjast í 
úkraínskum landbúnaði.

Mikil ásælni erlendra 
stórfyrirtækja

Í Úkraínu hefur ásælni útlendinga 
verið gríðarleg, enda þykir ræktarland 
þar vera eitt það besta í heimi. Svarta 
moldin (Black Soil) er það sem 
einkennir ræktarland Úkraínu. Þar er 
talið að finna megi um 30% af allri 
svartri mold heimsins, eða um 42 
milljónir hektara. Þar er jafnframt talin 
vera vagga akuryrkjumenningarinnar 
í heiminum. Ræktanlegt land á íbúa 
er mjög hátt, eða 0,71 hektari sem 
er þriðja hæsta hlutfall í heimi. Til 
samanburðar er  það 0,38 hektarar á 
íbúa á Íslandi,  0,16 hektarar í Noregi 
og 0,43 hektarar á íbúa í Danmörku. 
Ef Krímskaginn, sem Rússar hafa nú 
yfirtekið, er dreginn frá, þá telst 69% 
Úkraínu vera ræktarland.  

Útlendingar geta ekki keypt land 
nema í gegnum úkraínska leppa

Eignarhald útlendinga á ræktarlandi 
í Úkraínu er mjög falið og slík kaup 
eru ekki gerleg nema í gegnum 
leppfyrirtæki heimamanna. Hver 
einstaklingur í Úkraínu eða fyrir
tæki í þeirra eigu mega eiga allt 
að 10.000 hektara land. Enn eru 
þar í gildi að nafninu til lög sem 
banna jarðakaup útlendinga og þarf 
þjóðaratkvæðagreiðslu til að breyta 
þeim lögum. Útlendingar mega hins 

vegar fjárfesta í fasteignum. Samt er 
vitað að farið hefur verið gróflega 
í kringum þessi lög á undanförnum 
árum og yfirvöld hafa marglofað að 
gera eignarhaldið gagnsærra. Öll 
jarðaviðskipti yfir 100 hektara að 
stærð eiga að fara fram í gegnum 
opinberu eignarhaldsskrifstofuna Gos 
Zem Agenstvo svo úrbætur ættu að 
vera auðveldar.  

Ræktarland í Úkraínu notað til að 
ýta undir græðgi fjárfesta

Oleksiy Pavlenko, sem var 
landbúnaðarráðherra Úkraínu 2015, 
sagði í fjölmiðlum í janúar það ár, 
að auka mætti kornframleiðsluna 
í landinu úr 62 milljónum tonna 
árið 2014 í 100 milljón tonn. Slíkt 
var þó vart talið framkvæmanlegt 
nema með ræktun á erfðabreyttum 
kornafbrigðum (GMO). − Það var 
eins og við manninn mælt, erlendir 
fjárfestar runnu á lyktina, þar á meðal 
fyrirtæki eins og Monsanto, sem á 
fjölda einkaleyfa á erfðabreyttum 
korntegundum og illgresiseyði 
(Roundup) sem mikið er notaður 
við slíka ræktun. Monsanto var 
yfirtekið af þýska efnarisanum Byer í 
september 2016 í viðskiptum upp á 66 
milljarða dollara sem gerðu það mun 
auðveldara að sækjast eftir stuðningi 
ESB við að auka ítök í úkraínskum 
landbúnaði.

Það jók enn á ásælni fjárfesta að 
Heinz Strubenhoff, fjárfestingastjóri 
landbúnaðarmála í Úkraínu hjá 
Alþjóðabankanum, lýsti því yfir árið 
2015 að tími væri til kominn að hefja 
einkavæðingu í landbúnaði Úkraínu. 
Ráðgjafar hjá France's Credit Agricole 
Bank í Úkraínu vöruðu þó við slíku 
tali og sögðu að úkraínskir bændur 
yrðu þá einungis leiguliðar fjárfesta 
í eigin heimalandi. 

Samkvæmt tölum hagstofu 
Úkraínu námu beinar erlendar 
fjárfestingar í landinu frá janúar til júlí 
2015 samtals rúmlega 42.851 milljón 
dollara, eða sem nam rúmlega 5,5 

billjónum íslenskra króna (5,5 milljón 
milljónum kr.). Athygli vekur að 
hlutfallslega mesta fjármagnið rann 
í gegnum Kýpur, eða rúmlega 12.274 
milljónir dollara, en Kýpur er einmitt 
þekkt skattaskjól áhættufjárfesta af 
ýmsum toga sem fela vilja slóð sína. 
Talið var að um 1,6 til 2,2 milljónir 
hektara ræktarlands í Úkraínu væru þá 
komnar í hendur útlendinga.

Braskað með ríkisjarðir og 
bullandi svartur markaður

Enn var ýtt undir þessa þróun með 
nýjum einkavæðingarlögum á 
ríkisjörðum sem sett voru 2018 (On 
privatization of state and municipal 
property). Þar með voru í raun 
allar flóðgáttir opnaðar. Peningar 
fóru að hlaðast inn á ríkiseignasjóð 
Úkraínu og 2020 var staðan um 3,8 
milljarðar UAH (Ukrainian hryvnia). 
Þetta jafngildir um 16,7 milljörðum 
íslenskra króna. Þá hefur verið í gangi 
stór svartamarkaður fyrir jarðasölu í 
Úkraínu samkvæmt umfjöllun Cyprus 
Mail í desember síðastliðnum. Á árinu 
2021 voru seld „fjárhættuspilaleyfi“ 
(gambling licenses) í jarðaviðskiptum 
í Úkraínu fyrir ríflega 1 milljarð UAH, 
eða sem svarar um 4,4 milljörðum 
íslenskra króna. 

Afar viðkvæm staða

Fjárfestar hafa leitað eftir stuðningi 
Evrópusambandsins til að tryggja 
sína stöðu í Úkraínu og einnig 
Bandaríkjanna og Nato. Það er því 
ekki skrítið að Rússar og samherjar 
þeirra séu órólegir, enda hafa mjög 
lengi verið náin tengsl við Úkraínu 
sem var hluti af Sovétríkjunum 
sálugu. Þetta var einnig þeirra 
trygging fyrir fæðuöryggi. Með óskir 
núverandi stjórnarherra í Úkraínu 
um að landið fái aðild að NATO, 
var vakið upp álíka viðkvæmt mál 
og að Rússar eða Kínverjar kæmu 
sér upp herstöðvum við landamæri 
Bandaríkjanna í Mexíkó.

Mikil stríðsæsingarherferð hefur 
verið í gangi undanfarnar vikur 
í kjölfar þeirrar miklu áherslu að 
Úkraína verði gert eitt af aðildar
ríkjum NATO. Rússar tóku þessu 
ekki fagnandi og svöruðu með því að 
senda mikið herlið að landamærum 
Úkraínu. Síðan hefur verið hamrað 
á því í vestrænum fjölmiðlum 
að innrás Rússa í Úkraínu væri 
alveg að bresta á og það nýtt til að 
auka hernaðarviðbúnað NATO í 
austurhluta Evrópu.

Hættan liggur í mögulegum 
aðgerðum í Donbass-héraði

„Það er aðeins ein hætta og hún er sú 
að yfirvöld Úkraínu grípi til alvarlegra 
aðgerða í Donetsk og Luhansk í 
Donbass héraði,“ sagði  Alexander 
Lukashenko, forseti Belarus, í samtali  
við blaðamann Pravda fyrr í þessum 
mánuði. Á þessum svæðum er 
rússneskumælandi fólk í meirihluta 
og hefur fjöldi fólks þar verið að fá 
rússnesk vegabréf að undanförnu. 
Þá hefur mikill fjöldi líka flúið yfir 
til Rússlands vegna hættu á frekari 
átökum við stjórnarher Úkraínu. 

Borgin Donetsk og héraðið þar 
um kring lýsti yfir sjálfstæði 7. 
apríl 2014 sem Alþýðulýðveldið 
Donetsk og sömu leiðis var lýst yfir 
sjálfstæði  Luhansk og aðliggjandi 
héraðs þann 27. apríl 2014 sem nefnt 
er  Alþýðu lýðveldið Luhansk. Þessi 
svæði hafa þó ekki verið viðurkennd 
sem lýðveldi af alþjóðasamfélaginu, 
heldur talin sem hluti af Úkraínu. 

Rússar lýsa yfir stuðningi
við sjálfstæði

Það gerðist svo síðastliðinn mánu
dag, þann 21. febrúar, að Vladimir 
Putin Rússlandsforseti lýsti yfir 
stuðningi Rússa við sjálfstæði 
aðskilnaðarsinna í Donbass héraði. 
Þar með telja Rússar sér væntanlega  
fært að fara með her inn á svæðið til að 
verja sjálfstæði Donetsk og Luhansk í 
Donbass. Þetta útspil Rússa olli þeim 
viðbrögðum  hjá ráðamönnum ESB 
ríkjanna, Bandaríkjanna, Bretlands  
og í öðrum NATO ríkjum, að hótað 
er hörðum viðskiptaþvingunum. 
Áhugavert verður að sjá hvernig því 
verður framfylgt í ljósi þess hversu 
háð fjölmörg Evrópuríki eru gasi 
frá Rússlandi. 

Deilurnar um Úkraínu er sprek í 
kamínu vopnaframleiðenda

Í þessu sambandi er fróðlegt að skoða 

mikilvægi hergagnaframleiðslu í 
heiminum. Á árinu 2020 seldu 100 
stærstu vopnaframleiðslufyrirtækin 
búnað fyrir 531 milljarð dollara 
samkvæmt tölum friðarrannsóknar
stofnunarinnar í Stokkhólmi (SIPR). 
Þetta samsvarar rúmlega 67 þúsund 
milljörðum íslenskra króna. Eignir 
íslensku lífeyrissjóðanna virka eins 
og fremur fátæklegur vasapeningur 
í þeim samanburði. Til að tryggja 
aukna sölu á vopnum er auðvitað 
„æskilegt“ að komið sé í gang 
stríði, sem væri helst mögulegt að 
halda staðbundnu, einhvers staðar 
í heiminum. Úkraínudeilan er því  
augljóslega vænt sprek í kamínu 
vopnaframleiðenda. Ekki síst þar 
sem Afganistan er ekki lengur 
spennandi kostur í vopnasölu.

Úkraína verulega háð 
nágrönnum sínum um eldsneyti 

og raforku

Þótt sérfræðingar um hernaðarleg 
málefni, sem viðrað hafa skoðanir 
sínar í vestrænum fjölmiðlum, telji 
yfirburði NATO og Bandaríkjamanna 
á hreinu ef til átaka kæmi í Úkraínu, 
þá eru Rússar og forseti Belarus 
(HvítaRússlands) ekki síður með 
sjálfsöryggið í lagi. Mögulega 
hafa þeir ansi mikið til síns máls. 
Her Úkraínu reiðir sig nefnilega á 
eldsneyti og smurolíu frá Belarus 
og Rússlandi. 

Alexander Lukashenko, forseti 
Belarus, varaði yfirvöld í Kev í 
Úkraínu við að yfirvöld í Minsk 
gætu hæglega stöðvað tannhjól 
atvinnulífs og hernaðar í Úkraínu 
einsfaldlega með því að hætta að 
útvega þeim eldsneyti og smurolíu.

Eru einungis sagðir hafa 
eldsneyti til átaka í 3 til 5 daga

Að mati rússneskra sérfræðinga, 
sem Nezygar Telegram vitnar til, þá 
duga eldsneytis og smurolíubirgðir 
vélvæddu eininga hersins í Úkraínu 
aðeins til átaka í þrjá eða fimm daga.

Þetta getur vel staðist þar sem 
framleiðsla Belarus á jarðefna
eldsneyti er einkum gas, eða 89% 
af heildarframleiðslunni, en olía 
er  einungis 7,9% og þungt gas 
3,1%. Áætluð heildar fram leiðsla 
Belarus á olíu og gasi á árinu 
2021 var 21,5 milljarðar rúmmetra 
samkvæmt tölum Alþjóða viðskipta
stofnunarinnar. 

Þótt Belarus þýði upp á íslensku 
HvítaRússland, þá hefur margoft 
komið fram að heimamenn eru síður 
en svo hrifnir af slíkri þýðingu á 
nafni lands síns. Hér er því notast 
við nafnið Belarus.

Hyggjast stöðva birgðaflutning

„Við munum stöðva alla okkar 
birgðaflutninga til Úkraínu, ekki 
bara eldsneyti og smurolíu. Við 
munum líka hætta að útvega þeim 
raforku. Ef þeir byrja að berjast 
gegn okkur eða gegn Rússlandi, 
þá munum við berjast,“ sagði 
Lukashenko, forseti Belarus.

Viðskiptahindranir virka á báða 
vegu, segir forseti Úkraínu

Forseti Úkraínu, Volodymyr 
Zelensky, sagði í svari Alexanders 
Lúka sjenkós þriðjudaginn 8. 
febrúar að útflutningur Úkraínu 
til HvítaRússlands væri meiri en 
innflutningur þaðan. Þess vegna 
myndi gagnkvæmt viðskiptabann 
hafa áhrif á fólk í báðum löndum. Þar 
á hann væntanlega við ýmis hráefni 
til iðnaðar og ekki síður matvæli og 
dýrafóður.  

„Við ættum ekki að fara aftur til 
steinaldar,“ bætti Zelensky við.

FRÉTTASKÝRINGFRÉTTASKÝRING

Hörður Kristjánsson
hk@bondi.is

Úkraína, brauðkarfa Evrópu, eilífðarbitbein 
áhættusækinna fjármála- og hernaðarafla

Úkraína, sem löngum hefur verið nefnd brauðkarfa Evrópu.

Ræktarland Úkraínu telst vera um 42 milljónir hektara og er afar frjósamt.  
Þar voru framleiddar um 83,8 milljónir tonna af korni á síðasta ári.  
 Mynd /  Ukraine opned for business
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Evrópuþingið ræddi samskipti 
ESB við Rússland á fundi sínum 
þann 16. febrúar síðastliðinn. 
Eins og við var að búast var eitt 
helsta umræðuefnið í umræðunni 
helgað hernaðarógn Rússa við 
Úkraínu. Ekki virðast þó allar 
skoðanir eiga upp á pallborðið 
hjá Evrópuþinginu er þetta mál 
varðar og var einn þingfulltrúi 
rekinn úr ræðustól fyrir mál
flutning sem þótti óþægilegur. 

Flestir Evrópuþingmenn höfðu 
í umræðunum sýnt samhug sinn 
með Úkraínu. Lögðu menn  þar 
áherslu á þann samhug og sumir 
þeirra hrópuðu slagorðin;  – „Dýrð 
sé Úkraínu!“

Tatyana Zhdanok, fulltrúi Lett
lands á þinginu, flutti í kjölfar 
þessarar uppákomu ræðu sem kom 
þingheimi óþægilega á óvart og olli 
nokkru uppnámi. Zhdanok lýsti þá 
úr ræðustól yfir hneykslun sinni á 
því að leyfilegt væri að kveða upp 
slagorð nasistasamstarfsmannsins 
Stepan Bandera úr ræðustóli 
Evrópuþingsins. Hún efaðist einnig 
um umræðuefnið – hernaðarógn 
Rússa við Úkraínu – enda væru 
úkraínskir stjórnmálamenn jafnvel 
farnir að afneita þessari ógn og gera 
lítið úr henni. 

Maðurinn sem fólk vill ekki  
láta bendla sig við 

Stepan Andriyovych Bandera, 
sem Zhdanok vitnaði til á Evrópu
þinginu, var úkraínskur stjórnmála
maður sem fæddist í Galisíu, aust
urríska hluta Ungverjalands, árið 

1909. Kannski ekki skrítið að það 
þætti óþægilegt á Evrópuþinginu 
og að slagorðið sem þar heyrðist 
hrópað væri tengt við þennan mann. 
Hann lést árið 1959, þá 50 ára að 
aldri, í VesturÞýskalandi.  

Bandera var samkvæmt Wiki
pedia kenningasmiður hern aðar  
arms hægriöfga sam taka úkra
ínskra þjóðernis sinna (Організація 
Українських Наці о налістів 
 OUN). Hugmyndafræði OUN 
hefur helst þótt samsvara ítölskum 
fasisma. Bandera var einnig sagð

ur leiðtogi og hugmynda fræðingur 
úkra ínskra ofurþjóðernissinna sem 
bendlaðir voru við þátttöku í hryðju
verkastarfsemi. Bandera starfaði 
með þýskum nasistum þegar ráðist 
var inn í Sovétríkin í seinni heims
styrjöldinni og tók þátt í því þegar 
úkraínskir þjóðernissinnar (OUN) 
lýstu yfir sjálfstæði Úkraínu 30. júní 
1941. Slagorð þeirra var „Glory to 
Ukraine! Glory to the heroes!“ sem 
var upphaflega notað sem slagorð í 
frelsisstríðinu í Úkraínu á árunum 
1917 til 1921. 

Vildi upplýsa um veruleikann  
í Donbass 

Tatyana Zhdanok hélt síðan 
áfram og vildi upplýsa þingheim 
um staðreyndir sem afhjúpuðu 
grimmdar verk hersins í Úkraínu í 
Donbass héraði í austurhluta landsins 
þar sem meirihluti íbúa er rússnesku
mælandi. Um þetta sagði hún:

„Þessar staðreyndir hafa verið 
skráðar af SÞ, ÖSE og öðrum 
alþjóðastofnunum,“ sagði lettneski 
stjórnmálamaðurinn. Hún dró 

síðan upp mynd sem hún sýndi 
þingfulltrúum af litlum dreng, sem 
lést í í drónaárás í Donetsk og sagði:

„Þetta eru börn sem voru drepin 
í Donbass. Undanfarin átta ár hafa 
152 börn verið drepin og 146 særst. 
Nýjasta harmleikurinn er ... fjögurra 
ára drengur sem lét lífið og foreldrar 
hans báðu okkur að segja: „Hættið 
að drepa börn Donbass!“

Rekinn með valdi úr ræðustól

Tatyana Zhdanok fékk hins vegar 
ekki að ljúka ræðu sinni. Fundar
s tjórinn bað þingmanninn um að 
yfirgefa ræðustólinn með því að 
segja að slíkur áróður væri ekki 
leyfður. 
 Var starfsmaður þingsins svo 
sendur á vettvang og hrifsaði hann í 
myndina af Zhdanok og leiddi hana 
á brott úr ræðustóli.  /HKr.

SMUREFNI FYRIR 
VÉLVÆDDAN LANDBÚNAÐ
Nútíma landbúnaður krefst mikils vélakosts. Gæðasmurefni skipta öllu máli fyrir virkni og 
endingu véla. Olís veitir ráðgjöf um olíu- og smurefnanotkun fyrir allar landbúnaðarvélar.

Ráðgjafar Olís veita allar nánari upplýsingar í síma 515 1100 eða pontun@olis.is.

Þingmaður Lettlands á Evrópuþinginu rekinn 
með valdi úr ræðustól í umræðum um Úkraínu
– Olli uppnámi með gagnrýni á að þingfulltrúar hrópuðu slagorð úkraínskra þjóðernissinna til stuðnings stjórnvöldum í Úkraínu

Tatyana Zhdanok, fulltrúi Lett lands á Evrópuþinginu, er rússnesk að uppruna. Hún flutti ræðu sem fór fyrir brjóstið 
á stjórnendum þingsins. Setti hún ofan í við þingfulltrúa fyrir að nota slagorð úkraínskra þjóðernissinna  til að lýsa 
yfri stuðningi við þarlend stjórnvöld. Tengdi hún slagorðin við þekktan úkraínskan þjóðernissinna og samverkamann 
þýskra nasista í seinni heimsstyrjöldinni. Hún gagnrýndi einnig málflutning um það sem væri að gerast í í Donbass 
héraði í austurhluta landsins. Þetta þótti stjórnendum þingsins greinilega ekki boðlegt og var fulltrúi Lettlands því  
rekinn úr ræðustól.  Mynd / Skjáskot af útsendingu frá Evrópuþinginu

Starfsmaður Evrópuþingsins mætt ur 
á svæðið til að leiða fulltrúa Lett
lands á brott úr ræðustól. 

Úkraína hefur aukið verulega 
innkaup á olíu 

Vandi Úkraínumanna varðandi átök 
við Belarus og Rússland er samt 
augljós. Ekki nóg með að stór hluti 
af þeirra hergögnum hafi komið frá 
Rússlandi, heldur hefur úkraínski 
herinn verið verulega háður elds
neyti frá Rússlandi og Belarus. Svo 
mjög að án þess mun her þeirra ekki 
geta hreyft sig eftir nokkurra daga 
átök. 

Samkvæmt upplýsingum sem 
Pravda birtir frá ríkistollgæslunni 
í Úkraínu (UNIAN), í janúardes
ember 2021, jók landið gjaldeyris
útgjöld til innflutnings á olíuvörum 
í 5,614 milljarða dollara, sem var 
65,1% hærri upphæð en árið 2020.

Þetta felur í sér innflutning á 
allt að 8,79 milljónum tonna af 

olíuvörum á 12 mánuðum, sem var 
9,5% hærra hlutfall en árið áður. Þar 
af nam innflutningur á olíuvörum 

frá HvítaRússlandi 2,35 milljörðum 
dollara eða sem nam um 41,8% af 
öllum útgjöldum til innflutnings 

á olíuvörum. Þá voru keyptar 
olíuvörur frá Rússlandi  fyrir 1,24 
milljarða dollara eða sem nemur 
22% olíuvöruinnflutningsins, frá 
Litháen – 0,654 milljörðum dollara 
sem nemur 11,6% samkvæmt tölum 
UNIAN. Þannig koma 63% af 
innflutningi Úkraínu á eldsneyti og 
smurolíu frá Rússlandi og Belarus.

Ein olíuhreinsunarstöð
eftir af sex

Ósjálfstæði Úkraínu á innflutningi 
eldsneytis og smurefna hefur farið 
stöðugt vaxandi síðustu 15 árin. Í 
stað sex stórra olíuhreinsunarstöðva 
sem Úkraína hafði á Sovéttímanum á 
landið aðeins eina eftir í dag.

Árið 2020 tryggðu innlendir 
framleiðendur í Úkraínu aðeins 
49% af bensínnotkun, 15% af 

dísilolíu og 20% af fljótandi gasi 
LPG. Á sama tíma var ósjálfstæði 
landsins á innfluttu dísileldsneyti 
65%, en 100% flugvélaeldsneytis
ins (steinolíunnar) kom frá Belarus. 

Samkvæmt alríkistollþjónust
unni í Rússlandi nam útflutningur 
Rússlands til Úkraínu árið 2021 8 
milljörðum og 129,5 milljónum 
dollara, sem var 28,8% meiri útflutn
ingur en árið 2020. Um þriðjungur 
viðskiptanna er vegna sölu á elds
neyti og smurefnum samkvæmt frétt 
Nezygar Telegram.

Samkvæmt hernaðar sérfræð
ingum sem Nezygar vitnar til í 
Rússlandi, mun Úkraína ekki geta 
bætt sér það upp ef Rússland og 
Belarus stöðva eldsneytis og smur
olíuflutninga til landsins. Hvorki 
með varabirgðum né eldsneytis
flutningum af hálfu NATO.

Rússneska er áberandi tungumál í stórum hluta AusturÚkraínu. 
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UTAN ÚR HEIMI

Áætlað hefur verið að byggja múr 
til að girða af landamæri Póllands 
og Hvíta-Rússlands, hamla fólki 
þannig inn- eða útgöngu og hefur, 
samkvæmt upplýsingum National 
Geographic, sú vinnsla hafist. 

Mun hann fara í gegnum einn 
elsta og frumstæðasta skóg Evrópu, 
Białowieża skóg sem liggur syðst 
í Póllandi og teygir sig inn fyrir 
landamæri Hvíta-Rússlands. Dýralíf 
þar er afar blómlegt og telur allt frá 300 
dýra vísindahjörð, villihesta og úlfa 
auk fjölda annarra spendýrategunda 
og vel yfir 100 fuglategunda. 

Frá árinu 1921 hefur meginkjarni 
skógarins verið friðaður mannvirkjum 
og innan pólsku landamæranna eru 
tæpir 5000 hektarar hans friðaðir auk 
þess sem um 1.400 ferkílómetrar hans 
eru nú á heimsminjaskrá UNESCO. 
(Tilgangur heimsminjaskrár er að 
varðveita staði sem teljast sérstaklega 
merkilegir frá menningarlegu og/
eða náttúrufræðilegu sjónarmiði 
og því taldir hluti af menningararfi 
mannkyns.)

Bygging múrs hamlar heilbrigði 
bæði náttúru og dýralífs

Mannréttinda- og náttúruverndarsamtök 
á staðnum eru alfarið á móti vinnslu 
múrsins en áætluð stærð hans eru 5,5 m 
að hæð og nær 186 km leið, meðfram 
eystri landamærum Póllands. Þó eru, 
að sögn landamæragæslunnar, lög í 
gildi sem bygging þessi mun brjóta 
í bága við – líkt og er plægt verður í 
gegnum viðkvæm vistkerfi staðarins, 
þá sérstaklega skóglendi Białowieża, 
sem mun hafa víðtæk áhrif. 

Einnig ganga margar dýrategundir 
óhindrað á milli Póllands og Hvíta-
Rússlands og myndi hindrun þess 
hamla stofnum þeirra að halda sér 
erfðafræðilega heilbrigðum. Má þar 
nefna úlfa, gaupur, dádýr, vaxandi 
stofn skógarbjarna auk annarra, þó sú 
hugmynd að byggja múr hafi upphaf-
lega einungis verið til að halda streymi 
flóttafólks í skefjum.

Ásókn flóttafólks frá  
Hvíta-Rússlandi

En það er eins með þessa hindrun 
og aðrar sem eru að rísa víðs vegar 
um heiminn, þó þær haldi dýrunum 
úti finnur mannfólkið alltaf leiðir til 
þess að komast í gegn. 

Áætlun um byggingu múrs á milli 
landamæranna hófst í kjölfar neyðar-
ástands er ríkti við ásókn flóttafólks 
frá Hvíta-Rússlandi árið 2021. Var 
ástandið þannig skv. fréttasíðu BBC 
um miðjan nóvember í fyrra – að 
pólskar hersveitir beittu á hvern þann 

er reyndi að komast inn í landið frá 
Hvíta-Rússlandi, bæði táragasi og 
vatnsaustri úr háþrýstidælum.

Deilurnar og ástandið við landa-
mærin hófst sumarið 2021 þegar 
þúsundir manna flykktust til Hvíta-
Rússlands, með það loforð hvítrúss-
neskra stjórnvalda um aðstoð við 
að komast til annarra staða innan 
Evrópu. En – við komuna til Hvíta-
Rússlands var mörgum ekki veittur 
aðgangur vegna ákvæða á löglega 
vísu og þúsundir reyndu því að 
komast yfir til Póllands, Lettlands 
og Litháen. 

Pólsk yfirvöld stöðvuðu oftar en 
ekki innflytjendurna og neyddi það 
aftur til Hvíta-Rússlands með þeim 
afleiðingum að minnsta kosti tugur 
farandfólks lést sökum ofkælingar, 
vannæringar eða annarra orsaka.

Aðild núverandi forseta
 

Alexander Lukashenko, forseti 
Hvíta-Rússlands, hefur nú viðurkennt 
aðild sína að atganginum 
og segir „mögulegt“ 
að hermenn ríkis-
ins hafi aðstoðað 
flóttamenn við að 
fara yfir landa-
mæri Póllands 
– þó ekki til að 
skapa ófrið. 

Lukashenko hefur 
verið ásakaður um að ógna stöð-
ugleika ESB með því að beina 
flóttamönnum Hvíta-Rússlands yfir 
til landanna Póllands, Lettlands og 
Litháen, en að eigin sögn telur hann 
það fráleita hugmynd og gefur þeirri 
hugmynd engan hljómgrunn. 

Hins vegar skal taka það fram 
að átök milli Hvíta-Rússlands og 
ESB blossuðu upp þegar Alexander 
Lukashenko hélt fram sigri í forseta-
kosningunum í ágúst 2020 ... þrátt 
fyrir skjalfestar fullyrðingar um að 
kosningaúrslitin hefðu verið fölsuð.

Mikil mótmæli urðu vegna kosn-
inganna og er því Hvíta-Rússland nú 
talið hafa kynt undir landamæraófrið 
sem einhvers konar refsingu fyrir 
mótmælin. 

Möguleg afturköllun skóglendis 
Białowieża af heimsminjaskrá

Allavega, þá taka afleiðingar þessa 
ófriðar allverulegan toll á náttúrunni 
í kring. Pólska ríkisstjórnin hefur 
þegar reist tveggja metra háa, flug-
beitta girðingu meðfram landamær-
unum í gegnum Białowieża skóginn 
og stóran hluta landamærasvæðanna í 
kring. Fregnir herma að í girðingunni 
hafi þegar fest og dáið dýr, þar á 
meðal vísundar og elgir. 

Bygging múrsins hins vegar hófst 
við norðurbrún landamæra Póllands 
og Hvíta-Rússlands, sem liggur að 
Litháen, og teygir sig suður að Bug-
ánni, en á bökkum hennar stendur 
girðingin enn sem komið er. 

Ekki virðist sem stjórnvöld líti til 
þess að Białowieża skógurinn, eins 
og áður sagði, er á heimsminjaskrá 
en samkvæmt skyldum þess titils 
og lögfræðilegu áliti sérfræðinga 
umhverfisréttar, skuli bæði land og 
dýrategundir verndað og skógurinn í 
heild ekki skaðaður – jafnvel sá hluti 
sem liggur yfir til Hvíta-Rússlands.

Ef ekki er farið að lögum er 
mögulegt að bygging múrsins geti 
leitt til þess að UNESCO afturkallaði 

stöðu skógarins á heimsminjaskrá, 
sem væri mikið áfall fyrir landið 
og svæðið – en aðeins einu sinni í 
sögunni hefur náttúruminjasvæði 
verið fjarlægt af lista UNESCO. 

Eitt verndarsvæða heimsins

Þess þá heldur hefur pólski hluti 
Białowieża skógarins einnig verið 
útnefndur verndarsvæði Natura 2000 

samkvæmt vistgerðatilskip-
un Evrópu sambandsins, 
eins og ógrynni annarra 

skóga er standa á 
landamærum. (Natura 

2000 eru þau verndar-
svæði sem ná yfir 
hvað verðmætustu 
tegundir og búsvæði 

Evrópu – í sem mestri hættu – og 
hefur þannig stærsta yfirlit verndar-
svæða í heiminum sem nær yfir öll 28 
ESB löndin, bæði á landi og á sjó.) 

Bygging múrsins sem hefur haf-
ist skýtur einnig skökku við skuld-
bindingar Póllands samkvæmt ESB-
lögum í þessu sambandi, en undir 
þeim hatti ætti að finna aðra lausn.

Lög ESB sem bæði eru bindandi 
og lúta háum sektum, kveða á um að 
framkvæmdir sem geta hugsanlega 
talist skaðlegar megi einungis heim-
ila ef sýnt er að hafi ekki í för með sér 
augljóst umhverfistjón – sem á ber-
sýnilega ekki við í þessu tilviki, en 
jafnvel með uppsetningu girðingar-
innar hafa pólsk stjórnvöld nú þegar 
brotið í bága við lög er kemur að 
vernduðu skóga- og dýralífi eins og 
um ræðir.

Endalaus ófriður?

Ekki er ljóst hver niðurstaða þessara 
múrbygginga verður en árátta stjórn-
valda á heimsvísu til þess að reisa 
veggi milli ófriðarsvæða og skapa 
þannig í raun fordæmalausa skipt-
ingu búsvæða sýnir að alþjóðlegt 
samstarf er ekki upp á sitt besta.

Í stað þess að leysa að fullu þau 
vandamál sem koma upp er tekið 
til þess bragðs að reisa múr á milli. 
Sem bæði leysir engin vandamál og 
hefur oft stór og óafturkræf áhrif  
á umhverfið. 

Hvað varðar samskipti Póllands 
svo við ESB hefur áður kastast 
í kekki á milli þeirra. Á árunum 
2016-2018 stóð pólska ríkisstjórnin 
fyrir skógarhöggi trjáa í Białowieża-
skóginum er sýkt voru vegna ágangs 
barkarbjöllu. Í kjölfar úrskurðaði 
dómstóll ESB skógarhöggið ólög-
legt á grundvelli friðunar og var því 
þá hætt. 

Engu að síður tók pólska rík-
isstjórnin þá ákvörðun nú í ár að 
hefja skógarhöggið á ný og eru 
skógarhöggsmenn enn við þann 
starfa í útjaðri Białowieża. /SP

Landamæri Póllands og Hvíta-Rússlands:

Umhverfisslys í vinnslu

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.

Við bjóðum einnig sérsniðin velferðagólf 

fyrir steinbita. 

GÓLF Í GRIPAHÚS

NAUTGRIPIR, 
SVÍN OG SAUÐFÉ

Til á lager

bondi@byko.is

Barkarbjalla, hinn 
fimm millimetra ógn-
valdur skóglendis.

Vísundur á rölti um Białowieża-skóginn.  Mynd / Unsplash

Hermenn girða landamæri Póllands og Hvíta-Rússlands af með allsherjar 
víravirki sem dýr eru gjörn á að festast í ...  Mynd / Alamy
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Helsti búnaður:
25 ha, 3ja strokka díselmótor 

Beinskiptur gírkassi, 9 gírar áfram og 3 afturábak.  
Drif á öllum hjólum. 

Aðaldæla 19,3 l/mín.  Stýrisdæla 14 l/mín. 
Tveggja hraða aflúrtak að aftan, 540 og 540E  

Þrítengibeisli kat 1. Lyftigeta 750 kg.  
Landbúnaðardekk eða grasdekk. 

Fjórir þyngdarklossar að framan, samtals 120 kg.

Einföld,
áreiðanleg 

og öflug

KUBOTA EK1-261

Hafið samband í síma 568-1500 eða með tölvupósti
 kubota@thor.is  til að tryggja ykkur vél fyrir sumarið. 

Takmarkað magn í boði. Sýningarvélar á staðnum.

Lipur og fjölhæf dráttarvél sem hentar 
jarðeigendum, frístundabændum og fleirum

ÞÓR F
H

REYKJAVÍK:
Krókháls 16
Sími 568-1500

AKUREYRI:
Baldursnes 8
Sími 568-1555

Vefsíða:
www.thor.is

Plastmengun sjávar er umtalsvert 
áhyggjuefni og virðist frekar vera 
að aukast en hitt. Samkvæmt 
vefsíðu Seattle Times nú nýverið 
kemur fram að stig mengunar er 
á rauðu svæði og heimshöfin skrefi 
frá almennri glötun. 

Alfred Wegener stofnunin í 
Þýskalandi, á vegum umhverfis- 
herferðarhópsins WWF (World 
Wildlife Fund) fór yfir tæplega 2600 
fræðilegar rannsóknir þess efnis, 
vegna úttektar sem áætluð var fyrir 
fund Sameinuðu þjóðanna sem verð-
ur haldinn nú í lok febrúar. Alfred 
Wegener stofnunin, sem nefnd er 
eftir Alfred Wegener, rannsóknar- og 
vísindamanni, stendur fyrir marg-
víslegum athugunum hvað varðar 
sjávarlífs- og jarðfræði auk loftslags-
rannsókna.

„Staða mengunar er komin á 
háskalega braut, ef svo má að orði 
komast. Við finnum rusl í dýpstu 
gjám hafsins, við yfirborð sjávar, 
á ströndum og jafnvel í hafís 
norðurskautsins,“ var haft eftir einum 
vísindamanni í kjölfar niðurstaðna 
rannsóknarinnar sem birt var á 
þriðjudag.

Vert er að taka fram að sum svæði 
– eins og Miðjarðarhafið, Austur-
Kína og Gulahaf, hafsvæðið á milli 
Kína og Kóreuskagans – innihalda 

nú þegar hættulega mikið magn af 
plasti, á meðan á öðrum svæðum er 
mengunin enn stigvaxandi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar 
leiddu í ljós að plastmengun hafi haft 
áhrif á nær allar lífverur hafsins sem 
meðal annars valdi skaða mikilvægra 
vistkerfa, en þegar plast brotnar niður 
veitist því greiðari leið í fæðukeðju 
sjávar og er þannig neytt óumbeðið 
af allt frá hvölum til pínulítilla svifa. 

Ekki hefur yfir tíðina talist 
auðvelt að hreinsa höfin plasti og 
því telja vísindamennirnir best ef 
stjórnvöld einbeittu sér að því að 
koma í veg fyrir frekari skaða. 
Skaðinn er þó orðinn allnokkur, en 
samkvæmt nokkrum fræðilegum 
þáttum sem litið var yfir, kom í 
ljós að þótt frekari plastnotkun yrði 
minnkuð allverulega væri það mikið 
magn til staðar í heimshöfunum sem 
ætti eftir að brotna niður að magn 
þess héldi áfram að aukast næstu 
áratugi. 

Vísinda- og fræðimenn þessa 
efna á heimsvísu sammælast um 
það að tafarlaust þurfi að grípa í 
taumana vegna alþjóðlegra áhrifa 
og hvetja neytendur til að leggja 
sitt af mörkum með því að breyta 
neysluháttum sínum. Minnka plast 
semsé. Stjórnmálamenn verði svo 
að taka á þyngri ákvörðunum.  /SP

Umhverfisherferð nauðsynleg:

Plastmengun sjávar að aukast

Þarlendir einhyrningar lifðu góðu lífi 
í Síberíu þar til fyrir um það bil 40 
þúsund árum og mögulega lengur. 

Dýrið sem sveimaði um graslendi 
austasta hluta landsins – og einungis 
austasta vegna þess að þar taldi það 
sig eiga yfirráðasvæði, lifði hinu 
ágætasta lífi, öruggt og sjálfsánægt. 
Fór þó svo að vegna vandlætingar 
sinnar á öðrum landsvæðum hnattar-
ins, dóu þau út – en fæði annars staðar 
frá hugnaðist þeim ekki. 

Samkvæmt fréttasíðu BBC kemur 
fram að vísindamenn stundi nú 

rannsóknir á einhyrningum þessum 
– sem eru reyndar af tegund kall-
aðri „Elasmotherium sibericum“, 
eða síberískur einhyrningur, og 
eru náskyldir nashyrningum okkar 
tíma. Svipaðir frændum sínum eru 
nashyrningar í nokkurri útrým-
ingarhættu vegna sömu þrjóskurösk-
unar. „Nashyrningar eru sérstaklega 
í útrýmingarhættu vegna þess að 
þeir eru mjög vandlátir varðandi 
búsvæði sitt, sagði prófessor Adrian 
Lister við Natural History Museum, 
London, sem stýrir rannsókninni. 

„Allar breytingar á umhverfi þeirra 
eru fyrir neðan þeirra virðingu, en 
þeir eru mjög þrjóskir að eðlisfari og 
deyja frekar út en að aðlaga sig nýju 
umhverfi.“

Síberíski einhyrningurinn var stór 
og stæðilegur, vó fjögur tonn og lang-
leiðina upp í fimm metra hár – en 
komið hefur í ljós að tegundin nærðist 
nær eingöngu á þurru, harðgerðu grasi 
samkvæmt rannsóknum sem gerðar 
voru á tönnum þeirra. Sérhæft matar-
æði einhyrningsins er því líklegast til 
þess að hafa orðið stofninum að falli 

í bland við hlýnun jarðar, en hund-
ruð stórra spendýrategunda hurfu 
eftir síðustu ísöld, vegna loftslags- 
og gróðurbreytinga. 

Í dag eru aðeins fimm tegundir af 
nashyrningum eftir. Mjög fáir lifa af 
utan þjóðgarða og friðlanda vegna 
þrálátra veiða og yfirtöku búsvæða 
þeirra af mannavöldum í marga ára-
tugi. Þó, með því að rannsaka hátterni 
og venjur hinna mörgu forsögulegu 
nashyrningategunda sem eitt sinn 
reikuðu um jörðina, geta vísindamenn 
lært meira um örlög þeirra, og von-

andi kippt í taumana á mögulegri 
útrýmingu frænda töfraskepn-

unnar einhyrningsins. Nánar 
má lesa um um málið á vís-

indasíðu bbc.com.  /SP

Síberíski einhyrningurinn Ekki voru þeir fagrir einhyrn-
ingarnir þó af þeim stafi gulljómi 
í augum almúgans.

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

LOFTPRESSUR
Í HÆSTA GÆÐAFLOKKI

Gerðu kröfur - hafðu samband við Gunnar
í síma 590 5135 og kynntu þér þína möguleika.

Við bjóðum upp á allar stærðir
og gerðir af Ingersoll Rand loftpressum.

Mjög hjóðlátar og einfaldar í viðhaldi.
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ÁHUGALEIKHÚS Á ÍSLANDIÁHUGALEIKHÚS Á ÍSLANDI

√ Kardimommubær Freyvangsleikhússins verður 
frumsýndur þann 4. mars nk. að öllu óbreyttu.  
Upplýsingar um miðasölu er í síma 857-5598.

√ Spéverkið Ef væri ég gullfiskur í höndum Leikfélags 
Reykholts verður sýnt í Aratungu er nær dregur aprílmánuði, en 
aðstandendur og leikarar gefa sig alla þessa
dagana við æfingar og utanumhald.
 
√ Þrátt fyrir óvissu vegna Covid-19 stefnir Þjóðleikhúsið á 
val á Athyglisverðustu áhugaleiksýningu ársins í 
vor. Þjóðleikhúsið hefur verið í samstarfi við BÍL í tæpa þrjá 
áratugi með vali á leiksýningu úr smiðju 
áhugaleikfélaganna sem sérstaka  
athygli vekur.  Í kjölfarið hefur 
viðkomandi félagi verið boðið að 
sýna í Þjóðleikhúsinu. Covid-19 
hefur komið í veg fyrir valið 
síðastliðin tvö ár en að óbreyttu 
er stefnt á að velja sýningu á vori 
komanda.  

Að þessu sinni verður hægt að sækja 
um fyrir sýningar sem frumsýndar 
voru leikárin 2020-21 og 2021-22 fram til loka 
umsóknarfrests sem er 20. apríl 2022. Dómnefnd á vegum 
Þjóðleikhússins mun velja þá sýningu sem nefndin telur 
sérstaklega athyglinnar virði og verður valið samkvæmt venju 
tilkynnt á aðalfundi BÍL sem verður haldinn í byrjun maí.

Umsóknarform fyrir Athyglisverðustu áhugaleiksýningu 
ársins 2022 er tiltækt þegar félag skráir sig inn á vef 
bandalagsins, www.leiklist.is.

Hvað er í gangi?!

Leiklistarskóli Bandalags íslenskra  
leikfélaga hefur starfað í nú- 
verandi mynd síðan vorið 1997. 

Ár hvert, nær undantekningar- 
laust, 9 daga á ári, venjulega í júní, 
hefur verið boðið upp á mikinn 
fjölda námskeiða sem sótt hafa verið 
af hátt á níunda hundrað nemenda 
og afar vel látið af. 

Nú í sumar verður Leiklistarskóli 
Bíl haldinn að Reykjum í Hrútafirði, 
dagana 18.–26. júní og boðið verður 
upp á þrjú mismunandi námskeið. 

Opnað verður fyrir skráningu þann 
1. mars næstkomandi en hægt verður 
að velja um þrenns konar námskeið. 

Leiklist I þar sem kennarinn 
 mun verða  Ólafur Ásgeirsson, 
Leikstjórn II undir stjórn Jennýjar 
Láru Arnþórsdóttur og að lokum 
Sérnámskeið fyrir leikara undir 
stjórn Ágústu Skúladóttur. 

Nánari námskeiðslýsingar verða 
birtar á vefsíðu bandalagsins, www.
bil.is innan tíðar.  
 /SP

Leiklistarskóli Bíl

Reykjaskóli, eða Héraðsskólinn að Reykjum í Hrútafirði, er skóli sem stendur 
á Reykjatanga við austanverðan Hrútafjörð í Vestur-Húnavatnssýslu. Einnig 
er þar staðsett Byggðasafn Húnvetninga og Strandamanna. Þar er því löngum 
glatt á hjalla og auk Leiklistarskóla Bíl sækja tilvonandi fermingarbörn 
skólann heim og fræðast um allt það sem skiptir mögulega máli er viðkemur 
þeirra fermingarfræðslu.  Mynd / Wikipedia

Leikfélag Kópavogs, sem stendur 
við Funalind 2, hefur nú sextugasta 
og fimmta leikár sitt – á því 
stórafmæli í ár, en leikfélagið var 
formlega stofnað í ársbyrjun árið 
1957 þann 5. janúar.

Mikið var um grósku í 
Kópavoginum á þessum árum – 
bæði er kom að húsbyggingum og 
uppbyggingu samfélags. Nokkrir 
voru þeir sem langaði að kynda 
undir leiklist og skemmtan og var 
því boðað til formlegs stofnfundar 
í barnaskóla bæjarins þar sem 46 
fundarmenn gerðust stofnfélagar 
Leikfélags Kópavogs. 

Hin ýmsu hlutverk skólahússins

Er ákvörðun um stofnun áhuga- 
leikfélags var tekin þurfti náttúrlega 
að finna húsnæði. Í raun kom 
á þessum tíma einungis eitt til 
greina, en á vefsíðu Áhugaleikhúss 
Kópavogs kemur eftirfarandi fram: 
„... barnaskólahúsið við Digranesveg 
hafði verið sannkallað fjölnotahús frá 
því það var tekið í gagnið í byrjun árs 
1949 – auk þess að vera menntasetur 
og bæjarbókasafn voru þar m.a. 
haldnir borgarafundir og dansiböll, 
guðsþjónustur og heilmargt fleira. Er 
þess náttúrlega skemmst að minnast 
að stofnfundur leikfélagsins fór einmitt 
þar fram. Og nú hafði hugvitssömum 
bæjarmönnum sem sé dottið í hug að 
dubba skólann upp sem leikhús.“

Og þar með var það þannig. Á 
vefsíðunni kemur einnig fram að 
„... Frímann Jónasson skólastjóri 
var sennilega orðinn ýmsu vanur 
þegar nýjasta hugdettan um hlutverk 
skólahússins barst inn á borð. 

Án frekari umsvifa var hinu glæ-
nýja leikfélagi fengnar rúmgóðar 
skólastofur tímabundið til umráða, 
tvær samliggjandi stofur urðu að leik-
sal og sú þriðja að aðstöðu leikenda. 
Þá var fátt að vanbúnaði.“

Spanskflugan vekur hrifningu

Menn vildu hefja feril sinn á sviðinu 
sem allra fyrst –  leikstjóri því fenginn 

hið snarasta, Ingibjörg Steinsdóttir 
að nafni, og lá ekki á henni er kom 
að þjálfun og yfirumsjón alls er að 
leikhúsi sneri. 

Ákveðið var þetta fyrsta ár að 
takast á við hinn sprenghlægilega 
gamanleik Spanskfluguna og þótti 
frumsýning verksins – sem var 
einungis sex vikum eftir stofnun 
leikfélagsins – svo mikilfengleg að 
frétt þess efnis var sett á baksíðu 
Morgunblaðsins sem einnig fjallaði 
um Spanskfluguna næstu daga á eftir.

Leikfélag Kópavogs hefur, ekki 
ólíkt flestum áhugaleikhúsunum, 
farið varhluta af faraldri Covid 
sem hefur haft mikil neikvæð áhrif 
á sýningar, æfingar og flest það er 
kemur leikhúsum við. 

Þó setti leikfélagið upp barna-
leikritið vinsæla, Rúa og Stúa eftir 
þá Skúla Rúnar Hilmarsson og Örn 
Alexandersson og hóf sýningar á 

því veturinn 2020. Þeim sýningum 
þurfti að hætta í miðju kafi en þó var 
þráðurinn tekinn upp aftur tæpu ári 
síðar en þann 25. september 2021 
glöddu þau leikhúsgesti að nýju með 
þeim félögum. 

Verk eftir Dario Fo í bígerð

Eins og sést hafa meðlimir leik- 
hússins ekki látið deigan síga yfir 
árin og hafa nú á prjónunum eitthvað 
skemmtilegt verk eftir Dario Fo – 
enn óákveðið – en eins og stendur var 
samlestur að hefjast. Bændablaðið 
fylgist grannt með og hrópar húrra 
fyrir dugnaði þeirra og elju sem sjá 
sér fært að taka sér slíkt fyrir hendur. 

Sýningar Kópavogsleikhússins 
verða að sjálfsögðu auglýstar þegar 
þar að kemur og svo er vonandi að 
sem flestir í þjóðfélaginu nái sér á 
strik á næstu misserum.  / SP

Sextugasta og fimmta leikárið:

Leikfélag Kópavogs

Þarna sjást leikararnir Erlendur Blandon í hlutverkum Klinke til vinstri og Magnús 
Bæringur Kristinsson sem H. Meisel úr fyrsta verki Leikfélags Kópavogs, 
gamanleiknum Spanskflugunni eftir þýsku leikarana Arnold og Bach.  Mynd / Timarit.is 
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CFORCE 520
Fjórgengis, eins cylindra, 495 cc, 35 hestöfl/ 

6200rpm. Innspýting, rafmagnstýri, spil, 
dráttarkrókur. Hátt og lágt drif með læsingu.
12” álfelgur. Tveggja manna, traktorsskráð.

CFORCE 625
Fjórgengis, eins cylindra, 580 cc, 40 hestöfl/

6750rpm. Rafmagnstýri, bein innspýting, spil, 
dráttarkrókur. Hátt og lágt drif með læsingu.
12” álfelgur, Tveggja manna. Traktorsskráð.

CFORCE 1000
Fjórgengis, tveggja cylindra, 963 cc, 80 hestöfl/7000rpm.

Rafmagnstýri, bein innspýting, spil, dráttarkrókur.
Hátt og lágt drif með læsingu. 14 tommu álfelgur
30 l. bensíntankur, tveggja manna. Traktorsskráð.

1.549.000,-
Án Vsk. 1.249.193,-

1.979.000,-
Án Vsk. 1.595.697,-

CFMOTO FJÓRHJÓL

2.689.000,-
Án Vsk. 2.168.548,-

Urðarhvarfi 4 / 203 Kópavogi
Sími 557 4848 / www.nitro.is 

Stuðningsgreiðslur við 
dýralæknaþjónustu á Vestfjörðum

Samningar lausir til umsóknar

Matvælastofnun auglýsir eftir sjálfstætt starfandi dýralæknum til að taka 
að sér almenna dýralæknaþjónustu og bráðaþjónustu á Vestfjörðum. 
Markmiðið er að tryggja dýraeigendum nauðsynlega almenna 
þjónustu og bráðaþjónustu við dýr á landssvæðum þar sem fjöldi 
dýra er takmarkaður og/eða verkefni dýralækna af skornum skammti,  
sbr. 13. gr. laga nr. 66/1998 um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr. 

Starfið felur í sér að gegna dýralæknisþjónustu fyrir búfé og gæludýr 
á Vestfjörðum og að taka að sér tiltekin störf fyrir Matvælastofnun. 
Gerðir verða tveir samningar, annars vegar þjónustusamningur og 
hins vegar verkkaupasamningur, hvoru tveggja eru verktakasamningar 
við Matvælastofnun. Almennri dýralæknaþjónustu tilheyrir einnig að 
standa vaktir kvöld, nætur og helgidaga, en að tilteknu hámarki.

Auglýstur þjónustusamningur er gerður til fimm ára og gildir til  
og með 1. júní 2027. Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu 
Matvælastofnunar www.mast.is. 

Nánari upplýsingar um dýralæknaþjónustuna veitir Sigurborg Daðadóttir 
yfirdýralæknir sigurborg.dadadottir@mast.is og í síma 530 4800. 

Umsóknir skulu sendar í tölvupósti á netfangið starf@mast.is merktar 
“Dýralæknir – þjónustusvæði 3”. Umsóknarfrestur er til og með 3. mars 
2022. Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og afrit af prófskírteinum, ef við 
á, ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar, 
hvernig samstarfi umsækjandi hyggst koma á við aðra dýralækna og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Söngleikir eru vel þekkt tegund 
leiklistar og vinsæl, en í þeim bland-
ast söngur, leikur og dans. Vanalega 
fer tjáningin á sögu verksins því 
að mestu í gegnum hreyfingar og 
tónlistina, en samtöl á milli laga 
töluð. Þó kemur fyrir að öll sam-
töl séu sungin – og á það meðal 
annars við í söngleiknum fræga í 
Les Misérables.

Hér á eftir verður litið yfir þrjá 
vinsælustu söngleiki sem sýndir 
hafa verið á sviði Broadway, sem og 
þrjá óvinsælustu. Þó er alveg urmull 
annarra sem mættu komast hér á blað. 
En gjörið svo vel.

West Side Story, upphaflega sett 
upp árið 1957, er að nokkru leyti 
byggt á leikriti 
Shakespeares 
um Rómeó 
og Júlíu, en 
sagan gerist í 
Bandaríkjunum 
á sjötta ára
tugnum. Þar 
takast á tveir 
unglingahópar 
af  ólíkum 
upp runa en 
innan þeirra 
blómstrar ástin 
í leynum. Um 
ræðir meðlimi 
g e n g j a n n a 
tveggja  í 
hverfinu Upper West Side í New 
York – þar sem koma við sögu 
ungmenni frá Púertó Ríkó. María 
verður ástfangin af Tony sem er af 
bandarískum uppruna.  Í söngleiknum 
eru mörg þekkt lög, svo sem „Maria“, 
„America“ og „Tonight“.

Söngleikurinn Vesalingarnir eða 
Les Misérables (1985) er byggður á 
hinni frægu skáldsögu Victors Hugo 
og á sér stað í París á fyrri hluta 
19. aldar. Til sögunnar koma hinir 
ýmsu karakterar, allt frá dreggjum 
mannlífsins til hinna er telja sig 
yfir þá hafnir. Aðalsöguhetjan, 
Jean Valjean, hefur setið áralangt í 
fangelsi en þarf nú að hafa fyrir því 
að hefja nýtt líf úti í samfélaginu 
en örlög hans flækjast miklum 
umbrotum í samfélaginu. On My 
Own er sjálfsagt best þekkta lagið 
svo og Castle on a Cloud.

Pinball Wizard er lag sem nú flestir 
þekkja enda afar vinsælt og gefið 
út árið 1969 af hljómsveitinni The 
Who – en söngvari hljómsveitarinnar, 
Pete Townshead, samdi lagið. Pinball 
Wizard er einnig eitt þekktasta lag 
söngleikjarins eða rokkóperunnar 
Tommy en hann fjallar um Tommy 
sem elst upp við allsérstakar aðstæður. 
Misnotkun á ýmsan hátt kemur við 
sögu, eiturlyf og annað. Eftir að 
faðir hans drepur elskhuga móður 
hans ákveður móðirin að heilaþvo 
Tommy og fá hann til að trúa því að 
hann hafi bara alls ekki orðið vitni að 
þeim ósköpum. Heilaþvotturinn tekst 
svo vel að að skynfærin hætta að virka 
og verður hann heyrnarlaus, mállaus 
og blindur í kjölfarið – en treystir 
í stað þess á 
ímyndunarafl 
sitt og innra 
sálarlíf. 

Önnur 
þekkt 

lög eru 
The Acid 

Queen, 
Tommy Can 
You Hear 
Me, og I’m 

Free.
 

Ef tekin eru 
nokkur dæmi 

þeirra söngleikja sem 

þykja hvað verstir – þarna eru 
um umdeildar skoðanir að 
ræða – virðast eftirfarandi 
vera efstir á baugi. 

Carrie. Söngleikur 
byggður á hrollvekju 
eftir Stephen King árið 1988. 
Útfærsla verksins þótti svo léleg 
að þó um Broadway sýningu væri 
að ræða var þeim hætt eftir fimm 
skipti. Söngleikurinn fjallar um 
menntaskólastúlkuna Carrie White, 
frá ofstækistrúar og ofbeldisfullu 
heimili, sem notar nýuppgötvaða 
fjarskiptagetu sína til að hefna sín á 
þeim sem kvelja hana. Gerð var önnur 
tilraun til þess að koma söngleiknum 
á svið árið 2012 en allt kom fyrir ekki 

og var hann einnig skotinn í kaf, bæði 
af almenningi og gagnrýnendum. 

Höfundum söngleiksins vinsæla 
Les Misérables þótti einhverra hluta 
vegna ástæða til að reyna að toppa 
sig og settu á svið söngleik sem var 
kallaður Drottning sjóræningjanna 
eða Pirate Queen. Sú hugmynd þeirra 
fór ekki betur en svo að gagnrýnendur 
kaffærðu verkið, bentu á líkindi 
söngleikjanna tveggja auk þess sem 
þeim þótti í raun allt benda til þess 
að væri verið að reyna að endurskapa 
fyrri velgengni. Var Drottning 
sjóræningjanna þó á fjölunum í heila 
tvo mánuði, eða frá apríl til júní árið 
2007.

Að lokum, samkvæmt vefsíðu 
nytix.com er sýningin Dance of 
the Vampires (des. 2002–jan. 2003) 
sú allra versta er nokkurn tíma 
hefur verið sett upp. Var sýningin 
svo skelfilega léleg á allan hátt að 
aðstandendur síðunnar sáu sér ekki 
annað fært en að setja upp aðra síðu 
þar sem sýningin fær marga metra af 
gagnrýni ein og sér.  /SP

Söngleikjagleði

Söngleikurinn West Side Story var fyrst sýndur árið 1957. 
 Mynd / Wikipedia 
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Lengi vel voru einungis þrjú 
kúabú á Íslandi sem framleiddu 
lífrænt vottaða mjólk; Búland í 
Austur-Landeyjum, Neðri-Háls 
í Kjós og Skaftholt í Skeiða- og 
Gnúpverjahreppi. Síðasttalda 
búið hefur aðallega stundað 
sjálfsþurftarbúskap fyrir bæinn, 
en það er líka heimili fyrir fólk 
með þroskahömlun. Hin hafa sett 
mjólkina sína á markað í gegn-
um mjólkurvinnsluna Biobú, sem 
sérhæfir sig í lífrænt vottuðum 
mjólkurvörum. Fjórða búið, Eyði-
Sandvík rétt við Selfoss, bættist í 
hópinn seint á síðasta ári en fram-
leiðsla þess jafngildir samanlögðu 
innleggi hinna tveggja. 

Sannkallaður fjölskyldubúskap-
ur er stundaður í Eyði-Sandvík. 
Að honum standa hjónin Ólafur 
Ingi Sigurmundsson og Anna 
Gísladóttir ásamt börnum sínum, 
þeim Rúnari Geir, Guðbirni Má, 
Maríu Ósk og eiginmanni hennar, 
Hlyni Sigurðssyni. Guðbjörn Már á 
börnin Rannveigu Ósk, Önnu Björk 
og Óskar Ólaf. María og Hlynur eiga 
svo þrjá drengi; Ólaf Geir, Vilhjálm 
Frey og Grétar Dag – en öll börnin 
eru dugleg að hjálpa til í búskapnum. 

Áhuginn vaknaði á námskeiði í 
lífrænum landbúnaði

Fjölskyldan kaupir Eyði-Sandvík 

1999, en þá voru þar 14 mjólkandi 
kýr í 28 kúa fjósi með rörmjalta-
kerfi – og um 70 ær. Áður voru 
þau með kúabúskap í Björnskoti í 
Skeiðarhreppi og fluttu þaðan með 
sér kýr og kvígur. Fyrstu verk þeirra 
var að fjölga kúnum í 28 og stórefla 
jarðræktina. Þegar þau kaupa jörðina 
voru 23 hektarar í túnum en í dag eru 
það 106 hektarar. 

Árið 2007 var byggt nýtt lausa-
göngufjós með 72 legubásum og 
jafnframt var tekin í notkun Lely 
A3 mjaltaþjón. Heildar landstærð í 
Eyði-Sandvík er yfir 255 hektarar.

Rúnar Geir er búfræðingurinn 
á bænum og er til svara um þá 
ákvörðun fjölskyldunnar að fara 
leið lífrænnar mjólkurframleiðslu.

„Haustið 2010 hóf ég nám í 
búfræði á Hvanneyri, þar sem ég 
tók meðal annars áfangann Lífrænn 
landbúnaður og þá byrjaði svona 
áhuginn fyrir þessu fyrst. Eftir 
það hófum við tilraunir með að sá 
smára með þegar við endurræktuð-
um túnin.“

Almennt tekur aðlögun 
tvö og hálft ár

Að sögn Rúnars tekur aðlögun að 
lífrænt vottuðum kúabúskap almennt 
tvö og hálft ár; tvö ár tekur að aðlaga 
tún og þegar túnin eru orðin vottuð 
lífræn – og þar með fóðurvottað – þá 
er hægt að aðlaga bústofninn fyrir 
mjólkurframleiðsluna. Það tekur sex 
mánuði, en fyrir kjötframleiðslu eru 
það 12 mánuðir. 

„Árið 2017 tókum við þá 

ákvörðun að hefja aðlögun á landi 
en settum fyrst 19 hektara í aðlögun. 
Við vildum sjá hvernig uppskeran 
myndi verða við þessar breytingar 
áður en hið endanlega skref væri 
tekið, smátt og smátt bættum við 
fleiri túnum í aðlögun ár hvert. 

 Í apríl 2021 fór bústofninn; 
kýr, kvígur og hross, í aðlögun. 
Fyrsta lífrænt vottaða mjólkin fór 
frá okkur í október síðastliðinn og 
getum við farið að selja lífrænt vott-
að kjöt í apríl.“

Áburðarmálin helsta áskorunin

Rúnar Geir segir Vottunarstofuna 
Tún hafa verið mjög hjálplega við 
að leiðbeina þeim í gegnum ferlið, 
en hann hefur séð um alla pappírs-
vinnuna sem fylgt hefur ferlinu.

„Helsta fyrsta áskorunin var að 
reyna að finna út úr áburðarmálum, 
við nýtum alla þá kúamykju eins vel 
og mögulegt er og erum aðeins farin 
að fikra okkur áfram í moltugerð.  
Smára er sáð í öll tún, en hann býr til 

Smiðsbúð 10, 210 Garðabæ - s. 787 9933
vpallar@vpallar.is - www.vpallar is
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Olíu- og rafmagnshitablásarar

Vandaðar tröppur og stigar 

Átsvæði kúnna og bygggjafakerfið.  Myndir / Úr einkasafni

Fjölskyldan í Eyði-Sandvík. 

Kálfar.

Árið 2007 var byggt nýtt lausagöngufjós með 72 legubásum. 

Eyði-Sandvík komið með lífræna vottun til mjólkurframleiðslu:

Að stærstum hluta hugsjónastarf 
sem gefur þó hærra afurðaverð
– Eiginlega engir gallar en útheimtir meiri vinnu sem felst aðallega í dreifingu á lífrænum áburði, endurræktun og sáðskiptaræktun
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15% AFSLÁTTUR Í FORSÖLU

8.542 kr. pr./bréf 

9.324 kr. pr./bréf

BETRI ÁRANGUR MEÐ
JOSILAC íblöndunarefni

Öll verð eru án vsk.
Verð miðast við bréf (150g) 

Eykur fóðurgæði   Betri inntaka   Meiri meltanleiki   Heilbrigðari kýr   Betri afkoma 

Gildir til 31. mars

JOSILAC Ferm - 9.324 kr. - 15% afsl. 7.925 kr. 

JOSILAC Classic - 8.542 kr. - 15% afsl. 7.260 kr. 

 Vagnhöfði 7, 110 Reykjavík  |  Sími: 517 5000  | stalogstansar.is

stalogstansar.is
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köfnunarefni sem nýtist plöntunum.  
Við nýtum einnig hænsnaskít frá 
lífræna eggjabúinu í Miklaholtshelli. 

Það náttúrlega segir sig sjálft að 
því minna af áburðarefnum sem þú 
berð á því minni uppskeru færðu, 
uppskeran er að meðaltali 25 pró-
sent minni en áður en við fórum í 
aðlögun. Í dag fáum við að með-
altali 15 rúllur á hektara en það er 
breytilegt á milli túna og ára,“ segir 
Rúnar Geir. 

Hann segir aðbúnaðarkröfurnar 
vera meiri í lífrænum landbúnaði. 
Felst það aðallega í því að hver 
gripur þarf meira rými. Nýja fjós-
ið er hins vegar mjög rúmt og því 
var mjög lítið sem breyttist hvað 
varðar fjölda gripa til dæmis. Þegar 
aðlögunin hófst máttu 70 kýr vera á 
kúasvæðinu í staðinn fyrir 72. Kröfur 
um útivist eru líka meiri, gripirnir 
eiga í raun að vera eins mikið úti á 
beit og mögulegt er. Verandi með 
þetta margar mjólkandi kýr og bara 
einn mjaltaþjón, þá þarf ekki mikið 
til að mjaltalistinn safnist upp. Við 
erum reyndar búin að leysa það mál 
núna, með því að setja upp annan 
mjaltaþjón. Í kjölfarið gerðum við 
smá breytingar í fjósinu þannig að 
kúasvæðið rúmar núna 89 kýr. 

Við höfum alltaf sett alla naut-
kálfa á, sem hafa verið aldnir upp 
í gamla fjósinu. Við ákváðum hins 
vegar að sleppa því í  bili að sækja 
um lífræna vottun á nautum vegna 
þess að þeir eru á steinbitum en sam-
kvæmt lífrænu reglugerðinni verður 
í það minnsta helmingur gólfflatar-
ins að vera heill. Við munum leysa 
það mál í framtíðinni með því að 
hafa hálm undir þeim gripum sem 
þar verða og lögum gamla fjósið 
þannig að það uppfyllir aðbúnað-
arreglur fyrir lífrænt vottað naut-
gripaeldi.“

Tilraunir með kjötmjöl

Fjölskyldan í Eyði-Sandvík á einnig 
jörðina Miðhjáleigu í Austur-
Landeyjum. „Ræktað land þar er 
núna 80 hektarar og verður meira 
land tekið undir til ræktunar á næstu 
árum. Við settum þá jörð í aðlögun 
árið 2021, þar sem við erum með 
akuryrkjuna ásamt því að rækta líka 
úrvals gróffóður. Framtíðarhugsunin 
er að setja þar upp litla grasköggla-
verksmiðju. Nautaeldið okkar mun 
síðar færast þangað. 

Við höfum undanfarið verið að 
prófa að notast við kjötmjöl sem 
áburðargjafa við kornræktunina í 
Miðhjáleigu sem hefur bara komið 
nokkuð vel út. Við ætlum að halda 
áfram að gera tilraunir við notkun á 
kjötmjöli,“ segir Rúnar Geir.

Eiginlega engir gallar

„Við lítum svo á að það að vera í 
lífrænni ræktun er að stærstum hluta 
hugsjónastarf,“ segir Rúnar Geir, 
en bendir þó á að það sé borgað 

35 prósent álag ofan 
á afurðastöðvarverð 
fyrir lífrænu mjólkina. 
„En eins og staðan er 
núna þá tekur Biobú 
um fjórðung af mjólk-
inni okkar. Þeir eru að 
bæta við tækjabúnaði 
svo þeir hafi getu til 
að taka við og vinna 
úr meiri mjólk.“

Rúnar Geir segir 
að hugmyndafræðin 
snúist í grunninn um 
að stunda landbúnað 
án notkunar á kemísk-
um áburði eða notk-
unar á varnarefnum 
sem sé óneitanlega 
betra fyrir umhverfið. 
„Nýta þarf allan þann 
lífræna úrgang sem 
fellur til á staðnum 
eða nærumhverfinu 
og hafa sem mest af 
heimafengnu fóðri. 
Betri aðbúnaður er 
fyrir dýrin, þá eink-
um meira pláss og 
meiri útivist eins og 

var algengt í  íslenskum landbún-
aði hér á árum áður. Í rauninni erum 
við að fara aftur nær upprunanum 
þó svo við séum ekki farin aftur í 
torfkofann.

Við sjáum eiginlega enga galla 
við þessar breytingar, en það er þó 
meiri vinna sem fylgir sem felst aðal-
lega í dreifingu á lífrænum áburði og 
að vera duglegri í endurræktuninni, 
vera öflugri í sáðskiptaræktun sem 
ýtir undir frjósemi jarðvegsins og 
duglegir að kalka og lofta túnin. 

Meðalnytin minnkar líka þar 
sem við fóðrum núna að mestu á 
gróffóðri. Það er svo líka talsvert 
meira skýrsluhald og pappírsvinna. 
Aðalforsendan fyrir því að við gátum 
farið í þetta er að við höfum nóg 
af ræktarlandi enda erum við með 
tvær jarðir fyrir þetta til að fóðra 
allan bústofninn sem telur núna 80 
mjólkurkýr, 120 aðrir nautgripir 
í uppeldi, 20 hross, 14 kindur og 
nokkrar hænur,“ segir hann.

Strangar reglur um lyfjagjöf

Notkun lyfja er strangari í lífrænt 
vottuðum landbúnaði, að sögn 
Rúnars, og notkun sýklalyfja sem 
fyrirbyggjandi meðhöndlun er 
óheimill. „Ef gripur veikist og þarf 
á lyfjameðhöndlun að halda þá fær 
hann viðeigandi meðferð enda er 
heilsa og vellíðan dýranna sett í 
fyrsta sæti. Ef þörf er á notkun sýkla-
lyfja þá er tvöfalt lengri útskolunar-
tími samanborið við í hefðbundnum 
landbúnaði. Ef það kemur fyrir að 
gripur þarf oftar en einu sinni sýkla-
lyfjameðhöndlun innan sama afurða-
skeiðs, þá dettur viðkomandi út sem 
lífrænt vottaður gripur og er óheimilt 
að selja afurðir af þeim grip.

Notkun hormóna eða áþekkra 
efna í því skyni að stjórna æxlun 
– eins og að framkalla eða stjórna 
gangmáli – er bönnuð.

Við gerum einfaldlega allt sem 
hægt er til að halda gripunum heil-
brigðum og að þeim líði sem best; 
halda nærumhverfi þeirra hreinu,  
gefa þeim gott fóður sem uppfyll-
ir allar þeirra næringarefnaþarfir, 
tryggja þeim næga hreyfingu í þeirri 
von að ekki verði þörf á neinni með-
höndlun.“

Björt framtíð fyrir 
lífrænt vottaðan landbúnað

Rúnar Geir telur að lífrænt vottaður 
landbúnaður eigi sér bjarta framtíð 
hér á landi. „Neytendur sem vilja 
slíkar vörur sækja hægt og rólega í 
sig veðrið og þurfa bændur að vera 
tilbúnir að svara því kalli. Núna í 
dag er eftirspurn eftir lífrænt vott-
uðu grænmeti að aukast og þegar 
neytendur fara að kynna sér betur líf-
ræna ræktun þá erum við viss um að 
meiri eftirspurn mun verða eftir bæði 
lífrænt vottuðum mjólkurvörum og 
kjöti,“ segir hann.

Spurður um muninn á ferlinu 

fyrir sauðfjárbændur og kúabænd-
ur, segir Rúnar Geir að hann sé ekki 
mikill. „Þetta er í raun sambærilegt, 
sauðféð þarf meira pláss. Það  sem 
hefur verið erfiðast að tækla er 
krafan um að helmingurinn af gólf-
fletinum þurfi að vera heill, en flest 
fjárhús hafa annaðhvort málmristar 
eða grindargólf. Nokkrir bændur 
hafa leyst það mál og munu fleiri 
eflaust gerast lífrænt vottaðir sauð-
fjárbændur með tímanum.“  /smh

Kýr á beit í Eyði-Sandvík. Kröfur um útivist í lífrænum 
kúabúskap eru miklar. Gripirnir eiga í raun að vera 
eins mikið úti á beit og mögulegt er. 
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Dóra Guðbjört Jónsdóttir 
gullsmiður er stúlkuleg í fasi, rétt 
rúmlega níræð og starfar enn á 
verkstæði sínu, Gullkistunni við 
Frakkastíg. Sérgrein Dóru er 
þjóðbúningasilfur en um árabil sá 
hún um að klæða fjallkonurnar í 
Reykjavík 17. júní. 

Að auki má geta þess að árið 2011 
var hún sæmd heiðurs merki hinn ar 
ís lensku fálka orðu af þáverandi for
seta Íslands, Ólafi Ragn ari Gríms
syni, fyrir fram lag sitt til þjóðlegr ar 
gull og silf ur smíði.

Sama ár hlaut hún þakkarviður
kenningu FKA – Félags kvenna í 
atvinnurekstri „fyrir að hafa smíðað 
mörg af dýrustu djásnum íslenskra 
kvenna og örlæti hennar við að 
miðla öðrum af þekkingu sinni“, 
auk þess sem Iðnaðarmannafélagið 
í Reykjavík veitti henni nafnbótina 
„Iðnaðarmaður ársins 2011“ á 
verðlaunahátíð sinni 5. febrúar. 
Viðurkenninguna fékk hún fyrir 
„ómetanlegt starf í þágu gullsmíða-
greinarinnar“.

Listafólk í ættir aftur 

Verkstæði Gullkistunnar hefur verið 
starfrækt frá árinu 1874. Þá var það 
verkstæði Erlendar Magnússonar 
gullsmiðs til 1909. Við af honum 
tók Magnús Erlendsson gullsmiður, 
sonur hans, er lærði hjá honum og 
rak fyrirtækið til 1930.

Jón Dalmannsson gullsmiður, 
faðir Dóru, keypti þá verkstæðið, sem 
staðsett var í Þingholtsstræti 5. Móðir 
hans, amma Dóru, var Steinunn 
Stefánsdóttir, dóttir Stefáns gullsmiðs 
Jónssonar frá Höll í Þverárhlíð.

Gullsmiðir og hagleiksfólk í  
ættir aftur.

Verkstæðið flutti hann seinna að 
Vitastíg 20 og seinna, árið 1938, 
að Grettisgötu 6. Árið 1946 var 
timburhúsið að Grettisgötu 6 flutt 
inn í Kleppsholt og nýtt hús byggt, 
en á meðan á því stóð var verk
stæðið starfrækt á Grettisgötu 2, 
eða til ársins 1949. Eftir nokkurt  
rót fluttist það svo í hús 
Fatabúðarinnar árið 1952 í samfloti 
með Sigurði Tómassyni úrsmið undir 
nafninu skrautgripaverslun Jóns 
Dalmannssonar.

Jón rak fyrirtækið til dauðadags 
1970, en þá tók dóttir hans, Dóra 
Guðbjört Jónsdóttir, við rekstrinum. 

Dóra hafði, eftir almennt nám hér
lendis, lagt land undir fót til Svíþjóðar 
og sótti þar tvítug að aldri nám í 
gullsmíði við Kunstfackskólann í 
Stokkhólmi eftir ársdvöl í lýðhá
skólanum Tärna þarlendis.

Samhliða gullsmíðanáminu 
nam hún leturgröft á verkstæði 
í Stokkhólmi, var í lýðháskóla í 
Lunden í NorðurÞýskalandi 1953
54 og stundaði framhaldsnám í 
gullsmíði við Vereinigte Gold und 
Werkschule í Pforzheim í Þýskalandi 
1954. Dóra starfaði að því loknu 

samhliða föður sínum á verkstæði 
hans, en tók að lokum, eins og áður 
sagði, við rekstrinum árið 1970.

Nokkrum árum síðar, árið 1976, 
fékk verkstæðið nafnið Gullkistan, 
þá með aðsetur að Frakkastíg 10 þar 
sem það er enn þann dag í dag. 

Smiðjur bænda

Fyrirtækið hefur alltaf boðið upp 
á fjölbreytt úrval af þjóðbúninga
silfri og unnið er meðal annars eftir 
gömlum munstrum, sem Erlendur 
Magnússon hafði safnað og mótin, 
sem gerð voru fyrir sandsteypu, 
fylgdu verkstæðinu. Enn er farið 
eftir þessum gömlu munstrum, en 

gömlu mótin eru nú komin í varð
veislu í Árbæjarsafni.

„Já, við vorum lengi með sand
steypu sem var notuð mikið hér á 
landi. Flestir gullsmiðir voru nú bara 
bændur. Lærðu gullsmíði, helst þeir 
þar sem smiðjur voru á heimilum og 
þeir gátu verið að steypa. Handlagnir 
lærðu svo víravirki líka og gátu þá 
farið að smíða búningasilfur, jöfn
um höndum víravirkið og steypt, það 
voru bara til svo mörg mismunandi 
munstur í þessu steypta auk þess sem 
það var ódýrara. 

Svo var tíminn nú ekki reiknaður í 
gamla daga. Ég man þegar ég var að 
læra, þá byrjuðu menn klukkan átta 
á morgnana og unnu til sex og fram 
eftir ef þurfti. Þá sátu menn bara til 
miðnættis án þess að líta á klukkuna 
og ætla sér tímakaup. Hver hlutur var 
bara kláraður, annað en tíðkast í dag. 
Þetta er alveg gjörbreytt. 

En steypan var nokkuð erfið og 
ekki allra að ná tökum á. Steypa 
þurfti hluti, ekki í heilu lagi heldur 
nokkrum hlutum og sumir náðu 
aldrei almennilegu lagi á því. Sérstök 
mót voru, er kölluð voru flöskur, og 
sandurinn settur þar í. Þau mót eða 
form voru í tvennu lagi, efri hlutinn 
með götum og settur á hvolf niður á 
plötu sem var undir en þar var stráð 
sérstöku efni, svipuðu hveiti að áferð 
svo ekki festist sandurinn við. 

Svo var sandurinn hnoðaður, mátti 
hvorki vera of rakur né of þurr, án 
þess að menn væru með sérstök tæki 
til mælingar. Þetta var sett í formin 
þá hnoðað, bætt ofan á og sléttað, þá 
var þetta sett á plötu og svo snúið við.  

Eins var gert með formið sem kom á 
móti – en næst var flaskan reist upp 
og skrúfuð saman. Grafa þurfti frá
rennsli frá hverjum hlut svo loftið 
færi út. Þannig steyptum við þetta. 

Misjafnt var hversu margir hlutir 
voru í hverju móti eða flösku og svo 
var þetta auðvitað mjög heitt þegar 
úr eldinum kom, þannig þá þurfti að 
bíða eftir að þetta kólnaði og hægt 
væri að ná því í sundur. 

Tangir voru iðulega notaðar og 
hlutirnir settir í vatn til kælingar, næst 
sagaðir að utan og sorfnir – þannig 
þetta var gríðarlega mikil vinna. 

Svo var þetta pólerað, myllur, 
nælur, hálsmen eða hvað það nú var. 
Þetta var nú svona úti á landi.“ 

Sandsteypumaður með meiru

„Þegar gullsmiðirnir í Reykjavík 
ætluðu svo að taka til höndum og 
gera slíkt hið sama gekk það auð
vitað sæmilega, þeir gerðu þetta 
ekki jafn oft og bændurnir og náðu  
því síður almennilegum tökum á 
öllu ferlinu. 

En á þessum tíma sem pabbi 
keypti verkstæðið, þá var svo mikið 
atvinnuleysi að litli bróðir minn, þá 
unglingur sem kunni í raun bara 
sveitavinnu, var fenginn til að reyna 
sig við gullsmíðina enda afskaplega 
laginn. Pabbi fór semsagt að láta 
hann hjálpa sér, meðal annars prófa 
steypuna, og hann náði afskaplega 
góðum tökum á henni. 

En þá fóru aðrir gullsmiðir í 
bænum til hans og báðu hann að 
steypa fyrir þá líka! 

Þannig á tímabili var þetta nánast 
eins og steypustöð, gullsmíðaverk
stæðið hans pabba. Og varð svolítið 
þekkt fyrir að vera steypustöðin 
síðan þá og bróðir minn fékk titilinn 
sandsteypumaður, sjálfsagt sá eini 
hérlendis sem fékk iðnréttindi út á 
þann stimpil! 

Annars þurftu gullsmiðir að taka 
sveinspróf og hann kunni náttúrlega 
töluvert í gullsmíði, þegar hann 
var ekki við steypu þá vann hann  
við smíðina.“ 

Munstur fyrri alda enn í móð

„Munstrin sem við notuðum þá og 
notum enn, eru mörg hundruð ára 
gömul – frá miðöldum, krossfara
tíma, tímanum þegar englar, ljón og 
þess háttar verur – María mey – voru 
dýrkaðar og dáðar. 

Í glugganum hjá mér núna (í búð 
Gullkistunnar á Frakkastíg) má sjá 
armband sem heitir Boðun Maríu, 
en á því er sérstök mynd þess efnis. 
Svo var nú annað afskaplega vinsælt 
sem ég man eftir síðan á stríðsárun
um, þá var endalaust verið að smíða 
armbandið Guðspjallamennirnir. Það 
voru þeir Matteus, Markús, Lúkas og 
Jóhannes sem voru voðalega móðins 
þarna og guðspjöllin heita eftir.

Armband guðspjallamannanna 
hafði svo myndir af erni, konungi 
fuglanna, ljóni, konungi dýranna, 
naut sem var skilgreint sem konungur 
tömdu dýranna og svo engill sem var 
yfir mannfólk. Það eru alltaf sögur 
sem fylgja þessum munstrum öllum. 

Ég man eftir öðru, ákaflega vin
sælu sem fólk spyr enn þá um, gam
alt munstur sem heitir Selstúlkan og 
kom frá Noregi upphaflega. Það er þá 
af stúlku sem stendur við tré, hefur 
með sér hund og er að gæta geita. 
Einnig sést í selkofann.“ 

Snúrulagt víravirki

„Ég á mér sjálf kannski ekki upp
áhaldshlut – það er erfitt að gera á 
milli og breytilegt eftir árum. Mér 
þykir alltaf gaman af gamla íslenska 
hringavíravirkinu, til dæmis það sem 
er snúrulögð silfurkúla með laufum. 
Við gullsmiðir köllum þetta snúru
lagt, enda búum við til snúrurnar, 
snúum þær saman úr tveimur vírum, 
myndum hringi og leggjum þá  
á smíðina. 

Það er skemmtilegt að segja frá 
því að nú í dag hefur áhugi fólks á 
íslensku búningaskrautsmíðinni auk
ist gífurlega en ég var uggandi hér 
fyrir 1015 árum. Þá lá við að enginn 
hefði áhuga á að halda þessu við eða 
læra. En nú eru breyttir tímar. Boðið 
er upp á kynningu náms í víravirki 
hér í Tækniskólanum en þar hef ég 
verið með ýmis námskeið. Einhvern 
veginn hefur áhuginn alveg hald
ist svo síðan. Fólk smíðar þá til  
dæmis myllusett. 

Og manni finnst alltaf gaman 
þegar áhuginn kviknar á gamla 
handverkinu og ég verð alltaf svo 
fegin að upplifa að þetta er ekki alveg 
að gleymast. Þetta er hluti af sögunni 
okkar. Við megum ekki týna þessu.“
 /SP

Dóra Jónsdóttir gullsmiður: 

Flestir gullsmiðir voru bændur

Hluti armbands með munstri er ber 
nafnið Boðun Maríu. Munstrið  barst 
hingað fyrir nokkrum hundruðum 
ára og steyptu íslenskir gullsmiðir 
það í sandsteypumót, en upphaflega 
var það hluti af þjóðbúningasilfri.

Dóra Guðbjört í notalegu horni verkstæðis síns þar sem finna má ýmis áhöld, sum hver komin til ára sinna – jafnvel 
á annað hundrað ár.  Myndir / SP

Hér má sjá snúrulagt víravirki, kúlurnar eru gerðar úr steyptum helmingum 
sem lagðir eru saman, vírar snúnir saman og lagðir á. 
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Kæli- og frystiklefar í öllum 
stærðum og gerðum

Margar gerðir af 
vélbúnaði fyrir 

kæli- og frystiklefa

Mikið úrval af hillum

Járnháls 2 - 110 Reykjavík
Sími 440 - 1800
www.kaelitaekni.is

Kælitækni er leiðandi í sölu 
og uppsetningu á kerfum með 

náttúrlegum kælimiðlum

Husqvarna K7000 
Ring 
Sögunardýpt 32,5 cm

Husqvarna K3600 
Vökvasög 
Sögunardýpt 27 cm

Husqvarna K970 
Sögunardýpt 15,5 cm

Husqvarna K7000  
Pre Cut
Sögunardýpt 14,5 cm 

Helluhraun 4, Hafnarfirði
sími 565 2727 & 892 7502 

www.rag.is

HECHT JEPP  
WRANGLER RUBICON 
Rafmagnsbíll  
fyrir börn 3-8 ára  
Verð 61.000 kr.

HECHT Rafskutla  
Verð 420.000 kr.

HECHT2808  
Loftpressa 
Olíulaus þjappa. 
Rúmtak lofttanks 6 lítrar. 
Þyngd 17,5 kg.  
Verð 37.000 kr.

Bygging Skógarbaðanna í Vaðla - 
reit í Eyjafjarðarsveit hefur gengið 
vel í vetur, veðurfarið verið fremur 
hliðhollt þó svo að tafir hafi orðið 
einhverja daga. 

Heimsfaraldur af völdum kór-
ónuveirunnar hefur hins vegar sett 
svolítið strik í reikninginn og haft 
nokkur áhrif á framvindu verksins. 
Faraldurinn hefur orsakað skort 
á ýmsum aðföngum og einnig 
haft áhrif á lengd framleiðslu- og  
flutningstíma sem veldur því að 
lengri tíma tekur að fá öll þau 
aðföng sem þarf.

Sigríður María Hammer, sem 
ásamt eiginmanni sínum, Finni 
Aðalbjörnssyni, standa að upp-
byggingu Skógarbaðanna segir að 
böðin hafi tekið ákveðnum breyting-
um frá því sem upphaflega var lagt 
upp með. Það eigi ekki einungis 
við um byggingar og laugar, held-
ur hafa einnig verið gerðar aðrar 
breytingar sem voru til þess gerðar 
að fella byggingar betur inn í lands-
lagið. Þá hafi verið gerðar breytingar  
til að hámarka útsýni yfir fjörðinn 
og Akureyri.

Búið að steypa

Stór áfangi náðist í lok janúar þegar 
síðasta steypan var tekin í laugunum. 
Hellulögn og frágangur á laugarsvæði 
og í kringum húsið hefur gengið vel 
miðað við árstíma. Nú er verið að 
einangra og ganga frá byggingunni 
að utan og glugga – og hurðaísetning 
er langt komin. 

„Innandyra er einnig mikill 
gangur og með hverri vikunni sem 
líður er hægt að sjá betur og betur 
að opnun nálgast óðfluga,“ segir 
Sigríður María. Búið er að tengja 
vatnslögnina og verður prufukeyrsla 
gerð á vatninu í næstu viku. Það mun 
taka um viku að opna alveg fyrir 

rennslið þar sem mikill þrýstingur 
er á lögninni og nauðsynlegt að það 
sé gert í nokkrum skrefum.

 
Góðar viðtökur og mikil 

eftirvænting

Eva Björk Halldórsdóttir, að- 
stoðar framkvæmdastjóri hjá 
Skógarböðunum, segir fólk mjög 
spennt fyrir þessari framkvæmd og 
viðtökur úti í samfélaginu séu góðar. 
Fyrir það séu þau sem að verkinu 
standa þakklát.  

„Við fórum af stað með sölu 
gjafabréfa fyrir jólin sem var 
tekið gríðarlega vel og margir sem 
skelltu þeim í jólapakkann í ár,“ 
segir hún. Fyrirspurnir hafa borist 
frá bæði innlendum og erlend-
um ferðaskrifstofum en margir  
bíða fullir eftirvæntingar eftir 
nýjum áfangastað. 

Þá segir Eva Björk að þegar hafi 
borist fjöldi umsókna um starf. 

„Það er virkilega gaman að 
sjá hvað áhugi fólks á að ganga 
til liðs við okkur er mikill og að 
taka þátt í nýju og spennandi verk-
efni,“ segir hún en á næstu vikum 
verður farið í að ráða starfsfólk að 
Skógarböðunum.

Einstök upplifun

Þær María og Eva Björk segja 
erfitt að setja nákvæmlega til um 
nú hvenær hægt verði að opna 
Skógarböðin, en hlakka til að taka 
á móti gestum þegar þar að kemur 
og eru sannfærðar um að þeir muni 
njóta einstakrar upplifunar sem þar 
býðst, stórbrotins útsýnis, kyrrðar og 
orku skógarins sem umlykur böðin. 
„Við erum vongóð um að opnun 
Skógarbaðanna verði von bráðar 
og hlökkum mikið til.“  
 /MÞÞ

Góður gangur í bygg- 
ingu Skógarbaðanna 
við Vaðlareit

Ýmsar breytingar hafa verið gerðar á Skógarböðunum frá því sem upphaflega 
var lagt upp með, m.a. til að fella byggingar betur inn í landslagið og eins 
til að hámarka útsýni yfir fjörðinn og til Akureyrar. 

Móttaka í Skógarböðunum sem væntanlega verða opnuð á næstu vikum. 
 Myndir / Basalt Arkitektar
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OSTUROSTUR&&OSTAGERÐOSTAGERÐ

Ostar og ostagerð á sér langa og 
áhugaverða sögu. Hvernig var og er 
ostur búinn til? Hvernig er hann á 
bragðið og hvernig er hann ólíkur 
á milli landa, héraða og einstakra 
býla? Listin að búa til ost er víða 
á undanhaldi. Fyrir stuttu var 
staddur hér á landi bandarískur 
áhuga- og fræðimaður um osta og 
hefðina að búa til osta. 
Ostameistarinn Trevor James 
Warmedahl hefur undanfarin ár ferðast 
um heiminn og kynnt sér ostagerð 
smærri framleiðenda og heimagerð 
á ostum á býlum. Warmedahl var 
staddur hér á landi fyrir stuttu í 
boði Eirnýjar Óskar Sigurðardóttur 
ostasérfræðingi, sem rak Búrið í tíu 
ár. Tilgangur heimsóknarinnar var að 
fara um landið og ræða við og kynna 
sér ostagerð smærri framleiðenda og 
veita ostagerðarfólki ráð og ekki síður 
að hans sögn að hvetja framleiðendur 
til að prófa eitthvað nýtt. 

„Ég sé ekki annað en að á Íslandi 
séu mjög góðar aðstæður til að auka 
framleiðslu smærri framleiðenda á 
staðbundnum ostum sem geta verið 
á heimsmælikvarða. Hér eru gamlir 
og sérstakir búfjárstofnar, mikið 
beitarland auk þess sem dýravelferð 
og tækniþekking er á háu stigi.

Mér skilst að Ísland sé eitt af 
tveimur löndum í Evrópu [hitt er 
Noregur] þar sem bannað er að búa 
til osta úr ógerilsneyddri mjólk og 
það er miður. Ostur sem búinn er til 
úr ógerilsneyddri mjólk hefur marga 
kosti og ýmsa möguleika sem ekki 
eru til staðar sé mjólkin gerilsneydd.“

Warmedahl segir vel skiljanlegt að 
mjólk sem safnað er af mörgum bæjum 
til stórframleiðslu sé gerilsneydd en 
þegar kemur af afurðum eins og ostum 
frá sama býli og framleiðir mjólkina 
ætti slíkt að vera óþarfi. „Enda lítið 
mál að skoða gerlaflóru ostsins með 
hjálp vísinda áður en hann er settur í 
sölu. Á sama tíma og framleiðsla á 
ostum er gerð fjölbreyttari.“

Ostar eru menningarverðmæti

Warmedahl segist hafa fengið vinnu 
við að búa til osta fyrir hálfgerða 
tilviljun og að honum hafi strax þótt 
áhugavert hversu margslungin og 
fjölbreytt ostagerð er.

„Ostagerð er óneitanlega hluti 

af menningu þjóða í Evrópu og 
í Bandaríkjunum og frægustu 
ostaframleiðslulöndin eru Frakkland, 
Ítalía, Spánn og Bretlandseyjar. Það er 
líka hefð fyrir því að gerja og vinna 
mjólkurafurðir víða annars staðar í 
heiminum þótt það vilji stundum 
gleymast. Í Himalajafjöllum og á 
gresjum Mongólíu býr fólk til það 
sem kalla má ost þótt hann sé ólíkum 
osti eins og við þekkjum hann  
á Vesturlöndum. 

Að mínu viti er sá ostur á 
engan hátt óáhugaverðari sem 
menningarverðmæti en annar 
ostur þrátt fyrir að hann sé 
ekki eins áhugaverður út frá 
markaðssjónarmiðum.

Framleiðsla á osti tengist því meðal 
annars landafræði og veðurfari og 
landbúnaði en til gamans má geta 
þess að Tyrkland og Grikkland eru 
þær þjóðir í heiminum í dag sem 
neyta mest af osti.Við megum ekki 
heldur gleyma því að ostur er ekki 
bara unninn úr kúamjólk. Hann er 
einnig afurð sauðfjár- og geitamjólkur, 
jakuxa, hesta, asna, kameldýra og 
hreindýra svo dæmi séu nefnd. 

Eftir að hafa unnið um tíma 
við ostagerð í borg þar sem nánast 
öll mjólkin sem ég notaði var 
gerilsneydd og ég hafði aldrei séð 
kýrnar sem mjólkin kom úr, áttaði ég 
mig á því að það vantaði eitthvað inn  
í heildarmyndina.“

Mannfræði og matargerð

Warmedahl fæddist og ólst upp 
í Washington-ríki á vesturströnd 
Bandaríkja Norður-Ameríku. Í 
háskóla lagði hann stund á mannfræði 
og starfaði síðan sem kokkur á 
ýmsum veitingahúsum. Hann segir 
að sem mannfræðingur og kokkur 
hafi hann lengi haft áhuga á mat 
og matargerð og ekki síst ostum.  

„Snemma á þrítugsaldri gerði ég mína 
fyrstu tilraun til að búa til cheddar-
ost og ostur og ostagerð hefur verið 
áhugamál mitt síðan þá.“

Tíu ár á ostabýlum

„Í framhaldi af starfi mínu sem 
ostagerðarmaður í borg fékk ég áhuga 
á osti sem unninn er úr ógerilsneyddri 
mjólk og á bóndabæjum. Eftir það  

Ostar eru lokaafurð flókins og 
breytilegs framleiðsluferlis
Vilmundur Hansen
vilmundur@bondi.is

Warmedahl ásamt Jóhönnu Þorvaldsdóttur, geitabónda á Háafelli.  Mynd / Eirný Sigurðardóttir. 

Heimsókn á Rjómabúið Erpsstöðum. Warmedahl ásamt Þórgrími Einari Guðbjartssyni, bónda og mjólkurfræðingi.  Mynd / Eirný Sigurðardóttir. 

Mjólk skilin í skilvindu á kúabúi í Tíbet. 
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fékk ég vinnu á býlum sem fram leiddu 
osta víðs vegar um Banda ríkin þar 
sem bændur voru í tengslum við dýrin, 
mjólkuðu gripina, bjuggu til ostinn og 
seldu hann til neytenda, til að afla mér 
aukinnar þekkingar og reynslu. 

Menntun mín í mannfræði og áhugi 
minn á ostum fara vel saman og námið 
hefur styrkt getu mína til að skilja 
betur tengslin milli ostagerðarinnar 
og menningarinnar sem hún er hluti af. 

Eftir að hafa ferðast um og 
unnið við ostagerð í Bandaríkjunum 
í tíu ár langaði mig að víkka 
sjóndeildarhringinn og ferðast 
víðar um heiminn til að kynna mér 
þjóðfræði osta og ostagerðar.“

Tengsl fólks, búfjár og lands 

Warmedahl segir að í sínum huga 
sé ostur lokaafurð í löngu og flóknu 
framleiðsluferli sem felur í sér tengsl 
milli fólks, búfjár og lands. „Ostur 
er gott dæmi framleiðslu sem sýnir 
hvernig fólk getur lifað í sátt við 
náttúruna ásamt búfé og um leið haft 
jákvæð áhrif á lífsgæði fólks. Ostur 
er einnig dæmi um menningarlega 
arfleifð fólks á ákveðnum svæðum.

Því miður er það svo að víða er 
listin að búa til osta að gleymast 
og margar aðferðir til að búa 
til ólíka osta að deyja út vegna 
kunnáttuleysis. Við getum því sagt 
að fjöldi ólíkra hefðbundinna osta sé 
í útrýmingarhættu.“ 

Verndaðir ostar tvíeggjað sverð

„Undanfarið hef ég verið að skoða osta 
í Evrópu sem njóta staðarverndunar og 
verndunar vegna þess hvernig þeir 
eru búnir til.“

Um verndaða osta gilda svipaðar 
reglur og um kampavín. Einkaréttur 
er á mörgum þessum ostum og til að 

bera ákveðið heiti og vera sagður 
frá ákveðnu svæði þarf osturinn að 
innihalda viss hráefni og vera unninn 
eftir hefð. 

„Reyndar tel ég að vernd á 
vinnsluaðferð geti verið tvíeggjað 
sverð, bæði til góðs og ills, því 
um leið og verndin hampar einni 
framleiðsluaðferð getur hún haft 
letjandi áhrif á aðra og dregið úr 
fjölbreytninni. Á sama tíma og ein 
aðferð nýtur verndar er því hætta á að 
vinnsluaðferðir við aðra ólíka ostagerð 
á sama svæði glatist. 

Annað sem einnig dregur 
úr fjölbreytni osta á markaði í 
dag er sívaxandi þrýstingur á 
einsleitni markaðs vara með aukinni 
iðnvæðingu.“

Að sögn Warmedahl geta ostar og 
ostagerð enn verið ólíkir milli býla og 
jafnvel býla sem eru með sameiginleg 
beitarland. „Víða á Norður-Ítalíu er 
framleiddur fontina-ostur og ef farið 
er á milli býla er hann ólíkur að bragði 
á hverjum stað. Aftur á móti verða 
þeir sem framleiða verndaða osta 
að hafa þá nánast eins og breytileiki 
þeirra því takmarkaður. Kosturinn við 
verndunina er sá að framleiðslan er 
markaðssett og seld sem heild en það 
er ekki þar með sagt að hún viðhaldi 
ólíkum hefðum í ostagerð.“

Hefðir og nýsköpun

„Annað sem ég hef verið að 
skoða er hvernig má viðhalda 
hefðbundinni ostagerð í nútíð og 
framtíð. Ostagerðarmenn í dag hafa 
greiðan aðgang að upplýsingum um 
ólíka ostagerð í heiminum í gegnum 
netið og það eykur möguleika þeirra 
til að búa til margs konar ólíka 
osta. Upplýsingarnar veita einnig 
möguleika til nýsköpunar og á sama 
tíma að viðhalda hefðum.“ 

Afbrigði búfjárkynja  
á undanhaldi

Warmedahl segir annað sem mik-
ilvægt sé að skoða í tengslum við 
hefðbundna ostagerð sé fækkun bú-
fjárstofna þar sem fjölbreytni búfjár-
kynja eða afbrigða innan búfjárstofna 
í heiminum er á hröðu undanhaldi.

„Ástæða þessa er krafan um 
hámarksframleiðslu og að bændur 
ali búfjárstofna sem gefa af sér sem 
mest af afurðum og séu þannig fjár-
hagslega hagkvæmir. Því miður hefur 
þetta leitt til sífellt meiri einsleitni 
búfjárkynja í heiminum og mér skilst 
að Íslendingar séu farnir að taka fyrstu 
skrefin í þessa átt.

Eitt af því sem er merkilegt við 
íslenska mjólkurbúfjárstofna er 
hversu upprunalegir og sérstakir 
þeir eru og á það jafnt við um naut-
gripi, sauð- og geitfé. Sú staðreynd 
ætti að vera framleiðendum á Íslandi 
til góðs og skapa þeim sérstöðu sem 
þeir geta nýtt sér við markaðssetningu 
séríslenskra afurða.“ 

Óendanlegir möguleikar

„Þeir ostar sem ég hef mestan áhuga á 
í dag eru ógerilsneyddir ostar sem ein-
göngu eru framleiddir og fáanlegir á 
afmörkuðum svæðum og framleiddir 
af bændum. Ég hef einnig verið að 
skoða osta sem framleiddir eru af 
gripum sem er beitt á mismunandi 
svæði á mismunandi árstímum.“

Warmedahl segir hreint göldrum 
líkast hversu ólíkt bragð geti verið 
af ostum sem framleiddir eru innan 
ákveðins svæðis en á ólíku beitarlandi 
og á ólíkum árstímum. 

„Reynslan af því að smakka slíka 
osta hefur opnað augu mín fyrir öllum 
þeim möguleikum sem eru í fram-
leiðslu á ostum.“

Söfnun þjóðfræða

Aðspurður segir Warmedahl að 
hugmyndin sé að einn daginn 
skrifi hann bók um osta og nýti sér 
upplýsingarnar sem hann hefur viðað 
að sér. „Ég glósa hjá mér það sem fólk 
segir mér og skrái eigin upplifun um 
ólíka osta, innihald þeirra og hvernig 

þeir eru framleiddir. Auk þess sem ég 
pósta upplýsingum á milk_trekker á 
Instagram og substack og að endingu 
vonast ég til að allt komi saman í 
bók. 

Einnig á ég mér draum um að gera 
heimildamynd um vinnubrögðin áður 
en aðferðirnar glatast, eins og líklega 
mun gerast í mörgum tilfellum.“

Hrært í mjólk við ostagerð á Englandi. Síðustu hreyturnar, sem ekki nást með vél-
mjöltum, tuttlaðir úr kú í Slóveníu.  

Mozarella-gerð á Ítalíu. 

Jakuxi mjólkaður til ostagerðar í Tíbet. 

Cheddar-ostalager í Wales.Geit mjólkuð á litlu vistræktarbýli á Spáni þar sem Trevor starfaði sem sjálfboðaliði.      Mynd /Einkasafn

Ostagerð í Mongólíu. 
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Búfjárhald í höfuðborg Íslands:

Fjárborg frístundabænda hefur lifað 
góðu lífi í Reykjavík í rúma hálfa öld
Sveinbjörn Guðjohnsen, formaður 
Fjáreigendafélags Reykjavíkur, 
segir að skemmtilegur og krútt
legur frístunda búskap ur 
sé stundaður í Fjár borg 
í Reykjavík, rétt austan 
við Rauða vatn. Þar eru 
um 40 sjarmerandi hús 
sem fjáreigendum í 
Reykja vík var úthlutað 
af Geir Hallgrímssyni 
fyrir um 50 árum.

Ólafur R. Dýrmunds
son hefur gert skilmerki
lega greinargerð fyrir 
þessum samningi, en í 
útlistun hans segir m.a.: 

„Fjárborgarsamning
urinn 1970 var friðar
samningur eftir sauðfjár
stríðið 19621970 á milli 
reykvískra fjáreig enda 
og ráðamanna Reykja
víkurborgar. Fjár eig end
ur höfðu haft aðstöðu í 
Fjárborg við Breiðholtsveg 
frá 19591968 sem þá var 
rifin með valdboði. Þeir 
börðust fyrir athvarfi á 
nýjum stað og vitnuðu 
gjarnan í fyrirgreiðslu 
borgar yfirvalda við hesta
menn sem voru m.a. að 
hasla sér völl í Víði dal. 
Aldalöng hefð var fyrir 
sauðfjárbúskap í Reykjavík, 
reyndar fjölbreyti legu 
búfjárhaldi ásamt túnrækt 
og matjurta rækt.“ 

Blanda hesta og 
fjárbúskapar

Hverfið er blanda hesta og 
fjárbúskapar, einnig má þar 
finna hænur og kanínur. Að 
viðhalda þessari gömlu hefð 
þykir einstakt fyrir sögu 
Reykjavíkurborgar. 

Sveinbjörn segir að þarna 
sé í raun um að ræða hluta af því 
sem kalla má „græna borg“. 

„Það er líka merkilegt að það 
skulu vera u.þ.b. 6.000 hestar í 
borginni og 3 laxveiðiár. Fjöldi 
kinda er um 350 þegar mest er. 
Þetta er ábyggilega mjög sérstakt á 
heimsvísu fyrir höfuðborg.“

Tekið á móti skólakrökkum

Í vor verður hægt að skoða fé, hrúta, 
lömb og hesta í Fjárborginni. Þá 
verður einnig hægt að taka á móti 
skólakrökkum. Einungis þarf að hafa 
samband við stjórn Fjárborgar í síma 
eða beint í gegnum heimasíðuna 
www.fjarborg.is

Byggja nýja Fossvallarétt 
við Sandskeið

Sveinbjörn segir að verið sé 
að vinna að nýrri rétt í staðinn 
fyrir gömlu Fossvallaréttina 
sem er úr sér gengin og ónýt. 

„Í gegnum árin hefur þurft 
að reka féð yfir Suðurlandsveg 
með miklum tilfærslum og 
hættu fyrir umferð. Nýja 
Fossvallaréttin verður staðsett 
norður af Suðurlandvegi við 
Sandskeið á vinstri hönd 
eftir Lögbergsbrekku þegar 
ekið er austur. Vonandi 
verður hægt að hefja vinnu 
við hana núna í vor. Þetta er 
byggt á fornum hefðum frá 
Seltjarnarnesi, Kópavogi og 
Reykjavík. Beðið er eftir 
framkvæmdaleyfi frá Kópavogsbæ.“

Þess má geta að fjallkóngur 
í Fossvallarétt er Ólafur R. 
Dýrmundsson og réttarstjóri er 
Ásgrímur Jörundsson.

Hjón úr Hafnarfirði una hag 
sínum vel í Fjárborg

Hjónin Jóhanna Eldborg Hilmars
dóttir og Guðmundur Gunnarsson 
eru með fjárbúskap í Fjárborg. Þau 
byrjuðu með fjárbúskap fyrir rúmu 
ári og eru með 15 kindur. Þar af  
er hrúturinn Hjörtur, glæsilegur og 
vel hyrndur. Hjónin búa reyndar í 
Hafnarfirði en stunda fjárbúskap  
í Reykjavík í sátt við náttúruna  
og dýrin.

Jóhanna er með meistaranám 
að baki sem kennari og sjúkraliði 
og starfar sem leikskólakennari. 
Guðmund ur er rafvirkjameistari 
og rafiðnfræðingur. Vinur þeirra, 
Kristófer Guðmundsson pípu
lagninga maður, er með þeim 
hjónum í þessum fjárbúskap. 

Jónas Guðmundsson byrjaði 
með stofn frá Seglbúðum

Jónas Guðmundsson er einn þeirra 
sem er með aðstöðu í Fjárborg. 
Hann er fæddur 1939 og búinn að 
vera með kindur í yfir 30 ár. 

Fjöldi fjár þennan veturinn hjá 
Jónasi er 27 gripir. Jónas byrjaði með 
lömb frá Seglbúðum í Landbroti 

úr ræktun Jóns Helgasonar, 
fyrrum landbúnaðar, dóms 
og kirkju mála ráðherra. 

Löngu áður en Jón 
Helgason varð ráðherra 
tók hann við búrekstrinum 
í Seglbúðum eftir óvænt 
andlát föður síns og stóð 
þá fyrir sauðfjárræktarbúi 
móður sinnar. 

Hann varð síðan bóndi 
þar sjálfur árið 1959. Þá 
má til fróðleiks geta þess 
að Jón var m.a. formaður 
Búnaðarfélags Íslands á 
árunum 1991 til 1995. 

Hestamennska í Fjárborg

Anna Katrín Guðmunds
dóttir er 9 ára hestakona í 

Fjárborg. Sveinbjörn segir að hún 
hafi byrjaði mjög ung að mæta  
í hesthúsið. 

„Anna var dugleg að hjálpa 
til, moka og gefa hey. Hún var 
farin að stjórna sínum hesti sjálf í 
reiðtúrum 8 ára gömul. Nú á hún 
tvo hesta. Anna Katrín fór í leitir 
síðasta haust fyrir Fjárborg og stóð 
sig mjög vel.“ 

Sveinbjörn segir að Reykja
víkur borg hafi lagt mikið í reiðvegi 
sem er ómetanlegt fyrir hestamenn 
og svona prinsessur.

„Það eru mikil forréttindi fyrir 
börn í Reykjavík að fá að vera 
innan um dýr og náttúruna. Þannig 
verður þetta blómstrandi borg  
fyrir alla.“  /HKr. 

Jóhanna Eldborg Hilmarsdóttir unir hag sínum vel í Fjárborg. Hún er með meistaranám að baki sem 
kennari og sjúkraliði og starfar sem leikskólakennari. 

Guðmundur Gunnarsson, eiginmaður  
Jóhönnu. Hann er rafvirkjameistari og  
rafiðnfræðingur.

Jónas Guðmundsson er fæddur 1939 og búinn að vera með kindur í yfir 30 ár.

Anna Katrín Guðmundsdóttir, 9 ára, á hestinum sínum Blesa. Myndin er 
tekin í Rauðhólum.

Sveinbjörn Guðjohnsen, formaður Fjáreigendafélags 
Reykjavíkur.
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Niðurstaðan úr skuldaúrvinnslu
Sambands íslenskra samvinnufélaga
eftir að Landsbankinn færði eignir þess
inn í eignarhaldsfélagið Hömlur 1992
var sú að bankinn tapaði ekki á Sam-
bandinu.

»Jakob Bjarnason | 2

„Við hikum ekki við að
auglýsa amboð og
hálfvita,“ segir kaup-
félagsstjóri Kaup-
félags Borgfirðinga
sem er dýralæknir
að mennt.

»Margrét Katrín
Guðnadóttir | 7

Sérstaða KB í
vöruframboði

140 ár liðin frá upphafi
samvinnustarfs á Íslandi
Sunnudaginn 20. febrúar eru 140 ár liðin frá því
fyrsta kaupfélagið innan samvinnhreyfingarinnar,
Kaupfélag Þingeyinga, var stofnað að Þverá í
Laxárdal að frumkvæði Jakobs Hálfdánarsonar á
Grímsstöðum og Benedikts Jónssonar á Auðn-
um. Miðað er við að Samband íslenskra sam-
vinnufélaga hafi orðið til nákvæmlega 20 árum
síðar þegar haldið var upp á afmæli KÞ með
stofnun „Sambandskaupfélags Þingeyinga“ að
Ystafelli í Köldukinn 20. febrúar.

Kaupfélögin urðu flest um 60 og þau gegndu
stóru og merku hlutverki í þróun viðskipta-og at-
vinnulífs héraða á Íslandi. Með samvinnu jafnt í
sveitum sem bæjum fann almenningur leið til
sjálfshjálpar og skapaði mótvægis- og framfarafl.
Kaupfélög og samvinnufélög framleiðenda af

ýmsu tagi knúðu á um nútímasamgöngur til að
koma vörum á markað og afla aðfanga. Þau efldu
þjónustuiðnað og afurðavinnslu í landbúnaði,
stuðluðu að framförum í félags- og menningar-
málum og hófu samvinnuútgerð og fiskvinnslu.
Þau voru allt í öllu langt fram eftir síðustu öld.

Samband íslenskra samvinnufélaga, SÍS eða
Sambandið, var umsvifamesta atvinnufyrirtæki
landsins á tuttugustu öldinni. Það hafði mikil
áhrif á atvinnuhætti, verktækni, félagsmál og
stjórnmál landsmanna á mektarárum sínum.
Endalok þess sem viðskiptaveldis höfðu meðal
annars þær afleiðingar að samvinnufélagsformið
féll í hálfgerða ónáð á Íslandi.

Í landinu eru nú 6 kaupfélög með virka starf-
semi og eru þau öll í góðum rekstri um þessar

mundir. Þau eru afar ólík, allt frá hefðbundnum
og alhliða kaupfélögum til fjárfestinga- og eign-
arhaldsfélaga. Þau eiga það engu að síður sam-
eiginlegt að halda lýðræðislegt félagskerfi í
heiðri.

Í stað þess að rifja upp söguna er sjónum beint
að framtíðarstöðu félaganna og viðhorfum kaup-
félagsstjóra og stjórnarformanna í blaðauka með
Morgunblaðinu, sem gefinn er út tilefni 120 ára
og 140 ára afmælanna.

Þess má geta að áhugi er fyrir hendi á að efna
til ráðstefnu um vaxandi gengi samvinnuhreyf-
ingarinnar víða um heim. Jafnframt er unnið að
því að búa til prentunar rit um samvinnustarf
sem Jón heitinn Sigurðsson, fyrsti rektor Sam-
vinnuháskólans á Bifröst, lét eftir sig.

Drangey SK-2 ber í Drangeyna og klettinn Kerlingu. Skipið var smíðað í Tyrklandi, er 2081 brúttótonn, og fór sína fyrstu veiðiferð í byrjun árs 2018. Það er gert út af FISK-Seafood, sem er
dótturfélag KS, og eitt af stærri sjávarútvegsfyrirtækjum Íslands. Félagið starfar á öllum stigum virðiskeðjunnar; frá veiðum og vinnslu til sölu og útflutnings.

»Kaupfélag Skagfirðinga | 5

Tvær Drangeyjar
á Skagafirði

Stefna Kaupfélags Suðurnesja
er að eiga meirihluta í Sam-
kaupum, sem er þriðja
stærsta verslunarkeðja lands-
ins, segir stjórnarformaður
KSK.

»Skúli Þorbergur Skúlason | 3

„Það mætti
kalla okkur sam-
vinnukapítalista“

Landsbankinn
tapaði engu á
Sambandinu

Samvinnu-
formið í takti
við breytta tíma
Ólafur Ragnar Grímsson ritar hug-
leiðingu um samvinnustarf á Íslandi,
sögu þess, þýðingu og framtíðar-
möguleika. Í tilefni af því að liðin eru
140 ár frá stofnun fyrsta kaupfélags-
ins og 120 ár frá því að Sambandi
íslenskra samvinnufélaga var komið
á fót hugleiðir Ólafur Ragnar afstöðu
nýrra kynslóða til samvinnuformsins:
„Upplýst ung kynslóð nýrrar aldar er í
öllum álfum að ganga í smiðju
samvinnuformsins. Sér það sem
spennandi valkost. Í betri takti við
breytta tíma en gamlar venjur auð-
hyggjunnar.“

»Ólafur Ragnar Grímsson | 2

SAMVINNUHREYFINGIN
140 ÁRASunnudagur 20.02.2022
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140 ára samvinnustarf. Útgefandi: Kaupfélögin. Ábyrgðarmaður: Einar Karl Haraldsson Umsjón: EKH/Innform ehf. Prentun Landsprent ehf.

Ólafur Ragnar Grímsson

Sjálfstæði – Framfarir – Lýðræði

Lærdómar fyrir framtíðina
„Þrasgjörn umræða um fiskikvótann lítur gjarnan fram hjá því að í Skagafirði er kvótinn í eigu félagsmanna
kaupfélagsins, hundraða íbúa í sveitunum, á Sauðárkróki og Hofsósi, í Varmahlíð og víðar. Hrein héraðseign.“

F
yrir röskri öld laut Ísland enn danskri stjórn. Framkvæmdarvaldið
var í höndum konungsins og ráðherra í Kaupmannahöfn. Erlendir
kaupmenn réðu víða versluninni. Sama gilti um siglingar. Dönsk
gufuskip voru tengingin við umheiminn.

Frá dögum Fjölnismanna og Jóns Sigurðssonar var baráttan fyrir
sjálfstæði kjarninn í félagshugsjón Íslendinga. Mörgum fannst miða ærið
hægt. Í áratugi var beitt neitunarvaldi gagnvart frumvörpum frá Alþingi.
Samþykktir um frjálsari verslun, stjórnarbætur og háskóla fengu ekki braut-
argengi í ráðuneytum hinnar dönsku tignar.

Þingeyjarsýslan var alla þessa tíð öflugt bakland forystumanna í sjálfstæðis-
hreyfingu Íslendinga. Bændurnir þar vel lesnir í evrópskum frelsisfræðum.
Ákváðu að taka höndum saman og stofna kaupfélag, ráða sjálfir verslun og
viðskiptum. Slík skipan byggðist á lýðræði. Allir félagsmenn með sama rétt.
Einn maður, eitt atkvæði. Hið nýja form sameinaði sjálfstæði, framfaravilja og
lýðræði.

Næstu árin fylgdu önnur héruð í kjölfarið og í kaupstöðum gerðu verka-
menn slíkt hið sama. Á skömmum tíma varð samvinnuhreyfingin að landsafli,
burðarási í baráttu fátækrar þjóðar fyrir bættum kjörum.

Nýir tímar. Samvinnufélögin í fararbroddi á flestum sviðum. Studd af
stjórnmálaflokkum bænda og verkafólks. Samanlagt fylgi þeirra ríflegur
meirihluti þjóðarinnar. Héruðin urðu í vaxandi mæli eigin herrar í viðskiptum
og verslun, útgerð og fiskvinnslu, landbúnaði og framleiðslu afurða.

Árangur Íslendinga, kjölfestan sem við byggjum á, verður ei skilinn til hlítar
nema þekkja vel sögu kaupfélaganna og samtakanna sem þau mynduðu. Sú
söguskoðun skerpir sýn á mikilvægi lýðræðis. Kaupfélögin voru nefnilega
byggð á vilja fólksins, félagsmanna. Stjórnendurnir þurftu að mæta á deilda-
fundum og standa fyrir máli sínu. Bændur og verkafólk gáfu þeim það stund-
um óþvegið. Aðalfundi Sambandsins sóttu fulltrúar af öllu landinu. Létu í sér
heyra. Kusu stjórn.

Vissulega breyttist eðli valdsins eftir því sem samvinnuhreyfingin varð að

risa á fjölmörgum sviðum atvinnulífsins. Kannski var SÍS á endanum orðið of
stórt. Áttaði sig heldur ekki á breyttum tengslum við bankana og eðli verð-
tryggingar lána sem lögfest var í fyllingu tímans. Sumir stjórnendanna misstu
líka síðustu árin að mestu jarðsambandið sem áður fyrr var líftaugin, virðing-
una fyrir vilja félagsmanna. Gleymdu að gæta jafnan að lýðræðinu.

Í norðlensku héraði naut kaupfélagið þó sterkra róta, fyrirhyggju félags-
manna og forystu sem hélt tryggð við hagsmuni fólksins, sinnti uppbyggingu
og horfði til framtíðar. Byggðarlagið gat áfram treyst á öflugt atvinnulíf.
Haggaðist varla í hruninu. Þökk sé burðarásum kaupfélagsins.

Þrasgjörn umræða um fiskikvótann lítur gjarnan fram hjá því að í Skaga-
firði er kvótinn í eigu félagsmanna kaupfélagsins, hundraða íbúa í sveitunum,
á Sauðárkróki og Hofsósi, í Varmahlíð og víðar. Hrein héraðseign. Væri út-
gerðin alls staðar í samvinnuformi nytu Íslendingar nú þegar raunverulegrar
lýðræðiseignar á kvótanum.

Víða um heim hafa samvinnufélög haldið áfram að dafna. Öflug í Evrópu
og einnig vestan hafs. Bandaríkin eru merkilegur jarðvegur nýsköpunar í sam-
vinnustarfi. Jafnvel fyrirtæki í tæknigreinum, hugbúnaði og fjölmiðlun sækja
fyrirmyndir í kaupfélögin. Gera samvinnu og lýðræði að hornsteinum.

Upplýst ung kynslóð nýrrar aldar er í öllum álfum að ganga í smiðju sam-
vinnuformsins. Sér það sem spennandi valkost. Í betri takti við breytta tíma
en gamlar venjur auðhyggjunnar.

Þegar 140 ár eru frá samkomu bændanna í Þingeyjarsýslu og 120 ár frá
stofnfundi Sambandsins á Ystafelli væri vel þess virði að horfa á ný til lær-
dóma þessarar merku sögu og fordæmanna sem nú má finna í Evrópu, Am-
eríku, Asíu og víðar.

Krafa tímans er enn meira sjálfstæði, réttur almennings og héraða, þjóðar-
innar og samfélags, framfarir á öllum sviðum með lýðræðisreynslu og stjórn-
skipan jafnréttis að leiðarljósi.

Í þessum efnum geymir saga samvinnustarfs á Íslandi og víðar um veröldina
dýrmæta lærdóma. Fjársjóð á vegferð okkar til framtíðar.

Á elleftu stundu hins ellefta dags ellefta mánaðar
ársins 1918, var vopnahléssamningur milli banda-
manna í fyrri heimsstyrjöldinni og Þjóðverja undir-
ritaður í franska bænum Compiègne. Það var því
varla tilviljun, heldur til marks um nýtt og sögulegt
vopnahlé, að samningar milli Landsbankans og
Sambands íslenskra samvinnufélaga um að færa
eignir SÍS í sérstakt eignarhaldsfélag bankans til
úrvinnslu og lúkningar skulda voru undirritaðir
11. nóvember, kl. 11:00 í Austurstræti 11 árið
1992. Þegar upp var staðið tapaði Landsbankinn
ekki á þessum samningi og um 75% af þeim
rekstri og Sambandseignum sem yfirteknar voru
héldu áfram með einum eða öðrum hætti í at-
vinnulífinu undir öðru eignarhaldi.

Jakob Bjarnason viðskiptafræðingur var einn
þeirra sem tóku þátt í að greina heildarrekstur
Sambandsins og meta virði hans á þessum tíma og
stýrði hann úrvinnslu yfirtökunnar fyrir hönd
Landsbankans.

Gjaldþrot, yfirtaka eða úrvinnsla?

„Þegar ég var ráðinn í bankann 1988 atvikaðist
það þannig að mér var falið verkefni við mat og úr-
vinnslu skuldaskilamála hjá bankanum. Fyrsta
stóra verkefnið sem ég vann að var gjaldþrot Ála-
foss, sem var að hluta til í eigu Sambandsins. Þar
var líklega í fyrsta skipti stofnað til sérstaks
rekstrarfélags í eigu banka sem tók yfir allar eignir
þrotabúsins til áframhaldandi úrvinnslu. Þar sem
þetta var líklega í fyrsta skipti sem svona var reynt
hér á landi voru settar þröngar skorður varðandi
þessa yfirtöku af hálfu Seðlabankans. En þarna var

komið ákveðið fordæmi sem átti eftir að nýtast vel
rúmlega ári síðar er Sambandið var gert upp.“

Sambandið var umsvifamesta atvinnufyrirtæki
landsins á tuttugustu öldinni. Það hafði veruleg
áhrif á atvinnuhætti, verktækni, félagsmál og
stjórnmál landsmanna á umsvifatíma sínum, eins
og sagt hefur verið. Að mati Jakobs vantaði yfirsýn
æðstu stjórnenda á þessum fjölþætta rekstri. Sam-
bandið var alls staðar, í iðnaði, útgerð, skipaflutn-
ingum, verslunarrekstri, sjávarafurðasölu, búvöru-
rekstri og heildsölu. Reksturinn hafði verið
brotinn upp í sex sjálfstæð hlutafélög 1990-1991
en Sambandið stundaði enn lántökur eins og ríki í
ríkinu bæði heima og erlendis og studdi við rekst-
ur samstarfsfélaga sinna án þess að þau væru endi-
lega í arðsömum rekstri. Einkum var verslunar-
deild Sambandsins erfiður biti og vöruhúsið
Mikligarður stóra vandamálið. Þrátt fyrir að

Landsbankinn keypti 52% hlut Sambandsins í
Samvinnubankanum var ástandið ósjálfbært.
Hambros banki hafði lýst áhyggjum vegna lántöku
Sambandsins erlendis og óttast var um lánshæfi Ís-
lands í því sambandi. Landsbankinn gaf út ígildi
sjálfskuldarábyrgðar vegna Sambandsins og gerði
upp erlendar skuldir þess til þess að firra vandræð-
um. Í september 1992 blasti greiðsluþrot við Sam-
bandinu og valkostirnir voru gjaldþrot, yfirtaka
eða úrvinnsla skulda í sérstöku eignarhaldsfélagi.

Mikil framsýni ráðandi aðila

„Ég tel að það hafi lýst mikilli framsýni að ráð-
andi aðilar í Sambandinu og Landsbankanum
völdu að fara skuldaúrvinnsluleiðina. Það er sann-
ast mála að við gjaldþrot glatast 40 – 50% af fyrir-
liggjandi verðmætum. Þau hverfa upp í reyk á
brunaútsölum, gufa upp vegna tafa og vandræða í

ákvarðanatöku og valda alls kyns tjóni hjá öðrum
viðskiptaaðilum en þeim sem aðild eiga að gjald-
þrotinu. Niðurstaðan varð sú að 75% þeirra við-
skipta sem Sambandið stóð fyrir átti sér framhalds-
líf, annaðhvort í lífvænlegum félögum eða sem
hluti af félögum sem yfirtóku einstakar einingar.
Það var vel af sér vikið miðað við þau miklu umsvif
sem Sambandið hafði í landinu. Eins og gengur og
gerist hafa svo einhver félaganna sem voru yfirtek-
in og seld aftur horfið af sjónarsviðinu.“

Eignarhaldsfélagið Hömlur vann úr 3 til 4 millj-
arða króna tapsáhættu Landsbankans sem er lík-
lega um 30 milljarðar á núverandi verðlagi.

„Niðurstaðan varð sú, þegar unnið hafði verið
úr málum, tekið til í rekstri og eignir seldar, að þá
tapaði Landsbankinn engu. Þegar málið var gert
upp nokkrum árum eftir að skuldauppgjörið átti
sér stað kom í ljós að Landsbankinn hafði fengið
fyrir sínum skuldum og þeim skuldum sem bank-
inn tók á sig vegna hinna erlendu fjármögnunar-
aðila Sambandsins. Auk þessa fékk bankinn um
3% vexti á skuldastöðuna en þá er ekki allur um-
sýslukostnaður bankans reiknaður inn í dæmið.
En þetta má teljast vel sloppið og stefnan sem tek-
in var samfélagslega ábyrg, eins og sagt er nú til
dags. En auðvitað voru ágreiningur og átök um
þessi endalok Sambandsins sem stórfyrirtækis.
Sumir viðskiptavinir Landsbankans urðu ósáttir
og minnkuðu eða hættu viðskiptum sínum við
Landsbankann í kjölfarið. Það segir sína sögu.“

Klukkan 11, 11.11. í Austurstræti 11

„Viðsemjendur höfðu allan tímann húmorinn í
lagi og það var ágætlega í stíl Sverris Her-
mannssonar bankastjóra og Sigurðar Markús-
sonar, stjórnarformanns Sambandsins, að samn-
ingar skyldu vera undirritaðir kl. ellefu, ellefta
ellefta í Austurstræti ellefu,“ segir Jakob að lokum.
Veldi Sambandsins og mótvægi þess við önnur
stórveldi í viðskiptalífinu var lokið en viðskipti
sem það hafði haft með höndum héldu áfram með
viðunandi hætti.

Valkostirnir 1992 voru gjaldþrot, yfirtaka eða úrvinnsla skulda í sérstöku eignarhaldsfélagi

Landsbankinn tapaði engu á Sambandinu

Morgunblaðið/Ásdís

Jakob Bjarnason stýrði úrvinnslu í kjölfar yfirtöku Landsbankans á Sambandseignum.

„Markmiðið með yfirtöku
Landsbankans á dótturfélög-
um SÍS í skuldauppgjörinu
1992 var að koma í veg fyrir
brunaútsölu á þeim.“
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„Það er stefna Kaupfélags Suðurnesja
(KSK) að eiga meirihluta í Samkaupum
hf. og halda í heiðri samvinnuhugsjón-
ina. Frá þessu verður ekki hvikað jafn-
vel þótt fyrirtækið verði skráð í Kaup-
höllina eins og til umræðu hefur
komið.“ Þetta segir Skúli Þorbergur
Skúlason, stjórnarformaður KSK, sem
er mjög umhugað um framtíð sam-
vinnustarfs í landinu. Hann getur líka
glaðst yfir nærri fjögurra áratuga sam-
vinnustarfi sem hefur meðal annars
skilað sér í þriðju stærstu verslunar-
keðju landsins.

„Þið Suðurnesjamenn
hafið herinn“

Þegar kennarinn Skúli Þorbergur réð
sig til kaupfélagsins 1985 var það enn
viðloðandi sjávarútveg. Verbúð Vestur-
ports í sjónvarpinu lýsir þessu tíma-
skeiði og spurning vaknar hvort hægt
hefði verið að hanga á útgerðinni lengur

líkt og gert var
hjá kaupfélög-
unum á Sauð-
árkróki og Fá-
skrúðsfirði með
góðum árangri.
KSK hafði

keypt Hraðfrystihús Keflavíkur 1955 og
gerði út báta og tvo togara, Aðalvík og
Bergvík, þar til 1988. „Þegar ég kom að
málum þá var þetta erfiður rekstur,
tvenndin frystihús og útgerð til þess að
halda uppi atvinnu í plássinu gekk ekki
vel. Það fóru ekki saman hljóð og mynd
í rekstrinum. Stórar viðgerðir og fjár-
festingar voru þungbærar á sama tíma
sem kvótakerfið var að þróast og komið
verð á skip og veiðisögu þeirra. Meira
að segja í Grindavík, þessu
fyrirmyndar-sjávarútvegsplássi, lentu
menn í að selja frá sér báta. Svo var það
þannig að fyrirgreiðslu til útgerðar og
fiskvinnslu á Suðurnesjum var ekki að
hafa hjá stjórnvöldum og bankastjórum
í Reykjavík á þessum tíma. Við okkur
Suðurnesjamenn var bara sagt: Þið haf-
ið herinn!“

Samfélagslega ábyrg
rekstrarhæfni

Þegar útgerðarsögunni lauk ákvað
KSK að einbeita sér að neytendaverslun
og sú stefnumörkun hefur reynst farsæl.
Verslunarsamstæðan Samkaup var
stofnuð 1988 og rekur nú 65 verslanir
um land allt undir eftirtöldum merkj-
um: Nettó, Kjörbúðin, Krambúð, Ice-
land, Samkaup Strax og Háskólabúðin.
Starfsmenn Samkaupa eru um 1.400.
KSK á 51% í Samkaupum, en Kaupfé-
lag Borgnesinga og KEA ásamt lífeyris-
sjóðunum Birtu og Festi eru meðal
hlutafjáreigenda. Þannig má segja að
eignaraðildin sé félagsleg.

„Það var leitað til okkur um að Sam-
kaup tækju að sér verslunarrekstur víða
úti á landi, t.d. á Ísafirði og fyrir austan.
Stóru verslunarkeðjurnar höfðu ekki
áhuga á að þjónusta nema stærstu sveit-
arfélögin. Þróunin leiddi síðan einnig til
þess að verslunarrekstur KEA varð
hluti af rekstri Samkaupa. Þar með var
stofninn kominn að rekstri samvinnu-
verslunar um allt land að nýju. Forystu-
menn verkalýðshreyfingarinnar fyrir
vestan áttu frumkvæði að því að Sam-
kaup komu að verslunarrekstri á Ísa-
firði. Það væri afar áhugavert ef sam-
vinnustarf myndi ná aftur flugi í þessu
rótgróna félagshyggju- og jafnaðarsam-
félagi. Það hefur þó ekki orðið enn.

Okkar einkunnarorð í þessum rekstri
hafa verið: Viðunandi þjónusta og
rekstrarhæfar einingar. Það er sam-
félagslega ábyrgt að vera með rekstrar-

hæfa einingu. KSK hefur alltaf fjárfest
til langframa og ekki haft áhuga á að
hirða skjótfenginn gróða eða tímabund-
inn hagnað. Það hefur reynst farsælt.“

Tökum mið af alþjóðlegu umhverfi

En hvernig gengur það upp að reka
Samkaup í hlutafélagsformi en telja
þrátt fyrir það að um samvinnurekstur
sé að ræða?

„Kaupfélag Suðurnesja telur tæplega
8 þúsund félagslega eigendur og félags-
svæðið nær nú yfir höfuðborgarsvæðið
líka. Okkar aðalsmerki er varfærni í
fjármálum og traustur fjárhagslegur
grunnur. Kaupfélagið kappkostar að
vera sterkur bakhjarl Samkaupa og
KSK Eigna hf., fasteignafélags sem rek-
ur 30 þúsund fermetra í útleigu á versl-
unar-, þjónustu og skrifstofuhúsnæði.
Við gerum 5 ára áætlanir sem byggjast á
þessum grunnviðmiðum. Áskorunin er
að halda jafnvægi milli félagshyggju og
kapítalisma. Það má vel kalla okkur
samvinnukapítalista. Við gætum okkur
á því að félagshyggjusjónarmiðin sligi
ekki rekstrarsjónarmiðin og að rekstr-
arfólkið gleymi ekki samvinnuhugsjón-
inni. Þar sem best gengur í samvinnu-
rekstri á alþjóðavettvangi eru þessi
sjónarmið bæði vel aðgreind og vel skil-
greind. Sú var ekki raunin hér á Íslandi
á síðustu áratugum fyrri aldar og þess
vegna hallaði undan fæti að mínum
dómi.“

Unga fólkið í Samkaupum
kann á Coop

Skúli hefur mestan hug á að horfa
fram á við og finna samvinnustarfi nýj-
an tilgang og ný svið.

„Enginn man 100 ár aftur í tímann
þegar kaupfélögin og samvinuhreyf-
ingin innleiddu nútímann á Íslandi.
Sumir muna 40 ár aftur í tímann og
rámar í þá tíma þegar baslið var sem
mest á samvinnufélögunum. Þeim
fækkar. Enn ferskari í minni eru þó af-
leiðingar græðgiskapítalismans sem hér
réð ríkjum í þrjá áratugi og féll með
braki og brestum. Mig undrar það svo-
lítið að samvinnulausnir skuli ekki vera
nýttar meira hér á landi sem svar við
þeirri kollsteypu.

Ég tel að samvinnufélög eigi ekki að
vera föst í félagssvæðum eða afmörkuð-
um viðfangsefnum. Þannig sjáum við að
hvert sem litið er í Evrópu og í Banda-
ríkjum þar sem búa um 380 milljónir
manna eru yfir 100 milljónir þátttak-
enda í samvinnufélögum og sumir í
nokkrum samvinnufélögum af ýmsu
tagi sem fást við ólíka hluti. Samvinnu-
félögin eru neytendafélög, framleiðslu-
félög, bankar, tryggingafélög, önnur
starfsmannasamvinnufélög, þau fást við
hátækni jafnt sem leikskólarekstur og
fótbolta. Þannig á þetta að vera. Þátt-
taka, lýðræði og ábati eru kjarninn en
viðfangsefnin eru fjölmörg.“

„Það vekur mér bjartsýni,“ segir
Skúli, „að unga fólkið sem stjórnar
Samkaupum er í miklum og beinum
samskiptum við samvinnuhreyfinguna í
Skandinavíu. Innblásturinn og nýjung-
ar sem verið er að innleiða hjá Sam-
kaupum eiga oft á tíðum uppruna sinn
hjá Coop-hreyfingunni eins og t.d. hið
vinsæla Samkaupa-APP sem skilar 2%
afslætti til félagsmanna af hverjum við-
skiptum og fjölda aukatilboða. Kaup-
félag Suðurnesja er bakhjarl þessara
samskipta. KSK er í gegnum SÍS með
aðild að Euro-Coop, sem eru samtök
samvinnufélaga á neytendasviði í Evr-
ópu. Það er hjálplegt að hægt er á auga-
bragði að ná samtali við helstu stjórn-
endur samvinnufyrirtækja í 20
Evrópulöndum sem eru með yfir 30
milljónir félagsmanna. Það er mikill
framtíðarstyrkur fólginn í þessum sam-
skiptum og það eykur trú mína á fram-
tíð samvinnuviðskipta í okkar landi að
sjá hvernig unga fólkið í Samkaupum
nýtir sér þau.“

Stefna KSK er að eiga
meirihluta í Samkaupum

Samkaup fylgir menntastefnu sem styður starfsfólk til náms í verslunar-
fræðum við Verslunarskóla Íslands og Háskólann á Bifröst að BS-gráðu og
mastersgráðu. Myndin tekin við útskrift úr VÍ.

Skúli Þorbergur Skúlason: KSK hefur
tekið þátt í að þróa Samkaup upp í þriðju
stærstu verslunarkeðju landsins.

Merki Kaupfélags
Suðurnesja

Það mætti kalla okkur í Kaupfélagi Suðurnesja samvinnukapítalista, segir Skúli Þorbergur Skúlason stjórnarformaður

Okkar einkunnarorð í
þessum rekstri hafa ver-
ið: Viðunandi þjónusta og
rekstrarhæfar einingar.

Netverslun eykst nú
hraðfara hjá Sam-
kaupum og nýja Sam-
kaupsappið er vinsælt.
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S-grúppan í Finnlandi er
allt í öllu og talið er að hún
snerti daglegt líf yfir 80%
Finna, enda stendur S-ið
fyrir Finnland (Suomi). S-
grúppan er í eigu við-
skiptavina og saman-
stendur af neti samvinnu-
fyrirtækja á neytenda- og
þjónustumarkaði sem eru
með um 1.800 sölustaði í
Finnlandi. Innan hennar

eru samvinnufyriræki í 19 sjálfstæðum svæð-
iseiningum og saman eiga þau stoðþjónust-
una SOK. Fyrir utan fjölbreyttan verslunar-
rekstur er S-grúppan umsvifamikil í elds-
neytissölu, ferðaþjónustu og hótelrekstri í
Finnlandi og m.a. einnig í Rússlandi og Eist-
landi.

Merki S-hópsins í
Finnlandi

S-grúppan er allt
í öllu í Finnlandi
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Mondragon-samstæðan á Spáni er
ágætt dæmi um hve samvinnufélög
geta verið af mörgu tagi. Hún á rætur
sínar í Baskalandi í félagsstarfi kaþ-
ólska prestsins José Maria Arizm-
endiarrieta í smábænum Mondragón
þar sem hann stofnaði tækniskóla
með ungu fólki upp úr síðari heims-
styrjöld. Starfsmannasamvinnufélagið
var stofnað 1956 og fyrsta fram-
leiðsluvaran var vaxhitari. Það starfar
í samræmi við yfirlýst gildi Alþjóða-
sambands samvinnuhreyfinga um
mannúðlegt viðskiptasiðferði ásamt
þátttöku- og samstöðuviðhorfum.
Mondragon aðhyllist sjö grundvall-
aratriði samvinnustarfs, þar sem gert
er ráð fyrir opnu, lýðræðislegu og
vinnumiðuðu skipulagi, kapítalið er
þjónn en ekki herra og menntun,
launajafnrétti og alþjóðahyggja eru í
hávegum höfð.

Starfsmenn leggja með sér

Hjá Mondragon leggur hver starfs-
maður með sér 2,2 milljónir króna
sem þátttökugjald. Mondragon-
bankinn veitir oftast lán til þessa
gjalds. Mondragon rekur Eroski-
verslunarkeðjunna sem er í hópi
hinna tíu stærstu á Spáni. Starfsmenn
Mondragon nálgast 100 þúsund og
starfsemin er alþjóðleg í yfir 30 lönd-
um. Um 80% af veltunni kemur er-
lendis frá. Mondragon starfar í 257
fyrirtækjum og samvinnufélögum á
fjórum sviðum: fjármálastarfsemi,
framleiðsluiðnaði, smásöluverslun og
þekkingariðnaði. Mondragon hefur í
æ ríkari mæli einbeitt sér að hátækni
á síðari árum og rekur meðal annars
eigin háskóla.

Starfsmannafókusinn er skýr

Hannes Karlsson og Skúli Þorberg-
ur Skúlason hafa sem stjórnarmenn í
SíS kynnt sér rekstur Mondragon.
Þeir eru sammála um að áherslurnar
séu athyglisverðar. Félagið Mon-
dragon starfar til dæmis náið með
sveitarfélögum og félagasamtökum en
eingöngu ef það þjónar hagsmunum
og markmiðum þess. Þegar Mondra-
gon selur frá sér fyrirtæki þá setur
það skilyrði um að það starfi áfram á
svæðinu. Starfsmenn fá vinnu annað

hvort hjá hinu selda fyrirtæki eða inn-
an Mondragon-samstæðunnar.

Valkostur við kapítalísk fyrirtæki

Mondragon hefur verið hyllt sem
valkostur við kapítalísk fyrirtæki og
hagfræðingar eins og Bandaríkjamað-
urinn Richard D. Wolff hafa lofað fé-
lagið fyrir góð laun, áhrif starfsfólks á
stjórnun og kynjajafnrétti. Á hinn
bóginn telur bandaríski samfélgsrýn-
irinn Noam Chomsky að þótt
Mondragon sé valkostur við kapítal-
ismann sé samstæðan umvafin hinu
kapítalíska kerfi og það setji henni
skorður. Frá viðskiptajsónarmiði segir
prófessor Vicenc Navarro í Barcelona
að Mondragon takist vel að ná jafn-
vægi milli hagkvæmni annars vegar og
samstöðu og lýðræðis hins vegar.
Þrátt fyrir allt gangi vel að viðhalda
samvinnuandanum þótt Mondragon
hafi þurft að fást við mikinn vöxt
með því að ráða inn vinnuafl sem
ekki er meðal eigenda og hafi verið
seint að taka við sér varðandi jafnrétti
milli kynja.

Mondragon-samstæðan
í Baskalandi er valkostur

Íslenskir samvinnumenn fyrir framan höfuðstöðvarnar í Mondragón árið 2018 ásamt fulltrúa frá spænska sam-
vinnusambandinu. Frá vinstri Skúli Þorbergur Skúlason KSK, Stefán Guðjónsson Samkaupum, Hannes Karlsson
SÍS, Sigurður Árni Sigurðsson, fyrrum framkvæmdastjóri BÚR og starfsmaður SÍS í Lundúnum, Guðsteinn Ein-
arsson, fyrrum kaupfélagsstjóri KB og loks Daniel Martinez.

Starfsmannasamvinnufélag með starfsemi í yfir 30 löndum

Fyrirtækið starfar í
samræmi við yfirlýst
gildi Alþjóðasambands
samvinnuhreyfinga um
mannúðlegt viðskipta-
siðferði ásamt þátttöku-
og samstöðuviðhorfum.

Mondragon rekur meðal
annars Eroski-verslunar-
keðjuna sem er í hópi
hinna tíu stærstu á Spáni.

Í danska Coop,
sem er leiðandi
á neytenda-
markaði í Dan-
mörku, eru
félagslegir
eigendur 1,8
milljónir og
starfsfólk um
40 þúsund. Fé-
lagar geta bæði
tekið þátt í
ákvörðunum í
sambandi við
heimaverslun
sína og með því að kjósa landsstjórn Coop.
Margir á Íslandi kannast við verslunar-
keðjur Coop í Danmörku svo sem Kvickly,
SuperBrugsen og Dagli’Brugsen.

1,8 milljónir eigenda
í danska Coop

Margir Íslendingar kannast
við Brugsen.

Mynd/Nillerdk

Samvinnuhreyfingin á alþjóða-
vísu er hvað öflugust sem sam-
vinnubankar. Sem dæmi má
nefna stórbanka eins og Crédit
Agricole í Frakklandi sem bæði
er banki og tryggingafyrirtæki,
Rabobank í Hollandi, Migros og
C00P-banka í Sviss, SKOK-
bankann í Póllandi og Cooper-
ative Bank í Manchester á
Englandi. Í Asíu er meðal ann-
ars stórbankinn Noughyuop. S-
bankinn í Finnlandi var fyrsti
svokallaði stórmarkaðsbank-
inn þar en hann byggir meðal
annars á því að afgreiðslustaðir
hans eru í stórmörkuðum sam-
vinnhreyfingarinnar í Finnlandi.

Samvinnu-
bankar eru
víða öflugir

Stjórn Samvinnubanka Þróun-
arfélags kvenna í Mulukanoor
í Karimnagar, Indlandi, fyrir
utan höfuðstöðvarnar.
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Samvinnufélagið Kaupfélag Skagfirð-
inga er eitt elsta fyrirtæki á landinu
og státar af óslitinni rekstrarsögu í
133 ár. Þar af hafa síðustu 30 ár verið
sérlega farsæl og vöxtur félagsins
stöðugur. Í seinni tíð hefur félagið
haft góða rekstrarafkomu, en féð er
nýtt til frekari uppbyggingar á starf-
seminni. KS er matvælafyrirtæki fyrst
og fremst, með mikla starfsemi bæði í
landbúnaði og sjávarútvegi. Hjá fyrir-
tækinu eru í dag um 1.000 stöðugildi
til lands og sjávar og hefur fjölgað
verulega á síðustu árum.

Fyrst og fremst mavælafyrirtæki

Meginstarfsemi félagsins er mat-
vælaframleiðsla á sviði mjólkur-
vinnslu, slátrunar og kjötvinnslu og
útgerðar og fiskvinnslu auk fóður-
framleiðslu. Þessa starfsemi rekur fé-
lagið annaðhvort sem deildir hjá sam-
vinnufélaginu s.s. kjötafurðastöðina
og mjólkursamlagið á Sauðárkróki
eða í dótturfélögum s.s. FISK-
Seafood ehf., Fóðurblönduna ehf. og
Bústólpa ehf. Kaupfélag Skagfirðinga
hefur einnig með höndum marg-
víslega aðra starfsemi sem er þá ann-
aðhvort tengd matvælaframleiðslunni
á einhvern hátt eða sem liður í þjón-
ustustarfsemi félagsins á félagssvæði
KS í Skagafirði. Félagið rekur þannig
umfangsmikla landflutninga, véla-
verkstæði, rafmagnsverkstæði, bif-
reiðaverkstæði, trésmíðaverkstæði,
dagvöru- og sérvöruverslun, bygg-
ingavöruverslun og fleira.

„Í fyrsta lagi höfum við lagt áherslu
á að styrkja grunnstarfsemi félagsins
síðustu áratugina,“ segir Þórólfur
Gíslason kaupfélagsstjóri. „Í stuttu
máli hefur þetta gerst þannig að okk-

ur hefur tekist að auka alla fram-
leiðslu hér í Skagafirði umtalsvert.
Skagfirskir bændur hafa til dæmis
rúmlega tvöfaldað mjólkurframleiðslu
sína á síðustu þremur áratugum.
Sama hefur gerst í kjötframleiðslunni,
þar sem magnið sem er unnið og selt
hefur sex- til sjöfaldast. Hið sama má
einnig segja um sjávarútveginn. Þar
höfum við fimmfaldað veiðar og
vinnslu síðustu áratugi.“

Framleiðsla og þjónusta
haldast í hendur

Stórar framleiðslueiningar eru
grundvöllur þjónustustarfseminnar á
KS-svæðinu. Öflug verkstæði sem
þurfa að halda í við tækniþróunina
gætu ekki þrifist á Sauðárkróki ef
ekki væri fyrir öflugar framleiðslu-
einingar Kaupfélags Skagfirðinga.
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
hefur auk þess byggt upp mjög gott
iðnnám á mörgum sviðum og unnið
náið með KS að því að tæknivæða
skólann og útskrifa sterka einstak-
linga. Matvælaframleiðslueiningar KS
auk Steinullarverksmiðjunnar og öfl-
ugs búskapar til sveita í Skagafirði
eru hryggjarstykkið í allri þjónustu í
sveitarfélaginu. „Það er ekki sjálfsagt
að halda úti þjónustukjarna með á
annað hundrað menntaðra iðn-
aðarmanna á landsbyggðinni,“ bendir
Þórólfur á.

Stærstu umhverfisverkefni í
matvælum

Þegar spurt er hvernig KS hugi að
framtíðinni er athyglinni beint að fjár-
festingastarfsemi félagsins sem helst
snýst um að verkefni sem tengjast eða
hafa möguleika í framtíðinni til að

tengjast starf-
semi félagsins
eða hjálpa því
að þróast. Í
þessum flokki
eru verkefni í
skyrframleiðslu
erlendis, sjó-

flutningastarfsemi og þörungafram-
leiðslu svo eitthvað sé nefnt. Sterkar
framleiðslueiningar eru einnig grund-
völlur nýsköpunar, ekki síst nýsköp-
unar sem tengist betri nýtingu hrá-
efna. Þannig er þegar hafin prótein-
vinnsla úr ostamysu og á þessu ári
hefst etanólvinnsla, einnig úr sama
hráefni. „Þarna verða til nýjar tekjur
sem nema nokkrum hundruðum
milljóna árlega, með nýtingu tækn-
innar, úr hráefni sem áður rann til
sjávar. Í kjöt- og fiskvinnslu skapast
einnig möguleikar þegar magnið
eykst að nýta hráefnið betur. Í leið-
inni verða þessi verkefni ein stærstu
umhverfisverkefni sem sést hafa í

matvælaframleiðslunni á landinu,“
segir Þórólfur.

Verðmætum störfum fjölgar

Eðlilegt er að spyrja hvernig gangi
að fá fólk á „skagfirska efnahags-
væðið“, eins og sumir kalla athafna-
svæði KS, til að vinna störf sem í
auknum mæli krefjast menntunar og
sérhæfingar. „Undanfarin ár er það
frekar húsnæðisskorturinn sem hefur
verið til vandræða heldur en það að
fá fólk á svæðið. En óneitanlega gæti
ríkið beint opinberum störfum meir
út á landsbyggðina til þess að auka
fjölbreytni starfa og skapa nútíma-
fjölskyldum möguleika til að starfa
annars staðar en á höfuðborgarsvæð-
inu,“ segir Þórólfur og bætir við:
„Það má segja að uppbyggingarfasi
hafi staðið í nokkra áratugi. Smátt og
smátt á þeim tíma breytist samfélagið
úr frumframleiðslusamfélagi í sam-
félag þar sem tæknivæðingin breytir
störfunum og gerir þau verðmætari.

Síðustu árin hefur fjölgað í Skagafirði
og mikið er um nýbyggingu íbúðar-
húsnæðis. Það er góðs viti.“

Allir Skagfirðingar
njóta ávinnings

KS gerir ekki greinarmun á íbúum
starfssvæðis síns í vöruverði og við-
skiptum. „Samvinnufélagsformið leið-
ir það á hinn bóginn af sér,“ segir
Þórólfur, „að enginn einstaklingur
tekur fjármuni út úr félaginu heldur
nýtist afkoman til frekari uppbygg-
ingar. Allir íbúar Skagafjarðar njóta
því ávinnings ef vel gengur.“

Félagsmenn eru þeir einstaklingar
sem kjósa að taka virkan þátt í störf-
um félagsins. Félagsdeildirnar eru 12
og afmarkast þær landfræðilega af
gömlu hreppaskiptingunni í Skaga-
firði. Þær kjósa allar árlega sína full-
trúa sem sitja aðalfund félagins og
þar má engin ein deild fara með
meirihluta.

KS skapar Skagafirði sérstöðu

Starfsemi Kaupfélags Skagfirðinga
skapar Skagafirði ákveðna sérstöðu
að því leyti að atvinnulífið í héraðinu
er að uppistöðu til í félagslegu eignar-
haldi. Rekstarleg og efnahagsleg staða
félagsins er mjög góð og bókað eigið
fé í árslok 2022 er um 50 milljarðar
króna. Í Skagafirði hefur gefist vel að
reka samvinnufélag í blandaðri starf-
semi. Kaupfélag Skagfirðinga tekur
alvarlega samfélagslega ábyrgð sína,
bæði í Skagafirði og á landsvísu. Má í
því sambandi nefna að Menningar-
sjóður Kaupfélagsins úthlutar árlega
tugum milljóna til menningarmála og
annarra framfaramála í Skagafirði auk
þess sem félagið styrkir beint skóla-
starf, íþróttastarf og félagslíf um
verulegar fjárhæðir árlega. „Þetta er
hægt af því að eignarhald atvinnu-
starfseminnar er á svæðinu,“ segir
Þórólfur Gíslason kaupfélagsstjóri að
lokum.

Öll framleiðsla í Skagafirði
hefur aukist verulega

Merki Kaupfélags
Skagfirðinga

Þórólfur Gíslason kaupfélgsstjóri hefur haldið um stjórnartauma frá árinu
1988, og byggt upp fjölbreytt félag á sama tíma og mörg önnur kaupfélög
hafa dregið saman seglin, eða hætt starfsemi.

Mynd/hjaltiarna

Síðustu 30 ár í 133 ára rekstrarsögu Kaupfélags Skagfirðinga hafa verið sérlega farsæl og vöxtur félagsins stöðugur

Tvöföldun, fimmföldun og sexföldun framleiðslu
hjá KS á þremur áratugum auk mikillar fjölgunar
verðmætra starfa.

Skagafjörður í töfrabirtu. Ein aðal-
áherslan hjá KS er að auka framleiðni
með því að bæta hráefnisnýtingu og úr
því verða mikilvæg umhverfisverkefni.
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Samband íslenskra samvinnufélaga
(Sambandið, SÍS) var þegar á heildina
er litið umsvifamesta atvinnufyrirtæki
landsins á síðustu öld. Nú hefur það að
vísu stjórn og heimilisfang á Akureyri
en hefur ekki með höndum neina eig-
inlega atvinnustarfsemi. „Segja má að
við séum á hliðarlínunni,“ segir Hann-
es Karlsson, stjórnarformaður SÍS.
„Við höldum til haga sögu og munum
en getum líka verið samstarfsvett-
vangur og regnhlíf fyrir þau kaupfélög
og samvinnufélög sem í landinu eru,
telji þau sér hag af því að vera undir
henni.“

Líklega eru starfandi í dag um 32
samvinnufélög sem eitthvað kveður að.
Þar af eru sex kaupfélög. Kaupfélögin
voru flest um 60 talsins. Þau sem eftir
standa eru öll burðug fyrirtæki með
framtíðarmöguleika þótt ólík séu inn-
byrðis. Meðal annarra samvinnufélaga
má nefna til dæmis Hreyfil og Búseta
en auk þess er í landinu margvísleg
starfsemi í félagslegri eigu, ýmist í
formi sjálfseignarstofnana eða fé-
lagasamtaka.

Fleiri rekstrarform möguleg

„Samvinnufélagsformið hefur mark-
visst verið talað niður á Íslandi,“ segir
Hannes. „Það er í hrópandi mótsögn
við þá staðreynd, að víða um heiminn, í
Evrópu, Bandaríkjunum og í Afríku til
að mynda, er samvinnuhreyfingin í
sókn. Það er eins og tekin hafi verið um
það ákvörðun í ráðuneytum og háskól-

um að hlutafélög og einkahlutafélög
séu einu rekstrarformin sem komi til
greina. Líklega má rekja þetta til þess
að þrot Sambandsins á sínum tíma var
áfall sem skildi eftir sig slæma ímynd.
En skýringin á því var ekki rekstr-
arformið heldur óeining um stefnu og
ákvarðanir sem ekki stóðust nýjar for-
sendur í efnahagslífinu.“

Hannes minnir á að fyrsti kaup-
félagsstjórinn, Jakob Hálfdánarson,
hafi sjálfur rekið einkaverslun við hlið
kaupfélagsins, enda byrjaði Kaupfélag
Þingeyinga fyrst eingöngu sem pönt-

unarfélag. Í hugum brautryðjenda sam-
vinnustarfs, bæði í Þingeyjarsýslum og
á Suðurlandi, var það „lífsþörf manns-
ins“ sem kallaði fram „viðskiptaþörf
manna og samtakavilja“. – „Hagn-
aðarvon einstaklinganna mun traust-
asta félagsbandið í almennum sam-
tökum,“ er haft eftir Jakobi fyrir 140
árum.

Hvar er „lífsþörfin“ fyrir hendi?

Innan samvinnufélaga ræður fjár-
magnið ekki úrslitum, þar hefur hver
félagsmaður eitt atkvæði og viðskipti

milli félagsmanna og félagsins sjálfs
með gagnkvæmum ábata eru með ein-
hverjum hætti kjarninn. „Mér hefur
fundist,“ segir Hannes, „að löggjöfin
um samvinnufélög sé hamlandi og
kannski með öllu óþörf. Það ætti að
nægja að hafa hér almennan félagarétt
en síðan væri rekstrarformið og aðferð-
ir til þess að deila ábyrgð og afrakstri
eins og hverjum líkaði innan marka
reglna og laga um rekstur. Þessu mættu
háttvirtir þingmenn gjarnan huga að.“

Þá er spurning hvort „lífsþörf“ sé
fyrir samvinnufélög á Íslandi í dag.

Hannes bendir á að bændur á um 40
bæjum í Suður-Þingeyjarsýslu hafi ný-
verið sameinast um kaup á áburði til að
ná niður verði eftir rokhækkanir síð-
ustu mánaða. Þessi hópur mun ætla sér
að standa saman að kaupum á ýmsu er
snýr að búrekstrinum. „Kannski eru
Þingeyingar enn á ný að marka tíma-
mót,“ segir Hannes. „Þegar litast er um
í þjóðfélaginu er margt sem stingur í
augun. Af hverju til dæmis unir fólk við
þau vaxtakjör sem bankarnir bjóða? Af
hverju lætur fólk það líða um dal og
hól að bankarnir reka sig ekki lengur á
vaxtamun, þótt hann sé oftast ríflegur,
en byggja reksturinn á þjónustugjöld-
um? Af hverju er hér enginn öflugur
samfélagsbanki? Vantar ekki mótvæg-
isafl? Við þessum spurningum hef ég
ekki svar, en á þessu afmælisári verður
ný spurning sífellt áleitnari: Hvernig
hefðu Þingeyingarnir brugðist við?“

Verðmæt þekking í þróun

Hinn umsvifamikli atvinnurekstur
Sambandsins og kaupfélaganna hefur
með ýmsum hætti fengið framhaldslíf.
Þannig er fyrirtækið Grófargil, sem er
með starfsemi bæði í Reykjavík og á
Akureyri, sprottið upp úr tölvudeild
KEA – Kaupfélags Eyfirðinga Ak-
ureyri. Það er í meirihlutaeigu fjögurra
starfsmanna, m.a. Hannesar, en Sam-
kaup og KEA eru bakhjarlar Gróf-
argils. „Við þjónum meðal annars öll-
um 65 verslunum Samkaupa um land
allt með pappírslausum rafrænum
vörukaupaskráningum í svonefndu
EDI-kerfi, sem eykur hraða, öryggi og
áreiðanleika í öllum viðskiptum. Í
þessu fyrirtæki hefur verið þróuð verð-
mæt þekking sem nýtist víða í atvinnu-
lífinu,“ segir Hannes að lokum.

Hvernig hefðu Þingeyingarnir brugðist við?

Mynd: SkaptiHallgrímsson

Hannes Karlsson, stjórnarformaður Sambands íslenskra samvinnufélaga, telur samvinnulögin óþörf

„Samvinnufélagsformið
hefur markvisst verið
talað niður á Íslandi.“

Hannes Karlsson: Afhverju er hér
enginn öflugur samfélagsbanki?
Vantar ekki mótvægisafl?

„KEA er í dag öðruvísi samvinnufélag
en flest önnur hvað starfsemi þess varð-
ar,“ segir Halldór Jóhannsson sem verið
hefur framkvæmdastjóri hins söguríka
félags síðan 2005. „Hugsanlega má
kalla þetta einhvers konar frávik í ljósi
samvinnusögu hérlendis en það heldur
þó félagsgerð sinni og lýðræðisskipu-
lagi.“

Kaupfélag Eyfirðinga á Akureyri sem
stofnað var árið 1886 var alla síðustu
öld stærsta og fjölþættasta kaupfélagið
á Íslandi en skorti ef til vill sérhæfni á
lykilsviðum til þess að byggja á inn í 21.
öldina. Um aldamótin síðustu var kom-
ið að uppstokkun. Segja má að hún hafi
orðið æði róttæk. Hún fólst í svokall-
aðri fyrirtækjavæðingu. Í stað mið-
stjórnar á fjölþættum starfsþáttum
komu sjálfstæð félög eða dótturfélög
um einstaka starfsþætti. Þau urðu síðan
hluti af Kaldbaki hf. sem varð um stund
athafnasamt félag í kauphallarvið-
skiptum.

Byrjað upp á nýtt

Þegar áhugasvið þeirra, sem stund-
um voru nefndir „hákarlar“ í viðskipta-
lífnu á þessum tíma, fór að snúast um
viðskiptaútrás kaus KEA að einbeita
sér frekar á heimaslóð með áherslur á
héraðsleg umsvif. Er fjárfestingafélagið
Burðarás yfirtekur Kaldbak hf. á árinu
2003 var eignarhlutur KEA í því félagi
orðinn útþynntur en verðmætur engu
að síður. „Þegar hér er komið sögu,“
segir Halldór, „er KEA á ákveðinni
endastöð í sínu umbreytingarferli. Það
situr á umtalsverðu reiðufé, en um eig-
inlegan rekstur er ekki lengur að ræða.
Það var búið að slökkva á samvinnu-

kertinu í þeim skilningi að um þátttöku
og milliliðalaus viðskipti við félagsmenn
var ekki lengur að tefla. Á stuttum tíma
í annars langri sögu var búið að skipta
um tilgang og athafnasvið félagsins. Nú
var ekki um annað að ræða en að byrja
upp á nýtt og það var gert með
áherslum á fjárfestingastarfsemi sem er
vissulega óvenjulegt þegar samvinnu-
félag á í hlut. Við erum meðvituð um
kosti og galla þessa félagsforms á starf-
semi okkar og það hefur m.a. áhrif á
stefnuval og áhættustig. Nafni, útliti og
aðsetri félagsins var breytt til að undir-
strika breytingarnar á félaginu.“

Aðkoma að fyrirtækjarekstri
sem fjárfestir

Félag sem áður hafði með höndum
umfangsmikinn og fjölbreyttan rekstur
fæst nú aðallega við arðsamar fjárfest-
ingar sem miða að því að efla atvinnulíf
á félagssvæðinu sem nær frá Siglufirði
að Bakkafirði. Það má vel kalla þetta
afturhvarf til fyrri gilda kaupfélaganna
um héraðsbundin umsvif og uppbygg-
inu atvinnulífs. „Sem dæmi hefur KEA
komið að stofnun og þróun Jarðbað-
anna í Mývatnssveit og Sjóbaðanna á
Húsavík beint og óbeint. Eignarhlutir
KEA í þessum verkefnum hafa nú verið
seldir og hafa þessi félög alla möguleika
á að eflast og þroskast áfram í höndum
nýrra aðila. Þetta er ágætisdæmi um
það hvernig við vinnum og viljum vinna
eftir núverandi stefnu og áherslum.
Þrátt fyrir þessar héraðslægu áherslur í
okkar starfi gerum við engar aðrar og
minni kröfur um arðsemi verkefna
heldur en aðrir fjárfestar en við eigum
misstóra eignarhluti í fjölda fyrirtækja

hér á okkar félagssvæði. Við vinnum í
nær öllum tilvikum með öðrum fjár-
festum og eigendum fyrirtækja að vexti
og viðgangi þeirra.

Sú spurning hlýtur að vakna hvað fé-
lagsmenn KEA hafi út úr því að vera í
samvinnufélagi sem stundar fjárfest-
ingastarfsemi. Halldór svarar með því
að benda á að óbeint í gegnum fjárfest-
ingar félagsins viðhaldist eða eflist at-
vinnulíf svæðisins með ýmsu móti en
jafnframt getur KEA svarað kalli ef þörf
kemur upp fyrir samvinnustarf á ein-
hverjum sviðum sem gagnast fé-
lagsmönnum með beinum hætti. Það
kostar 500 krónur að gerast félags-
maður og fylgir KEA-kortið félags-
aðildinni. „KEA-kortið er orðið nokk-
urs konar költ á okkar félagssvæði en
uppbygging og markaðssetning þess
hefur gengið framar björtustu vonum
frá því það var sett á laggirnar á sínum
tíma. Við stöndum frammi fyrir breyttu
landslagi á þessu sviði og því fylgja
áskoranir. Um helmingur allra íbúa á fé-
lagssvæði KEA er með KEA-kort sem

félagsmenn og hefur þeim fjölgað úr 7
þúsund í 23 þúsund og erum við lang-
fjölmennasta samvinnufélagið á Íslandi
í dag. Fólk kannast við spurninguna
„Ertu með KEA-kort?“ hér á Norður-

landi þegar viðskiptavinur kemur í búð.
Enda skiptir kortið máli og hefur í för
með sér 400 til 500 milljónir króna bætt
viðskiptakjör á ári fyrir félagsmenn. Það
er í krafti fjöldans sem hægt er að ná
fram afsláttarkjörum af þessu tagi með
samningum við okkar samstarfsaðila.
Þetta eru þeir beinu fjárhagslegu hags-
munir sem félagsmenn hafa af því að
vera í félaginu og þeir hagsmunir eru
umtalsverðir líkt og fjölgun fé-
lagsmanna gefur til kynna.“

Við leggjum mikla rækt við sam-
félagslega ábyrgð og það hefur KEA
gert alla tíð. Á meðan við högnumst af
okkar starfsemi þá veitum við töluverð-
um fjármunum í stuðning við góð mál-
efni en árlega er veitt tugum milljóna til
samfélagsverkefna á félagssvæðinu úr
Menningar- og viðurkenningarsjóði fé-
lagsins. „Þótt KEA hafi með höndum
öðruvísi starfsemi en flest samvinnu-
félög hérlendis þá er það í samtíðinni
með sömu gildin og einkennt hafa sögu
þess alla tíð sem nú telur óslitin 136 ár,“
segir Halldór að lokum.

KEA í 136 ár

Merki félags-
ins var hannað
upp á nýtt.

„Um helmingur allra íbúa á félagssvæði KEA er
með KEA-kort sem félagsmenn og hefur þeim
fjölgað úr 7 þúsund í 23 þúsund. Við erum því lang-
fjölmennasta samvinnufélagið á Íslandi í dag.“

KEA kaus heimaslóð þegar aðrir fóru í útrás, segir Halldór Jóhannsson framkvæmdastjóri félagsins

Nýja „KEA-hornið“
við Glerárgötu á
Akureyri.

Halldór Jóhannsson:
Byrjað upp á nýtt með
áherslu á fjárfestingar-
starfsemi sem er óvenju-
legt hjá samvinnufélagi.
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Þriðjungur Banda-
ríkjamanna er í
samvinnufélögum

Það kemur
mörgum svolít-
ið á óvart en
staðreynd er
það samt að

samvinnuhreyfingin er í hvað
mestum vexti í Bandaríkjunum.
Þriðjungur Bandaríkjamanna er
félagi í samvinnufélögum og fé-
lögin eru um 65 þúsund af fjöl-
breyttasta tagi. Í Afríku og Asíu
er samvinnuhreyfing í örum
vexti og víða í Evrópu stendur
hún traustum fótum.
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„Í grunninn er Kaupfélag Vestur-
Húnvetninga gamaldags kaupfélag
sem sinnir fyrst og fremst verlsun og
viðskiptum á sínu starfsvæði“, segir
Björn Líndal Traustason kaupfélags-
stjóri, sem tók við stjórninni í þessu
113 ára félagi fyrir rúmu ári síðan.
„Kaupfélagið hefur trausta fjárhags-
stöðu og hefur lengst af verið stýrt af
öryggi.“

Hann lítur á reksturinn sem hreint
samfélagslegt verkefni. Markmiðið sé
ekki að græða þótt reksturinn þurfi
að ganga upp, heldur að starfa að

verkefnum sem koma samfélaginu til
góða. Og samvinnufélagsformið
hentar ágætlega að mati Björns
Líndals.

Uppsveifla á Hvammstanga

Kaupfélagið hefur eftir mætti beitt
sér í þágu samfélagsins. Félagið hefur
til dæmis staðið fyrir útgerð og rak
sláturhús í áratugi, stóð fyrir stofnun
bakarís og ýmiskonar annarri starf-
semi. Nú á Kaupfélagið 50% hlut í
Slturhúsı́KVH ehf. á móti KS. Félag-
ið hefur auk þess með höndum vöru-
afgreiðslu fyrir Vörumiðlun. Auk
þess leigir KVH út húsnæði til Fæð-
ingarorlofssjóðs, Selaseturs, Vín-
búðar og hins rómaða veitingastaðar
Sjávarborgar. Starfsemi þessara aðila

hefur reynst vítamínsprauta á
Hvammstanga, þangað hafa flust
verkefni og vel menntað starfsfólk.

„Hér er yfir fjallvegi að fara ætli
fólk sér að eiga viðskipti við stórar
verslunarkeðjur. Það skiptir því
miklu að hafa verslun á svæðinu og
það er í uppsveiflu á okkar mæli-
kvarða. Við þurfum að sinna þörfum
íbúa Húnaþings vestra með dagvörur,
rekstrarvörur og ýmislegt annað. Það
má segja að þetta endurspeglist hjá
okkur í því að kjörbúðin er líka með
föt, leikföng, skó og búsáhöld og
annað slíkt, byggingarvöruverslunin
með sportvörur og heimilistæki og
búvöruverslunin ekki bara með bú-
vörur heldur líka timbur og hverslags
byggingarefni til dæmis.“

KVH gæti látið að sér kveða

Í Kaupfélagi Vestur-Hunvetninga
eru 383 félagsmenn í sex deildum
sem flestar bera gömlu hreppa nöfnin
Fremri-Torfastaðahreppsdeild, Ytri-
Torfastaðahreppsdeild, Þverár- og
Kirkjuhvammshreppadeild og Þor-
kelshólshreppsdeild auk Hrútafjarð-
ardeildar og Hvammstangadeildar.

Björn Líndal, sem áður stjórnaði
Sparisjóði Strandamanna og stýrði
Samtökum sveitarfélaga á Norður-
landi vestra, segir að framtíðarmögu-
leikar KVH kunni að felast í stækkun
viðskiptasvæðisins. „Kaupfélagið er
með góða eiginfjárstöðu og gæti látið
að sér kveða við frekari uppbyggingu
atvinnutækifæra á svæðinu.“

Kaupfélagið starfar í þágu samfélagsins

Björn Líndal Traustason: Það skiptir
miklu að hafa verslun á staðnum.

Í KVH eru 383 félagsmenn í sex deildum sem flestar bera gömlu hreppanöfnin

„Framtíðarmöguleikar
KVH gætu falist í stækk-
un félagssvæðisins.“

Höfuð-
stöðvar
KVH á
Hvamms-
tanga.

Kaupfélag Borgfirðinga er í dag versl-
unarfyrirtæki, sem rekur búrekstr-
ardeild og er hluthafi í Samkaupum
ásamt því að vera eignarhaldsfélag um
fasteignir félagsins. Búrekstrardeildin
hefur vaxið og dafnað undanfarin
misseri, þó svo að bændum fækki og
stóru búin kaupi í vaxandi mæli beint
frá þjónustuaðilum. „Fólk veit nú orð-
ið hvað KB stendur fyrir og í gegnum
netverslunina og auglýsingar á sem
höfða til bænda hefur okkur tekist að
skapa kaupfélaginu sérstöðu. Fólk
hefur gaman af því að koma inn í
verslunina sem er oft lýst sem gam-
aldags kaupfélagi þar sem úrvalið
kemur skemmtilega á óvart,“ segir
Margrét Katrín Guðnadóttir, sem
byrjaði hjá KB árið 2008 sem versl-
unarstjóri og hefur verið kaupfélags-
stjóri síðan 2019.

Dýralæknir í kaupfélagsrekstri

„Það var alls ekki ætlunin að fara
inn á þessa braut,“ segir Margrét
Katrín. „Fjölskylduaðstæðurnar voru
þannig árið 2008 að það var gott að
hafa fasta vinnu. Svo gekk þetta bara
vel og var mun skemmtilegra og fjöl-
breyttara en ég átti von á. Þegar ofan á
bættist að dýralæknirnn fékk bæði
dýra- og frjókornaofnæmi þá var skyn-
samlegra að hörfa úr sveitastarfinu.
Verslunarstjórastarfið vakti svo áhuga
minn á því að bæta við rekstrarþekk-
ingu og því fór ég í MBA-nám sem ég
lauk árið 2018. Samhliða kaupfélags-
stjórastarfinu rekur Margrét litla dýra-
læknastofu í Borgarnesi enda eru
dýralæknar til margs nytsamlegir eins
og dæmin sanna.“

Þegar skammt var liðið af þessari
öld sameinaði KB verslunarrekstur, í
matvöru, rekstri Samkaupa. Nú er
10,4% eignarhlutur KB í Samkaupum

ein stærsta og arðsamasta eign KB í
dag Ein Nettóverslun er rekin í Borg-
arnesi en Samkaup rekur 65 verslanir
á landsvísu. Búrekstr-
ardeildin og skrifstofur KB
eru í eigin húsnæði í Borg-
arnesi, en félagið á einnig
húsnæði Húsasmiðjunnar í
Borgarnesi og Krambúð-
arinnar á Akranesi. Borg-
arland ehf. sem er í eigu KB,
á um 80% af Hyrnutorgi við
Borgarbraut og svo Digra-
nesgötu 4 sem byggt var á
árunum 2018-2019 fyrir veit-
ingarekstur

Gengið á ýmsu í Covid

„Ætlunin var að grípa rútutraffík-
ina og byggja upp fyrsta flokks að-
stöðu fyrir stutt stopp. Food Station
varð til og hefur gengið á ýmsu vegna
Covid-19-faraldursins en nú hefur
reksturinn verið leigður út enda veit-
ingarekstur ekki kjarnastarfsemi KB
lengur. Ísbúðin Huppa er einnig rekin
í húsnæðinu. Allt er til reiðu fyrir
næstu uppsveiflu í ferðaþjónustunni.

Þá eru uppi áform um þemagarð á
vegum Latabæjar á lóð sem er laus við
hliðina og hefur verið eyrnamerkt

þessu verkefni. Verið er
að kynna þessi spenn-
andi áform og leita eftir
fjárfestum.“

Búrekstrardeild KB
hefur aukið vöruúrval
sitt til muna, lagt áherslu
á ráðgjöf við við-
skiptavini og opnað net-
verslun sem sendir vítt og
breitt um landið. Kálfa-

fóður, skrúfur og fuglahús, fatnaður,
gæludýravörur, veiðivörur, verkfæri og
leikföng sem tengjast landbúnaði eru
nokkur dæmi um úrvalið hjá KB sem
kemur mörgum á óvart.

Á daglegu máli bænda

„Við auglýsum á bændamáli í sam-
lesnum auglýsingum á RÚV og reyn-
um að finna kjarngóð íslensk orð og
orð sem að teljast sjaldgæf í daglegu
tali almennings,“ segir Margrét Katr-
ín, „og hikum ekki við auglýsa burð-
arslím, útvíkkunarstíla, amboð og

hálfvita, svo eitthvað sé nefnt. Þessi
orð eru ekki á hvers manns vörum
þótt þau séu í daglegu máli bænda, en
þau skapa okkur sérstöðu.“ Fyrir þá
sem ekki vita eru amboð handverkfæri
og hálfviti í máli bænda mun vera
blikkandi ljós á vinnuvél.

Í dag er staða KB góð þótt Covid-
tímabilið hafi reynt á og framtíðin er
björt fyrir Kaupfélag Borgfirðinga í
Borgarnesi sem er á vaxtarsvæði og
ýmis tækifæri í sjónmáli.

„Það má að sjálfsögðu hafa áhyggj-
ur af stöðu bænda í dag með þeim
hækkunum sem liggja fyrir á rekstr-
arvörum bænda og þeirri samþjöppun
sem að er að eiga sér stað til sveita.
Þátttaka á félagsfundum deilda mætti
líka vera betri, líkt og í öðru fé-
lagsstarfi á Íslandi,“ segir Margrét
Katrín. „Á hinn bóginn er aðalfundur
KB jafnan vel sóttur af fulltrúum allra
15 deilda kaupfélagsins, þar sem
stefna félagsins er mótuð og stjórn
þess kjörin. Félagið var stofnað árið
1904 Félagsmenn eru nú 1854 og
njóta þeir m.a. afsláttarkjara í Sam-
kaupum og í búrekstrardeildinni.“

Tekist hefur að skapa KB
sérstöðu í vöruúrvali

Mynd/GunnhildurLind

Merki Kaupfélags
Borgfirðinga

Aðalfundur KB er jafnan vel sóttur af fulltrúum allra 15 deilda kaupfélagsins

„Við hikum ekki við að
auglýsa amboð og hálf-
vita“, segir Margrét
Katrín Guðnadóttir,
kaupfélagsstjóri KB.

Margrét Katrín Guðna-
dóttir: Framtíðin er björt
fyrir Kaupfélag Borgfirð-
inga í Borgarnesi sem er
á vaxtarsvæði og ýmis
tækifæri í sjónmáli.

Euro Coop er
öflugasta smá-
söluafl Evrópu
þar sem sam-
vinnuhreyf-
ingar í 20 Evrópulöndum koma
saman. Innan vébanda þess eru
7 þúsund samvinnufyritæki, 94
þúsund sölustaðir, 750 þúsund
starfsmenn, 30 milljónir félags-
manna. Samanlögð ársvelta
innan Euro Coop er um 10 þús-
und milljarðar króna.

Euro-Coop
sterkast í Evrópu

Samvinnuhreyf-
ingin á alþjóða-
vettvangi er
miklu sterkari
en fólk almennt
gerir sér grein

fyrir á Íslandi. Þetta á við
bæði um verslunar- og þjón-
usturekstur sem og ýmiskon-
ar framleiðslu- og starfs-
mannafélög. Á heimsvísu eru
um 3 milljónir virkra sam-
vinnufélaga með um milljarð
félagsmanna. Flest eru þau í
Asíulöndum þar sem sam-
vinnuformið er mjög algengt í
stóru sem smáu. Í þremur
Evrópulöndum, Hollandi,
Frakklandi og Finnlandi, er
hlutur samvinnuhreyfingar-
innar í vergri landsfram-
leiðslu milli 10 og 20%. Hið
sama gildir á Nýja-Sjálandi.

3 milljónir virkra
samvinnufélaga í
heiminum
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„Kaupfélagið gerir það að verkum að
kvótinn fer aldrei frá Fáskrúðsfirði,“
segir Friðrik Mar Guðmundsson,
kaupfélagsstjóri og framkvæmdastjóri
Loðnuvinnslunnar hf. Hann kom til
núverandi starfa fyrir rúmum átta ár-
um en var áður meðal annars hjá
Tanga á Vopnafirði enda Austfirð-
ingur.

Viðbótarkvóti fyrir 12 milljarða

„Ég tók við góðu búi og velgengni
undanfarandi ára hefur komið sam-
félaginu og fyrirtækinu til góða.
Hagnaður eftir skatta hefur numið
tæpum 10 milljörðum króna á jafn-
mörgum árum, fjármunamyndun eða
það sem reksturinn hefur búið til af
fjármunum á þessum tíma nemur
tæpum 14 milljörðum, fjárfest hefur
verið fyrir 18 milljarða króna á tíma-
bilinu og þar af hefur Loðnuvinnslan
keypt veiðiheimildir fyrir um 12 millj-
arða króna. Viðbótarkvótinn hefur
það í för með sér að sjómenn okkar
og fiskvinnslufólk skortir ekki verk-
efni. Og samfélagið nýtur góðs af, til
dæmis með því að á þessum átta ár-
um hefur 230 milljónum króna verið
veitt til félagasamtaka á Fáskrúðs-
firði.“

Loðnuvinnslan er meira en nafnið
gefur til kynna. Fyrirtækið rekur í
dag tvö tæknivædd frystihús, annað
fyrir bolfisk og hitt fyrir uppsjávar-
fisk, fiskimjölsverksmiðju og síldar-
vinnslu. „Við erum þeir einu sem

salta síld nú til dags,“ segir Friðrik
Mar.

Um hráefnisöflun sjá uppsjávar-
skipið Hoffell, ísfiskstogarinn Ljósa-
fell og línubátarnir Hafrafell og Sand-
fell. „Það fellur aldrei dagur úr
vinnslunni.“

Loðnuvinnslan rekur einnig frysti-
og kæligeymslu á viðlegukanti og
rúmar hún um 10 þúsund tonn af af-
urðum, svo og véla-, rafmagns- og
trésmíðaverkstæði. Þá kaupir fyrir-
tækið mikið hráefni af erlendum
skipum svo sem loðnu og kolmunna
til vinnslu og bræðslu.

Vaxandi samfélag

„Fáskrúðsfjörður er vaxandi sam-
félag,“ segir Friðrik Mar. „Hér var
fæst um 650 manns kringum hrunið
2008 en hefur fjölgað í 750 íbúa. Það
er verið að byggja íbúðarhús sem er
góðs viti. En við skulum ekki gleyma
því að svæðið nýtur einnig góðs af
starfsemi álversins á Reyðarfirði. Hjá
Loðnuvinnslunni hf. vinna 150-170
manns að jafnaði og þar er um að
ræða afar gott fólk til sjós og lands
með mikla sérþekkingu. Kaupfélagið
er bakhjarlinn í þessu með 350 félags-

menn – helming íbúa. Það starfar
sem eignarhaldsfélag með 83% af
hlutafé í Loðnuvinnslunni. Heima-
menn hafa því bæði tögl og hagldir í
fyrirtækinu gegnum kaupfélagið sem
lýtur lýðræðislegri stjórn.“

Skýr stefna hjá kaupfélaginu

Kaupfélag Fáskrúðsfirðinga var
stofnað 1933 og var í fjölþættum
rekstri. Það hóf útgerð og fiskvinnslu
árið 1953 og átti drjúgan hlut í fiski-
mjölsverksmiðju Loðnuvinnslunnar
hf. sem rekin var á Fáskrúðsfirði á ár-
unum 1994 til 2001. Um síðustu

aldamót var ákveðið að sameina
sjávarútvegsrekstur kaupfélagsins og
Loðnuvinnslunnar undir nafni hennar.

„Stefnan er skýr hjá Kaupfélaginu.
Hún felst í því að halda áfram með
tæknivæðingu vinnslunnar og hagræð-
ingu í húsnæði Loðnuvinnslunnar. Til-
gangurinn er að stuðla að öflugu at-
vinnulífi á Fáskrúðsfirði og tryggja
heimafólki ásættanleg búsetuskilyrði.
Að öllu jöfnu höfum við ástæðu til
þess að líta með bjartsýni fram á veg-
inn,“ eru lokaorð kaupfélgsstjórans
sem jafnframt er framkvæmdastjóri
Loðnuvinnslunnar.

Loðnuvinnslan hefur keypt veiðiheimildir og styrkt stöðu bæjarfélagsins

Kvótinn fer ekkert frá Fáskrúðsfirði
Mynd/ Eðvarð Þór GrétarssonMynd/Friðrik Mar

Mynd/Friðrik MarMynd/Morgunblaðið

Helmingur íbúa er í
kaupfélaginu sem hefur
bæði tögl og hagldir í
Loðnuvinnslunni hf.

Hoffell SU-80 siglir
nýklassað inn
Fáskrúðsfjörð.

Við höfnina í Fáskrúðsfirði er mikið líf þegar fjöldi
norskra skipa bíður löndunar eins og nú í febrúar.

Friðrik Mar Guðmundsson, kaupfélags-
stjóri KFFB, á athafnasvæði Loðnu-
vinnslunnar hf. sem hann stýrir einnig.

Verið að frysta loðnu 14. febrúar sl. í nýrri
uppsjávarvinnslu Loðnuvinnslunar þar
sem vélarnar vinna flest verk.

Samvinnufélög framleiðenda eru
flest sprottin upp úr mjólkur-, kjöt-
og vínframleiðslu.

Kaupfélög neytenda eiga rætur
hjá vefurunum í Rochdale skammt
frá Manchester á Englandi sem
stofnuðu slíkt félag 1844 og mót-
uðu samvinnureglurnar.

Gagnkvæm samvinnufélög þar
sem neytandinn og framleiðandinn
vinna saman eru meðal annars
tryggingafélög af ýmsu tagi og for-
eldrafélög um barnagæslu og leik-
skólarekstur.

Samvinnufélög starfsmanna eru
vaxandi geiri eins og Mondragon-
samstæðan á Spáni ber vott um.
Þetta form er einnig mjög vinsælt
meðal fólks í menningarstarfsemi

og skapandi greinum. Það á sér
einnig gamlar rætur eins og John
Lewis Partnership í Bretlandi ber
með sér, en sú samstæða er 100
ára og er hún í eigu 80 þúsund
starfsmanna. Samvinnurekstur um
félagsleg úrræði er mjög algengur
og snýst um að virkja fólk til þátt-
töku í samfélagi og atvinnulífi, t.d.
með „vernduðum“ vinnustöðum
eða hæfingarstarfsemi.

Orkusamvinnufélög eru mörg í
Þýskalandi, sem eiginlega er
vagga þeirra, og einnig í Hollandi
og Danmörku. Þar tekur fólk sig
saman um að virkja fyrir sitt svæði
eða raforkunetið, t.d. með vind-
myllugörðum eða smávirkjunum af
öðru tagi.

Samvinnufélög eru
af ýmsum toga

Mynd/Nicholas-Doherty

Ekki er óalgengt að vind-
myllugarðar séu reknir
sem samvinnufélög.

24  2022
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LÍFLÍF&&STARFSTARF Varahlu�r i VOLVO
Vinnutæki

Árlegri vetrarmælingu Hafrann- 
sóknastofnunar á loðnu er 
lokið og samkvæmt henni er 
hrygningarstofn loðnu metinn 
904 þúsund tonn en heildarstærð 
stofnsins 1.104 þúsund tonn. 

Mælingarnar fóru fram 
dagana 19. janúar til 2. 
febrúar, með bergmálsaðferð 
á rannsóknaskipunum Árna 
Friðrikssyni og Bjarna 
Sæmundssyni, á göngu loðnu 
austur eftir norðurmiðum og suður 
með kantinum austan lands. Í 
leiðangrinum náðust tvær óháðar 
mælingar á stofninum. 

Stofnstærðin 1.104 þúsund tonn

Samkvæmt upplýsingum á 
heimasíðu Hafrannsóknastofnunar 
segir að þegar tekið er tillit til afla 
fram að leiðangrinum sé stofnstærðin 
1.104 þúsund tonn. Í samanburði var 
hrygningarstofninn í haustleiðangri 
2021 metinn 1.833 þúsund tonn, sem 
leiddi til að ráðlagt var að heildarafli 
var 904 þúsund tonn.

Ráðgjöf í samræmi við aflareglu

Samkvæmt lögum skal lokaráðgjöf 
vera í samræmi við aflareglu sem er 
byggð á tiltækum stofnmælingum. 
Þegar aflareglunni er beitt með 1.833 
og 1.104 tonn sem upphafsstofn 
hermana skilaði það 800 þúsund 
tonna ráðgjöf á yfirstandandi vertíð 
sem er 100 þúsund tonnum minna 
en fyrri ráðgjöf.

Hafrannsóknastofnun lítur svo á 
að mikilvægt sé að gera grein fyrir 
þessum upplýsingum tafarlaust.

Hafís hindraði mælingar

Hafís norðvestan við Ísland kom 
í veg fyrir mælingar á svæði sem 
loðnu hefur mögulega verið að finna 
á og telur Hafrannsóknastofnun 
nauðsynlegt að kanna það svæði 
frekar áður en endanleg lokaráðgjöf 
verður gefin út. 

Leiði sá leiðangur hins vegar ekki 
til hækkunar á mati mun lokaráðgjöf 
væntanlega verða um 800 þús. tonn. 
 /VH

Loðna, Mallotus villosus, er smávax-
inn uppsjávarfiskur sem heldur sig í 
torfum og algeng í köldum og kald-
tempruðum sjó á norðurhveli jarðar. 
 Mynd / seafoodfromcanada.ca

Loðnumælingar Hafrannsóknastofnunar:

Ráðlögð veiði væntanlega 
800 þúsund tonn

Lífræn hreinsistöð

• Fyrirferðalítil fullkomin 
  sambyggð skolphreinsistöð
              
• Uppfyllir ýtrustu kröfur um 
   gæði hreinsunar

• Engin rotþró eða siturlögn
25 ára ábyrgð 

• Tæming seyru á þriggja til 
fimm ára fresti

• Engir hreyfanlegir hlutir

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

Sími 517 2220  -  petur@idnver.is
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UTAN ÚR HEIMI

Útbreiðsla hafíss á norðurhveli sú mesta í 13 ár
Útbreiðsla hafíss á norðurslóðum í 
janúar er sú mesta sem sést hefur 
síðan 2009, eða í 13 ár. Einungis 
tvisvar frá 2005 hefur hafís verið 
meiri, eða í 17 ár.  Nú í janúar var 
hafísinn á Suðurheimsskautinu 
hins vegar sá minnsti sem mælst 
hefur, samkvæmt tölum Arctic 
Data archive System, NIPR.

Ástæða þessarar hröðu hafís
söfnunar á Norðurheimsskautinu 
er að hluta vegna kulda í sumar og 
haust á vestanverðu Norðuríshafinu. 
Hafísinn nú er meiri en mældist á 
árunum 2005–2007 og einnig meiri 
en öll árin frá 2010 til og með 2021. 

Hafís hefur aukist frá 2018

Minnstu útbreiðslu náði hafísinn árið 
2018 frá því gervihnattamælingar 
hófust árið 1981. Síðan hefur ísinn 
verið að aukast. Virðist það vera í takti 
við kenningar sem Páll Bergþórsson 
veðurfræðingur kom fram með fyrir 
nokkrum árum um að við séum að 
sigla inn í kuldaskeið. 
 Lækkandi sjávarhiti við Ísland 
undanfarin ár gefur sömu vísbendingar. 
Það er öfugt við kenningar sem flestir 
hafa haldið á lofti. Framvindan mun 
svo leiða í ljós hvort Páll hafi rétt 
fyrir sér. 

Vísindamenn bíða nú spenntir 
eftir að sjá hvaða áhrif staðan nú hafi 
á útbreiðsluna í mars næstkomandi 
og ísbráðnun í sumar og stöðuna 
þegar ísinn er að jafnaði minnstur í 
september. 

Staða hafíss á norðurhveli nálægt 
meðaltali áranna  

1981–2010

Að meðaltali var umfang hafíssins 
á norðurslóðum um 13,88 milljónir 
ferkílómetrar í janúar síðastliðnum. 
Í lok mánaðarins var hafísinn svo 
vel yfir 14 milljónir ferkílómetra. Er 
staðan á Norðurheimskautinu nálægt 
því að ná meðaltali áranna frá 1981 til 
2010. Hafísinn er þó víða þynnri en oft 
áður enda ekki eins gamall á svæðum 
þegar bráðnunin var mest 2018.

Allt miðað við litlu ísöld

Þó það sé staðreynd að loftslag hafi 
hlýnað að meðaltali á jörðinni í rúma 
öld, þá virðist staðan hvað hafís varðar 
í janúar skjóta dálítið skökku við þá 
ofsafengna umræðu sem verið hefur 
um hamfarahlýnun á undanförnum 
misserum og árum.  Svo mikill ákafi 

hefur verið í þeim málflutningi að 
þess hefur í alvöru verið krafist að 
Íslendingar lýstu yfir neyðarástandi. 

Þessi öfgafulla umræða er öll 
miðuð út frá grunnstöðu sem markast 
af litlu ísöld sem oft er tímasett frá um 
1300 til 1850. Það á t.d. við mælingar 
á hnignun jökla á Íslandi.

Ætla mætti af þeirri umræðu 
að staðan sem var á litlu ísöld 
á norðurhveli sé sérstaklega 
eftirsóknarvert viðmið. Þá voru m.a. 
dæmi um að áin Thames í London 
botnfrysi. Þá voru líka dæmi um 
að hafís hafi verið landfastur allt 
í kringum Ísland, með tilheyrandi 
uppskerubresti, eymd og fæðuskorti.  

Reyndar snúast deilurnar um 
loftslagshlýnun ekki síst um hvort 
sú kenning standist að hlýnun 
loftslags stafi alfarið af uppsöfnun 
koltvísýrings CO2 í andrúmsloftinu 

sem losaður er af mannavöldum, eða 
hvort ástæðurnar séu aðrar.

Um þetta eru vísindamenn ekki 
sammála. Háværustu raddirnar eru 
þar fylgjandi kenningunni um að 
hlutfallslega mjög lítið magn CO2  
í lofthjúpnum (þúsundustu partar  
úr milljón) geti valdið hlýnun 
andrúmsloftsins. 

Miðað við vaxandi hlutfall 
CO2 í andrúmslofti á liðnum árum 
og að það hafi um nýliðna helgi  
19. febrúar, staðið í 418,6 ppm, þá er 
trúlega mjög erfitt að útskýra aukna 
ísmyndun á norðurslóðum. Glíma 
vísindamanna við að sanna kenningar 
sínar er því augljóslega ekki einföld.  

Minni sveiflur á Suðurpólnum 

Þótt hafís hafi verið að aukast á 
norður hveli frá 2018, þá virðist 

hlýnun jarðar ekki hafa valdið 
eins sveiflukenndu ástandi á 
Suðurpólnum. 

Þar hefur ríkt mun meiri 
stöðugleiki en ísinn hefur samt 
verið að hopa. Er hann nú nálægt 
því þegar hann var með minnsta 
útbreiðslu á árinu 2017. 

Áhrif stúlku og drengs á veður

Veðurfyrirbærið La Niña, sem leiðir 
til 35°C kólnunar á austanverðu 
Kyrrahafi, er nú að brotna upp með 
tilheyrandi breytingum á veðurfar 
á Suðurheimskautssvæðinu og upp 
eftir Ameríku og víðar. 

Hafís á Suðurheimskautssvæðinu 
var því með mesta móti yfir 
hausttímabilið á síðasta ári, en fer 
nú minnkandi. 

La Niña merkir stúlka á spænsku 

og andstæða þessa veðurfars 
fyrirbæris er drengurinn, eða El 
Niño, sem leiðir til hlýnunar, 
venju lega í sjö til níu mánuði. 
Líklegt er því að ís muni minnka 
á Suður heimskautssvæðinu á  
næsta ári. 

Athyglisvert er að fyrirbæris 
sem menn nefna hnattræna hlýn
un hefur gætt mun minna á 
Suður  heimskautinu en á Norður
heimskautinu samkvæmt gögnum 
EUMETSAT (Europe an Organi
sation for the Exploitation of 
Meteorological Satellites). Frá 1979 
hefur í raun verið aukin ísmyndun 
á Suður heimskautssvæðinu, 
eða um 310% vetur og sumar á 
meðan flatarmál hafíss á Norður
heimskautinu hefur dregist saman 
á bilinu 1040% vetur og sumar. 

 /HKr. 

Hlutfallsleg þróun ísútbreiðslu á norðurhveli jarðar frá árinu 1978.Hafísinn á norðurslóðum er nú talsvert meiri en verið hefur allt frá árinu 2009. 

Vísindamenn segja Golfstrauminn ýmist vera að hverfa eða stóreflast:

Í ágúst 2021 var Golfstraumurinn sagður vera að stöðvast, 
en var svo sagður öflugri en nokkru sinni í janúar 2022 
Í ágúst 2021 birtist frétt í breska 
blaðinu the Guardian sem fleiri 
fjölmiðlar gripu á lofti um að 
máttur Golfstraumsins í Atlants
hafi væri um það bil að hrynja 
vegna áhrifa af loftslagshlýnun. 
Töldu vísindamenn sig þá 
hafa fundið merki um að Golf
straumurinn væri við það að 
stöðvast og það gæti verið vendi
punktur á þróun loftslags. Sex 
mánuðum seinna, eða í janúar 
2022, sýndu rannsóknir Norð
manna að þessu var þveröfugt 
farið. Golfstraumurinn hafi verið 
að styrkjast verulega. 

Vangaveltur vísindamanna 
um Golfstrauminn eru nátengdar 
loftslags umræðunni á liðnum árum. 
Mörgum varð því hverft við þegar 
vísindamenn sögðu í ágúst 2021 
að vísbendingar væru um að Golf
straumurinn væri að stöðvast. Ef 
rétt væri myndi það hafa alvarlegar 
afleiðingar fyrir búsetu fólks við 
norðanvert Atlantshaf, þ.e. íbúa 
NorðurEvrópu og þar með á 

Íslandi. Hiti á þeim slóðum myndi 
lækka stórlega. 

Rannsóknir vísa hvort í sína áttina

Rannsókn vísindamanna sem greint 
var frá í Guardian í ágúst á síðasta ári 
á uppruna sinn í rannsókn Advancing 
Earth and  space science AGU frá 
því í október 2020. Hún leiddi í ljós 
„nánast algjört tap á stöðugleika 
á síðustu öld“, þ.e. strauma sem 
vísindamenn kalla Atlantic meridional 
overturning circulation (AMOC). Svo 
kom ný rannsókn frá Noregi sem 
vísaði í þveröfuga átt. Allt eru það 
hálærðir vísindamenn sem þarna eiga 
í hlut og kannski  spurning hvorum 
hópnum fólk vill frekar trúa. 

Golfstraumurinn sagður hafa 
styrkst umtalsvert

Þann 24. janúar 2022 birtist svo þessi 
frétt um norska rannsókn og sterka 
stöðu Golfstraumsins. Í fyrirsögn 
sagði þar: 

„Golfstraumurinn verður sterk
ari og hlýrri, hraðar upphitun 
norðurslóða – norsk rannsókn.“ 
Síðan sagði: 

„Þökk sé hlýja straumnum,  Golf
straumnum, eru svæði sem liggja að 
honum, eins og strönd Noregs og 
Kólaskagi Rússlands, með mildara 
loftslag en önnur svæði á sömu 
landfræðilegu breiddar gráðu. Þar 
eru mun hlýrri vetur og aðgengi að 
íslausum höfnum.“

Golfstraumurinn, kerfi heitra 
strauma í NorðurAtlantshafi, 
sem nær frá Flórída til Skandi
navíuskagans, Svalbarðaeyja
klasans og NorðurÍshafsins, 
hefur styrkst umtalsvert, að því 
er sameiginlegur hópur norskra 
vísinda manna hefur ályktað.

„Vatnsflæði hefur aukist nokkuð 
jafnt,“ sagði Lars Henrik Smedsrud, 
prófessor við háskól ann í Bergen 
og fræðimaður við Bjerknes
miðstöðina, við ríkisútvarpið NRK. 
– „Þetta þýðir að Golfstraumurinn 
inn í norðurhöf hefur styrkst.“

30% aukning á hitaflutningi

Niðurstöður norsku vísindamann anna 
gáfu til kynna að hitaflutn ingurinn 
hafi orðið um 30 prósent sterkari. 
Með öðrum orðum, mun meira og 
hlýrra vatn fer norður á styttri tíma.

Þetta leiðir aftur til hlýrra 
loftslags á strönd Noregs, norður
skautseyjum og Kólaskaga Rúss
lands. Veðurfræðistofnun Noregs 
komst að þeirri niðurstöðu að vetur 
í borginni Bodø í Nordlandssýslu hafi 
styst um tvo mánuði.

„Við bjuggumst við auknu 
hitastigi vegna hlýnunar jarðar. Það 
kemur því ekki á óvart að vatnið sem 
rennur norður sé hlýrra. En það er 
samt í raun ekkert sem ætti að benda 
til aukins magnflutnings. Það kemur 
á óvart,“ útskýrði Smedsrud.

Að sögn Smedsrud eru tvær 
líklegar skýringar. Í fyrsta lagi er 
sterkari vindur að þrýsta meiri sjó 
norður og í átt að ströndinni. Samt 
er óvíst hvort sterkir vindar verði 
viðvarandi  í framtíðinni.

„Ef við lítum enn lengra aftur í 
tímann, eða til 1850, blés jafn mikið 
og í dag,“ útskýrði Smedsrud.

Annað er meiri þéttleikamunur á 
vatns massanum sem gerir straum
inn sem ber með sér mikinn massa 
af volgu vatni. Þetta hefur í för 
með sér vítahring þar sem minni ís 
veldur því að meiri hiti frá sjó fer út 
í andrúmsloftið og hraðar því ferlinu.

Ef þessi niðurstaða Norðmanna er 
rétt, sem og sá  hluti í rannsókn AMOC 
sem sýndi áhrif hafsins á að auka 
hita lofthjúpsins á norðurslóðum, 
þá er kannski eðlilegt að leikmenn 
spyrji hvernig vísindamenn skýri þá 
aukna ísmyndun á norðurslóðum 
í vetur. Eitthvað í fregnum af 
þessum andstæðu niðurstöðum 
vísindarannsókna gengur ekki alveg 
upp í hugum leikmanna. 

Sagan sýnir að eldgos hafa 
haft áhrif til kælingar lofthjúpsins 
í gegnum tíðina. Hvergi er þó í 
rannsóknunum minnst á möguleg 
áhrif af margra mánaða eldgosi á 
Íslandi á síðasta ári.  /HKr. 
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15% AFSLÁTTUR Í FORSÖLU

8.542 kr. pr./bréf 

9.324 kr. pr./bréf

BETRI ÁRANGUR MEÐ
JOSILAC íblöndunarefni

Öll verð eru án vsk.
Verð miðast við bréf (150g) 

Eykur fóðurgæði   Betri inntaka   Meiri meltanleiki   Heilbrigðari kýr   Betri afkoma 

Gildir til 31. mars

JOSILAC Ferm - 9.324 kr. - 15% afsl. 7.925 kr. 

JOSILAC Classic - 8.542 kr. - 15% afsl. 7.260 kr. 

NYTJAJURTIRNYTJAJURTIR

Holtasóleyin okkar Íslendinga 
og þjóðarblóm síðan árið 2004 er 
ein einkennisjurta norðurslóða, 
en hana má finna í N-Bretlandi, 
Írlandi, Skandinavíu – auk þess að 
blómstra í fjalllendi í Frakklandi og 
Þýskalandi.

Samkvæmt síðu Náttúrufræði- 
stofnunar Íslands kemur fram að hún 
sé talin góð við ýmsum kvillum, svo 
sem eins og veilu í hjarta, bólgum 
og sárum í tannholdi en af henni 
megi gera te. Gott sé að bæta þá við 
blóðbergi og vallhumli en blóðberg 
er gott við hósta, öngviti og svima 
svo eitthvað sé nefnt og vallhumall 
lækkar blóðþrýsting og ýmsa kvilla 
er fylgja breytingaskeiðinu. 
Þess má geta að vallhumall 
var reyndar þekktur sem 
hrukkubani hér á öldum 
áður –  en talið var að 
andlitsþvottur úr seyði hans 
eyddi hrukkum ...

Reykingar ávallt móðins

Hins vegar það sem 
veldur hrukkum eru 
nú oft reykingar. Má 
ætla að hinir sömu og 
stunduðu slíkt hér á árum áður 
hafi haft það bak við eyrað að tína 
vallhumal við hin helstu tækifæri. 
Einhver snillingurinn tók nefnilega 
til þess bragðs að drýgja reyktóbak sitt 
með muldum blöðum holtasóleyjar. 
Þetta varð móðins og neðstu laufblöð 
blómsins, rjúpnalaufin svokölluðu, 
voru semsé áður þurrkuð og mulin 
til að drýgja reyktóbak. Tíndu menn 
þá gjarnan blöðin er farið var í 
„plöntuhaga“ og sóleyjadrýgt tóbak  
kallað mulningur. 

Nú á tímum reykja menn enn 
ýmislegt, misgáfulegt reyndar, en á 
vefsíðu www.modernfarmer.com má 
finna ýmsar jurtir, flestar þó erlendar, 
sem hægt er að vefja sér í rettu. Hér 
á eftir verður nokkur dæmi tekin þess 
efnis – en lesendur beðnir að fara að 
öllu með gát enda reykingar skaðlegar 
og ekki endilega til góðs að öllu leyti.

Lavender (Lavandula)
Efnasambönd lavenderblóma hafa 

löngum verið þekkt fyrir að draga úr 
streitu, kvíða og auka svefngæði, til 
dæmis við notkun lavenderolíu eða 
í te. Hið sama er upp á teningnum 
þegar jurtin er þurrkuð og reykt. 
Blómakeimur fyllir lungun við 
innöndun og veitir slökun auk þess 
að ef reykt er reglulega – dregur úr 
streitu, kvíða, lækkar blóðþrýsting og 
örvar svefn. 

St. John’s Wort eða Jóhannesarjurt 
(Hypericum perforatum)

Jóhannesarjurt er kunnug sem 
náttúrulækningajurt en hún hefur, 
í læknisfræðilegum tilgangi, 
meðal annars verið notuð gegn 
taugaröskunum og léttvægum kvillum 
sálarinnar.  Vafin og reykt virkar þessi 
planta sem róandi lyf sem dregur úr 
spennu um allan líkamann og bragðið  
er örlítið sætt og beiskt.

Kamilla (Chamaemelum nobile L.) 
Líkt og lavenderblómið er jurt 

kamillunnar þekkt fyrir róandi áhrif 
og er hún er reykt dregur hún úr 
spennu, veitir krampastillandi áhrif 
auk þess að draga úr tilfinningalegu 
uppnámi og kvíða. Nefnt hefur 
verið að neysla hennar á þennan hátt 
auðveldi reykingamönnum að færa 
sig frá tóbaksneyslu þegar verið er að 
reyna að hætta að reykja. 

Mynta (Mentha spp.)
Blöð myntunnar eru gjarnan 

notuð til þess að blanda við aðrar 
jurtir sem reyktar eru, þá til þess að 
milda innöndun ef svo má að orði 
komast. Ef reykt ein og sér bætir 
hún blóðrásina, endurnærir huga og 
auðveldar öndun með því að hreinsa 
lungu og öndunarfæri.

Ólympíukyndill 
(Verbascum olympicum) 

Ólympíukyndillinn finnst nú víða 
hérlendis en líkt og myntan auðveldar 
hann öndun auk þess að milda eymsli 
í hálsi, er slakandi og róandi og því 
góður gegn kvíða.

Jurtir af körfublómaætt  
þekkt kaffibót

Nú, hjá þeim sem una sér við reykingar 
hefur sá vani þekkst að drekka 
kaffi þeim samhliða. Sem tilbrigði 
og  reyndar á tímum þurrðar, hafa 
Íslendingar og reyndar aðrar þjóðir, 
þurrkað fíflarót, mulið og drýgt með 
því kaffið. Jurtir af körfublómaætt, 
þá helst túnfífillinn er þekkt kaffibót, 
en erlendis það sem kallast með réttu 
kaffifífill eða Cichorium intybus.  Víðs 
vegar um heiminn er hefð fyrir því að 
rista, baka og mala ræturnar sem eru 
þá notaðar sem kaffibætir og kallast 
Chicory. Í Frakklandi er til sérstakur 
kaffidrykkur sem er að rúmum 
þriðjungi það sem kallast Ricoré 
sem inniheldur þá rótarmulning. 
Einnig þekkist slíkur mulningur sem 
kaffiviðbót blandað í indverskt síukaffi 
og í hlutum Suðaustur-Asíu, Suður-
Afríku og suðurhluta Bandaríkjanna, 
sérstaklega í New Orleans. 

Í efnahagskreppu þriðja áratugarins 
og seinni heimsstyrjöld meginlands 
Evrópu var Chicory þetta nýtt til hins 
ýtrasta í kaffidrykki. Meira að segja 
á árununum 1976-79 í austurþýsku 
kaffikreppunni var þess til viðbótar 
þurrkaðar og malaðar sykurrófur 
og rúgur og því blandað saman við 
kaffitíund eða svo og úr því varð 
drykkur kallaður Mischkaffee eða 
Kaffiblanda. 

Sveppakaffi nútímans

Nú á dögum hefur hins vegar 
komist í tísku svokallað sveppakaffi 
sem þykir vera hinn sérlegasti drykkur 
vellíðunar og einbeitingar og stuðla 
að ótakmarkaðri heilastarfsemi. 
Samsetning þess var gerð eftir rannsókn 
jurta- og sveppasérfræðings nokkurs 
sem setti saman blöndu venjulegs 
kaffis og dufts lækningasveppa á 
borð við Chaga, Cordycepls, Reishi, 
Lions mane og Turkey tail. Kaffi þetta, 
undir nafninu Four Sigmatic, má að 
sjálfsögðu finna hérlendis í búðum 
á borð við þær er standa fyrir andliti 
heilbrigðis og hreysti.  

Rétt er að geta þess að ekki þykir 
góð hugmynd að tína sveppi til neyslu 
án þess að vita áhrif þeirra og skiptir 
þá litlu hvort hugmyndin er að reykja 
afurðina eða nýta sem kaffimulning. 
 /SP

Kaffibætir & Mulningur
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Yfirbyggt reiðgerði sem reist var í 
hesthúsahverfinu Breiðholti ofan 
Akureyrar hefur vakið mikla 
lukku meðal þeirra sem þar 
halda hross. Hestamannafélagið 
Léttir kostaði smíði gerðisins, 
efniskostnaður var um 7 milljónir 
króna, en gerðið er um 200 
fermetrar að stærð.

Sjálfboðaliðar í Létti lögðu fram 
mikla vinnu við smíðina. Öllum 
félagsmönnum býðst að nýta gerðið 
endurgjaldslaust og hafa hestamenn 
óspart nýtt sér þennan möguleika 
en fyrir tilkomu þess var engin 
aðstaða innandyra fyrir hestamenn 
í hverfinu.

„Það er mikil og almenn 
ánægja með reiðgerðið og má 
segja að andinn í hverfinu hafi 
lyfst í hæstu hæðir,“ segir Svanur 
Stefánsson, sem sæti á í stjórn 
Hestamannafélagsins Léttis á 
Akureyri. 

„Fólk var með hross sín í eigin 
girðingum á klaka og svelli og 
það er alls ekki boðleg aðstaða 
til að þjálfa hross. Þetta reiðgerði 
hefur gert heilmikið fyrir hverfið 
og óhætt að fullyrða að það er 
vel nýtt. Nánast alltaf er einhver 
að nota það frá morgni fram eftir 
kvöldi og aldursbilið er breitt, hér 
eru krakkar niður í 9 ára og fólk 
komið yfir sjötugt.“

Breiðholt er annað af tveimur 
hesthúsahverfum á Akureyri og það 
eldra. Þar eru um 100 hesthús og 

mikill fjöldi hesta. Það er fullbyggt 
og þegar svo var komið var annað 
hverfi byggt upp í Lögmannshlíð. 
Þar eru nú öll ný hesthús byggð og 
þar er reiðhöllin staðsett og mikið 
nýtt. Svanur segir að Breiðhyltingar 
noti reiðhöllina vel, en það kosti 
smá bras að fara yfir, með hross í 
kerru eða ríðandi ef þau eru tamin. 
„Þetta reiðgerði gerir mikið fyrir þá 
sem eru með hross í tamningu og 
þjálfun,“ segir hann, en reiðgerðið 
var tekið í notkun í lok síðastliðins 
árs.

Góður kostur

Svanur segir að ýmsar vanga
veltur um inniaðstöðu á 
Breiðholtssvæðinu hafi verið meðal 
hestamanna áður en reiðgerðið var 
reist. Rætt hefði verið um að byggja 
reiðskemmu sem vissulega hefði 
verið góður kostur en dýrari. 

Segir Svanur að yfirbyggða 
reiðgerðið hafi orðið fyrir valinu 
en ekki þarf að greiða af slíku gerði 
gatnagerðargjöld og fasteignagjöld 
og því umtalsvert ódýrara í rekstri 
en skemma. „Menn voru líka að 
hugsa um að þetta kæmi ekki um of 
við pyngju hestamannafélagsins,“ 
segir Svanur og telur að reiðgerðið 
sé góður kostur.

Allir vildu taka þátt

Hafist var handa við að reisa gerðið 

síðsumars og sá félagið um að greiða 
efniskostnað, en fjöldi sjálfboðaliða 
tók þátt í byggingaframkvæmdum. 

„Það voru allir boðnir og búnir 
að leggja hönd á plóg, sáu fyrir 
sér að nýta gerðið þegar það væri 
komið upp og vildu eiga sinn þátt 
í verkinu. Þeir sem ekki lögðu til 
vinnu með hamar og sög mættu með 
kaffi og kleinur. 

Stemningin var þannig að allir 
vildu vera með og taka þátt. Það var 
svo gaman að sjá hvað mikil gleði 
fylgdi þessu verkefni, menn voru 
ánægðir með að hittast og vinna 
að einhverju uppbyggilegu,“ segir 
Svanur. „Þetta verkefni þjappaði 
mönnum saman.“

Nánast alltaf í notkun

Seglið var sett yfir skömmu fyrir 
jól og þá var mikil og góð mæting, 
enda verkefnið á lokametrum.

„Við náðum að klára þetta verk
efni og opna reiðgerðið skömmu 
fyrir áramót og það er engu logið 
þegar ég segi að gerðið er nánast 
alltaf í notkun. 

Það er mikill munur yfir 
harðasta veturinn þegar allt er á 
kafi í snjó eða svell og klaki yfir 
að geta komist aðeins inn fyrir 
á þurrt og gott undirlag. Þetta 
skiptir okkur sem erum með hross 
í Breiðholtshverfi miklu máli og 
hefur jákvæð áhrif á stemninguna,“ 
segir hann.      /MÞÞ

Hestamannafélagið Léttir á Akureyri:

Yfirbyggt reiðgerði tekið í notkun 
við almenna ánægju

Yfirbyggða reiðgerðið í Breiðholti hefur slegið í gegn, það er nánast í notkun 
frá morgni fram á kvöld alla daga.

Svanur Stefánsson í stjórn Hestamannafélagsins Léttis og Blær frá Sigríðar-
stöðum. Að baki þeim sést í reiðgerðið sem slegið hefur í gegn meðal þeirra 
sem halda hross í hesthúsahverfinu Breiðholti ofan Akureyrar.  Myndir / MÞÞ

Íbúðarhúsnæði hefur verið byggt 
af kappi í Húnaþingi vestra 
undanfarin ár, en þrátt fyrir það er 
mikil uppsöfnuð þörf þegar kemur 
að framboði á íbúðarhúsnæði í 
sveitarfélaginu. Framboð af lóðum 
er gott þó svo mörgum lóðum hafi 
verið úthlutað. 

Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir 
sveitarstjóri segir að vegna mikillar 
eftirspurnar eftir íbúðarhúsnæði 
nú hafi sveitarstjórn samþykkt 
tímabundna heimild til að fella 
niður gatnagerðargjöld á níu lóðum 

á Hvammstanga og tveimur á 
Laugabakka. Íbúum í Húnaþingi 
vestra hafi fjölgað stöðugt síðustu 
ár og bendi allt til að framhald verði 
þar á. Næg vinna sé í sveitarfélaginu 
en tímabundinn húsnæðisskortur geti 
haft áhrif.  

Uppsöfnuð húsnæðisþörf

Nýverið samþykkti Húnaþing 
vestra húsnæðisáætlun fyrir 
sveitarfélagið, en hlutverk slíkra 
áætlana er að draga upp mynd af 

því hver staða húsnæðismála sé í 
sveitarfélögum, greina framboð 
og eftirspurn eftir margvíslegum 
húsnæðisformum og setja fram áætlun 
um á hvern hátt sveitarfélagið ætlar að 
mæta húsnæðisþörf, bæði til lengri og 
skemmri tíma. 

Mikil uppsöfnuð húsnæðisþörf 
er í Húnaþingi vestra og kemur 
hún ekki fram í áætluninni, að sögn 
Ragnheiðar Jónu. Gert er ráð fyrir 
að uppsöfnuð þörf sé um það bil  
sex íbúðir umfram áætlunina. Fram 
kemur í áætluninni að 13 íbúðir eru 

í byggingu í sveitarfélaginu, þær eru 
bæði á  Hvammstanga og í sveitunum. 
Áframhaldandi uppbygging er fram 
undan  og stefnt er á að byggja fjórar 
íbúðir í samvinnu við Bríet á árinu 
2022. „Miðað við núverandi þörf mun 
það ekki nægja til að koma á móts við 
hana,“ segir hún.   

Nú í upphafi árs úthlutaði 
byggðarráð fjórum lóðum undir 
íbúðarhúsnæði og fyrr í vetur 
var þremur lóðum úthlutað undir 
íbúðarhúsnæði svo óhætt er að segja að 
uppbyggingin haldi áfram á þessu ári.  

Byggt við grunnskólann

Fjölgun fólks í sveitarfélaginu kallar 
á sterkari innviði að sögn Ragnheiðar 
Jónu sem nefnir að nú standi yfir 
framkvæmdir við Grunnskóla 
Húnaþings vestra þar sem verið er 
að byggja rúmlega 1200 fermetra 
viðbyggingu.  

Hluti byggingarinnar var tekinn í 
notkun á liðnu hausti, en þar er eldhús, 
fjölnota salur, frístund, skrifstofur og 
Tónlistarskóli Húnaþings vestra. Lokið 
verður við bygginguna á komandi 

Húsnæðisáætlun fyrir Húnaþing vestra samþykkt: 

Næg vinna í sveitarfélaginu 
en vantar fleiri íbúðir

Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir, 
sveitarstjóri í Húnaþingi vestra.

Alls eru 13 íbúðir í byggingu í sveitarfélaginu og þær eru bæði á Hvammstanga og í sveitunum.  Myndir / Aðsendar 
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— München - perla Bæjaralands —
17. - 21. ágúst | Sumar 11b
Fararstjóri: Íris Sveinsdóttir

München er einstaklega heillandi borg og sér í lagi á þessum 
árstíma þar sem allt er í blóma og borgin iðar af mannlífi. 
Við skoðum helstu staði borgarinnar og förum í áhugaverða 
dagsferð um Alpahéraðið Allgäu að Neuschwanstein höllinni 
sem er ein stórfenglegasta höll Evrópu. Í þessari ljúfu ferð 
gefst nægur tími til að skoða München á eigin vegum og 
er m.a. hægt að fara í hrífandi hjólaferð með leiðsögumanni 
meðfram ánni Isar, líta inn á söfn borgarinnar eða bara njóta 
þess að vera til og horfa á mannlífið frá útikaffihúsum.

Verð: 179.900 kr. á mann í tvíbýli. 
Mjög mikið innifalið!

Bókaðu núna á baendaferdir.is
Sími 570 2790 | bokun@baendaferdir.is | Síðumúla 2, 108 Reykjavík

Styrkir úr Landbótasjóði 
og Bændur græða landið

Búið er að senda niðurstöður styrkveitingar/
úthlutunnar ársins til allra þátttakenda í 
verkefnunum Bændur græða landið og 

Landbótasjóði með rafrænum hætti.

Ef einhverjir eru ekki búnir að fá niðurstöðu 
í hendur þá geta viðkomandi haft samband 

við héraðfulltrúa Landgræðslunnar, 
hver á sínu svæði.

land.is

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

• Stuttur afhendingartími
• Hágæða íslensk  

framleiðsla
• Val um fjölda lita í 

RAL-litakerfinu
• Vindstyrktar hurðir

Bílskúrs- og iðnaðarhurðir

Iðnaðarhurðir

Iðnaðarhurðir með gönguhurð

Bílskúrshurðir

Hurðir í trékarma

Tvískiptar hurðir

Smíðað eftir máli

Fyrsta flokks þjónusta og ráðgjöf

vori og bætast þá við skólastofur og 
vinnuaðstaða kennara. „Með tilkomu 
byggingarinnar verður öll aðstaða til 
skólastarfs orðin til fyrirmyndar.“  

Ragnheiður Jóna bendir á að 
mikilvægt sé að bregðast við 
bæði uppsafnaðri þörf og einnig 
framtíðarþörf fyrir húsnæði 
í sveitarfélaginu, einkum á 
Hvammstanga, sem sé þjónustukjarni 
Húnaþings vestra.  

Fjölbreytt atvinnulíf stuðlar að 
jákvæðri byggðaþróun 

Helstu atvinnuvegir í héraðinu 
eru landbúnaður og þjónusta. 
Fæðingarorlofssjóður er staðsettur 
á Hvammstanga, einnig er öflugur 
rannsóknaklasi þar sem Selasetur 
Íslands, Háskólinn á Hólum, 
Náttúrustofa Norðurlands og 
Hafrannsóknastofnun stunda 
rannsóknir. 

Ferðaþjónusta hefur vaxið 
síðustu ár með margvíslegum 
afleiddum störfum sem skapar 
fjölbreyttara atvinnulíf og laðar að 
fleira fólk. Borgarvirki, Hvítserkur 
og Kolugljúfur hafa aðdráttarafl 
og þá er öflug selaskoðun í boði í 
sveitarfélaginu.  

Fjölbreytt atvinnulíf stuðlar að 
jákvæðari byggðaþróun

Fjöldi lítilla fyrirtækja í þjónustu og 
iðnaði er hlutfallslega mikill miðað 

við íbúafjölda og er Húnaþingi vestra 
mikilvægur þar sem rétt er að nefna 
prjónastofuna Kidku sem framleiðir 
hágæða prjónavöru.   „Fjölbreytt 
atvinnulíf stuðlar að jákvæðri 
byggðaþróun,“ segir sveitarstjórinn 
og bendir á að á Hvammstanga sé 
sláturhús, verslun, ýmiss konar 
iðnaður og heilsugæslustöð. 
Mikið sé um sjálfstætt starfandi 
verktaka á svæðinu enda þjónusta 
af margvíslegu tagi stór þáttur í 
atvinnustarfseminni. 

Nýlega var skrifstofusetur 
tekið í notkun á Hvammstanga og 
er sveitarfélagið í samstarfi við 
Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi 
vestra í viðræðum við stofnanir um 

fjarvinnslustörf. „Það er því enn 
meiri þörf á að sinna uppbyggingu 
húsnæðis af krafti því áhugi fyrir 
samstarfinu er fyrir hendi,“ segir 
Ragnheiður Jóna. Sveitarfélagið 
hefur lokið ljósleiðaravæðingu 
í dreifbýli og er um 60% íbúa á 
Hvammstanga með ljósleiðara sem 
gefur tækifæri til uppbyggingar á 
fjölbreyttri atvinnustarfsemi. 

„Íbúar sveitarfélagsins hafa 
tekist á við margs konar áskoranir 
síðastliðin ár og hafa staðið það af 
sér með samstöðu og framsýni. Unga 
fólkið er að snúa heim og vill búa sér 
framtíð í sveitarfélaginu. Framtíðin 
er því björt í Húnaþingi vestra,“ segir 
sveitarstjórinn.    /MÞÞ

Uppsöfnuð þörf á íbúðum í Húnaþingi vestra er meiri en fram kemur í áætluninni, eða um það bil 6 íbúðir.

Nú í upphafi árs úthlutaði byggðarráð fjórum lóðum undir íbúðarhúsnæði 
og fyrr í vetur var þremur lóðum úthlutað undir íbúðarhúsnæði svo óhætt 
er að segja að uppbyggingin haldi áfram á þessu ári.  
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Nýtt eða nýlegt hugtak, „framandi 
ágeng tegund“, sem kemur fyrir 
í lið 8H í samningi Sameinuðu 
þjóðanna um „lífbreytileika“ er 
nú með óvægnum hætti dregið inn 
í umræðu um skógrækt af þeim 
sem vilja stöðva raunhæfa ræktun 
trjáa til nytja á Íslandi. Óljós 
og ruglingsleg notkun hugtaka 
einkennir umræðuna.

Hugtakið framandi ágeng tegund 
(á ensku í samningnum „invasi-
ve alien species“) er gildishlaðin 
nýsmíð sem vekur hugboð um og 
hvetur til neikvæðrar afstöðu til við-
komandi tegundar. Allar gerðir lífs 
frá bakteríum til spendýra eru undir. 
Sú undantekning er á þessari reglu 
að maðurinn og búsmali hans er 
ekki talinn með í ráðleggingum um 
viðbrögð. Vandinn sem skilgreindur 
er í lið 8H í samningnum er eink-
um tilkominn vegna meðvitaðs og 
ómeðvitaðs flutnings tegunda milli 
landa sem talinn er valda tilteknum 
skaða. Reyndar býr íslensk tunga 
yfir nokkrum orðum og hugtökum 
sem vekja svipaðar hugrenningar og 
„framandi og ágeng“. Algengast er 
orðið illgresi sem mun fyrst koma 
fyrir á prenti í Guðbrandsbiblíu. 
Á öðrum norðurlandamálunum og 
t.d. þýsku er þessum plöntutegund-
um ekki ætlað illt innræti en hlut-
lausu neitunarforskeyti u-(gräs) og 
un-(Kraut) skeytt framan við orð 
um nytjategund og þannig komið 
til skila að viðkomandi tegund sé 
óvelkomin á vaxtarstað, sé ekki 
nytjaplanta. Hlutlaus lýsing á ill-
gresi er planta á röngum stað séð 
frá sjónarhóli ræktandans.

Lok er norrænt orð yfir illgresi

Frá landnámi og langt fram eftir 
öldum lifði þjóðin mest á beitarbú-
skap og öflun vetrarfóðurs á engjum 
eða litlum ábornum túnum. Þetta 
kann að vera ástæða þess að gott 
og gilt orð fyrir illgresi glataðist en 
það er orðið lok. Orðið kemur fyrir 
í orðasambandinu „að fara sem lok 
yfir akur“. Það kemur fyrir bæði í 
Orkneyingasögu og Fóstbræðrasögu 
og lýsir því annars vegar þegar 
Rögnvaldur Kali Kolsson jarl fór 
með ófriði um Orkneyjar til að ná 
þar aftur völdum að lokinni herferð 
til Landsins helga og hinsvegar 
ófriði þeim sem stafaði af þeim 
fóstbræðrum Þorgeiri Hávarðsyni 
og Þormóði Kolbrúnarskáldi 
þegar þeir dvöldust sumarlangt á 

Ströndum. Á Skáni í Svíþjóð not-
ast menn enn við þetta orð, „luk“, 
fyrir illgresi og það að ráðast að því 
með arfasköfu er lýst með sögninni 
að „lukra“. Allir ræktendur kann-
ast við ónot sem fylgir mikilli og 
oft hraðri innrás illgresis þar sem 
ræktandi ætlaði einungis fallegum 
blómum eða nytjaplöntum að vaxa. 
Þar sem íslensk þjóð stundaði lengi 

vel enga jarðrækt og nánast enga 
ræktun plantna í garðrækt tapaðist 
skilningur á orðinu lok en orðatil-
tækið breyttist í að fara sem „logi 
yfir akur“. Engin önnur norræn þjóð 
notar slíka myndlýsingu um eitthvað 
óvelkomið sem dreifist hratt. Eldur í 
sinu hefur sömu merkingu um hraða 
og óvelkomna yfirferð óværu eins og 
lok yfir akur. 

Orðið illgresi truflar reyndar 
marga þar sem það gefur til kynna 
að viðkomandi planta sé illa innrætt 
sem gengur ekki alveg upp miðað 
hugmyndir okkar um sálarlíf plantna. 
Hafsteinn Hafliðason garðyrkju-
fræðingur hefur því stungið upp á 
forskeytinu ama þar sem amagróður, 
amagresi eða amaplanta er greinilega 
ræktendum til ama. Hughrifin snúa 
því að okkar afstöðu en ekki ætlaðri 
skaphöfn viðkomandi plantna. 

Þessi langi aðdragandi að stuttri 
grein er settur hér fram til að skýra 
undrun mína á viðbrögðum sumra 
við hinni nýju skilgreiningu á ill-
gresi, „framandi ágeng tegund“, 
sem er að finna í tölulið 8H í samn-
ingi Sameinuðu þjóðanna um fjöl-
breytileika lífsins sem Íslendingar 
gerðust aðilar að árið 1993. Einkum 
er það þó afstaða nokkurra ákafa-
manna hér á Fróni sem keppast nú við 
að benda á nytjategundir í skógrækt 
og krefjast þess að þeim verði fargað 
í nafni óska um viðhald „líffræði-
legrar fjölbreytni“. Þykir reyndar 
mörgum að sleppa mætti þeim hluta 
hugtaksins sem vísar til fræða. Orðið 
lífbreytileiki vísar til einkenna lífsins 
en ekki fræðanna.

Þessi skilningur á samningnum 
er nú nýverið notaður til að reyna 
að hamla gegn nytjaskógrækt á 
Íslandi. Ekki verði ráð nema í tíma 
sé tekið til að verja stöðu Íslands sem 

trjásnauðasta ríki Evrópu en hér nær 
skógarþekja ekki tveimur prósentum 
og er þó miðað við meðalhæð trjáa 
sem ná yfir tvo metra en víðast hvar 
annarstaðar er miðað við fimm metra 
meðalhæð. Rétt er þó að geta þess að 
Mónakó og Vatíkanið munu skáka 
okkur í þessu tilliti. 

Það vekur sérstaka athygli að 
Landgræðslan (áður Landgræðsla 
ríkisins) sem rekur uppruna sinn til 
laga sem sett voru um skógrækt virð-
ist hafa sett það á stefnuskrá sína að 
rétt sé að vara sérstaklega við ræktun 
helstu trjátegunda og kvæma sem lík-
leg eru til að skila einhverjum nytj-
um. Nú í haust brá svo við að í aðal-
fréttatíma Ríkisútvarpsins var boðið 
upp á langt viðtal við sérfræðing við 
stofnunina sem lýsti því sem mikilli 
skelfingu að ræktuð væri hér furu-
tegundin stafafura. Tegundin væri á 
góðri leið að leggja stóran hluta gróð-
urlendis landsins undir sig og eyða 
þannig þeim fátæklega lífbreytileika 
sem hefði borist til landsins eftir 
ísöld. Talin voru upp nokkur lönd þar 
sem stjórnvöld væru þeim íslensku 
árvökulli og væru nú þegar tekin til 
við að hemja ræktun þessarar tegund-
ar. Til frekari áréttingar staðhæfði 
sérfræðingurinn að stafafuran væri 
„ágeng á heimsvísu“ sem væntanlega 
setur kvaðir á íbúa Norður Ameríku 
þar sem tegundin er landlæg að taka 
nú vélsagir sínar til aukinnar notkun-
ar. Skömmu síðar birtist svo grein í 
Kjarnanum eftir prófessor í plöntu-
vistfræði við Háskóla Íslands þar 
sem tekið var undir mat sérfræðinga 
hjá Landgræðslunni og kveðið enn 
sterkar að orði um ógnir þær sem 
þjóðarinnar biði ef ekki yrði látið af 
ræktun stafafuru og þá væntanlega 
ráðist í útrýmingu þeirra skóga þar 
sem tegundin hefur verið gróðursett. 
Var ógninni lýst þannig að hún væri 
síst minni en slæmar afleiðingar af 
hamfarahlýnun sem spálíkön gera 
ráð fyrir. Undir lok greinarinnar var 
svo látið að því liggja að sitkagren-
ið sem er ein öflugasta trjátegund-
in til timburframleiðslu á Íslandi 
væri einnig varhugaverð í íslenskri 
náttúru. Auk starfsmanna hafa tveir 
fyrrum stjórnendur Landgræðslunnar 
til langs tíma skrifað greinar bæði í 
Morgunblaðið og Bændablaðið þar 
sem sterklega er varað við ræktun 
stafafuru á Íslandi. Í þessum grein-
um er tekið fram að sitkagrenið sé 
ekki síður varhugavert en stafafuran 
og barrtré almennt uppnefnd með 
heitunum „villibarr“ og „villitré“ 
svo ekki fari framhjá neinum hversu 
óæskilegar lífverur þessi tré séu. 

Birki getur líka verið varhugavert 
í skógrækt þó íslenskt sé?

Reyndar er það svo að Landgræðslan 
beitir sér nú ekki eingöngu á móti 

Óábyrgar kröfur um afnám 
skógræktar á Íslandi
– Stafafura og sitkagreni eru nytjategundir í skógrækt en ekki framandi ágengar tegundir sem fara sem ‚lok yfir akur‘

Átta ára kynbætt birki í dæmigerðu sunnlensku skóglendi. Ógnar það lífbreytileikanum? Mynd / Þorsteinn Tómasson

Þorsteinn Tómasson.

Myndbirting rétttrúnaðar á ákvæði 8H í lífbreytileikasamningi. Starfsmaður Vatnajökulsþjóðgarðs með járnkarl að vopni 
vegur að sjálfsáinni víðiplöntu af erlendum uppruna sem vantar réttan stimpil í vegabréfið.   Mynd / Vefur Vatnajökulsþjóðgarðs
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ræktun á trjátegundum sem best hafa 
reynst á Íslandi bæði í aðlögun og 
uppskeru. Í nýlegri umsögn stofn-
unarinnar um trjárækt í nálægð 
Reykjavíkur í nánd við Lækjarbotna 
sem Skógræktarfélag Kópavogs 
hefur hug á að hefja er mælt ákveðið 
gegn því að ein „ágengasta tegund 
jarðar“ þ.e. stafafura verði gróður-
sett en einnig beri að „forðast“ að 
notast við eina kynbætta íslenska 
yrkið af birki þ.e. Emblu, sem jafn-
best reynist í samanburðartilraunum 
um allt land. Einnig beri að forðast 
svonefnt Bæjarstaðaúrval. Hvatt er 
til þess að notast heldur við fræ af 
birki sem finnist á svæðinu og „aðrar 
íslenskar trjátegundir“. Ekki er til-
tekið hverjar þær eigi að vera enda 
úr vöndu að ráða þegar gluggað er í 
Flóru Íslands. Þegar svipast er um á 
svæðinu má reyndar sjá einstaka birki 
en líklegast er erfðauppruni þeirra úr 
sumarhúsalöndum í nánd við svæðið. 
Þau tré eiga sennilega að mestu upp-
runa sinn í Bæjarstaðaskógi líkt og 
Bæjarstaðaúrval og yrkið Embla. 
Þessi afstaða Landgræðslunnar til 
þess hvaða birki skuli gróðursett er 
einnig þekkt úr öðrum landshlutum.

Engin ástæða er til að efast 
um einlæga afstöðu ofangreindra 
greinarhöfunda að varast beri skóg-
rækt en hún byggir þá væntanlega á 
tilfinningum, fegurðarmati og ein-
hverskonar þjóðernishyggju fyrir 
hönd gróðurfarsins en örugglega 
ekki á fyrirmælum úr alþjóðlegum 
samningum. Einstaklingar eru frjálsir 
að skoðunum sínum en erfiðara er að 
glöggva sig á hvernig stofnun sem 
auðkennd er með heitinu landgræðsla 
kemst að þeirri niðurstöðu að ekki 
megi rækta vænlegar plöntutegundir 
sem sóttar eru í gróðurlendi í öðrum 
löndum eða jafnvel öðru landshlutum 
innanlands til uppgræðslu og nytja á 
Íslandi. Reyndar er það svo að starfs-
menn stofnunarinnar beittu sér áður 
mjög einarðlega að innflutningi, fræ-
rækt og notkun slíkra plantna ára-
tugum saman og er öflug útbreiðsla 
lúpínunnar um allt land óbrotgjarn 
minnisvarði um mikinn árangur þess 
starfs. Hér er því um mikinn viðsnún-
ing í stefnumörkun að ræða.

Ákvæði 8H flaggað  
á röngum forsendum

Ákvæði 8H í lífbreytileika-samn-
ingnum á fyllilega rétt á sér og 
full ástæða til að huga vel að inn-
flutningi framandi erfðaefnis til 
landsins. Á því er mikil brotalöm 
hér á landi. Hvað varðar trjárækt 
er innflutningur plantna á rót eitt 
háskalegasta dæmið. Fjörlegt líf-
ríki sveppa, baktería ,þráðorma, 
skordýra og snigla hefur borist til 
landsins sem laumufarþegar með 
þessum innflutningi. Meðal þess 
háskalegasta á síðustu árum eru 
tvær tegundir skordýra sem leggj-
ast á birki. 

Þær nefnast kemba og þéla og 
leggja egg á lauf birkis. Úr þeim 
klekjast lirfur sem éta sér leið milli 
laga í laufblaðinu þannig að trén 
verða iðulega brún um mitt sumar. 
Laufþekja stórra trjáa sem verða 
fyrir mikilli árás nær ekki að þjón-
usta stórt rótarkerfi og greinar og 
tréð deyr ef það verður fyrir slíkri 
árás nokkur ár í röð. 

Mikið er í húfi því þessi óværa 
er tekin að leggjast á birkikjarr og 
fjalldrapa víða um land þannig að 
sér á. Sennilega tóra þessar tegund-
ir eitthvað vegna hæfileika þeirra 
til að endurnýjast frá rót.

Kemban og þélan eru land-
lægar tegundir í Evrópu en valda 
ekki merkjanlegu tjóni á birki þar. 
Skýringin á þessum mun á skað-
anum sem þær valda hér og t.d. á 
Norðurlöndum felst í því að þær 
eiga sér náttúrulega óvini í smá-
vöxnum vesputegundum sem halda 
þeim í skefjum. Eina sjáanlega 
lausn á þeim vanda sem skapast 
hefur af þessum slysalega innflutn-
ingi er að færa þessar vespur einnig 
inn í lífríki landsins. Þar kæmi því 
aukinn lífbreytileiki til hjálpar en 
núverandi fábreytileiki hvað varð-
ar óvini ofangreindrar óværu er 
vandamál okkar. 

Til þessa ráðs gripu Kanadamenn 
þegar ofangreind evrópsk skor-
dýr bárust til þeirra og gerði það 
gæfumuninn. Möguleg hrað-
fara eyðilegging birkiskóglendis  

á Íslandi er hinn kosturinn. Í 
Bændablaðinu á liðnu hausti er 
gerð grein fyrir verkefni á vegum 
Skógræktarinnar sem beinist að 
slíkum lífrænum vörnum með 
dyggri aðstoð Kanadamanna og 
verður að vona að það fái skjótan 
framgang. 

Ekki dugir að bíða með hend-
ur í skauti og vonast til að þessar 
lífrænu bjargir berist okkur fyrir 
heppni með næsta farmi af plöntum 
á rót sem fluttur er nánast eftirlits-
laus til landsins.

Breytileg túlkun hugtaksins 
„líffræðilegur breytileiki“  

skapar rugling

Þá er það yfirskrift samningsins 
sjálfs sem veldur misskilningi. 
Flestir skilja hugtakið lífbreytileika 
þannig að fjöldi tegunda sé mikil-
vægasti mælikvarðinn. Hvernig 
ber að skilja að sáning lúpínu til 
landgræðslu á örfoka landi ógni 
lífbreytileika? Og hvernig má það 
vera að fjölgun tegunda og aukin 
gróðursæld sé ógn við lífbreytileika 
og að þessi ógn sé afleiðing þess að 
íbúar þessa lands óska langflestir 
eftir því að efla þá gróðursæld. 

Steindór Steindórsson frá 
Hlöðum lagði á sjöunda áratugnum 
mat á það hve stór hluti íslensku 

flórunnar væri aðfluttur. Niðurstaða 
hans var að nálægt fjórðungur væri 
aðfluttur eftir landnám bæði með-
vitað og ómeðvitað. Flestir myndu 
túlka þá niðurstöðu þannig að 
breytileiki í tegundasamsetningu 
hafi aukist. Síðan hefur tegundum í 
þessum hópi fjölgað. Ekki er vitað til 
þess að nokkur upprunaleg plöntu-
tegund hafi horfið vegna þessarar 
fjölgunar tegunda.

Hvaða nytjategundir  
verða næstar?

Hvaða vinna hefur farið fram í fjöl-
mennu starfsliði Landgræðslunnar 
þegar ákveðið er hverjar þessara 
plöntutegunda hafi komið með 
óæskilegt vegabréf í farteskinu? 
Hvaða nytjategund er næst í röð-
inni til að fá rauða spjaldið? Verða 
það fóðurgrösin vallarfoxgras og 
snarrót sem báðar bárust til landsins 
eftir landnám? Hvernig og hvenær 
komust menn að því að ekki bæri 
að nota öflugasta staðbrigðið af 
íslensku birki í almennri skógrækt 
á Íslandi og að kynbætt birki með 
eftirsótta eiginleika beri ekki nota í 
ræktun. Hefur Landgræðslan umboð 
í lögum eða reglugerð til að fella 
slíka úrskurði og það á starfsviði 
Skógræktarinnar sem er falin yf-
irumsjón á skógrækt í landinu? 
Hafin er árás á skógrækt á Íslandi 
sem er sögð vera á grundvelli há-
timbraðra fræða en ekki tilfinninga 
og er því nauðsynlegt að kalla eftir 
þeim forsendum sem liggja þar til 
grundvallar. Einnig væri rétt að meta 
þá hagsmuni sem eru undir ef ekki 
má rækta hér öflugar nytjaplöntur 
til afurða, til skjóls, til að hefta tap 
á jarðvegi og binda kolefni svo 
dæmi séu tekin. Og það á grund-
velli torskilinnar bókstafstrúar. Nær 
væri að sameinast um að girða fyrir 
skaða af óheftum innflutningi fram-
andi lífvera sem valda sannanlegu 
tjóni á gróðurþekju landsins og rýra 
burðargetu hennar í þágu þjóðar-
innar. Ljóst er að stafafura og sitka-
greni eru nytjaplöntur og flokkast 
ekki sem illgresi, amatré, eða lok og 
ekki heldur sem villibarr og fram-
andi ágengar tegundir sem valdi hér 
tjóni. Enn síður eiga slík uppnefni 
við um þróttmikil staðbrigði og yrki 
af íslensku birki.

 Þorsteinn Tómasson
 Höfundur er erfðavistfræðingur 
 að mennt og hefur m.a. unnið  
 að kynbótum birkis í frístundum.

Illa farið birki í Eyjafirði eftir árás kembu á miðju sumri 2021. Kemba og þéla eru ekki skráðar á lista yfir ágengar framandi tegundir á Íslandi.  
Hverju sætir? Myndir/ Sigurður Arnarson

Brúnt hengibirki í Eyjafirði eftir árás kembu á miðju sumri 2021. Tréð deyr líklegast ef slík árás endurtekur sig tvö 
til þrjú ár í röð.  Mynd/ Sigurður Arnarson

Mynd af kembu sem hugar að varpi 
á birki. Til lítils að rækta birki hvort 
heldur það er með rétt vegabréf 
eða ekki nema beitt verði lífrænum 
vörnum. Mynd/ Brynja Hrafnkelsdóttir

VANDAMÁL Í ELDSNEYTI??
Dísel bætiefnið frá                   eyðir öllum raka í eldsneytiskerfum, 

hreinsar spíssa og kemur því í veg fyrir sveppamyndun.
Það geta því sparast töluverðir fjármunir með því að nota 
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Framleiðslukostnaður og verðmæti blóðs
Stóðbændur, sem halda hross 
til blóðframleiðslu, standa nú í 
réttinda- og kjarabaráttu fyrir 
sig og sína og hafa mátt verjast 
á mörgum vígstöðvum. En nú er 
svo komið að við hyggjumst sækja 
fram. Í síðasta Bændablaði var 
sagt frá því að flestir stóðbændur 
hafa fyrir skemmstu sagt upp 
samningum við líftæknifyrirtækið 
Ísteka, sem kaupir afurðina af 
bændum. 

Þó svo að þessi búgrein hafi 
verið stunduð hér á landi í 40 ár, 
hefur hún hlotið litla athygli og 
rekstrarforsendur blóðframleiðslu 
sjaldan verið til umfjöllunar. Jafnvel 
hefur verið litið á starfsemina sem 
þægilega aukagetu með öðrum 
búgreinum og framleiðslukostnaði 
því enginn gaumur gefinn. Slíkar 
hugmyndir eru löngu úreltar. 

Blóð tekið úr merum
sem voru til hvort sem var

Á fyrsta tímaskeiði blóðframleiðslu 
hér á landi, var gengið í stóð sem 
voru til hvort sem var. Þetta voru 
samtals nokkur hundruð merar á 
þeim svæðum sem best gefast til að 
halda hross án mikils tilkostnaðar. 
Sá tími er löngu liðinn.

Blóð framleitt á bæjum þar sem 
fólk býr hvort sem er

Þegar umsvifin í blóðinu jukust 
og kaupandinn vildi fá meira blóð, 
þurfti að fjölga hrossum. Annað 
tímaskeið í blóðframleiðslu hófst. 
Menn halda hross sérstaklega til 
blóðframleiðslu, gjarnan samhliða 
öðrum búskap. En þetta tímaskeið 
er líka á enda. Allar greinar 
landbúnaðar standa nú frammi 
fyrir miklum erfiðleikum vegna 
verðhækkana á aðföngum. Það 
bætist ofan á margra ára og áratuga 
samdrátt í sveitum landsins, þar 
sem mannfækkun og byggðaröskun 
hefur þegar höggvið skörð í mörg 
byggðarlög, þjónusta dregst saman 
og ekkert lát virðist vera á þessari 
þróun. 

Búseta á einstökum bæjum 
byggir á hrossabúskap til 

blóðframleiðslu

Þriðja tímaskeið í blóðframleiðslu 
er að hefjast. Þeir sem vilja kaupa 
íslenskt hryssublóð í framtíðinni 
geta ekki gert ráð fyrir því að 
hundruð manna búi sveitabúi og 
haldi hryssur til blóðframleiðslu 
sem aukagetu við annan búskap. 
Þeir geta ekki gert ráð fyrir því 
að menn afli sér tekna samhliða 
hrossabúskap með annarri vinnu 
á svæðum þar sem ekkert slíkt er 
að hafa. Hrossabúskapurinn verður 
einfaldlega að standa undir sér ef 
einhver framtíð á að vera í þessari 
starfsemi. 

Framleiðslukostnaður blóðs

Hér mun ég gera grein fyrir útreikn
uðum kostnaði við framleiðslu á 
blóði, miðað við að starfsemin standi 
undir sér og sé ekki niðurgreidd 
af öðrum rekstri. Margar leiðir 
eru færar til að reikna út slíkan 
kostnað en hér hef ég notast við 
meðaltal kostnaðar tveggja ára á 
raunverulegu búi sem heyjar og 
gefur 350380 rúllur á ári. Við 
meðalaðstæður dugar sá heyfengur 
til að framfleyta 100 hrossa stóði 
með 80 hryssum. Meðalafurðir 
af slíku búi eru um 360 brúsar af 
blóði á ári. Við erfiðari aðstæður og 
í vondu árferði getur þurft meira af 
heyi fyrir svo stórt stóð á útigangi. 
Því gef ég einnig upp útreikning 
miðað við að heyjaðar séu 500 rúllur 
á þessu sama búi. Vinnulaun eru 
samkvæmt forskrift ríkisskattstjóra 
um reiknað endurgjald hrossabónda, 
annars vegar fyrir 75% starf, hins 
vegar fyrir 100% starf eins manns. 

Niðurstöður eru birtar í töflu 1 og 
samkvæmt þeim þurfa að fást 2835 
þúsund krónur fyrir brúsa af blóði 
til að standa undir kostnaði við 
framleiðsluna.

Kjör merabænda fram til þessa

Viðskiptasamningar við Ísteka, 
sem allflestir merabændur hafa nú 
sagt upp, innifela verðskrá fyrir 
tímabilið 20192023. Þegar þau 
viðskiptaskilyrði voru settir fram 
af hendi Ísteka, höfðu merabændur 
reifað málstað sinn og kynnt kostnað 
og tekjur við hrossahald, reiknað út 
af ráðunaut hjá Ráðgjafamiðstöð 

landbúnaðarins. Ráðunautur RML 
gerði afar hófsama nálgun á þennan 
kostnað, þar sem föstum kostnaði 
í búrekstri var nær alfarið sleppt. 
Samkvæmt þeim útreikningum 
þurfti lágmark 12.245 krónur til að 
framleiða brúsa af blóði. Það var árið 
2018. Þrátt fyrir svo hógværar kröfur 
ákvað Ísteka að setja fram verðskrá 
með þrem verðflokkum, þar sem 
enginn verðflokkur náði útreiknuðu 
kostnaðarverði. Hæsti flokkurinn 
var 90% af útreiknuðum kostnaði, 
miðflokkurinn 82% og lægsta verðið 
68%. Lægri verðin borgar Ísteka 
þeim sem eru með hlutfallslega 
litlar afurðir miðað við talinn fjölda 

mera í stóði. Maður með nokkrar 
geldar merar sem gefa ekki blóð, fær 
minna borgað en aðrir fyrir hvern 
lítra af blóði. Til að komast hjá allt 
að fjórðungs verðfellingu á öllum 
sínum afurðum hafa margir bændur 
neyðst til að sóna hryssuhópinn hjá 
sér til að ná geldu merunum út. Þessu 
flokkakerfi hafa bændur ævinlega 
mótmælt, enda er það svívirða, en 
málefni þess eru efni í aðra grein.

Krónutöluhækkun er milli ára í 
verðskrá Ísteka. Þar til nú hefur sú 
hækkun rétt lafað í að halda í við 
vísitölu, en engin tenging er við 
verðlag í viðskiptaskilyrðum Ísteka 
og engin endurskoðunarákvæði. 
Áburðarverðshækkunin sem nú er 
skollin á, auk annarra hækkana á 
verðlagi, gerir það að verkum að 
vonlaust er að blóðframleiðsla 
geti borið sig á grunni þessarar 
verðskrár. Þess vegna sögðum við 
henni upp. 

Merabændur þurfa ekki nokkurra 
tuga prósentuhækkun á afurðaverði. 
Þeir þurfa margföldun á afurðaverði. 
Tvöföldun til þreföldun á verði 
fyrir blóð er nauðsynleg til að 
greinin haldi velli í yfirstandandi 
þrengingum og geti þróast eðlilega 
til framtíðar. Mörgum getur þótt það 
bratt að fara fram með slíkar kröfur 
en hér hef ég aðeins fjallað um 
framleiðslukostnað á blóði. Næst 
skulum við líta á verðmæti blóðs.

Verðmæti blóðs

Líftæknifyrirtækið Ísteka hefur 
keypt hryssublóð af bændum til 
lyfjaframleiðslu frá því árið 2002. 
Segja má að eigandi fyrirtækisins sé 
aðeins einn, Hörður Kristjánsson, 
en hann og félag í hans eigu 
á yfirgnæfandi meirihluta í 
fyrirtækinu. Ársreikningar Ísteka 
frá upphafi til vorra daga sýna að 
mínu mati margt áhugavert og hef 
ég tekið saman helstu tölur í töflu 
2. Niðurstaðan er að hvert einasta ár 
allan þennan tíma hefur fyrirtækið 
skilað hagnaði. Fram til ársins 
2016 eru reikningarnir reyndar 
hauslausir og sýna ekki grunntölur 
rekstrarreiknings, þ.e.a.s. tekjur 
og gjöld. Þess vegna get ég ekki 
reiknað hagnað sem prósent af 
veltu nema fyrir sex síðustu árin, 
en þá var hagnaðurinn oftast um 
38%. Á því tímabili fjórfölduðust 
eignir félagsins og gott betur, svo 
einhverju hefur þar verið úr að spila. 
Árið 2016 var hagnaðurinn reyndar 
ekki nema tæplega 18% af veltu, 
eða 85 milljónir, sem var lítið miðað 
við önnur ár bæði á undan og eftir. 
Þá hefur fátæktin einnig sorfið svo 
að eigandanum að hann greiddi 
sér 160 milljónir í arð til að rétta af 
persónulegan fjárhag sinn. 

Samanlagður arður greiddur 
til eiganda, á þeim 19 árum sem 
þessar tölur ná yfir, nemur rúmlega 
1,3 milljörðum að núvirði. Það 
jafngildir 5,9 milljónum á mánuði 
allan þennan tíma.

Hvernig urðu allir þessir 
peningar til? 

Vöxtur Ísteka stendur í beinu 
sambandi við aukna blóðframleiðslu 
hjá bændum. Stundum hafa 
Ístekamenn reynt að skýra gróða 
sinn með einhverju öðru, en þær 
skýringar hafa aldrei haft neina 
sýnilega stoð. Hlutfallslegur 
hagnaður fyrirtækisins af vinnslu 
blóðs hefur verið mikill og stöðugur 
svo langt sem séð verður.

Árið 2020 borgaði Ísteka 
10.582 krónur fyrir brúsa af blóði, 
ef blóðið kom úr stóði sem lenti í 
miðflokki. Reikna má með að um 
5 þúsund merar hafi verið í blóði 
þá um sumarið og að hver þeirra 
hafi gefið blóð í fimm skipti. 
Kostnaður Ísteka vegna kaupa á 
blóði hefur verið um það bil 265 
milljónir. Hagnaður fyrirtækisins 
var 740 milljónir. Meðan bóndi fékk 
á bilinu 8.818 til 11.636 krónur fyrir 
brúsa af blóði, hagnaðist Ísteka um 
29.600 krónur á hverjum brúsa. Ef 
þessum hagnaði hefði verið skipt 
til helminga milli bændanna og 
fyrirtækisins, hefði blóðbrúsinn 
fært 25.382 krónur heim á býli sem 
lenti miðflokki. Ísteka hefði aðeins 
hagnast um 370 milljónir árið 2020, 
en það hefði Herði Kristjánssyni 
líklega þótt of lítið. Mér skilst líka 
á framkvæmdastjóranum, Arnþóri 
Guðlaugssyni, að hann treysti sér 
alls ekki til að halda fyrirtækinu 
réttum megin við núllið við þau 
skilyrði. 

Ísteka hefur mokað inn hagnaði 
og þanið út eigur sínar alla sína 
tíð, sem nú eru orðin 20 ár. 
Frumbýlingsárin eru liðin. Litla 
sprotafyrirtækið sem eitt sinn stóð 
svo völtum fótum (þetta er háð) er 
nú orðið að lyfjarisa á heimsvísu. 
Þetta fyrirtæki óx og safnaði arði á 
sama tíma og bændur notuðust við 
aðstöðu búna til úr drasli, borguðu 
afsláttarverð fyrir merar og stóðu í 
blóðtöku í sínum eigin frítíma og 
annarra. Þetta verður að breytast. 
Við eigum gríðarlega fjármuni 
inni hjá þessu fyrirtæki og kröfur 
okkar um afurðaverð sem stendur 
undir framleiðslukostnaði eru 
löngu tímabærar, sanngjarnar og 
raunhæfar. 

Sigríður Jónsdóttir

Tafla 1.  Framleiðslukostnaður blóðs árið 2022
                - fjárhæðir í íslenskum krónum

Meðal Erfiðar 
aðstæður aðstæður

Hey til fóðurs 350-380 rúllur 500 rúllur
Breytilegur kostnaður 3.487.000 4.367.000
Fastur kostnaður 3.591.000 3.591.000
Laun og launagjöld 4.532.000 6.043.000
Rekstrarkostnaður samtals 11.610.000 14.001.000
Tekjur af öðru en blóði 1.465.000 1.465.000
Kostnaður á brúsa af blóði 28.180 34.821

Býli með 100 hrossum

Bjarni í Arnarholti við gegningar í febrúar 2022.

Tafla 2. Rekstrarniðurstaða Ísteka samkvæmt ársreikningum 
                  - fjárhæðir í milljónum króna

Hagnaður Greiddur Handbært fé Eignir Hagnaður   
fyrir skatta arður í árslok umfram skuldir  % af veltu

2020 1.734 740 300 327 1.654 42,60%
2019 1.673 634 0 111 1.362 37,90%
2018 930 351 296 856 37,70%
2017 839 292 0 575 34,80%
2016 478 85 160 341 17,80%
2015 463 177 0 472 38,20%
2014 171 200 331
2013 186 73 394
2012 100 59 318
2011 147 45 297
2010 104 35 225
2009 201 70 175
2008 41 30 74
2007 36 22,5 69
2006 35 15 61
2005 20 7,5 46
2004 13 37
2003 14 39
2002 10 28

Ár Tekjur
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Atvinnuhúsnæði, Geymslur
Skóla- og Frístundabyggingar

Límtrésbyggingar
Klæddar yleiningum. Heildarlausn í boði 

með hönnun, verkfræðiteikningum, 
gluggum og hurðum.

Trimo húseiningar
Vönduð lausn fyrir færanlegar 

skólabyggingar, skrifstofuhúsnæði 
og gistirými.

Bogahýsi frá Rundebuehaller
Færanleg eða varanleg. Hundruð húsa 

seld á Íslandi síðasta áratuginn og húsin 
eru því þrautreynd við íslenskar aðstæður.

Stálgrindarbyggingar  
Klæddar yleiningum.

Trimo gámahús
Geymslur, WC eða vinnubúðir.

Yleiningar
Með steinullar- eða PIR kjarna.

Auglýst er eftir framboðum til  
stjórnarsetu í Bændasamtökum Íslands 

2022-2024 

  ▶ Í samræmi við 4. mgr. 6. gr. samþykkta Bændasamtaka Íslands eru sex stjórnarmenn 
kosnir á Búnaðarþingi til tveggja ára í senn. Framboð til stjórnarsetu í  
samtökunum skulu liggja fyrir að minnsta kosti tveimur vikum fyrir Búnaðarþing,  
sbr. 4. mgr. 13. gr. samþykkta BÍ. 

  ▶ Allir félagsmenn sem teljast fullgildir í samtökunum frá og með 31. desember sl.,  
þ.e. skulda ekki gjaldfallin félagsgjöld, geta boðið sig fram til stjórnarsetu

Bændahöllin Hagatorgi 1, 107 Reykjavík

Í samræmi við samþykktir Bændasamtaka Íslands er hér með leitað eftir framboðum  
frá félagsmönnum til setu í stjórn Bændasamtakanna fyrir kjörtímabilið 2022-2024. 

Framboðsfrestur er til miðnættis 16. mars 2022 og skal framboðum skilað inn á 
netfangið kjorstjorn@bondi.is 

Hver og einn frambjóðandi skal skila ljósmynd, ásamt nafni, kennitölu og upplýsingum 
um búgrein. Einnig skulu frambjóðendur skila allt að 200 orða kynningartexta með 
framboði sínu. Efnið verður notað til að kynna framboðið. Frambjóðendum er að auki 
heimilt að láta fylgja með ferilskrá og senda með hlekki inn á heimasíðu, samfélagsmiðla 
og annað sem tengist framboði þeirra. 

Uppstillingarnefnd starfar samkvæmt samþykktum Bændasamtaka Íslands og 
starfsreglum nefndarinnar sem staðfestar voru á aukabúnaðarþingi hinn 10. júní 2021. 
Hlutverk uppstillingarnefndar er að tryggja framboð til stjórnar úr öllum helstu geirum 
landbúnaðarins sem taki einnig tillit til landfræðilegrar dreifingar og kynjahlutfalla og 
leggja fram tillögu sína fyrir Búnaðarþing. 

Uppstillingarnefnd skipa:
Birgir H. Arason, formaður.
Bessi Freyr Vésteinsson.
Hrafnhildur Baldursdóttir.

Rannsóknir á Heiðarfjalli í 
Langanesbyggð benda til þess að 
svæðið sé mjög mengað eftir að 
bandaríska herliðið rak ratsjár- 
og fjarskiptastöð á fjallinu á árun-
um 1954 Til 1970.

Á heimasíðu Umhverfis-  
stofnunar segir að í rannsókn á 
svæðinu hafi mælst mikill styrkur 
PCB efna. Styrkur mengunarinnar 
bendir til að hvorki sé æskilegt fyrir 
fólk né dýr að dvelja á svæðinu nema 
í stutta stund og forðast beri að neyta 
gróðurs og yfirborðsvatns.

Rannsóknin var framkvæmd 
af The Royal Military College of 
Canada árið 2017. 

Blý, sink, úran, kvikasilfur  
og olíuefni 

Einnig fundust önnur mengandi efni 
á svæðinu í styrkleika sem getur 
haft áhrif á menn, dýr og náttúru. 
Meðal þessara efna eru blý, sink, 
úran, kvikasilfur og olíuefni. 

PCB eru þrávirk efni sem safn-
ast upp í fituvefjum og geta haft 
ýmiss konar skaðleg áhrif á heilsu 
og umhverfi. Sum PCB efni eru 
þekktir krabbameinsvaldar. Meðal 
annarra þekktra áhrifa þess að vera 
útsettur fyrir efnunum til lengri tíma 
eru skaðleg áhrif á æxlun, þroska og 
mótstöðuafl gegn sjúkdómum. 

Aðgerðir í undirbúningi

Umhverfis-, orku- og loftslagsráðu-
neytið hefur falið Umhverfisstofnun 
að hafa umsjón með undirbúningi að 
frekari rannsóknum á svæðinu ásamt 
því að upplýsa um hættuna sem er 
fyrir hendi. 

Stofnunin vinnur að undirbúningi 
málsins í samstarfi við landeigendur, 
rannsóknaraðila, viðeigandi stofn-
anir og ráðuneyti og með tilliti til 
styrks mengunar á svæðinu hefur 
Umhverfisstofnun látið reisa skilti 
þar sem fólk er beðið að gæta fyllstu 
varúðar við ferðir um svæðið.  /VH

Magn mengandi efna á Heiðarfjalli í Langanesbyggð er það mikið að fólki 
er ráðlagt að eyða ekki löngum tíma á svæðinu.  Mynd / Bergþóra Njála

Umhverfisstofnun:
Mikil mengun í jarðvegi á Heiðar-
fjalli í Langanesbyggð
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Tabasco er líklega þekktasta 
eldpiparsósa hér á landi og flaska 
af sósunni til á mörgum heimilum. 
Lengi vel var einungis ein gerð af 
Tabasco-sósu í en í dag eru nokkrar 
bragðtegundir í boði. Tabasco er 
hluti af kosti geimfara í Alþjóðlegu 
geimstöðinni. 

Uppruna sósunnar er að finna 
á Avery-eyju sem er sunnarlega 
í Louisiana-ríki í Bandaríkjum 
Norður-Ameríku. Sagt er að fyrsti 
maðurinn til að búa til Tabasco-sósu 
hafi verið Edmund McIlhenny sem 
fæddist snemma á nítjándu öld.

Avary-eyja eru í raun ekki eyja 
og frekar stór saltsteinsklettur sem 
er tæpir fimmtíu kílómetrar á lengd 
og fjörutíu á breidd og er hæsti 
puntur hans 46 metra yfir sjávarmáli. 
Löngu fyrir komu Evrópumanna til 
Vesturheims unnu indíánar salt á 
svæðinu með því að sjóða það úr vatni 
og höndluðu með í vöruviðskiptum. 

„The spice must flow“

Avary varð illa úti árið 2005 
þegar fellibylurinn Rita gekk yfir 

Louisiana og stöðvaðist framleiðsla 
sósunnar um tíma. Í kjölfarið hefur 
verið reistur rúmlega fimm metra hár 
skjólveggur í kringum verksmiðjuna 
og sett upp öflug varaaflsstöð fyrir 
rafmagn, eða eins og sagt er í 
vinsælli vísindaskáldsögu, „the spice 
must flow“.

Fræ frá Tabasco-héraði 

Tabasco er líka heitið á héraði í 
Mexíkó og Mið-Ameríku sem einu 
sinni var sjálfstætt gróðursælt ríki 
við sunnanverðan Mexíkóflóa en er 
í dag klofið af landamærum Mexíkó 
og Gvatemala. Ríkið var á sínum 
tíma vagga mesoamerískra-menn-
ingar sem var ríkjandi í Mið-
Ameríku frá því fyrir Krist og allt 
þar til Kólumbus og kónar hann 
römbuðu á Nýja heiminn. 

Sagan segir að plantekrueigandi, 
Maunsel White, hafi gefið 
McIlhenny nokkur eldpiparaldin, 
sem í dag kallast Capsicum 
frutescens var. tabasco, sem voru 
upprunnin frá Tabasco-héraðinu  
í Mexíkó. 

Eftir að hafa sáð fræjum aldinsins 
og fengið góða uppskeru er sagt 
að McIlhenny hafi búið til sterka 
chilisósu sem er forveri Tabasco-
sósunnar. McIlhenny, sem var snjall 
kaupsýslumaður, sá sér leik á borði 

og fékk einkaleyfi á sósunni og fór 
að setja hana á litlar flöskur og selja 
árið 1868 og ekki leið á löngu þar 
til sósan varð vinsæl í suðurríkjum 
Bandaríkjanna í Mexíkó.

Sannleiksgildi sögunnar hér að 
framan hefur verið dregið í efa og 
því haldið fram að White plant-
ekrueigandi hafi byrjað að búa til 
Tabasco-sósu tveimur áratugum á 
undan McIlhenny. White var þekktur 
fyrir að halda glæsileg matarboð og 
bjóða meðal annars upp á sterkar 
eldpiparsósur og sannað þykir að 
McIlhenny hafi stolið uppskriftinni 
að Tabasco-sósunni eftir að White 
lést árið 1863. 

Eftir að Edmund lést á síðasta 
áratug nítjándu aldar tóku synir hans 
við rekstri fyrirtækisins. Þeir biðu 
ekki boðanna og hófust strax handa 
við að nútímavæða framleiðsluna á 
þess tíma mælikvarða og kynna hana 
fyrir stærri neytendahópi. 

Í dag er hægt að fá nokkrar ólíkar 
bragðtegundir af Tabasco-sósum og 
sósan er fáanleg í flestum löndum 
heims.

Capsicum frutescens  
var. Tabasco

Tabasco eldpipar er af ættkvíslinni 
Capsicum og tilheyrir náttskuggaætt 
og því ættingi eggaldins, tóbaks, 
tómata og kartaflna. Milli 20 og 35 
tegundir teljast til ættkvíslarinnar 
Capsicum og eru fimm þeirra, C. 
annuum, C. baccatum, C. chinense, 
C. frutescens og C. pubescens, 
algengastar í ræktun. 

Allar tegundir innan 
ættkvíslarinnar fr jóvgast 
auðveldlega sín á milli og skil milli 
þeirra því oft óljós. Tabasco-aldin 
eru náskylt papriku og öðrum chili-
aldinum. 

Yrkið Capsicum frutescens var. 
Tabasco  er runnavaxið og vöxtur 
þess yfirleitt þéttur með klippingu í 
ræktun. Blöðin stakstæð, fagurgræn, 

ílöng og heilrennd. Blómin 
bjöllulaga, lítil og hvít, vind- og 
skordýra- og sjálffrjóvgandi. Aldin 
um fjórir sentímetrar að lengd, 
grængul í fyrstu en verða hárauð 
við þroska. Styrkleiki aldinsins er 
á milli 30 og 50 þúsund stig á SHU 
á Scoville-skala. 

Árið 1960 varð yrkið illa fyrir 
barðinu á tóbak-mósaík-vírus sem 
dró veruleg úr ræktun þess. Tíu árum 
síðar, 1970, hófst ræktun á afbrigði 
sem kallast 'Greenleaf tabasco' sem 
er ónæmt fyrir sýkingu af völdum 
TMV.

Flöskur fyrir Kölnarvatn

Fyrstu flöskurnar sem McIlhenny 
notaði undir Tabasco-sósu voru 
sams konar glerflöskur og notaðar 
voru undir Kölnarvatn, steinkvatn, 
vellyktandi eða það sem kallast 
ilmvatn í dag. Umbúðirnar í dag eru 
svipaðar og þær voru í upphafi en 
með aðeins meiri „flöskuherðum“. 

Í hefðbundinni flösku eru 57 
millilítrar, eða 720 dropar af sósu 

en þær eru einnig fáanlegar í stærri 
umbúðum.

Framleiðsla 

Þrátt fyrir að einkaleyfi væri 
fyrir framleiðslu á Tabasco-sósu 
var innihaldsefnum hennar lengi 
haldið leyndum og eldpiparaldinin 
í framleiðsluna eingöngu ræktuð 
á Avery-eyju. Í dag eru eingöngu 
ræktaðar fræplöntur á eyjunni 
og fræin send til Mið- og Suður-
Ameríku þar sem mest af Tabasco-
aldinum eru ræktuð í dag. 

Samkvæmt hefð eru aldinin borin 
saman við rauðmálað prik sem sýnir 
réttan lit við þroska áður en þau eru 
tínd af plöntunum með höndum. 
Því næst eru aldinin pressuð og 
maukið sett í gamlar vískí-tunnur 
úr hvítri eik, Quercus alba, ásamt 
salti. Maukið er látið eldast í 
tunnunum í allt að þrjú ár og eftir 
það er aldinhúðin og fræin fjarlægð 
úr því og eftir verður aldinsafi sem 
blandaður er með eimuðu ediki. 
Hrært er í blöndunni annað slagið 
í nokkra mánuði, eða þar til henni 

Vilmundur Hansen
vilmundur@bondi.is

SAGA MATARSAGA MATAR&&DRYKKJADRYKKJA

Vegna langs geymslutíma er Tabasco í boði á matseðli Alþjóðlegu geimstöðvarinnar.  Mynd / Nasa.

Úrval ólíkra bragðtegunda af Tabasco-sósum. 

Saga sósuSaga sósu

Elsta flaska undan Tabasco sem 
vitað er um.

Tabasco-matreiðslubókin Charlie 
Ration Cookbook.
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er hellt á flöskur og tappinn settur á 
og sósan send á markað.

Tabasco Diamond 

Auk hefðbundinnar Tabasco-sósu 
er meðal annarra gerða til pipruð 
útgáfa af sósunni sem blönduð er 
með vínediki og látin standa í átta 
ár. Í tilefni af 150 framleiðsluafmæli 
sósunnar, árið 2018, setti fyrirtækið 
á markað, tímabundið, sérstaka 
hátíðarútgáfu sósunnar, Tabasco 
Diamond. Sósan sú hafði verið 
styrkt með pipar og blönduð með 
freyðandi hvítvínsediki og látin 
þroskast í fimmtán ár. 

Heiti hátíðarútgáfunnar vísar  
til demantslaga merkis fyrirtækisins 
sem hefur nánast verið eins frá 
upphafi.

Tabasco og menning

Eins og verða vill með vinsæla vöru 
eins og Tabasco verða þær hluti 
af menningunni og þá ekki bara 
matarmenningu heldur líka listum. 

Árið 1894 sendi bandaríska 
tónskáldið George Whitefield 
Chadwick frá sér gleðióperuna 
Burlesque Opera of Tabasco, sem 
höfundur þessarar greinar er að 
hlusta á við skrifin og finna má á 
Youtube. Chadwick fékk leyfi frá 
McIlhenny, framleiðanda sósunnar, 
til að nota Tabasco í heiti óperunnar 
með því skilyrði að hann gæfi 
listamönnunum sem tóku þátt í 
uppfærslunni sýnishorn af sósunni. 
Eftirlíkingar af Tabasco-umbúðum 
eru hluti af leikmunum óperunnar, 
auk þess sem myndir af Tabasco-
flöskum voru prentaðar á nótnablöð 
hljómsveitarinnar sem spilaði undir 
og leikskránni sem fylgdi með miða 
á sýninguna.

Tabasco-sósa hefur leikið hlut-
verk í ýmsum teikni- og kvik-
myndum. Sósan er meðal leikmuna 
í tveimur James Bond myndum, 
The Man with the Golden Gun og 
The Spy Who Loved Me, Chaplin 

myndinni Modern Times auk 
Murder on the Orient Express og 
Back to the Future III. 

McIhenny er eitt af fáum banda-
rískum fyrirtækjum sem hefur hlot-
ið það sem kallast Royal Earrant 
of Appointment, Elísabetar II 
Bretlandsdrottningar, og þýðir að 
fyrirtækið sé eitt af birgjum hennar 
hátignar og hirðar hennar. Sagt er 
að drottningunni þyki fátt betra en 
sletta af Tabasco út á humar. 

Tabasco-sósa er allt í senn, kóser, 
halal og glútenfrí og hún inniheldur 
engar kaloríur og fitu og auk þess 
er hún líka laus við öll kolvetni  
og prótein. 

Langur geymslutími

Hillulíf hefðbundinnar Tabasco-
sósu er allt að fimm ár en 
styttri og mislangur hjá öðrum 
bragðtegundum. Vegna langs 
geymslutíma er Tabasco hluti 
af matseðli geimskutlunnar, 
Skylab og Alþjóðlegu geim-
stöðvarinnar. 

Meðan á Víetnamstríðinu 
stóð sendi McIlhenny 
þúsundir eintaka af mat-
reiðsluhefti sem kallaðist 
Tabasco’s Charley Ration 
Cookbook og tvær flöskur 
af Tabasco-sósu til her-
manna í Víetnam. Í heftinu, 
sem var vafið utan um 
flöskurnar og kom í vatns-
heldri tindós, var að finna 
leiðbeiningar um hvernig 
mátti nota sósuna til að 
bragðbæta matinn sem 
hermenn fengu sem kost. 

Árið 2002 fundu 
fornleifafræðingar sem 
voru að rannsaka gamla 

námu í Virginíuríki í 

Bandaríkjunum flösku undan Tabasco-
sósu. Við frekari eftirgrennslan kom í 
ljós að flaskan hafði legið óhreyfð í 
námunni í 130 ár. 

Gleymda flaskan í eldhússkápnum

Víða í eldhússkápum á Íslandi er að 
finna hálffullar og líklega gleymdar 
flöskur á Tabasco-sósu enda var 
Tabasco lengi vel eina sterka 
piparsósan í boði hér. 

Á sjötta áratug síðustu aldar 
var einu sinni minnst á Tabasco-
sósu í íslensku tímariti, Vikunni, 
23. tölublaði 1963, í uppskrift fyrir 
paprikukjúkling.

2 kjúklingar
½ bolli laukur
1 ½ matskeið sítrónusafi
¼ teskeið Tabasco-sósa
 

- Smjör brætt og blandað saman 
við þurru efnin og hitinn tekinn af. 
- Síðan er öllu hinu bætt varlega 
í og sett aftur á pönnuna og 
hrært í þar til þar til það þykknar. 
- Þessi skammtur gerir 11/3 

bolla og nægir á tvo kjúklinga. 
- Kjúklingarnir eru skornir í sundur, 
þurrkaðir og dýft í barbecuesósuna. 
- Steiktir við opinn yfirhita eða úti 
barbecue. 
- Ef þeir eru steiktir þannig í ofni 
verður ofnhurðin að vera aðeins opin 
og þeir steiktir í 30-40 mín.
- Sósunni oft ausið yfir þá á meðan. 

Fyrirtækin Vilko ehf. og Kavita ehf.  
framleiðendur Iceherbs vörulínunnar, óska 
eftir samstarfi við landeigendur og tínslufólk  

í sumar við tínslu á heilsujurtum.
Helstu tegundir sem fyrirtækjunum vantar,  

eru fjallagrös, hvannarót og burnirót.   
Einnig erum við til viðræðu um aðrar vörur.  

Kavita ehf.

Vinsamlegast hafið samband á netfangið fjallagras@vilko.is

Átöppun og pökkun í verksmiðju McIlhenny.  Mynd / ww.americasbestracing.net

Hátíðarútgáfan Tabasco Diamond. 

Capsicum frutescens var. Tabasco.

Edmund McIlhenny.

Tabasco sem augndropar er ekki 
sniðug hugmynd. 

Tabasco Scorpion er sterkasta sósan 
sem McIlhenny framleiðir, 35000 á 
Scoville-skala. 

Víða á heimilum er að finna hálffullar 
flöskur af Tabasco-sósu.

Frá uppfærslu Tabasco-óperunnar árið 2018. 
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Þegar Ísland byggðist af land
náms mönnum sem komu fyrir 
aldamótin 1000 og hófu að 
nema land hér var refurinn eini 
ábúandinn á landi. Líklega hefur 
hann búið hér lengi og býr hér 
enn ásamt fleiri landspendýrum. 
Maður og refur áttu ekki samleið 
og brátt urðu árekstrar og má 
segja að sífellt hafi geisað stríð 
á milli þeirra síðan. Meira að 
segja var settur refaskattur á 
landeigendur um að hver og einn 
átti að skila visst mörgum feldum 
miðað við bústærð. 

Mismikið er stríðið þó en ekki 
virðist sjá fyrir endann á því nema 
að hinir háu herrar setji lög um 
refaveiðar, sem banna þær. Þó er 
ekki víst að stríðið hætti alveg því 
það eru ýmsir sem þurfa að verja 
sína hagsmuni, t.d. æðarbændur. 
Hvað ætli séu drepnar margar 
mylkar læður og/eða refir sem eru að 
bera æti heim fyrir nýgotnar læður, 
til að vernda æðarvörpin? Það eru 
líka fleiri vargar í varpi heldur en 
tófan og þeim ber að sinna líka. 

Öðruvísi en fyrir 50-100 árum

Í dag eru refaveiðar talsvert öðruvísi 
en fyrir 50-100 árum þegar menn 
voru með gildrur, eitur og nánast 
eingöngu haglabyssur. Búseta var 
auk þess á nánast öllum stöðum á 
landinu nema á bláhálendinu. Margir 
af þeirri kynslóð sem voru uppi á 
þessum tíma hötuðu tófurnar, vildu 
nota allar hugsanlegar aðferðir til 
að drepa þær. Sauðfjárræktin var 
að aukast, tækniframfarir að breyta 
búskaparháttum en samt áttu menn 
mikið undir hverri þeirri skepnu sem 
menn áttu og því var dýrt að missa 
kind í tófukjaft. 

Nær allir sem hafa séð tófu 
ráðast á kind, draga úr henni 
garnirnar, drepa vorlamb með því 
að mylja á því snoppuna biðja 
tófunni ekki vægðar, þeir fara að 
hata hana. Theódór Gunnlaugsson 
frá Bjarmalandi segir svona frá ref 
á Hólsfjöllum:  

,,Veturna 1950-1952 hafði 
þessi refur, drepið fyrir Sigurði, 
25 ær og sauði, er úti lágu, nótt og 
nótt á beitarhúsum þar, nokkurra 
kílómetra gang, norðan við bæinn. 
Refurinn þráelti ærnar  þar til þær 
gáfust upp og lögðust. Þá réðst 
hann aftan í þær, og reif þær á hol 
við endaþarminn, dró hann út, og 
hámaði í sig fitu, og blóð, þegar 
hann fékk frið til þess. Fyrir kom 
að kindurnar fundust lifandi, með 
endaþarminn blæðandi“.

 Auk þess segir hann frá á sömu 
blöðum frá gemlingum í Mývatns-
sveit en svo fóru menn að bera 
tjöru á hálsinn á þeim til að verja 
þá tófubiti. 

,,Vorið 1927 fundust rúmir 
20 gemlingar dauðir austur á 
Mývatnsfjöllum, allir bitnir á 

barkann, sogið blóðið og svo látnir 
liggja. Vorið eftir fannst svo svipuð 
tala á sömu stöðum, fremur litlu  
svæði vestan við Nýja-Hraun, 
um og eftir rúning“ (Theódór 
Gunnlaugsson 1983). 

Afstaðan til tófunnar
hefur breyst

Kynslóðirnar sem á eftir komu hata 
ekki tófurnar og margir eru meira 
að segja farnir að halda að þær séu 
svo góðar, búið að breyta þeim í 
góðar persónur með barnabókum 
og teiknimyndasögum. Á árunum 
1960-1968 þegar menn voru enn að 
eitra fyrir tófum og víða hafði það 
tekist vel fóru menn eins og Theódór 
á Bjarmalandi að berjast á móti 
eitrinu. Tófurnar sem eftir lifðu urðu 
harðskeyttari, að mati Theódórs, 
og merki um að fleiri yrðu dýrbítar 
(Theódór Gunnlaugsson 1967). 

Farnir að gera sér greni mun 
nær byggð en áður

Refir í dag sækja meira niður í 
byggð og eru farnir að gera sér 

greni mun nær byggð en áður, 
hluti af því tengist meiri umferð 
um hálendið. Einnig eru breyttar 
aðstæður, meiri gróður (t.d. lúpína), 
meira æti og tófan er að þróast með 
manninum. Sigurður Ásgeirsson 
sagði að tófurnar væru orðnar miklu 
frakkari, orðnar stærri og sterkari 
eftir kynblöndun við búrrefi þó 
svo að grimmdareðlið búi áfram í 
honum, því verður ekki útrýmt svo 
auðveldlega (Sveinn Runólfsson og 
Jón Ragnar Björnsson 2010). 

Gera mikinn usla í fuglalífi

Tófur gera mikinn usla í fuglalífi 
og á t.d. tófan ekki minni þátt í 
því en maðurinn að það sé lægð 
í rjúpnastofninum. Auk þess hafa 
reyndari grenjaskyttur, t.d. Friðbjörn 
Haukur og Sigurður Ásgeirsson, 
talað um aukningu í frjósemi. Áður 

fyrr voru þetta 2-4 hvolpar á greni 
en núna eru 4-7 algengir en alveg 
upp í 10-11 stykki. 

Ég ólst upp við að grenjavinnsla 
væri eftirsótt starf og svolítil 
rómantík á bak við það, liggja úti á 
björtum sumarnóttum en reynslan 
kennir manni að þetta sé oft og 
tíðum hörkuvinna, stundum legið 
samfleytt 22-36 klst. á greni (þá er 
enginn lögbundinn hvíldartími). 
Rómantíkin fer fljótt af þessu 
þegar veðrið versnar og aðstæður 
eru ekki góðar. Það má líkja þessu 
við smalamennskur, þegar menn eru 
á góðum hesti í frábæru veðri að 
smala er fátt skemmtilegra, en þegar 
gengið er á eftir fé í krapahríð og 
kulda fer gamanið fljótt af þessu. 
Sama á við um að liggja á greni, með 
góðan riffil, góða aðstöðu, gott nesti 
í 10 stiga hita á bjartri sumarnóttu 
og bíða eftir ref er gaman en það á 
við flesta veiði í góðu veðri. 

Fæðuþörf tófunnar er mikil

Menn deila um hvort að 
grenjavinnsla eigi rétt á sér, bíða eftir 
dýrum sem eru að færa afkvæmum 
sínum mat, bíða við hreiðrið ef 
svo má segja. Hins vegar má velta 
þeirri spurningu upp, hvað tófa á 
grenjatíma heimsæki mörg hreiður 
á þeim tíma sem hún er að bera æti 
í afkvæmin. Heyrði ég eitt sinn að 
tófufjölskyldan þyrfti um 350-400 
kg af mat til að komast upp á árinu. 

Með lóur, spóa, skógarþresti, 
endur, rjúpur og gæsir í matinn

Ef unnin eru 10 greni í einu 
sveitarfélagi þá eru þetta 3,5-4 tonn 
af kjöti sem er að mestu fuglakjöt, 
smádýr og svo kindakjöt. Það eru 
ansi margar lóur, spóar og gæsir.

Gerðar hafa verið athuganir á 
fæðu refa en þær verða ekki raktar 
hér. Reynslan er sú að flestar tófur 
og þá sérstaklega inn til landsins 
lifa á fugli, mófugli, öndum, rjúpu 
og gæs. Hef ég séð tófu í miðju 
gæsavarpi koma með unga frá lóu 
og skógarþröstum heim á greni 
en hún hefur valið æti eftir stærð 
hvolpanna. Á sama greni voru leifar 
af fullorðnum gæsum sem ætla má 
að refurinn hafi borið í læðuna þegar 
hún lá á ungum hvolpum. Nokkrum 
sinnum hef ég séð lambaleifar á 
greni en ekki nema einu sinni komið 
á greni þar sem var dýrbítur.

Til er fjöldinn allur af 
sérfræðingum og sjálfskipuðum 
sérfræðingum, sjáum það best 
í umræðunni um Covid og 
bólusetningar. Við vitum oft og 
tíðum mun minna en við höldum 
og reynslan er það sem kennir okkur 
best, svo verðum við að læra sumt 

LESENDARÝNILESENDARÝNI

Refaveiðar og vargeyðing
Þegar kvöld er komið
Kólna tekur á fjöllum
Sulturinn hinn seka
Af svefni dagsins vekur. 
Dimmir að og dimmir, 
Dalafólkið sefur
Úr greni gægist 
Gamall fjallarefur. 
Einn má einstæðingur 
Upp á reginfjöllum
Rekja raunir sínar 
Réttdræpur af öllum 

Theódór Gunnlaugsson (1983)

Refur með dauðan gæsarunga. 
Mynd / Benedikt Hrólfur Jónsson

„Þessi gimbur hafði lent í afvelti 
seint um kvöld eða um nóttina, 
hefur líklega ekki legið lengi þar sem 
þarna er stöðugt eftirlit en þó ekki 
um nætur. Peyinn á bænum var á 
ferð þarna rétt fyrir myrkur og kom 
svo að tveimur tófum í lambinu um 
níuleytið næsta morgun, ég tók því 
miður aðeins eina mynd eftir að hafa 
náð báðum dýrunum ca 45 mínútum  
eftir ađ guttinn hringdi. Það er alveg 
á kristaltæru að tófurnar komu ekki 
að lambinu dauðu heldur drápu 
það þar sem allt var í blóði ca 50-80 
cm út frá höfðinu. Það hafði verið 
bitið annað lamb viku áður en það 
haði verið tekið stykki úr læri á því, 
það var reyndar enn þá á lífi en var 
drepið, það eru engar myndir til af 
því.“  Mynd / Sæmundur Ingvarsson

Ungar sem komu úr læðukjafti í greni.  Mynd / Ingvar Stefánsson Einn burður á greni, úr refskjafti.  Mynd / Benedikt Hrólfur Jónsson

Frá refaveiðum.  Mynd / Valur Pálsson
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og lagfæra og þróast með því. Jafnvel 
kindur gæða sér á eggjum og ungum, 
hverjum hefði dottið það í hug? 

Dæmi um vanþekkingu var t.d. 
þegar Sigurður Ásgeirsson refaskytta 
fór inn í Þórsmörk ásamt Stefáni 
bróður sínum. Oddviti þeirra Vestur-
Eyfellinga, Ólafur Kristjánsson á 
Seljalandi, dró verulega úr því að 
þeir myndu eyða tímanum í þær 
veiðar, það væri mjög lítið af tófu í 
Þórsmörk og borgaði sig engan veginn 
að fara. Sigurður og Stefán náðu 8 
fullorðnum tófum og 19 yrðlingum 
og náðu ekki öllum og var talsvert 
af tófu þar árið eftir. Það heyrðist 
eitthvað lítið í oddvitanum eftir það 
(Sveinn Runólfsson og Jón Ragnar 
Björnsson 2010). 

Í grein í Fréttablaðinu 9. nóv-
ember sl. var rætt um að for sendur 
refaveiða væru brostnar og sagt að 
þær væru orðnar að vana og/eða 
launaðri sportveiði. Aðeins neðar 
stendur í sömu frétt að finna ætti 
annað fyrirkomulag, einkum með 
tilliti til fuglaverndar. Á nú allt í einu 
að vernda fugla með friðun refs? 

Ritað var í Morgunblaðinu 
25. nóvember 2021 að hætta eigi 
grenjavinnslu og taka eingöngu upp 
vetrarveiðar. Þar er velt upp þeirri 
spurningu hvort við höfum einhvern 
rétt til að reyna að stýra náttúrunni 
með því að ofsækja eina tegund svo 
aðrar geti dafnað. Já, ég tel svo vera 
þegar um er að ræða varg eins og 
ref, mink, hrafna og máva. Ef á að 
leyfa náttúrunni að hafa sinn gang, 
eigum við þá ekki að hætta öllum 
veiðum, leyfa hvolpunum að drepast í 
grenjunum vegna ágengra túrista eins 
og gerðist á Hornströndum (Esther 
Rut Unnsteinsdóttir 2020)? Hætta að 
reisa varnargarða fyrir ár og snjóflóð 
og flytja fólkið bara í burtu? 

Þarf að halda fjöldanum  
í skefjum

Herðubreiðarlindir væru ekki til með 
núverandi hætti ef ekki hefði verið 
settur varnargarður við árkrossinn. 
Ég er hins vegar ekki að tala um að 
útrýma neinu, nema þá helst minknum 
á Íslandi, heldur að halda fjöldanum í 
skefjum og draga úr skaða. 

Í Mývatnssveit voru unnin þrjú 
tófugreni rétt við Laxá sumarið 2020. 
Eitt þeirra var úti í eyju í Laxá og 
annað í 400 metra fjarlægð í landi og 
svo voru 2 km í það þriðja. Samtals 
voru veidd þarna 22 dýr. 

Ekki hefði verið gaman að eiga 
við þau eftir t.d. 1. ágúst og ætla 
að veiða þau öll um veturinn. Það 
er alveg nóg til samt. Tæplega 100 
minkar voru veiddir á síðasta ári í 
Skútustaðahreppi. Þarf ekki að spyrja 
hver áhrifin hefðu verið á fuglalífið ef 
ekkert væri gert í fækkun þeirra. Eins 
og góður maður sagði ,,ef ég kæmi að 
síðasta tófugreninu í landinu þá myndi 
ég ganga frá, ef ég kæmi hins vegar 
að síðasta minkagreninu í landinu þá 
myndi ég gera allt til að vinna það.“ 

Nauðsynlegt er að halda tófu-
stofninum niðri og engin leið til þess 
er betri en grenjavinnsla samhliða 
vetrarveiði. En menn skulu heldur 
ekki gleyma minknum, hrafninum, 
veiðibjöllunni og sílamávnum og 
fleiri flugvörgum sem valda ekki síður 
skaða í lífríkinu en tófan. 

Undanfarið er meira rætt um 
ágengar tegundir og það þurfi að 
eyða þeim á vissum svæðum en þá 
er nánast eingöngu verið að tala um 
tegundir í plönturíkinu, lúpínu, kerfil, 
njóla og þistil. 

Menn þurfa að fara að tala um 
þetta af fullri alvöru en ekki bara 
endalaust stofna starfshópa, gera 
skýrslur og reikna og segja svo að 
það séu ekki til 100 kallar til að 
vinna hið raunverulega starf, sem 
er eyðingin/fækkunin sjálf. 

Grenjaskytta og/eða minkaveiði-
maður mega teljast góðir með að 
fá 3.200 á klst., að sama skapi 
finnst mönnum bara ekkert mál 
að borga lögfræðingi 27.500 kr. 
á klst., sérfræðingi 15.000 kr. og 
svona lengi mætti telja. Svo ég 
hætti nú ekki þá braut að fara að 
ræða listamannalaunin.

Veiðar á vargi má líkja við að 
skúra gólfin í skólum, það næst 
árangur fyrst um sinn, en svo þarf að 
skúra, skúra og skúra og alltaf verður 
gólfið skítugt aftur. Ef menn þrífa svo 
ekki nágrennið í kringum sig verður 
skólinn mun fyrr skítugri. Reynslan 
eins og t.d. í Borgarfirði þar sem 
búið er að draga úr grenjavinnslu er 
aukningin á ref mikil. 

Hvernig er ástandið í Bretlandi á 
rauðrefnum, var ekki grenjavinnslu 
hætt þar? Rauðrefurinn er inn í 
borgunum og alls staðar í náttúrunni. 
Veiðar á vargi og verndun lífríkis 
mun aldrei og getur aldrei verið 
sportmennska nema að hluta til. 
Þetta þurfa að vera föst störf alveg 
eins og ræstitæknirinn, bréfberinn, 
lögfræðingurinn og íþróttakennarinn. 
Verktakar eru fínir með og sérstaklega 
á grenjatíma, en með fækkun fólks 
í sveitum og aldursdreifingu bænda 
eins og hún er í dag, þarf að gera 
þetta að föstum störfum sem erfast 
ekki bara í beinan karllegg. 

 
Vargur virðir engin 
sveitarfélagamörk

Af ýmsum ástæðum er fyrirkomulag 
þessara mála umhugsunarefni. Vargur 
virðir engin sveitarfélagamörk og 
trassaskapur eins bitnar á öðrum. 
Sér í lagi er mikilvægt að þessum 
málum sé sinnt af myndarskap 
á svæðum sem njóta sérstakrar 
verndar vegna einstaks lífríkis svo 
sem á verndarsvæði Mývatns og 
Laxár. Auk þess eru að minnsta 
kosti 50 svæði á skrá sem mikilvæg 
fuglaverndunarsvæði (Lára Halla 
Sigurðardóttir 2013). 

Nauðsynlegt er að unnin verði 
heildarstefna um eyðingu vargs og 
annarra ágengra tegunda en ekki látið 
duga að hvert sveitarfélag hafi það 
eins og því sýnist. Þá er stefnan ein 
og sér gagnslaus ef henni fylgir ekki 
fjármagn til aðgerða og umgjörð sem 
tryggir árangursríka framkvæmd.  

Daði Lange Friðriksson 
umhverfisstjóri og 
meindýraeyðir í Mývatnssveit. 
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Fiður við greni eru glögg merki um ævilok fugla sem þar hafa vappað um 
móana.  Mynd / Benedikt Hrólfur Jónsson

Vinsamlega hafið samband við Björgvin Guðjónsson, búfræðing 
og löggiltan fasteignasala í síma 510-3500 og 615-1020 

eða á netfangið bjorgvin@eignatorg.is

Skipholt 50b, 105 Reykjavík

Vegna aukinnar eftirspurnar óskum 
við eftir bújörðum á söluskrá

 

 

 

 

LANGANESBYGGÐ 

Íþróttamiðstöðin VER – Endurbætur – 1. áfangi 
Langanesbyggð óskar eftir tilboðum í endurbætur á íþróttamiðstöð 
Langnesbyggðar VER. Um ræðir endurbætur á þaki og hluta burðarvirkis. 

Heildarstærð byggingarinnar er 2107m2 . Húsið er límtrés- bogahús og hýsir m.a.  
íþróttasal, sundlaug og líkamsrækt, bókasafn, skólaeldhús og skrifstofur. 

Helstu magntölur: 

• Þakjárn og einangrun  2.210 m2 
• Z bitar og innra stál      350 m 
• Límtrésrammar (burðarrammar)       4 stk. ( um 140m) 
• Bendistál     4500 kg. 
• Steypa í sökkla og plötur  50 m3. 
• Útihurðir      9 stk. 
• Gluggar, ál- gluggaprófólar  410 m 

 

Verkinu skal að fullu lokið 1. nóvember 2022. 

Útboðsgögn verða afhent á verkefnavef verksins frá 5. mars 2022.  Til að fá 
aðgang að vefnum þarf að senda upplýsingar um nafn fyrirtækis, 
forráðamanns, netfang og síma á póstfangið: almar@faglausn.is  
Tilboðum skal skila á skrifstofu Faglausn, ehf., Garðsbraut 5, 640 Húsavík. eigi 
síðar en 31. mars 2022, kl. 11:00 og verða þau þá opnuð að viðstöddum þeim 
bjóðendum, eða fulltrúum þeirra, sem þess óska 
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Er það versta að baki? Við 
spurningunni fæst ekkert svar. 
Hvort sem hún á við um storma, 
hríð og slagveður vetrarins eða 
ástand og ógnir vegna veirunnar, 
Covid. Við erum öll mannleg, 
ekki ofurmenni, heldur eins og 
fólk er flest. Eigum okkar góðu 
daga en líka lamandi erfiðar 
stundir, stundum heilu kaflana 
sem reyna virkilega á sálartetrið. 

Á góðu dögunum sjáum við 
fegurðina þegar sólin sindrar á 
hjarninu, kvígan undan Gráflekku 
svolgrar í sig pelann, Golta rífur í 
sig græna töðuna í fjárhúsunum og 
hundarnir gjamma að hrafninum 
á hliðstaurnum. Á þeim slæmu 
tökum við ekki eftir neinu af þessu. 
Yfirþyrmandi hugsanir, eru já, 
einmitt, yfirþyrmandi. Þær taka ekki 
bara yfir hugann heldur líka athygli 
okkar og líðan. Þá þarf átak til að 
rífa sig lausan og ná að snúa niður 
ólmandi bolann í eigin huga. Hann 
getur borið nöfn eins og depurð, 
þunglyndi, kvíði, lamandi streita, 
ofuráhyggjur, sjálfsefasemdir, 
jafnvel skömm, tilgangsleysi og 
vonleysi. Rannsóknir sýna að það 
er oft þegar fer aðeins að birta sem 
bolinn ólmast mest. Þegar hillir í 
að veiran sé gengin yfir. Þegar 
farið er að birta, þegar leiðir og 
tækifæri opnast. Því það er einmitt 
þá sem við finnum eigin vanmátt 
svo skýrt. Finnum að við erum í 
besta falli eftir okkur en líklega líka 
flest, langþreytt og mædd og þá 
sækja efasemdir að. Sjálfsmyndin 
hefur ekki fengið rétta speglun og 
styrkingu svo mánuðum og jafnvel 
árum skiptir, ekki eins og var áður 
en veiran skall á heimsbyggðinni. 
Hvar ert þú í þessu öllu, ertu bara 
brattur eða er allt í volli?

Einu sinni var sú sem þetta ritar 
kúabóndi, í 15 ár, en hefur nú starfað 
í 11 ár á sálfræðistofu að hjálpa 

fólki að ná aftur taktinum. Tölta 
af stað í sólarátt eftir erfiðleika og 
halda áfram þar til lífið dansar aftur 
áfram á fljúgandi svifléttu hröðu 
tölti eftir vikum lífsins með öllum 
sínum sóleyjum, hrossagaukum 
og ævintýrum. Núna vil ég tala 
til þín. Þín sem hefur bullandi 
áhyggjur af áburðarverðinu, 
hækkun á öllum aðföngum. Þín 
sem hefur einangrast í Covid-
höftunum. Ykkar allra sem hafið 
seiglast gegnum daga og vikur 
en ekki getað lyft lundinni með 
hressandi samveru við nágranna, 
hvetjandi hittingnum á fundum, 
söngæfingum og öðrum viðburðum 
og aftur engin alvöru þorrablót. 
Núna er hann orðinn langur tíminn 
sem það hefur varla gefist tækifæri 
til að skella sér í sparigallann og 
hafa gaman með fólkinu í sveitinni.

Öllum sem vinna einir og á 
litlum vinnustöðum hefur reynst 
Covid-tíminn erfiður, ekki bara 
bændum. Við erum félagsverur og 
þurfum á því að halda til að heilinn 

okkar virki rétt að hitta fólk, sjá 
viðbrögð við okkar eigin orðum, 
að fá bros til baka, ekki bara undir 
grímu við mjólkurkælinn í næstu 
búð. Við þurfum meira samneyti 
við fólk en það og ef þú ert þinn 
eini vinnufélagi, daglega dags, 
eða þú og maki þinn tvö ein, þá 
er jú fátt um fína drætti. Þá eru 
líkur á að þú eins og flestir sem 
vinna á einmennings eða fámennis 
vinnustöðum finnir fyrir félagslegri 
fátækt. Því fylgir ekki bara leiði 
heldur líka vantrú á sjálfan sig 
og sitt. Það vantar samhljóminn, 
speglunina, stuðninginn sem felst í 
samskiptum við sína líka. Það vantar 
líka tilbreytingu, nýjar upplifanir 
og fjölbreytileika. Við þurfum 
öll að fara reglulega út úr okkar 
daglega hring og fá þannig nýtt 
sálarfóður. Það hefur nú ekki verið 
mikið um slíkt á veirutímanum. 
Einmitt þess vegna þurfum við 
núna að ákveða að spyrna okkur 
upp. Við þurfum að gæta þess að  
dorma ekki hugsunarlaust áfram 
í þeim takmörkuðu lífsgæðunum 
sem þröngi hringurinn gefur. Þá 
verðum við eins og hross sem eru 
alltaf bara inni í gerðinu. Þau lifa af 
fái þau fóður og vatn en þau njóta 
sín ekki, þau blómstra ekki, þau 
nýta ekki hæfileika sína eða getu, 
lifa ekki lífinu. 

Vonandi eru flestir sem þetta 
lesa óþreyjufullir að fara út úr 
Covid-gerðinu, til í það og virkilega 
með kjark, kraft og orku til þess og 
blómstra eins og fíflar að vori á 
næstu vikum og mánuðum. Ykkur 
hin vil ég með þessum pistli vekja 
til meðvitundar um mikilvægi þess 
að hafa sig út í lífið á ný. Vara 
ykkur við hættunni á viðvarandi 
óyndi, depurð og kvíða og hvetja 
ykkur til að leita ykkur hjálpar ef 
líðanin er hamlandi, lamandi, að 
ég nú ekki tali um sársaukafull, 

hættuleg. Það sakar aldrei að fara 
í svo sem einn sálfræðitíma eða 
leita annarrar faglegar hjálpar, það 
er alveg satt!

Hér eru nokkur ráð úr pokahorninu:

• Komdu þér úr vinnufötunum 
ALLTAF annaðhvort 
laugardag eða sunnudag og 
farðu af bæ. Ja, nema kannski á 
sauðburði. Bíltúr í næstu sveit 
er betra en ekkert, enn betra að 
heimsækja einhvern eða mæta 
á einhvers konar viðburð, sjá 
fólk. Ef þú ert svo lánsamur 
að eiga maka, farið þið saman, 
þessar samverustundir eru 
dýrmætar, ekki vanrækja þær.

• Skipuleggðu reglulega 
samverustundir  með 
fjölskyldunni þar sem þú 
ert EKKI í vinnufötunum. 
Upplifið eitthvað saman. Hér 
er ekki síður átt við að hitta 
fjölskyldumeðlimi sem búa 
annars staðar, það er jú það 
sem hefur víða dalað í Covid.

• Hittu VIKULEGA einn til 
þrjá bestu vini þína, eða 
heyrðu í þeim í síma ef 
ekki vill betur til. Ræktaðu 
markvisst upp samband við 
þessa einstaklinga/ fjölskyldur. 
Hugsanlega er kal í sambandinu 
eftir Covid en ekki láta það 
verða að órækt. Gerðu í því að 
hitta þitt besta fólk reglulega. 
Aðeins þannig verðið þið vitni 
að lífi hvert annars og þar með 
stuðningsaðilar. Vikulega er 
bara fjórum sinnum í mánuði, 
það eru þá samt 26 dagar sem 
þið hittist ekki eða heyrist, svo 
vikulega er EKKI of mikið, má 
vera oftar. Hugsanlega áttu 
nágranna, samstarfsfélaga, 

eða vin sem þú heyrir í svona 
annan hvern dag. Það er 
dýrmætt ef þið náið að gefa 
hvor öðrum hlustun til skiptis, 
hvatningu og slá á létta strengi. 
Ekki ef samtalið er bölmóður.

• Forðastu skaðráð, eins og 
drykkju eða aðra deyfingu. 
Ef þú hefur ósjálfrátt leitað í 
baukinn eða flöskuna á Covid-
tímanum, ertu ekki einn um 
það. En hvað ætlar þú þér? 
Viltu þetta sull áfram eða 
viltu alvöru lifandi líf? Taktu 
þig taki, taktu ákvörðun um 
hvaða dag þú ætlar að breyta 
þessari hegðun og gerðu það! 
Leitaðu hjálpar ef þarf.

• 
• Það eru vissulega blikur á lofti í 

afkomu og rekstri. Ekki upplifa 
þig einan í skítnum. Ræddu 
áhyggjur þínar af rekstri og 
reikningunum við einhvern. 
Mættu á fundi sem verða í boði 
í þínu samfélagi, fylgstu með, 
þá upplifir þú stuðninginn í 
samkenndinni. Það gerist ekki 
ef þú lokar þig af einn heima. 
Farðu fram á fundi með þínum 
viðskiptaaðilum. Það er verra 
að vera strútur með hausinn 
í sandinum, það eykur bara 
kvíðann. Glímdu við drauginn, 
það er alltaf betra. Ef þú tapar 
orrustu þá velur þú nýjar leiðir, 
ef þú sigrar er kvíðinn horfinn 
á braut.

• Þú átt þetta líf. Sýndu þér og 
þínum virðingu og umhyggju, 
alveg eins og bændur gera 
þegar folald, lamb eða kálfur 
bröltir á fætur. Þú ert dýrmætur 
og það kemur sumar.

Kristín Linda Jónsdóttir,
sálfræðingur hjá Huglind

Að klára þorrann og þreyja góuna

Kristín Linda Jónsdóttir.

SAGASAGA&&MENNINGMENNING

Sögubrot um búfræðslu 4:

Að mæla land og halla 
Varla þarf að hafa orð á því við 
lesanda þessa pistils hve auðvelt 
er nú að fá upplýsingar um land 
og landshætti. Með vasasímanum 
einum er hægt að skoða landið 
hvort heldur er í smáum kvarða 
eða stórum, mæla vegalengdir, 
flatarmál og fleira. Tæknina nýta 
bændur og aðrir landnotendur í 
meiri eða minna mæli. Þörfin fyrir 
þennan fróðleik vaknaði snemma.

Í fyrstu reglugerð fyrir Búnaðar-
skólann á Hvanneyri voru land- og 
hallamæling meðal þeirra verklegu 
greina sem kenna skyldi, rétt eins 
og í öðrum innlendum og erlendum 
búnaðarskólum á ofanverðri 
nítjándu öld. Þá þegar var völ á 
býsna rækilegum kennslubókum 
í greininni, sem mikilvæg taldist 
í vestur-evrópskri landnýtingu. 

Hallamælingar voru líka grunnþáttur 
vatnsmiðlunar, m.a. til ræktunar svo 
sem með áveitum og framræslu.

Vegna kennslu í land- og halla-
mælingum eru nú til allmargir upp-
drættir af túnum og öðrum ræktun-
arlöndum frá síðustu árum nítjándu 
aldar. Árið 1915 voru sett lög um 
mælingar á túnum og matjurtagörð-
um að frumkvæði Ræktunarfélags 
Norðurlands og Búnaðarfélags 
Íslands. Fyrir mönnum vakti að 
fá traustar upplýsingar um stærð 
ræktaðs lands sem undirstöðu að 
áreiðanlegum hagskýrslum. Næstu 
árin voru tún mæld og kortlögð 
um nær allt land og varð þannig 
til gagnagrunnur sem í dag þykir 
einstakur í sinni röð. Kortin eru 
varðveitt í Þjóðskjalasafni Íslands 
og vel aðgengileg á heimasíðu safns-

ins, sjá skjalasafn.is og leitarorðið 
tunakort.  Margir af þeim, sem kortin 
gerðu, höfðu numið undirstöðuatriði 
landmælinga á búnaðarskólunum.

Á fyrstu árum innlendrar 
búnaðarkennslu var búnaðurinn ekki 
flókinn, sem notaður var til land- 
og hallamælinga. Lengi vel dugðu 
málband (mælikeðja) og svonefndur 
hornspegill til þess að kortleggja til 
dæmis túnblett: Út frá beinni línu 
voru fjarlægðir til meginpunkta 
þess sem draga skyldi inn á kortið 
(hús, vegir, girðingar, skurðir ...) 
mældar undir réttu (90°) horni. Væru 
verkefnin stærri eða flóknari komu 
til sögu sérstök tæki til landmælinga 
(landmælingakíkir – Theodolit), 
sem á tímabili voru staðalbúnaður 
jarðræktarráðunauta. Mælingarnar 
voru töluvert nákvæmnisverk, en 
síðan beið allmikil handavinna við 
að vinna úr mælingunum og draga 
niðurstöður þeirra upp á blað. 

Á áveituárunum miklu hérlend-
is, á árafjórðungunum sitt hvorum 
megin við fyrri aldamót, þótti gott að 
kunna vel til hallamælinga. Þá skipti 
máli að geta metið halla lands svo 
haganlega mætti greiða áveituvatni 
leið yfir ræktunarlönd – en líka í 
burtu þegar þurrka skyldi land. Þótt 
sumir „vatnsveitíngamenn“, eins og 
þeir voru kallaðir, hefðu undra mikla 
hæfileika „til þess að láta áveitu-
vatnið elta sig“ studdu fleiri sig  
við hallamæla.  

Nú þarf ekki lengur að kenna 
búfræðinemum þessar greinar. 

Loftmynda- og fjarkönnunartækni 
hefur opnað aðra og haganlegri 
möguleika, sem mjög eru aðgengi-
legir. Túnkort gamla tímans, gerð 
með hinni einföldu tækni horfins 

tíma, geyma hins vegar afskap lega 
merkilegar heimildir um búskap-
araðstöðu og menningar landslag  
fyrri tíðar.

  Bjarni Guðmundsson
Ásgeir L. Jónsson vatnsvirkjafræðingur (t.v.) kennir nemendum Framhalds
deildarinnar á Hvanneyri landmælingar sumarið 1956.  Mynd / Magnús Óskarsson 

Aldargamalt kort af Hvanneyri og óvenju íburðarmikið, gert af Jóhanni G. 
Björnssyni veturinn 1922; orðið lúið af notkun og inn á það hafa verið dregnar 
seinni tíma upplýsingar. 
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Landgræðslunni barst opið bréf 
frá Ástu F. Flosadóttur sem birt 
var á Vísi þann 2. febrúar 2022 
undir heitinu „Kæri Jón“ Opið 
bréf til Landgræðslunnar. Bréfið 
fékk Ásta einnig birt í Bænda
blaðinu 10. febrúar. Tilefni 
skrifa Ástu eru viðbrögð við 
bréfi Landgræðslunnar þar sem 
tilkynnt er að styrkir til verkefnis
ins Bændur græða landið verði 
lækkaðir vegna 100% hækkunar 
áburðarverðs.

Ásta fer fögrum orðum um verk
efnið Bændur græða landið og segir 
m.a.: „Og árangurinn ótvíræður, 
melar gróa, rofabörðum er lokað, 
afréttir bera meiri beit.“

Stór hluti af vinnu við endur
heimt vistkerfa á Íslandi byggir á 
því að grípa inn í þá ferla sem eru 
hamlandi fyrir framgang þeirra. Í 
hnignuðum eða hrundum vistkerfum 
er lítið framboð af næringarefnum, 
og þá sérstaklega köfnunarefnis og 
fosfórs, eitt af þeim atriðum sem 
geta hamlað framvindu hvað mest. 
Aðrir þættir geta t.d. verið fræfram
boð, veðurfar, ósjálfbær landnýting  
og náttúruvá.

Stærstu verkefni Landgræðsl
unnar sem hafa endurheimt vist
kerfa að meginmarkmiði eru Bændur 
græða landið, Landbótasjóður, 
Umsjón landgræðslusvæða auk 
endurheimtar votlendis og birki
skóga. 

Verkefnið Bændur græða landið 
er samvinnuverkefni Landgræðsl
unnar og landeigenda um upp
græðslu heimalanda. Tilgangur 
þess er að styrkja landeigendur til 
landgræðslu á jörðum sínum, stöðva 
rof, þekja land gróðri og gera það 
nothæft á ný til landbúnaðar eða 
annarra nota. Verkefnið hófst árið 
1990. Landbótasjóður er sjóður á 
vegum Landgræðslunnar sem leggur 
honum til fé til úthlutunar, auk þess 
sem aðrir aðilar geta lagt sjóðnum 
til fjármuni. Landgræðslan úthlutar 
árlega styrkjum úr sjóðnum, en til
gangur þeirra er að færa ábyrgð og 
framkvæmd landgræðsluverkefna 
heim í héruð og veita landeigendum, 
sveitarfélögum, félagasamtökum og 
öðrum umráðahöfum lands, styrki til 
landbótaverkefna.

Verkefnin  Bændur græða landið 
(BGL) og Landbótasjóður (LBS) eru 
hátt í 600 talsins, flest unnin af sauð
fjárbændum. Algengasta aðgerðin í 

þessum verkefnum er styrking gróð
urs með tilbúnum áburði því auð
veldara er að koma honum á erfitt 
land. Svæðin sem unnið er á, eru 
ýmist friðuð eða nýtt til hóflegrar 
beitar þannig að svæðin styrkjast 
og batna sem beitilönd. Ávinningur 
landgræðslu er margþættur s.s. endur
heimt náttúrulegra vistkerfa, aukinn 
gróður sem bindur kolefni í jarðvegi, 
styrking líffræðilegs fjölbreytileika, 
bættur vatnsbúskapur og auknir  
nýtingarmöguleikar landsins til 
framtíðar.

Nú liggur fyrir að frá árinu 2021 
hefur verð á algengum áburðar
tegundum til landgræðslu hækk
að um 102115% eftir söluaðilum 
sem er verðbreyting án fordæma 
hér á landi, auk þess sem framboð 
er takmarkað. Framlag ríkisins til 
verkefna Landgræðslunnar hefur 
hækkað á undanförnum árum og er 
það vel. Hins vegar er staðan þannig 
að sú hækkun heldur ekki í við þessa 
miklu hækkun á áburði. 

Verð á tilbúnum áburði hefur 
mikil áhrif á umfang verkefna 
Landgræðslunnar og samstarfsað
ila.  Vegna slæmrar stöðu sauðfjár
ræktarinnar er bagalegt að geta ekki 
haldið óbreyttu umfangi í þessum 
mikilvægu samstarfsverkefnum 
sem skilað hafa frábærum árangri 
á undanförnum áratugum.

Landgræðslan hefur ákveðið að 
grípa til mótvægisaðgerða til að 
draga úr áhrifum áburðarverðshækk
ana á helstu verkefni. 

Landgræðslan eykur áherslu á 
notkun lífræns áburðar í öllum verk
efnum og vekur sérstaka athygli á 
lífrænni leið í BGL sem gæti verið 
valmöguleiki fyrir þá þátttakendur 
sem hafa aðgang að lífrænum áburði.

Landgræðslan færir fjármuni úr 
öðrum verkefnum til verkefnanna 
BGL og LBS en sú aukning í fram
lögum nær þó ekki að halda í við 
verðhækkanir og því hækkar endur
greiðsla á hvert tonn í BGL aðeins 
um 80% á milli ára. 

Landgræðslan mun einnig nota 
minna magn áburðarefna á flatar
einingu í nokkrum stærri verkefnum. 
Þannig má auka það flatarmál sem 
næst að vinna á og styrkja svæði 
sem annars hefði ekki verið hægt 
að fylgja eftir. Árlegt heildarumfang 
aðgerða í landgræðsluverkefnum er 
um 20 þúsund hektarar og með því 

að nota 10% minni áburð á hvern 
hektara má vinna á 2.000 hekturum 
til viðbótar.

Þessi listi yfir mótvægisaðgerðir 
er ekki tæmandi og Landgræðslan 
hvetur samstarfsaðila til að hafa 
samband við héraðsfulltrúa stofn
unarinnar um ráðgjöf og vinna til
lögur að lausnum sem henta hverj
um og einum til að draga sem mest  
úr högginu.

Að lokum, ágæta Ásta, tel ég rétt 
að svara tvennu í greininni þinni: 

Í fyrsta lagi fullyrðingu um að 
ekkert samráð hafi verið við bænd
ur um vinnslu reglugerðar um sjálf
bæra landnýtingu. Reglugerðardrögin 
voru rædd á fjölmörgum fundum með 
Landssamtökum sauðfjárbænda og 
Bændasamtaka Íslands auk þess 
sem drögin fóru í Samráðsgátt. 
Nú er unnið að endurbótum vegna 

athugasemda og drögin munu fara 
aftur í Samráðsgáttina. Samráðsgáttin 
er góð leið til að ná til allra lands
manna. Við erum öll, allir landsmenn, 
gæslumenn lands á Íslandi.   

Í öðru lagi eftirfarandi texti í grein 
þinni: „Við héldum að sambandið 
einkenndist af samvinnu og gagn
kvæmri virðingu. 

En svo fara að renna á bóndann 
tvær grímur, er jafnræði í þessu 
sambandi? Jöfn og sanngjörn verka
skipting? Kostnaðarskipting rétt? Eru 
störf bænda og framlag í sambandinu 
metin að verðleikum? Eða er makker
inn farinn að taka okkur sem sjálf
sögðum hlut, má bjóða bændum hvað 
sem er? Erum við stödd í einhvers 
konar ofbeldissambandi, þrælahaldi, 
þar sem þarfir okkar eru ekki virtar, 
vaðið er yfir okkur á skítugum skón
um, talað niður til okkar?“

Verkefnið Bændur græða landið 
er samstarfsverkefni þar sem hlut
verk Landgræðslunnar er að veita 
ráðgjöf og styrki í samræmi við þær 
reglur sem settar eru hverju sinni og 
fram koma í auglýsingu. Við skrá
um aðgerðir og leggjum mat á hvort 
styrkir hafi verið nýttir eins og til 
stóð. Landeigendur sækja um að vera 
með í BGL, enginn er neyddur til að 
taka við styrk til að bæta eigið land 
og gera það betra. 

Ég er sammála því sem fram 
kemur í grein þinni – árangur verk
efnanna er ótvíræður og ég vona 
svo sannarlega að þið og aðrir góðir 
BGL bændur sjái sér hag í að halda 
áfram að bæta landið okkar, slíkt  
er samfélagi okkar og framtíð þess 
til góða. 

Árni Bragason, 
landgræðslustjóri.

LESENDARÝNILESENDARÝNI

Hækkandi áburðarverð og landgræðsla – hvað er til ráða?

Árni Bragason. Daðastaðir í Núpasveit. Frábært starf landgræðsluverðlaunahafanna Gunnars 
Einarssonar og Guðrúnar S. Kristjánsdóttur.

Rúko leitar að öflugum vélvirkja á verkstæði fyrirtækisins. 
Leitað er að vönum vélvirkja með góða reynslu af viðgerðum 
og standsetningu á vélum og tækjum. Fjölbreytt verkefni í góðu 
starfsumhverfi. Góð laun í boði fyrir réttan starfskraft.

ruko@ruko.is | |ruko.is 534 6050
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Vinnuvélar

Vélvirki á verkstæði
/ experienced mechanic

Helstu verkefni og ábyrgð
– Viðgerðir og viðhald á vélum og tækjum
– Standsetning nýrra véla

Menntunar- og hæfniskröfur
– Iðnmenntun
– Reynsla af störfum á verkstæði

Rúko er umboðs- og þjónustuaðili fyrir fjölda þekktra vörumerkja.  
Þar má helst nefna vélar og krana frá Liebherr, Yanmar smágröfur, 
Himoinsa rafstöðvar, Kaeser loftpressur og Weber jarðvegsþjöppur.

Vantar fyrir traustan kaupanda, 
vel uppbyggða jörð sem gæti 
hentað fyrir ferðaþjónustu, 
helst á Suðurlandi og/eða á 
Vesturlandi.
Vestfirðir gætu komið til greina. 
Jörðin er m.a. hugsuð fyrir 
hestatengda ferðaþjónustu.  
Góður kostur er að þar hafi verið 
rekin ferðaþjónusta.  
Jörð án mikils húsakosts kemur 
einnig til greina. Heitt vatn góður 
kostur en ekki skilyrði.  
Góð nettenging nauðsynleg.

Nánari upplýsingar gefur Magnús Leópoldsson  
í síma 892 6000  
eða á netfangið magnus@fasteignamidstodin.is
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Íslenskur landbúnaður er stund 
aður hringinn umhverfis landið. 
Hann mótar ásýnd lands og byggða 
og er mikilvæg stoð at vinnu
lífs. Starfsumhverfi hans mótast 
annars vegar af náttúrulegum 
aðstæðum, þekk ingu og hugviti og 
hins vegar af lagalegu umhverfi. 
Búvörulög og viðskiptasamningar 
vega þar þungt. Á síðustu 
mánuðum hafa fallið dómar og 
verið kveðnir upp úrskurðir sem 
skipta landbúnaðinn miklu. Hér 
á eftir verður gerð grein fyrir 
þessum málum en þar eru þrjú 
mál á ferðinni sem tengjast að 
einhverju leyti.

Í ársbyrjun 2020 hleypti MS af stað 
verkefni sem miðaði að því að skýra 
vaxandi mun á sölu próteinþáttar 
mjólkur og fituhlutanum og finna 
leiðir til að bregðast við honum þar 
sem gríðarlegur kostnaður hlýst 
af þessu misvægi. Ráðist var í að 
afla upplýsinga um tollflokkun 
í nágrannalöndunum á nokkrum 
mjólkurafurðum, þar á meðal rifnum 
osti sem sérstaklega er hannaður til 
notkunar á pitsur sem bakaðar eru 
við háan hita. Afrakstur þeirrar vinnu 
varð til þess að stjórnvöldum var 
sent erindi um að tollframkvæmd og 
tolleftirlit væri í andstöðu við ákvæði 
tollalaga nr. 88/2005. Þetta leiddi 
til breytinga á tollaframkvæmd og 
reksturs ágreiningsmála. Nú hafa 
þrjú slík mál verið til lykta leidd 
fyrir Landsrétti og yfirskattanefnd.

1. Ostur en ekki jurtaostur

Þann 11. febrúar sl. kvað Landsréttur 
upp dóm í máli Danóls ehf. sem 
flutti inn pitsuostinn Festino IQF 
Mozzarella Pizza Mix án nokkurra 
tolla, þótt ljóst væri að osturinn 
innihéldi 82-83% mozzarella ost. 
Innflutningurinn grundvallaðist 
á bindandi álitum sem virtust 
ekki vera byggð á réttri túlkun 
tollskrár. Eftir ábendingar um þessa 
tollframkvæmd ákvað Tollurinn 
að taka innflutninginn til nánari 
skoðunar en leiddi það til þess að 
tollur var lagður á pitsuostinn með 
sérstökum úrskurði tollgæslustjóra. 
Innflutningsfyrirtækið var ósátt 
við þessa breyttu tollframkvæmd 
og höfðaði mál til ógildingar 
úrskurðinum. Héraðsdómur 
Reykja víkur hafnaði kröfu fyrir-
tækis  ins og þann 11. febrúar sl. 
staðfesti Landsréttur niðurstöðu 
héraðsdóms. Fyrirtækinu var auk 
þess gert að greiða málskostnað á 
báðum dómstigum. Hér er komið 
skýrt fordæmi þess að ostur sem 
inniheldur 82-83% mozzarella ost 

skuli flokkaður í 4. kafla tollskrár 
og bera af þeim sökum fullan toll 
samkvæmt tollalögum nr. 88/2005. 

Áhrif innflutnings „jurtaosta“
á ostamarkaðinn

Áhrif þessa máls á markað fyrir ost 
hér á landi eru greinileg. Þannig dróst 
innflutningur á „jurtaosti“ saman um 
123 tonn milli áranna 2020 og 2021. 
Það ber þó að hafa í huga að áhrifin 
byrjuðu að koma fram strax í október 
2020 og munurinn á ársgrundvelli 
því meiri. 

2. Brauðrasp breytir ekki osti
í jurtaost

Í öðru máli, sem rekið var fyrir 
yfirskattanefnd, var tekist á um 
tollflokkun á ostum sem höfðu verið 
hjúpaðir með deigi eða brauðraspi.

Hér var fjallað um fjórar tegundir 
bakaðra osta. Atvik þessa máls voru 
þau að þann 30. ágúst 2018 gaf 
tollgæslustjóri út fjögur bindandi 
álit um tollflokkun þessara osta 
(bakaðar mozzarella stangir, bakaðir 
smáostar, bakaðir Camembert ostar 
og bakaðir Camembert smáostar). 
Eftir ábendingar um að tollflokkun 
þessara osta kynni að vera ábótavant 
tók Tollurinn innflutning þeirra til 
nánari skoðunar. Í byrjun 2021 
greindi Tollurinn innflytjandanum 
frá því að fyrirhugað væri að 
afturkalla umrædd bindandi álit 
enda væru þau ekki í samræmi við 
tollalög nr. 88/2005. Málið fór síðan 
í gegnum kæruferli hjá embættinu og 
þaðan til yfirskattanefndar. Nefndin 
kvað síðan upp úrskurð sinn þann 
26. janúar sl. þar sem kröfum 
innflytjanda er hafnað – niðurstaðan 
er því sú að fjórar tegundir innfluttra 
osta eru ekki lengur tollflokkaðar 
í kafla 2106 í tollskrá (án tolla), 

heldur eru ostarnir tollflokkaðir í 
kafla 0406 (tollur álagður).

Til viðbótar má nefna að þann 28. 
október 2021 staðfesti atvinnuvega- 
og nýsköpunarráðuneytið ákvörðun 
Matvælastofnunar (MAST) 
um að fjórar vörutegundir osta, 
sambærilegra þeim sem hér um 
ræðir, skuli sæta landamæra-
eftirliti. MAST leit svo á að um sé 
að ræða samsettar vörur sem falla 
undir landamæraeftirlit sam kvæmt 
reglugerð nr. 1440/2020, um skrár 
yfir samsettar afurðir sem skulu sæta 
eftirliti á landamæraeftirlitsstöðvum. 
Umræddir ostar falla því undir eftirlit 
MAST eftir birtingu úrskurðar 
atvinnuvega- og nýsköpunar ráðu-
neytis.

3. Dómstólar taka af 
skarið varðandi gildissvið 

markmiðskafla búvörulaganna

Þann 18. nóvember sl. kvað Hæsti-
réttur upp dóm í máli Ásbjörns 
Ólafssonar ehf. gegn íslenska ríkinu. 

Umrætt mál snerist um það hvort 
lögmæti gjaldtöku fyrir tollkvóta 
vegna innflutnings á kjötvörum 
stæðist ákvæði stjórnarskrárinnar 
um skattlagningu. Þetta mál er 
eitt margra sem rekin hafa verið 
á undanförnum árum þar sem 
reynt hefur á lögmæti tollkvóta á 
grundvelli búvöru- og tollalaga. 
Þetta mál er hins vegar merkilegt 
fyrir þær sakir að þar kveður við 
nýjan tón í rökstuðningi Hæstaréttar. 

Í forsendum Hæstaréttar kveður 
við nýjan tón

Með þessum dómi Hæstaréttar er 
komist að þeirri niðurstöðu að með 
skattlagningu sem felst í gjaldtöku 
fyrir tollkvóta viðhafi löggjafinn 
tiltekna stjórnarframkvæmd sem 
stefnir að lögmætu markmiði. Í 
því sambandi vísar Hæstiréttur 
til 1. gr. búvörulaga en það er sú 
löggjöf sem gildir um framleiðslu 
landbúnaðarvara í landinu og 
er hryggjarstykkið í stjórnkerfi 

landbúnaðar. Í forsendunum Hæsta-
réttar kemur skýrt fram að ljá verði 
löggjafanum víðtækt svigrúm við 
val á leiðum til að ná markmiðum 
búvörulaga að því tilskildu að 
gætt sé grundvallarsjónarmiða 
stjórnarskrár. Komst Hæstiréttur 
að þeirri niðurstöðu að gild 
skattlagningarheimild hefði legið 
til grundvallar þeirri gjaldtöku sem 
fólst í greiðslu fyrir þá tollkvóta sem 
málið laut að. 

Með þessum dómi Hæstaréttar er 
komin fram skýr niðurstaða um að 
fyrirkomulag úthlutunar tollkvóta 
standist ákvæði stjórnarskrár. Má 
í raun segja að þessum nýja tón í 
forsendum Hæstaréttar svipi til 
forsendna sem finna má í dómum 
Evrópu-dómstólsins í málum sem 
varða evrópskan landbúnað, en 
meira um það síðar. 

Þann 11. febrúar sl. kvað svo 
Landsréttur upp fimm dóma þar 
sem íslenska ríkið var sýknað 
af kröfu innflutningsfyrirtækja 
um endurgreiðslu gjalda sem 
innflytjendurnir höfðu innt af hendi 
til íslenska ríkisins samkvæmt 
5. gr. tollalaga nr. 88/2005 vegna 
innflutnings á landbúnaðarvörum. Í 
forsendum Landsréttar kveður enn 
fremur við nýjan tón:

„Að baki því fyrirkomulagi 
sem mælt er fyrir um í 65. gr. 
A búvörulaga og 3. mgr. 12. gr. 
tollalaga um úthlutun tímabundinna 
tollkvóta á sérstökum tollkjörum 
búa lögmæt markmið sem koma 
fram í 1. gr. búvörulaga [...] verður 
að játa löggjafanum talsvert 
svigrúm um val á leiðum að 
þeim markmiðum að því tilskildu 
að gætt sé grundvallarsjónarmiða 
stjórnarskrár um að skattar skuli 
lagðir á eftir almennum efnislegum 
mælikvarða og jafnræðis gætt 
gagnvart skattborgunum eftir því 
sem unnt er.“

Að lokum

Það má því segja að mikilvægir 
áfangasigrar hafa unnist á síðustu 
misserum í málefnum land bún-
aðar ins. Þeir lúta annars vegar að 
landamæraeftirliti (tolla fram kvæmd) 
og framkvæmd EES löggjafar 
(heilbrigðiseftirliti). Hins vegar hafa 
svo dómstólar undirstrikað vægi 
búvörulaga og markmiðskafla þeirra. 
Það er skoðun greinarhöfundar að 
barátta fyrir hagsmunum bænda 
hafi skilað mælanlegum árangri eftir 
nokkra ágjöf undangenginna ára sem 
fylgdi í kjölfar gerðar og innleiðingar 
nýlegra viðskiptasamninga um 
landbúnaðarvörur. Mikilvægt er  
að fylgja þessum hagsmunamálum  
frekar eftir á komandi misserum. 

Erna Bjarnadóttir, 
verkefnastjóri hjá MS

Tollalög og tollframkvæmd er órofa hluti 
starfsumhverfis landbúnaðarins

Á FAGLEGUM NÓTUMÁ FAGLEGUM NÓTUM

Erna Bjarnadóttir.
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Mest lesni prentmiðillinn á landsbyggðinni
– ár eftir ár – Hvar auglýsir þú?
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Meðallestur prentmiðla 
á landinu öllu
Samkvæmt prentmiðlamælingu Gallup 
á fjórða ársfjórðungi 2021
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Gallup á Íslandi gerði könnun meðal 
Kópavogsbúa dagana 17. desember 
2021–26. janúar 2022. Það voru 
íbúasamtökin „Vinir Kópavogs“ 
sem létu framkvæma hana og 
kostuðu að öllu leyti. 

Niðurstöðurnar voru sláandi 
og þvert á það sem bæjarstjórn 
og bæjarstjóri hafa ítrekað látið 
í veðri vaka. Þannig lýstu 71,3% 
Kópavogsbúa sig hlynnta því að 
fram færi hönnunarsamkeppni vegna 
skipulags í miðbæ Kópavogs. 23,3% 
tóku ekki afstöðu og 5,4% bæjarbúa 
vildu ekki samkeppni, en það var 
einmitt sú leið sem bæjarstjórn ákvað 
að fara. 

Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti 
deiliskipulagið með 6 atkvæðum 
gegn 5 þann 20. desember 2021. 
Samkvæmt könnun Gallup eru 5,4% 
bæjarbúa hlynnt þeirri leið sem 
bæjarstjórn samþykkti að fara. Hér 
er um að ræða skipulag á einhverju 
mikilvægasta og dýrmætasta svæði 
höfuðborgarsvæðisins.  

Ljóst er af könnuninni að 
Kópavogsbúar vilja sjá aðra valkosti 
en þá sem Skipulagsstofnun kallar 
„fordæmalausa þéttingu byggðar á 
Íslandi“. Kópavogsbúar vilja lifandi 
og heillandi miðbæ sem gegnir 
lykilhlutverki í bæjarfélaginu á sviði 
samgangna, þjónustu, verslunar, 
atvinnulífs og mannlífs í bænum.  

Valdníðsla er orð sem hér á 
vel við og sem dæmi má nefna að  
framkvæmdir sem nú á að ráðast í 
munu óhjákvæmilega hafa í för með 
sér skerðingu á lögbundnum rétti 
fatlaðra íbúa í miðbæ Kópavogs til 
aðgengis að heimilum sínum.

Kópavogsbúar spyrja sig nú: ,,Hvað 
gengur bæjaryfirvöldum til?“ ,,Hvaða 
hagsmunir liggja hér að baki?“

Vinir Kópavogs leggja áherslu á 
að í Kópavogi verði skipulag byggðar 

unnið í samráði og samtali við 
bæjarbúa, og að horfið verði frá þeim 
ljóta vana að hlusta fyrst og fremst 
á sjónarmið aðila sem hafa (ofsa)
gróðasjónarmið í fyrirrúmi. Skipulag 
á að mynda umgjörð um mannlíf, 
ekki bara núverandi kynslóða, heldur 
framtíðarkynslóða Kópavogsbúa.

Vinir Kópavogs eru sannarlega ekki 
mótfallnir framkvæmdum í miðbæ 
Kópavogs, það er löngu kominn tími 
á að hann fái þá reisn sem hann á 
skilið. Vinir Kópavogs krefjast hins 
vegar þess að vandað verði til verka 
við slíkar framkvæmdir.

Bæjarstjórn samþykkti samhljóða 
í febrúar 2018 að yfirstefna 
bæjarfélagsins væri: „Hlutverk 
Kópavogsbæjar er að tryggja lífsgæði 
íbúanna með góðri og fjölbreyttri 
þjónustu.

Grunnreglur bæjarins eru skýrar 
og miða að því að allir hafi tækifæri 
til áhrifa. Kópavogur leggur áherslu 
á gott mannlíf, skilvirkan og ábyrgan 
rekstur ásamt öflugu atvinnulífi.“ 

Svo mörg voru þau orð.
Jóhann Már 
Sigurbjörnsson, 
kerfisstjóri. 

LESENDARÝNILESENDARÝNI

Frá Vinum Kópavogs
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Samhliða auknum afurðum íslenskra 
mjólkurkúa, eykst þörfin fyrir ná-
kvæmni við bústjórn enda mega 
kúabændur síður við mistökum 
við bústjórn þar sem afurðasemin 
er mikil í samanburði við bú með 
lægri afurðasemi. Skýrist það ein-
faldlega af því að kýrnar eru undir 
meira álagi, sem þær þola mjög vel 
sé rétt staðið að bústjórninni. 

Bústjórn er auðvitað gríðarlega 
umfangsmikið verkefni og snýr að 
öllum þáttum búsins, en í þessari 

grein verður horft sérstaklega til 
þess þáttar sem snýr að holdastigun 
kúnna og hvernig hana má nýta til 
þess að ná betri árangri.

Holdastigun skiptir máli

Þegar kýr eru holdastigaðar er til-
gangurinn, eins og nafnið gefur til 
kynna, að meta holdafar þeirra. Eftir 
burð, geta kýr alla jafnan ekki étið 
nógu mikið fóður til þess að hafa 
undan mjólkurframleiðslunni og því 
gengur líkaminn á orkuforðann. Því 
tapa kýrnar holdum á þessu tímabili 
og það er þeim í raun eðlislægt. 

En ef þær eru of holdrýrar á þessu 
tímabili lífsins, hafa þær of lítinn 
forða að ganga á og þá bitnar það á 

framleiðslunni og heilsufari þeirra. 
Það skiptir því verulega miklu máli 
að kýrnar séu í réttum holdum fyrir 
burð. Markmiðið er að kýrnar séu 
með holdastig (sjá síðar) upp á 3,5 
þegar þær fara í geldstöðu og haldi 
því holdastigi fram yfir burð. Það 
getur þó verið munur á milli búa, þ.e. 
að hvaða holdastigi sé stefnt og fer 
það eftir nythæð og fleiri þáttum. +

Hér er því um viðmið að ræða 
sem gæti þurft að hnika til á milli 
búa og ég mæli alltaf með því að 
bændur setji upp sín markmið í sam-
vinnu við fóðrunarráðgjafa.

Holdastiga 4-5 sinnum

Það þarf eðlilega að fylgjast vel með 

Á FAGLEGUM NÓTUMÁ FAGLEGUM NÓTUM

Allt landið hefur nú verið 
þakið í snjó í langan tíma, 
sumum til leiðinda en aðrir 
láta sér fátt um finnast og 
gleðjast jafnvel yfir ósköpun-
um. Garðeigendur hafa víst 
ólíkar skoðanir á þessu eins og 
öðru, en hvað ætli plöntunum 
sjálfum finnist?

Yfirleitt þolir grasflötin 
ágætlega snjóþekju, en þá er 
hagstæðara ef snjórinn fellur 
áður en hörð frost koma. Ef 
skiptist oft á frost og þíða getur 
snjórinn hlíft grasinu, en snjór 
sem fellur um vetur, nær að 
blotna og liggur síðan fram á 
vor er líka varasamur grasinu. 
Brum grasanna eru að jafnaði 
í sverðinum og eru þess vegna 
varin gegn miklum frostum. 

Eiginlegt frostkal er því ekki 
algengt í grasflötinni en meiri 
hætta er á svellkali, sem mynd-
ast þegar þétt svell leggst yfir 
grasflötina eða hluta hennar 
og kemur í veg fyrir aðgang 
súrefnis til eðlilegrar öndunar. 
Geta jafnvel myndast eiturefni í 
jarðveginum við þessar aðstæð-
ur sem safnast upp og valda 
drepi. Þá hefði farið betur á því 
að snjórinn hlífði flötinni.

Sígrænn gróður og 
snjóþekjan

Sígrænn runnagróður vill 
gjarnan hvíla undir snjóbreiðu 
allan veturinn þegar hann hefur 
lokið vexti sínum og vetrarundir-
búningi, en þá þarf snjórinn helst 
að þekja alla plöntuna og falla á 
jörð áður en hún frýs mikið. Ef 
snjórinn fellur á harðfrosna jörð 
stöðvast virkni rótanna þar til 
vorar á ný. Greinarnar sem upp 
úr standa hlýna af sólarhitanum 
og þorna. Ræturnar sem standa  
í frosnum jarðveginum hafa ekki 
tök á að mæta rakatapinu og  
við það þorna barrnálar og 
toppar greinanna. 

Oft má sjá slíkar skemmdir 
í sígrænum gróðri, bæði 
í garðagróðri og í ungum 
skógarteigum. Þetta lýsir sér 
sem ryðrauður litur á dauðum 
barrnálum og sést alloft í ungum 
stafafuruteigum. Með aldrinum 
minnkar þessi hætta, er ræturnar 
eflast. Ljós sem snjórinn 
endurkastar getur valdið skaða á 
svipaðan hátt. Hæfilegt snjófarg 
getur líka hlíft viðkvæmum gróðri 
fyrir miklum vetrarkuldum. 

Plöntur nota annars ýmis 
úrræði til að lifa af vetrarkulda, 
snjófarg og vindálag. Lyngrósir 
hafa til að mynda þann 
eiginleika að rúlla upp og 
sveigja niður á við sínu sígræna 
laufi þannig að útgufun, vind-  
og snjóálag verði með allra 
minnsta móti.

Fjölærar plöntur og skraut-
runnar sofa vært undir snjónum

Fjölær garðagróður nýtur góðs af 
snjóþekjunni og mætti snjórinn 
þess vegna liggja yfir þeim allan 
veturinn og fram á vor. Í íslenskri 
náttúru eru mörg dæmi þess að 
snjór falli á fjölæran villigróður 
í snjódældum að hausti og hverfi 
ekki fyrr en í sumarbyrjun. Þá 
getur gróðurinn jafnvel farið 
að taka við sér undir þunnri 
snjóþekjunni og komið ferskur 
og grænn undan snjónum. 

Langflestir lágvaxnir garða- 
runnar hafa gott af snjóþekjunni, 
á svipaðan hátt og fjölæringar. 

Snjófarg sligar greinar og tré

Ef miklir skaflar myndast í 
görðum og trjáreitum geta þeir 
átt það til að brjóta greinar af 
trjám og jafnvel brotið gilda 
trjástofna. Hér er breytileiki 
mikill milli tegunda. Hánorræn 
tré sem eru vön löngum 
snjóavetrum hafa aðlagast þess 
háttar aðstæðum og láta ekki 
mestu snjóa á sig fá. Greinarnar 
leggjast niður með trjástofninum 
við snjófargið og svo reisa þær 
sig á ný þegar snjóa leysir, án 
þess að bera skaða af. Gott 
dæmi um þetta er hvítgreni og 
rauðgreni. Önnur tré þola fargið 
síður og má nefna hlyn, sumar 
reynitegundir og gullregn sem 
dæmi. Blautur snjór er erfiðastur 
og er mest hætta á snjóbroti 
þegar hann hleðst á trjágreinar 
og sligar þær. 

Vel heppnaður garður er 
fallegur allt árið. Vetrarásýndin 
getur verið afskaplega notaleg, 
og nærandi að njóta hans í 
hlýjum gróðurskála þar sem 
gróðurinn vex við birtuna sem 
stafar af snjóþekjunni.

 
 Ingólfur Guðnason.

GARÐYRKJUSKÓLI LBHÍ REYKJUMGARÐYRKJUSKÓLI LBHÍ REYKJUM

Hvað er með allan þennan snjó?
Lyngrósir fara sínar eigin leiðir til að verjast vetrarálagi.

Snorri Sigurðsson
snorri.sigurdsson@outlook.comsnorri.sigurdsson@outlook.com

Snjór á barri.

Rétt holdastig við burð stóreykur 
líkur á góðu mjaltaskeiði

Mynd 3. Holdastigun frá 3,25 til 5,00

Mynd 1. Fitusöfnun kúa er metin á ákveðnum stöðum eins og hér sést.

Mynd 2. Holdastigun frá 2,00 til 3,00
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FJÓSAMEISTARI  
Á HVANNEYRI

HELSTU VERKEFNI
 » Umsjón og rekstur fjóssins á Hvanneyri
 » Fóðrun og dagleg umhirða gripa
 » Umsjón ræktunarstefnu og hjarðskýrsluhalds
 » Almennt viðhald og viðgerðir véla og tækja
 » Jarðvinnsla og heyskapur
 » Leiðbeining nemenda í verklegu námi í búfræði  

og móttaka gesta 
 » Virk þátttaka í uppbyggingu og innleiðingu nýsköpunar  

í búrekstri

 » Samstarf við teymi kennara og sérfræðinga Landbúnaðar-
háskóla Íslands við verklega kennslu og rannsóknir  
í nautgriparækt, jarðrækt, bútækni og umhverfismálum

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
 » Búfræðipróf og/eða BS próf í búvísindum, auk annarrar 

menntunar sem nýtist í starfi
 » Reynsla af hirðingu búfjár og vélavinnu
 » Sjálfstæð vinnubrögð
 » Færni í mannlegum samskiptum
 » Góð almenn tölvukunnátta
 » Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku og ensku 

Umsóknarfrestur er til 15. mars 2022  
Gert er ráð fyrir að umsækjandi hefji störf sem fyrst og helst eigi síðar en byrjun maí 2022.
Tilgangur Hvanneyrarbúsins ehf er að reka á hagkvæman hátt kúabú í þágu kennslu og rannsóknastarfs  
Landbúnaðarháskóla Íslands.   

Nánari upplýsingar
Egill Gunnarsson, bústjóri Hvanneyrarbúsins, egill@lbhi.is, s. 848 2215
Guðmunda Smáradóttir, mannauðs- og gæðastjóri LBHÍ, gudmunda@lbhi.is, s. 433 5000
  

Starf fjósameistara Hvanneyrarbúsins ehf við Landbúnaðarháskóla Íslands er nú laust til umsóknar
Hlutverk Landbúnaðarháskólans er að skapa og miðla þekkingu á sjálfbærri nýtingu auðlinda,  
umhverfisskipulagi og landbúnaði á Norðurslóðum. Viðkomandi starfsmaður yrði hluti af teymi  
LbhÍ sem hefur umsjón með rekstri Hvanneyrarbúsins í samráði við bústjóra. Um fullt starf er að ræða. 

LESENDARÝNILESENDARÝNI

Flökkusögur um folöld og fallþunga
Þann 19. janúar síðastliðinn sagði 
Inga Sæland, þingmaður Flokks 
fólksins, orðrétt í útvarps þættinum 
Reykjavík síðdegis:

„Við erum með hér yfir 5000 
merar sem eiga um 5000 folöld sem er 
slátrað á hverju einasta hausti meira 
og minna því þau eru verulega illa 
á sig komin. Meðalvigt þeirra sam-
kvæmt upplýsingum sem ég hef úr 
afurðastöð er langt frá því að vera 
um meðalvigt folalda sem að hafa haft 
eðlilegan aðbúnað í sínum uppvexti.“

Vakti þetta forvitni bónda nokkurs, 
sem hafði ekki heyrt getið um að 
meðalvigt folalda frá hryss um sem 
hafðar eru til blóð töku væri lægri eða 
folöldin verr á sig komin en gerðist 
með folöld undan öðrum hryssum. 

Sami bóndi býr á sunnlenskri jörð 
þar sem hrossastóð hefur verið haldið 
til margra ára. Fyrir nokkrum árum 
fór bóndinn að hafa hryssur sínar til 
blóðtöku. Sú breyting hefði orðið á 
að hryssurnar eru ekki að kasta í apríl, 
jafnvel snemma mánaðar, heldur í 
fyrsta lagi í byrjun maí. Einnig fara 
folöldin að jafnaði fyrr í sláturhús en 
áður, yfirleitt frá miðjum nóvember 
og fram í byrjun janúar. Áður fóru 
folöld oft ekki fyrr en í lok febrúar 
eða í byrjun mars, þá um 10 mánaða 
gömul eða nærri ársgömul. Ekki 
væri að sjá að folöldin væru verr á 
sig komin eða hlutfallslega léttari 
eftir að bóndinn fór að hafa hryssur 
sínar til blóðtöku. Má einnig nefna að 
eftir að bóndinn fór að hafa hryssur 
sínar til blóðtöku margfaldaðist eft-
irlit með heilbrigði hryssanna frá því 
sem áður var. 

Fyrirspurn til afurðastöðva

Umræddur bóndi sendi fyrirspurn á 
allar afurðastöðvarnar varðandi þetta 
málefni. Svöruðu fimm afurðastöðvar 

með tölvupósti og ein í síma. Ein gaf 
ekki svar. Svör afurðastöðvanna voru 
þau að þær miðla ekki upplýsingum 
um einstaka innleggjendur né heldur 
innlegg í heild sinni, þannig að Inga 
Sæland hefði engar slíkar upplýs-
ingar fengið frá þeim. 

Upplýsingar um innlegg og fall-
þunga fara eingöngu til viðkomandi 
innleggjanda og til yfirvalda, sem 
er MAST. Þrjár afurðastöðvar tóku 
fram að fullyrðing Ingu Sæland væri 
röng. „Kolröng“ og „svo sannar-
lega ekki rétt“ var orðalagið hjá 
fulltrúum afurðastöðvanna, svo því 
sé til haga haldið.

Fyrirspurn til MAST

Fyrirspurn bónda til MAST skilaði 
upplýsingum sem yfirumsjónar maður 
með kjötmati hafði tekið saman 
vegna fyrirspurnar frá fréttamanni 
í janúar. Viðkomandi bóndi hefur 
ekki orðið var við opinbera birtingu 
á niðurstöðum þessa svarbréfs, sem 
fréttamaðurinn aflaði. Svörin frá 
MAST hafa mögu lega ekki skilað 
því sem vonast var eftir. Hér verður 
svar MAST hins vegar birt í heild 
sinni, enda gefur það upplýsingar um 
ýmislegt sem Gróa á Leiti hefur velt 
vöngum yfir fram að þessu.

Fyrirspurnin og svör  
eru eftirfarandi:

– Mér skilst að sjö sláturhús á 
landinu séu með stórgripaslátrun. 
Hvaða sláturhús á Íslandi taka á móti 
folöldum blóðmera til slátrunar og 
hafa þau afkastagetu til þess að taka 
á móti öllum folöldum sem koma úr 
blóðmerahaldi?

Kjötafurðastöð KS, SAH afurðir, 
SS Selfossi, Sláturhúsið Hellu, B. 
Jensen, Norðlenska og Sláturhús 

Vesturlands. Afkastagetan er marg-
föld á við það magn sem er framleitt.

– Hafa einhver sláturhús neitað 
að taka á móti þessum folöldum? 
Hvers vegna?

Nei, sú staða hefur ekki komið 
upp.

– Eru dæmi um að bændur hafi 
skotið folöldin sjálfir og urðað þau 
ólöglega?

Nei, engin dæmi eru til um það, 
enda ekki vandamál að koma þeim 
til slátrunar.

Hér eru í töflu birtar til glöggv unar 
upplýsingar um fjölda slátraðra fol-
alda á hverju slátur tíma bili og með-
alvigt. Slátrun hefst í ágúst og þau 
síðustu koma inn í mars í venjulegu 
ári. Því getur verið allt að 6 mánaða 
aldursmunur á folöldum sem koma til 
slátrunar sem hefur áhrif á fallþunga. 

Meðalfallþungi hefur lítið breyst 
á þessu árabili þrátt fyrir mikla aukn-
ingu í fjölda blóðmera undanfarin 
ár og þrátt fyrir að sláturtímabilið 
hefjist nú í ágúst í stað október en 
sú breyting varð 2019. 

Úrkast er mjög lítið, og líklega 
minna en í öðrum tegundum. Hafa 
skal í huga að folöld geta hafa farið 
í úrkast ef ekki var gerð grein fyrir 
móður. Því er ekki öruggt að þau hafi 
verið sjúk. 

Hvað er satt og hvað er logið?

Samkvæmt því sem hér hefur komið 
fram virðast afurðastöðvar ekki hafa 
miðlað neinum upplýsingum til Ingu 
Sæland. Einnig blasir við að staðhæf-
ing hennar, um meðalvigt og ástand 
folalda frá hryssum sem hafðar eru 
til blóðtöku, er röng.

Sigríður Jónsdóttir
vann greinina í samstarfi
við Í-ess bændur

Upplýsingar frá Matvælastofnun um folaldaslátrun á Íslandi, veittar í janúar 2022
1. flokkur 2. flokkur Úrkast Meðal-

fjöldi  fjöldi Úrkast fjöldi  fallþungi kg
2021* 4359 10 13 4382 77
2020 5408 20 22 5450 76,1
2019 5248 38 5 5291 79
2018 4996 40 17 5053 81,9
2017 4949 57 13 5019 78,4

* Sláturtímabili ekki lokið fyrir folöld fædd 2021

Fjöldi allsFæðingarár

holdafari kúnna og stilla af fóðrun-
ina á síðari hluta mjaltaskeiðsins 
svo kýrnar nái að safna réttu magni 
af holdum. Ef þær eru hins vegar 
of feitar þegar þær fara í geldstöðu, 
hefur það neikvæð áhrif á kýrnar og 
komandi mjaltaskeið rétt eins og ef 
þær eru of holdrýrar. Þetta er því 
nákvæmnisverk sem erfitt er að ná 
nema með því að nota gott holda-
stigunarkerfi og nota það reglulega. 

Almennt mæli ég með því að 
holdastiga allar kýr í upphafi geld-
stöðu, við burð og svo 2-3 yfir 
mjaltaskeiðið. Sumir mæla með 
því að gera þetta enn oftar en mér 
hefur fundist þessi tíðni gefa afar 
gott yfirlit yfir þróunina á hverju búi. 
Ef þetta er gert fær bóndinn mjög 
gott yfirlit yfir þróun holdafarsins 
hjá kúnum og getur brugðist við sé 
holdafarið almennt að færast út fyrir 
áætlun búsins. 

Einnig er mikilvægt að gera 
þetta hjá fengnum kvígum, svo þær  
séu í réttum holdum við burð, rétt 
eins og kýrnar.

Holdastigunarkerfið

Nokkur holdastigunarkerfi eru til í 
heiminum en algengast er að nota 
það kerfi sem hér verður lýst. Matið 
er þannig framkvæmt að lagt er mat 
á fitusöfnun kúnna á afturhluta lík-
amans, við halarót og setbein, þver-
þorn, mjaðmahnútu og rifbein (sjá 
mynd 1).

Holdastigunin byggir svo á 5 mis-
munandi flokkum og gefin stig sem 
hlaupa á 0,25 á milli hvers flokks ef 
þörf þykir. Það tekur alltaf nokkurn 
tíma að læra að nota þetta stigakerfi 
en með æfingu geta allir lært þetta. 
Holdastigin fimm eru (úr kennslu-
bókinni Nautgriparækt):

Holdastig 1: Grindhoraður gripur 
sem er að öllum líkindum orðinn 
veikur svo það á ekki við að holda-
stiga sérstaklega.

Holdastig 2: Hver hryggjarliður er 
vel greinanlegur, rifbein vel grein-
anleg og lítil sem engin fylling á 
milli þverþorna, mjaðmahnútur og 
setbein vel útstæð og köntuð. Engin 
fitumyndun er í halarót og U-laga 
form er undir hana.

Holdastig 3: Hrygglínan orðin 
aðeins afrúnnuð, aflíðandi lína 
frá hrygg að þverþornaendum, 
mjaðmahnútur og setbein jöfn og 
aðeins mjúk og ekkert köntuð lengur. 

Halagrópin er grunn og það er aðeins 
fitumyndun við halarót.

Holdastig 4: Hrygglínan er 
flöt og engir hryggjarliðir sjást 
lengur. Þverþorn næstum flöt og 
mjaðmahnútur og setbein rúnnuð 
með fitu. Halagrópin fyllt af fitu og 
halarótin að þykkna.

Holdastig 5: Akfeitur gripur, mikil 
og greinileg fita alls staðar.

Eins og áður var getið um er holda-
stigunum svo skipt upp í undirflokka 
sem hlaupa á 0,25 og til þess að átta 
sig á dómsskalanum er best að skoða 
myndir 2 og 3 sem sýna breytinguna 
á milli undirflokkanna vel.

Eftir matið

Holdastigunin er afar gott bústjórn-
artæki sem nýtist alltaf til að bæta 
árangur búsins og þegar búið er að 
meta hjörðina þarf mögulega að 
bregðast við. 

Þetta geta verið þættir eins og 
breytt fóðrun, möguleg flokkun gripa 
í nýja hópa eða annað slíkt sem eykur 
líkurnar á því að ná réttu holdafari 
þegar kýrnar fara í geldstöðu eða 
kvígurnar fara inn í lokatímabilið 
fyrir burð. 

Þetta fer auðvitað eftir fjósgerð-
um og aðstæðum hverju sinni og 
því misjafnt hvað er hægt að gera. 
Fjósgerðin eða stærð hjarðarinnar 
ætti þó aldrei að halda bændum frá 
því að holdastiga, hvort sem unnt 
er að taka á einstökum gripum eða 
ekki. Þá eru gripirnir mismunandi 
að eðlisfari og safna holdum með 
mismunandi hætti. 

Það er ýmislegt sem bendir til 
þess að íslensku kýrnar séu með 
heldur meiri breytileika hvað holda-
stig snertir en kýr af öðru kúakyni og 
að þær erlendu búi að meiri erfða-
festu þegar kemur að þessum þætti 
og/eða búi við meiri stöðugleika  
í fóðrun. 

Það er því enn mikilvægara 
fyrir íslenska bændur, en erlenda 
kollega þeirra, að sinna holdastigun  
vel og reglulega svo hægt sé að  
ná sem mestum og bestum árangri 
með kýrnar.

Ítarefni:
„Fóðuráætlanir“ eftir Berglindi 
Ósk Óðinsdóttur í bókinni 
Nautgriparækt, sem m.a. hægt er 
að nálgast á vef Búgreinadeildar 
kúabænda innan BÍ:  
www.bondi.is/naut

Búnaðarþing 2022
Búnaðarþing 2022 verður að þessu sinni haldið á Búnaðarþing 2022 verður að þessu sinni haldið á 
Hótel Natura, dagana 31. mars og 1. apríl nk.   Hótel Natura, dagana 31. mars og 1. apríl nk.   

Þingsetning verður fimmtudaginn 31. mars  Þingsetning verður fimmtudaginn 31. mars  
og hefst athöfnin kl. 12.30. og hefst athöfnin kl. 12.30. 

Framboðsfrestur til stjórnar BÍ er 16. mars. Framboðsfrestur til stjórnar BÍ er 16. mars. 

Frestur til þess að senda inn mál til stjórnar  Frestur til þess að senda inn mál til stjórnar  
er 17. mars. er 17. mars.   
Vakin er athygli á því að kæra vegna kosningu Vakin er athygli á því að kæra vegna kosningu 
Búnaðarþingsfulltrúa þarf að berast stjórn BÍ a.m.k. Búnaðarþingsfulltrúa þarf að berast stjórn BÍ a.m.k. 
tveimur vikum áður en þing er sett. tveimur vikum áður en þing er sett.   
Ósk þingfulltrúa um setu í ákveðnum nefndum Ósk þingfulltrúa um setu í ákveðnum nefndum 
þingsins þurfa að berast stjórn fyrir 17. mars nk.þingsins þurfa að berast stjórn fyrir 17. mars nk.
  
Fundargögn verða send þingfulltrúum  Fundargögn verða send þingfulltrúum  
í síðasta lagi 24. mars nk.   í síðasta lagi 24. mars nk.   
  
Nánari upplýsingar verður að finna á bondi.isNánari upplýsingar verður að finna á bondi.is
 Stjórn Bændasamtaka Íslands Stjórn Bændasamtaka Íslands

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

Nautin lækkuðu heldur í mati
Nýtt kynbótamat var keyrt núna í 
janúar að loknu ársuppgjöri. Það 
er því ekki úr vegi að skoða aðeins 
þær breytingar sem urðu og stöðu 
nautanna að lokinni uppfærslu á 
matinu.

Núna var kynbótamatið í fyrsta 
skipti keyrt að því er segja má 
algjörlega heildstætt. Það þýðir 
að allir eiginleikar voru keyrðir í 
nokkurs konar samfellu í einu og 
sama forritinu. Þórdís Þórarinsdóttir 
hefur haft veg og vanda af þeirri 
vinnu en hún er liður í uppfærslum 
sem eru nauðsynlegur undanfari 
innleiðingar á erfðamengisúrvali. 

Þá var einnig keyrt nýtt endingarmat 
að þessu sinni og horfið frá gamla 
matinu sem var orðið barn síns tíma. 
Nánari útskýringar á því hvernig nýja 
endingarmatið er byggt upp bíða betri 
tíma.

Fagráð í nautgriparækt ákvað að 
gera lágmarks breytingar á reyndum 
nautum í dreifingu. Bæði kemur 
þar til að þau naut sem eru núna 
í dreifingu er flest búin að vera í 
notkun í tiltölulega skamman tíma 
og svo að enn sem komið er eru engin 
naut fædd 2017 komin með nægilegt 
öryggi á sinn afkvæmadóm. Í heildina 
standa þau naut sem voru í dreifingu 
ekki við fyrra mat og lækka heldur 
í mati. Á það verður þó að horfa að 
fyrra mat var geysihátt þannig að þau 
eru eftir sem áður með mjög gott mat. 
Við skulum líta aðeins nánar á nautin 
og þær breytingar sem urðu.

Kláus 14031, f. Hjarði 06029, 
mf. Laski 00010. Kláus þarf vart 
að kynna lengur en hann er búinn 
að vera í notkun um allnokkurt 
skeið. Aðalsmerki hans eru sér-
lega mjólkurlagnar dætur með 
góð efnahlutföll í mjólk. Kláus 
hefur sífellt verið að styrkja sína 
stöðu og er núna kominn með 113 
í heildareinkunn eftir hækkun um 1 
stig. Kláus er það naut sem stend-
ur efstur allra í nýju endingarmati,  
með 137.

Risi 15014, f. Laufás 08003, mf. 
Hjarði 06029. Risi var tekinn úr 
hópi nautsfeðra enda búið að kaupa 
hóp kálfa undan honum á stöðina.  
Hann er með jákvætt mat fyrir flesta 
þætti en dætur Risa eru stórar kýr, 
nokkuð sem gott er að hafa í huga 
við notkun hans. Risi lækkaði um 
tvö stig og er heildareinkunn hans 
nú 109.

Köngull 05019, f. Toppur 
07046, mf. Bambi 08049. Köngull 
er öflugt efnahlutfallanaut og 
júgurgerð dætra með afbrigðum 
góð og spenar vel gerðir en stuttir. 
Köngull lækkaði um eitt stig og er 
með 107 í heildareinkunn.

Steinar 15042, f. Bambi 
08049, mf. Gæi 09047. Steinar var 
í hópi nautsfeðra um stutt skeið 
en hefur lækkað þó dætur hans 
flaggi stórgóðri júgurgerð, mjög 
góðum mjöltum og skapi. Steinar 
lækkaði um tvö stig og er með 106 
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 og langa spena. Mikki 
er í hópi nautsfeðra og hækkaði 
um eitt stig, er nú með 112 í 
heildareinkunn.

Tanni 15065, f. Sandur 07014, 
mf. Koli 06003. Tanni kemur 
aftur inn sem nautsfaðir en hann 
hækkaði um eitt stig, stendur í 115 
í heildareinkunn sem skipar honum 
í hóp þeirra allra bestu. Hann gefur 
ákaflega júgurhraustar kýr með 
úrvalsgóða júgurgerð en spenar eru 
langir og grannir. 

Knöttur 16006, f. Bolti 09021, 
mf. Bambi 08049. Knöttur kom 
inn með miklum látum og hefur 
verið eitt alvinsælasta nautið 
enda efnahlutfallanaut auk þess 
sem dætur hans skarta mikilli 
júgurhreysti, úrvalsgóðri júgurgerð 
og góðu skapi. Hann lækkar hins 
vegar um ein sex stig en ástæða 
þess er að hann lækkar nokkuð fyrir 
afurðir auk þess sem hann sígur 
niður í flestum þeim eiginleikum 
sem hafa vægi í heildareinkunn. 
Niðurstaðan verður honum því 
óhagfelld. Hann er eftir sem áður 
með gott mat, 107 í heildareinkunn.

Bikar 16008, f. Bambi 08049. 
mf. Vindill 05028. Bikar kom til 
notkunar með gríðarhátt mat en vitað 
var að það gæti tekið breytingum 
vegna algjörs lágmarksfjölda dætra 
á þeim tíma. Dætur hans hafa til 
að bera frábæra júgurgerð auk 
þess sem mjaltir og skap eru með 
því besta sem við þekkjum. Hann 
verður áfram í hópi nautsfeðra enda 
mjög hár í mati þó hann hafi lækkað 
um fjögur stig, heildareinkunn 112.

Jarfi 16016, f. Bambi 08049, 
mf. Stíll 04041. Jarfi skipar áfram 
flokk þeirra allra bestu þó hann hafi 
lækkað um tvö stig. Styrkleikar 
hans 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. Heildareinkunn 
er 115.

Skírnir 16018, f. Gustur 09003, 
mf. Síríus 02032. Skírnir lækkar um 
fjögur stig og verður ekki áfram í 
hópi nautsfeðra. Hann er eftir sem 

áður með gott mat enda eru dætur 
hans efnaháar, með góða júgurgerð, 
mjaltir og skap. Heildareinkunn 
107.

Róður 16019, f. Keipur 07054, 
mf. Lykill 02003. Róður verður 
áfram meðal nautsfeðra þó hann 
hafi lækkað um þrjú stig. Dætur 
hans eru með mjög há efnahlutföll 
í mjólk sem skilar honum mjög góðu 
afurðamati. Spenar eru stuttir og 
taka verður tillit til þess við notkun. 
Heildareinkunn 108.

Kári 16026, f. Gustur 09003, 
mf. Sandur 07014. Aðalsmerki Kára 
er mikil júgurhreysti dætra ásamt 
úrvalsgóðri júgurgerð, mjöltum 
og skapi. Hvað afurðagetu varðar 
eru dætur hans tæplega meðalkýr 
en hann getur hentað mjög vel 
á afurðakýr þar sem bæta þarf 
byggingu, mjaltir og skap. Hann 
lækkaði  um þrjú stig en heldur samt 
mjög góðu mati, heildareinkunn 107.

Höttur 16028, f. Flekkur 08029, 
mf. Glæðir 02001. Dætur Hattar 
eru miklar afurðakýr með góða 
júgurgerð og jákvætt mat í flestum 
eiginleikum. Stærsti gallinn á gjöf 
Njarðar er að þær eru lágfættar og til 
þess þarf að horfa við notkun. Höttur 
hentar því öðru fremur á háfættar kýr 
og getur nýst vel sem slíkur. Hann 
lækkaði um tvö stig en heldur mjög 
góðu mati, heildareinkunn 108.

Jónki 16036, f. Gói 08037, mf. 
Flói 02029. Jónki verður áfram í 
hópi nautsfeðra enda dætur hans 
geysimiklar afurðakýr með góðar 
mjaltir. Hins vegar er júgurgerð 
ekki með því betra og því þarf að 
nota hann með hliðsjón af því. Hann 
er einnig annarrar ættar en önnur 
naut í notkun og með mjög gott mat 
þó hann hafi lækkað um þrjú stig, 
heildareinkunn 108.

Herkir 16069, f. Gustur 09003, 
mf. Baldi 06010. Herkir er með 
jákvætt mat hvað flesta eiginleika 
varðar þó það sé hvergi gríðarhátt. 
Þetta er því naut sem getur hentað 
alveg prýðilega í flestum tilvikum 
en þó þarf að horfa til þess að 
júgurgerð er heldur undir meðaltali. 
Afurðageta er góð sem og mjaltir 
og þá fellur mönnum vel við þessar 
kýr. Herkir lækkaði um þrjú stig og 
er heildareinkunn nú 106.

Naut sem fara úr notkun

Með hliðsjón af lækkun í mati og 
lítilli notkun voru Dalur 16025 og 
Númi 16038 teknir úr dreifingu.

Nautsfeður

Að undanförnu hefur Nautastöðin 
einkum verið að kaupa kálfa undan 
Pipari 12007, Hæl 14008, Kláusi 
14031 og Risa 15014. Synir Mikka 
15043, Tanna 15065 og Knattar 
16006 eru byrjaðir að láta á sér 
kræla. 

Á næstu misserum verður 
sjónum einkum beint að kálfum 
undan Mikka 15043, Tanna 15065, 
Bikari 16008, Jarfa 16016, Róðri 
16019 og Jónka 16036. Auk þess 
verður eitthvað keypt af kálfum 
undan Steinari 15042, Knetti 
16006 og Skírni 16018. Þeim 
tilmælum er beint til manna að 
láta sæða kýr á nautsmæðraskrá 
og efnilegar kvígur með einhverju 
eftirtalinna nauta; Mikka 15043, 
Tanna 15065, Bakri 16008, Jarfa 
16016, Róðri 16019 eða Jónka 
16036.

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 fituhlutfall og 100 fyrir 
mjaltir. Þegar tilkynnt er um 
nautkálf undan kvígu eru aðrir 
þættir skoðaðir og beðið fyrstu 
mælingar, kýrsýnis og ákveðinnar 
reynslu áður en ákvörðun um 
framhaldið er tekin.

Frekari upplýsingar

Frekari upplýsingar um nautin er 
hægt að nálgast á nautaskra.net 
auk þess sem allt kynbótamat er 
að finna inni á Huppu. 

Guðmundur Jóhannesson
ráðunautur 
í nautgriparækt
mundi@rml.is

Jarfi 16016 frá Helgavatni.

Tanni 15065 frá Tannstaðabakka.
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„Ritverk um Skriðuhrepp er sann-
kallað stórvirki og sýnir mikið 
þrek höfundar, vandvirkni og 
þrautseigju. 

Og fyrir sveitina er þetta ritverk 
á við stóran gullsjóð,“ segir Jón 
Hjaltason, útgefandi hjá Völuspá 
útgáfu, en ritverkið Skriðuhreppur 
hinn forni, bændur og búalið á 
19. öld eftir Bernharð Haraldsson,  
fyrrverandi skólameistara 
Verkmenntaskólans á Akureyri, er 
nýlega komið út á vegum útgáfunnar.

Um er að ræða tveggja binda 
verk, samtals um 1000 blaðsíður, 
prýtt ljósmyndum, teknum úr lofti, af 
staðháttum þar sem merktir eru inn 
allir bæir sem um er fjallað. Að baki 
liggur margra ára vinna og grúsk í 
öllum mögulegum og ómögulegum 
heimildum og afraksturinn einstakt 
verk segir Jón. „Og er þá ekki djúpt 
í árina tekið.“

Í ritverkinu er fjallað um fólkið 
í Skriðuhreppi á 19. öld, skyggnst 
inn í heim, sem okkur er horfinn. 
Bæjaröðin hefst við Syðri-Bægisá, 
ysta bæ í Öxnadal og lýkur við 
Dunhagakot í Hörgárdal. Alls eru 
bæirnir 64 talsins og eru margir 
þeirra farnir í eyði á okkar dögum.

Sagt frá ábúendum á hverjum bæ

Raktir eru ábúendur á hverjum bæ, 
sagt frá uppruna þeirra, og gerð 
grein fyrir afkomu og efnahag. Svo 
eru fjölskylduhagir teknir til frekari 
skoðunar,  afkomendunum fylgt 
eftir, sagt frá kunnáttu og menntun 
og vegferð þeirra eftir því sem kostur 
er. Skyldleika fólks eru gerð nokkur 
skil. Litið er á mannlegan breyskleika 
bæði er tekur til lausaleiksbarna 
og gripdeilda. Vinnufólk fær sína 
umfjöllun svo og fátæklingarnir, 
margir þeirra aldnir og veikir, 
umkomulítil börn, allt er þetta nefnt 
einu nafni hreppsómagar.

Sagt er frá fyrsta póstráni sögunnar 
og stórtækasta sauðaþjófnaði fyrr 
og síðar í Eyjafjarðarsýslu, flóknum 
réttarhöldum og dómum, erfðadeilur 
koma við sögu, einnig slysfarir og 
skaðar.

Ritið, sem er 1.016 bls. að 
lengd og í tveim bindum, er byggt 
á kirkjubókum, hreppsbókum, 
dómabókum og manntölum auk um 
100 rita og greina. Þar eru einnig 
loftmyndir, þar sem  merktir eru 
inn þeir bæir, sem koma við sögu 
og einnig eru nokkrar myndir af 
húsakosti fyrri tíðar.

Rúmlega áratugur frá upphafi  
til enda verksins

Bernharð Haraldsson, höfundur verks-
ins, segir að þó svo hann hafi verið að 
í áratug, með góðum hléum á milli, 
sé mun lengra liðið frá því fyrsta 
hugmynd hafi kviknað í kolli sér. Sú 
saga nær allt til haustsins 1973 þegar 
hann  lagði upp í ferðalag frá Akureyri 
suður yfir heiðar að sækja glænýjan 

draumabíl fyrir fjölskylduna og ók 
honum einn norður. Við Héraðsvötn 
í Skagafirði tók hann mann upp í bíl-
inn, sá kvaðst heita Stefán Jónsson 
og vera á leið í Fremri Kot. Rakti 
hann garnir úr bílstjóranum um ættir 
og uppruna en móðurætt Bernharðs 
er úr gamla Skriðuhreppi, móðurafi 
hans, Sigursteinn, var bóndi í eina tíð 
á Vindheimum.

Átti að vera lítil bók um íbúa hins 
forna Skriðuhrepps

Bernharð segir að hann hafi í kjöl-
farið skoðað kirkjubækur á filmum á 
Héraðsskjalasafninu og haft gaman 
af því grúski. Tími fyrir slíkt hafi þó 
verið helst til naumur á meðan hann 
sinnti annasömu starfi skólameist-
ara í fjölmennum framhaldsskóla. 
Þegar hann lét af störfum í kring-
um síðastliðin aldamót tóku ýmis 
verkefni við, hann skrifaði Sögu 
Verkmenntaskólans á Akureyri og 

Sögu Gagnfræðaskólans á Akureyri 
ásamt öðrum, auk þess að taka þátt 
í að búa sögu Eyfirðinga í 6 bindum 
til prentunar. Á þeim tíma velti hann 
fyrir sér að taka saman litla bók um 
íbúa í hinum forna Skriðuhreppi og 
hófst skipulega handa við að safna 
heimildum. 

Verkið óx heldur betur að umfangi, 
endaði í ríflega þúsund blaðsíðna 
ritverki. „Það er rúmlega áratugur frá 
upphafi til enda þessa verks,“ segir 
Bernharð. „En hléin voru mörg,“ 
bætir hann við og vitnar í konu eina 
á Þelamörk sem sagði um tímann að 
hann væri ekki langur þegar hann væri 
liðinn. Hann segir ýmsar tilfinningar 
skjótast upp á yfirborðið við verklok. 
„Ánægjan yfir loknu verkefni, hún 
verður ekki af manni tekin. Uggur 
um að ekki hafi verið nógu vel 
unnið. Vonandi er hann byggður á 
misskilningi,“ segir Bernharð og bætir 
við til að hafa á hreinu: Bókin er bara 
svona og svona verður hún.“  /MÞÞ

  BÆKURBÆKUR&&  MENNINGMENNING

Skriðuhreppur hinn forni, bændur og búalið á 19. öld:

Sannkallað stórvirki 
sem jafnast á við 
gullsjóð fyrir sveitina

Bernharð Haraldsson, fyrrverandi 
skólameistari Verkmenntaskólans 
á Akureyri, höfundur ritverksins 
Skriðuhreppur hinn forni, bændur 
og búaliða á 19. öld.  Myndir / Aðsendar

 Alls er fjallað um ábúendur á 64 bæjum í gamla Skriðuhreppi, en þeir eru 
merktir á loftmyndir sem birtar eru í bókinni. 
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Góð sala var fyrir síðustu áramót 
á tvinnbílum (hybrid) áður en 
þeir náðu 15.000 skráðum bílum, 
eitthvað hefur hægst á sölunni 
á svoleiðis bílum þar sem þeir 
hækkuðu töluvert eftir að 15.000 
bílum var náð. 

Flestir þessara tvinnbíla komast á 
bilinu 25-50 km á rafhlöðunni áður 
en jarðeldsneytisvélin tekur við. 
Einn er sá bíll sem kemst töluvert 
lengra en aðrir, en Benz GLE 350 
Plug-in-Hybrid er gefinn upp fyrir að 
komast allt að 94 km á rafhlöðunni 
áður en vélin tekur við. Ég prófaði 
Benz GLE 350 de 4Matic Coupe 
helgina 12.–13. febrúar, „Hybrid bíll 
sem kemst lengra en aðrir“.

Frostið á bilinu -8 niður í  
-3 á rafhlöðunni

Fyrri daginn var mikið frost, en 
mjög gott veður og byrjaði ég á að 
langkeyrslu. Frá Öskju að síðasta 
hringtorginu fyrir Flugstöðina í 
Keflavík fór bensínmótorinn aldrei 
í gang, en þegar ég beygði út úr 
hringtorginu fór mótorinn í gang, 
en þá hafði ég ekið á rafhlöðunni 
einni í 53 km. Ekki slæmt því við 
Öskju byrjaði ég í -8 stiga frosti og 
hæst fór hitinn í -3 á þessari leið. 
Það skal tekið fram að ég var ekkert 
að reyna að spara rafmagn og ekki á 
sparakstursstillingu. 

Ég myndi treysta mér til að fara 
a.m.k. 20 km lengra ef ég hefði verið 
að spara rafmagnið í þessum kulda 
og í innanbæjarakstri því bíllinn 
hleður inn á rafhlöðuna í hvert 
sinn sem hægt er á og bremsað. 
Þannig endist lengur á rafhlöðunni 
í innanbæjarakstri, en fer hraðar út 
í jafnri langkeyrslu. 

Eins og alla bíla sem ég prófa 
mældi ég hávaðann inni í bílnum á 
90 km hraða og kom bíllinn mjög vel 
út og mældist hávaðinn inni í honum 
ekki nema 65,3 db., sem er með því 
betra sem ég hef mælt.

Kraftmikill og skemmtilegur
í akstri

Benz GLE er fáanlegur í mörgum 
útfærslum, kostar frá 11.990.000. 
Bíllinn sem ég prófaði kostar 
14.490.000. Aflið í bílnum sem 
prófaður var er sagt vera 306 hestöfl, 
sjálfskiptur og uppgefin eyðsla er 
sögð vera 1,3 lítrar á hundraðið 
miðað við 100 km akstur og fulla 
rafhlöðu í byrjun.

Þegar ég var búinn með allt 
rafmagn var ég að eyða nálægt 8 
lítrum í langkeyrslu og virtist vera rétt 
yfir 10 lítrum í innanbæjarakstrinum. 

Bíllinn er með mjög góða snerpu 
og er sagður eiga að ná 100 km 
hraða á 6,9 sek. Eina hættan sem 
ég skynjaði oft að ég var gjarnan 
kominn á of mikinn hraða vegna þess 

hvað snerpan var góð. Skriðþunginn 
er of mikill á bílnum, sem er um 
2.600 kg, var óþægilega mikill þegar 
ég þurfti að bremsa þar sem hálka 
var mikil og snjór á veginum. 

Miðað við tvinnbíl þá er 
dráttargeta hans góð, en bíllinn 

sem prófaður var má draga 2.900 
kg kerru. Algengt er að tvinnbílar 
megi ekki draga þyngra en 750-1500 
kg kerrur.

Þægindi, öryggi og meiri þægindi

Bíllinn er með endalausa takka til 
að auka þægindi, sem hægt væri 
að skrifa mikið um en plássið fyrir 
texta er takmarkað og er hér það 
helsta. Ég minnist ekki að hafa 
keyrt bíl með svona þægilegum 
framsætum, endalausar stillingar, 
hitinn upp á bak. Mig langar svo 
mikið í þessi sæti í minn bíl, bara 
eitt orð um þau; VÁ. 

Miðstöðin er varla mikið meira 
en mínútu að byrja að blása heitu, 
hitinn í stýrinu er stundum aðeins 
of heitur, en notalegt að hafa hita 
í stýrinu. 

Bíllinn er nánast gallalaus, en ég 
er frekar heftur á tölvur og takka, 
en það tók mig smá stund að finna 
hvernig ég gæti tekið spólvörnina 
af þegar ég var að skoða hvað hann 
gæti í snjó, en ég klóraði mig fram 

úr því og í gegnum skaflinn fór 
bíllinn tiltölulega létt. 

Ekkert varadekk er í bílnum 
og 20 tommu felgurnar voru ekki 
að skora hátt hjá mér. Þegar ég 
fór í snjóskaflinn fór snjór inn í 
felgurnar og festist þar og þegar 
hann byrjaði að brotna úr hristist og 
skalf bíllinn svo mikið að ég varð 
að stoppa og brjóta snjó/klakann 

innan úr felgunum. Ef bíllinn 
hefði verið á eins litlum felgum 
og hægt hefði verið að setja undir 
hann hefðu bremsudælurnar séð 
um að halda felgunum snjólausum 
að innan. Þetta er ekki fyrsti bíllinn 
á of stórum felgum sem ég hef 
keyrt sem ég hef orðið var við 
þessi leiðindi. 

Þrátt fyrir örfáa neikvæða 
punkta þá eru jákvæðu punktarnir 
svo miklu fleiri.  Einfaldlega besti 
„hybrid“ bíll sem ég hef keyrt, fer 
lengst af öllum sem ég hef prófað 
á rafhlöðunni, er kraftmikill og 
þægilegur í akstri.

Nánar má lesa um bílinn á 
vefsíðunni www.askja.is.

VÉLABÁSINNVÉLABÁSINN

Hjörtur L. Jónsson
liklegur@internet.is

Þyngd 2.655 kg

Hæð 1.795 mm

Breidd 1.947 mm

Lengd 4.924  mm

Helstu mál og upplýsingar

Benz GLE 350 de 4MATIC Coupé.  Myndir / HLJ

Á erfitt með að lýsa hrifningu minni á þessu sæti.

Fannst of seinlegt og flókið að taka spólvörnina af, hefði viljað 1 takka og 
spólvörnin af strax.

Á jafnri keyrslu stakk bíll sér rétt fram fyrir mig og þá kom þessi viðvörun 
í mælaborðið.

20 tommu felgurnar skoruðu ekki hátt hjá mér, fullar af snjó og klaka.

Farangursrýmið er mjög stórt, en ekkert varadekk, bara pumpa og vökvi.

Hávaði inni í bíl upp á 65,3 desíbel 
er mjög gott á 90 km hraða.
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Með hækkandi sól og lengri 
dagsbirtu er gaman að stunda 
ýmiss konar útivist. Allir hafa 
gaman af útiveru á góðum degi, 
sama hvort það er að vetri eða á 
sumrin, en á veturna þarf maður 
að vera vel og rétt klæddur. 

Þegar horft er út um gluggann á 
degi sem lofar góðu til útivistar eru 
margir sem feilreikna vindinn og 
vindkælingu. Þó að hitamælir segi 
að úti sé -2 til +2 gráður þá þarf að 
reikna með vindkælingu við alla 
útivist, sama hver hún er. Skíðafólk 
klæðir sig almennt vel því oft er 
kalt annaðhvort í lyftunni á leið 
upp brekkuna eða þegar skíðað 
er niður. Oft finnst fólki skrítið 
að skíðasvæðin séu lokuð vegna 
vinds, en ef stöðugur vindur fer 
upp fyrir ákveðið marga metra á 
sekúndu er skíðasvæðum lokað, 
eða þau ekki opnuð. Það er oftar 
en ekki út af vindkælingu.

Í kulda þarf að reikna metra  
á sek. í kílómetrum

Til að átta sig á hvað vindkæling 
getur verið mikil þá er gott að 
vita hvað hraðinn sem maður 
er á er mikill hraði í metrum á 
sekúndu. Sé maður úti að skokka, 
á hestbaki eða á gönguskíðum 
er ekki óalgengt að maður sé á 
hraða sem er á bilinu 4-6 metrar 
á sek. Sé verið á tækjum eins og 
fjórhjólum þá er algengur hraði 
á þeim á bilinu 10 til 14 metrar á 
sek., en á vélsleða er ekki óalgengt 
að hraðinn sé á bilinu 18-26 metrar 
á sekúndu. 

Ef hitinn er á bilinu +2 til -2 
gráður er vindkælingin fyrir 
skokkarann, hestamanninn og 
gönguskíðamanninn þá á bilinu 
-3 til - 8 gráðu frost. Í sama hita 

á fjórhjóli er vindkælingin -5 til 
-11 gráður, en á vélsleðanum gæti 
hún verið allt að -13 gráðu frost. 
Því er ágætt að leggja á minnið 
vindkælingatöfluna á myndinni 
með þessari grein.

Ýmis ráð

Hingað til hafa Íslendingar 
almennt verið sagðir kunna að 
klæða sig gegn kulda og fyrir 
útivist á veturna, en alltaf koma 
sögur af hrakningum vegna kulda. 

Það er mín persónulega skoðun 
að enginn fatnaður jafnist á við 
íslensk ullarföt, húfur, vettlinga og 
aðrar handprjónaðar flíkur. 

Fyrir nokkrum árum skrifaði 
ég um upphituð undirföt sem 
ég prófaði frá framleiðanda í 

Bangladesh sem heitir Fieldsher. 
Nú er hægt að fá svona vettlinga 
með rafhlöðu sem heldur 
vettlingnum heitum/volgum frá 
2 klukkutímum upp í 10 tíma á 
rafhlöðunni. Slíkir vettlingar voru 

fáanlegir fyrir áramót í Costco og 
kostaði parið um 16.000. Ég á 
svona par og hef prófað og þetta 
virkar fínt. Einnig er hægt að fá 
einnota hitapoka sem maður setur 
inn í vettlinga sem duga í allt að 

sex tíma og litla leppa fyrir tær sem 
maður límir neðan á sokkana áður 
en maður fer í skó (fæst í kassavís 
í Costco). Sjálfur er ég með hvort 
sína pakkninguna (fyrir hendur 
og tær) í vasanum á vinnuúlpunni 
allan veturinn.

Ýmis ráð til að verjast kulda

Ýmis ráð eru til við að verjast 
kulda, en einhver besti búnaður 
sem ég hef kynnst til að verjast 
fótakulda voru utanyfirskór 
sem ætlaður var starfsfólki í 
Bláfjöllum sem notaðir voru utan 
yfir hefðbundna gönguskó eða 
strigaskó. Aldrei varð manni kalt 
í þessum skóbúnaði þó að maður 
stæði klukkutímunum saman í 
miklu frosti (veit ekki hvar þessar 
„yfir-bomsur“ fást keyptar). 

Fyrir þá sem eru mikið á 
fjórhjólum, vélsleðum eða 
mótorhjólum í útivist er hægt að 
kaupa sérstaka poka á stýrið sem 
hlífa höndunum fyrir vindkælingu 
(fæst m.a. í JHM-Sport Stór höfða). 
Bremsuhandföngin og kúplings-
handföng kæla mjög putta, en 
með því að setja ál-límband 
á handföngin eða bara venju-
legt einangrunarband dregur 
það verulega úr puttakælingu. 
Oft er nefið svo kalt að mann 
verkjar í það, en með því að nota 
hælsærisplástur á nefið og jafnvel á 
kinnar er hægt að koma í veg fyrir 
kulda og kal. Klæðum okkur í takt 
við veður og njótum útiverunnar 
þó að úti sé kalt, með því að klæða 
okkur eftir veðri og vindum.

ÖRYGGI – HEILSA – UMHVERFIÖRYGGI – HEILSA – UMHVERFI

 KROSSGÁTA Bændablaðsins
Lausn á krossgátu í síðasta blaði

Hjörtur L. Jónsson
liklegur@internet.is

Bænda
Smáauglýsingar 56-30-300Smáauglýsingar 56-30-300
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Vindkæling er lúmskari en margan grunar
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MATARKRÓKURINNMATARKRÓKURINN

LÍFLÍF&&LYST LYST ––  BÆRINN OKKARBÆRINN OKKAR

Margrét Jónsdóttir frá Syðra-
Velli og Þorsteinn Ágústsson 
frá Brúnastöðum hófu búskap 
á Syðra-Velli vorið 1982, en þá 
komu aftur kýr á bæinn eftir 
nokkurt hlé. 

Þau tóku við jörðinni af foreldr-
um Margrétar, en hún er fjórði ætt-
liður sem situr jörðina.

Býli:  Syðri-Völlur.

Staðsett í sveit:  Í Gaulverja-
bæjarhreppi hinum forna, nú 
Flóahreppi.

Ábúendur: Margrét Jónsdóttir 
og Þorsteinn Ágústsson þar til í 
desember 2019 þegar hann féll frá.

Fjölskyldustærð (og gæludýra): 
Guðbjörg Anna, f. 1984, látin 
1994, Ingveldur, f. 1994, vefstjóri 
Ullarverslunarinnar í Gömlu 
Þingborg, búsett á Selfossi, Jón 
Gunnþór, f. 1998, búfræðingur og 
húsasmiður og starfsmaður búsins 
og Ágúst, f. 2004, nemi í FSu á 
málmiðnbraut.

Stærð jarðar?  162 hektarar. Auk 
þess með á leigu 110 hektara á 
næstu jörðum.

Gerð bús? Hefðbundið blandað bú.

Fjöldi búfjár og tegundir? 
Tæplega 100 nautgripir, rúmlega 
100 fjár og hrossastóð í haga. 
Meindýraeyðirinn Brandur og 
smalahundarnir Skotta og sonur 
hennar Snati. 

Hvernig gengur hefðbundinn 
vinnudagur fyrir sig á bænum?  
Mjaltir kvölds og morgna og gegn-
ingar þess á milli. 

Fyrir hádegi fer Margrét í sína 
aðra vinnu sem er Ullarverslunin 
í Gömlu Þingborg þar sem hún er 
verslunarstjóri. 
 
Skemmtilegustu/leiðinlegustu 
bústörfin? Heyskapur í góðri tíð 
er eitthvað það skemmtilegasta. 
Leiðinlegast er þegar lóga þarf 
skepnum.

Hvernig sjáið þið búskapinn fyrir 
ykkur á jörðinni eftir fimm ár? 
Vonandi verður hann með svipuðu 
sniði, en með aukinni mjólkurfram-
leiðslu.

Hvar teljið þið að helstu tæki-
færin séu í framleiðslu íslenskra 
búvara? Til að nefna eitthvað, í 
mjólk og mjólkurvörum.

Hvað er alltaf til í ísskápnum? 
Smjör og ostur, skyr og rjómi.

Hver er vinsælasti maturinn á 
heimilinu? Fólkið er alætur og 
finnst allur matur góður. Kannski 
stendur þó grillað hrossakjöt upp úr.

Eftirminnilegasta atvikið við 
bústörfin? Þegar það kom aftur 
sauðfé á bæinn haustið 2008, eftir 
riðuniðurskurð 2006. 

Indverskur  grænmetisréttur (Dal Karry Samosa)

Bragðmikið linsubauna (dal) karrí 
er fyllingin fyrir samósu kodda 
með stökku deigi. En það má líka 
framreiða eitt og sér með hrís-
grjónum. 
 
Dal Karry Samosa

Hráefni fyrir deigið:
(Hægt er að kaupa tilbúið vorrúlludeig til að 
spara undirbúning).

 › 1 bolli (130 g) hveiti

 › 1/4 tsk. salt

 › 2 matskeiðar jurtaolía, auk olíu til  
 steikingar

 › Volgt vatn

Fyrir fyllinguna:
 › 1 matskeið jurtaolía

 › 1/4 bolli (30 grömm) gulur laukur,  
 smátt saxaður

 › 1 hvítlauksgeiri, smátt saxaður eða  
 rifinn

 › 1/2 tsk. ferskt engifer, smátt saxað  
 eða rifið

 › 1/4 tsk. túrmerikduft

 › 1/4 tsk. garam masala

 › 1/2 tsk. malað kúmen (cumin)

 › 1/4 bolli (50 g tómatar úr dós, tæmd  
 af vökva

 › 11/2 bolli (115 g) kartöflur,  
 skrældar, skornar í teninga

 › 1/4 bolli (50 g) linsubaunir

 › 1 lárviðarlauf

 › 1/2 tsk. salt eða eftir smekk 

Aðferð fyrir deigið:

Bætið hveiti og salti í stóra 
blöndunarskál, blandið saman.  

Bætið við olíunni og smá vatni.  
Blandið með gaffli þar til deigið fer 
að festast saman, bætið við vatni, smá 
í einu eftir þörfum. Notið hendurnar 
til að búa til bolta. Flytjið deigkúluna 
yfir á hveitistráð yfirborð og hnoðið 
þar til slétt, um það bil 1 mínútu. 
Deigið ætti ekki að vera klístrað eða 
þurrt. Hyljið vel með plastfilmu og 
setjið til hliðar í 30 mínútur.

Aðferð fyrir fyllingu:
Bætið olíunni á pönnu yfir meðalhita.  
Þegar olían er orðin heit, bætið 
lauknum við og eldið í nokkrar 
mínútur þar til hann byrjar að mýkjast. 
Bætið hvítlauk við, engifer, túrmerik, 
garam masala og kúmeni.
Hrærið og eldið í mínútu til að elda 
kryddin.  Bætið tómötum, kartöflum, 
linsubaunum og lárviðarlaufi saman 
við, blandið vel saman. Bætið við 

3/4 bollum af vatni, 
hrærið. Lokið að 
hluta og látið malla 
í um 20 mínútur 
þar til kartöflurnar 
eru orðnar meyrar 
og sósan þykknað 
og enginn vökvi er 
lengur. Slökkvið 
á hitanum. Notið 
gaffal til að stappa 
kartöflurnar og hluta 
af linsubaununum en 
skiljið hluta þeirra eftir 
heilar. Bætið salti við.
(Athugið: Salti 
er aldrei bætt við 
linsubaunir áður en 
þær eru eldaðar því 
þær munu taka lengri 
tíma í eldun).
Skiptið deiginu í 4 
jafna hluta.  Rúllið 
hverju þeirra í kúlu.  
Takið 1 kúlu (breiðið 
yfir afganginn svo þær 
þorni ekki með rökum 
klút) og rúllið út í 15 
senti metra hring.  

Ekki ætti að vera þörf á að nota hveiti 
fyrir þetta. Skerið hringinn í tvennt.
Takið annan helminginn og gerið 
keilu með því að taka tvo enda 
skurðarhliðarinnar og brjóta þá 
inn í miðju.  Bleytið brúnirnar með 
vatni með fingrinum og þrýstið 
brúnunum vel saman og passið 
að þær séu vel lokaðar. Ekki vera 
smeyk við að vinna deigið og móta. 
Ef það klúðast, endurmótið deigið 
og byrjið aftur.
Fyllið með matskeið af 
linsubaunablöndunni. Bleytið 
deigbrúnina og klípið vel saman 
til að þétta og brjótið snúninginn á 
sig til að klára þríhyrningsformið. 
Endurtakið þar til allir samosa 
koddarnir er tilbúnir.
Hitið 2 bolla af olíu á pönnu með 
háum hliðum í 170 gráður. Steikið 

samosakoddana þar til þeir eru 
gullinbrúnir, um 4-5 mínútur. 
Snúið við og endurtakið. Þerrið á 
pappírshandklæði.
Rjómalagt pasta með  
stökku salami

Þetta er afbrigði af pasta carbonara, 
oft er hráefni í það til eldhúsinu! 
Hægt er að nota afgangsost og 
beikonið virkar auðvitað líka sem 
er meira hefðbundið. Því er auðvelt 
að gera þennan fljótlegan rétt.
 › 3 egg

 › 1 bolli rifinn parmesan ostur

 › 4 sneiðar salami

 › Ólífuolía

 › 3 pressuð hvítlauksrif

 › 3/4 skammtar spaghetti pasta

 › Salt og pipar

 › Steinselja til skrauts (má sleppa)

Aðferð

Þeytið saman egg og parmesan í 
stórri skál.  Skerið salami í  ræmur.  
Hitið pönnu yfir miðlungsháan 
hita með ólífuolíu. Eldið salamí 
og hvítlauk þar til kryddpylsan er 
stökk. Elda spaghetti samkvæmt 
leiðbeiningum á pakka, áður en 
pastað er sigtað skaltu geyma 
1 bolla af pastavatninu. Bætið 
heitu pasta við eggjablönduna 
ásamt hvítlauk og helmingnum 
af salami kryddpylsunni. Blandið 
saman, bætið við pastavatni til að 
hjúpa pastað í rjómakennda sósu.  
Kryddið með salti og pipar ef þarf.  
Berið fram toppað með steinselju 
og afganginum af salami til skrauts.

Bjarni Gunnar Kristinsson
Matreiðslumeistari
bjarnigk@gmail.com

Syðri-Völlur
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Hekluð húfa fyrir börn úr DROPS 
Wish. Stykkið er heklað með 
stuðlakrókum og hálfum stuðlum. 

DROPS Design: Mynstur wi-002-bn
Stærðir: 2 (3/5) 6/9 (10/12) ára
Höfuðmál: 48/50 (50/52) 52/54 (54/56) cm
Garn: DROPS WISH (fæst í Handverkskúnst)
   - 100 (100) 100 (100) g litur á mynd: 02, hvít þoka
Heklunál: nr 6.
Heklfesta: 12 hálfstuðlar á breidd og 9 umferðir á 
hæðina = 10x10 cm
Heklleiðbeiningar fyrir loftlykkju: Ef þú heklar 
yst á heklunálinni þá kemur loftlykkjan oft til með 
að verða of stíf. 1 loftlykkja á að vera álíka löng og 
breiddin á einum hálfstuðuli (hst).
Heklleiðbeiningar: Í byrjun á hverri umferð með 
hálfstuðli, heklið 2 loftlykkjur sem koma í stað fyrsta 
hálfstuðul þ.e.a.s. hoppið yfir 1. hálfstuðulinn / 
loftlykkju frá fyrri umferð. Umferðin endar með 1 
keðjulykkju í 2. loftlykkju í byrjun á umferð. Þegar 
heklað er eftir mynsturteikningu A.1 er fyrstu lykkju 
skipt út í fyrstu endurtekningu alveg eins.
Mynstur: Sjá mynsturteikningu A.1.
HÚFA – stutt útskýring á stykki:
Stykkið er heklað í hring ofan frá og niður. Kanturinn 
neðst á húfu er heklaður eftir mynsturteikningu.
hst = hálfstuðull
HÚFA: Með heklunál nr 6 og DROPS Wish. Heklið 
5 loftlykkjur, tengið þær saman í hring með 1 
keðjulykkju í 1. loftlykkju. Sjá heklleiðbeiningar fyrir 
loftlykkju og heklleiðbeiningar hér að ofan.

Umferð 1: Heklið 8 hálfstuðla (hst) um hringinn.
Umferð 2: Heklið 2 hst í hvern hst umferðina 
hringinn = 16 hst.

Umferð 3: Heklið 1 hst í fyrsta hst, *2 hst í næsta hst, 
1 hst í næsta hst*, heklið frá *-* hringinn og endið 
með 2 hst í síðasta hst = 24 hst.

Umferð 4: Heklið * 1 hst í hvorn af fyrstu/næstu 2 
hst, 2 hst í næsta hst*, heklið frá *-*  hringinn og 
endið með 2 hst í síðasta hst = 32 hst.

Umferð 5: Heklið *1 hst í hvern og einn af fyrstu/
næstu 3 hst, 2 hst í næsta hst*, heklið frá *-* hringinn 
og endið með 2 hst í síðasta hst = 40 hst.
Umferð 6: Heklið *1 hst í hvern og einn af fyrstu/
næstu 4 hst, 2 hst í næsta hst*, heklið frá *-* hringinn 
og endið með 2 hst í síðasta hst = 48 hst.
Aukið síðan út mismunandi eftir stærðum þannig:
Stærðir: 2 og (3/5) ára: Umferð 7: Heklið 1 hst í 

hvern hst. JAFNFRAMT eru auknir út jafnt yfir 4 (8) 
hst í umferð = 52 (56) hst.
Stærðir: 6/9 og (10/12) ára: Umferð 7: Heklið 1 hst 
í hvern og einn af fyrstu 3 (2) hst *2 hst í næsta hst, 
1 hst í hvern og einn af 3 (2) næstu hst*, heklið frá 
*-* hringinn og endið með 2 hst í síðasta hst = 60 
(64) hst.
Allar stærðir: Þegar allar útaukningar hafa verið 
gerðar til loka í öllum stærðum eru 52 (56) 60 (64) 
hst í umferð. Heklið hringinn með hálfstuðlum þar 
til stykkið mælist 13 (14) 15 (16) cm frá toppi á húfu 
(það eru eftir 6 cm til loka). Heklið nú eftir mynstur-
teikningu A.1 hringinn (= 13 (14) 15 (16) mynstu-
reiningar með 4 lykkjum). Heklið mynsturteikningu 
A.1 þar til húfan mælist 19 (20) 21 (22) cm frá toppi 
á húfu. Klippið þráðinn og festið.

Heklkveðja,
mæðgurnar í Handverkskúnst, www.garn.is 

Húfan Gríptu tunglið
HANNYRÐAHORNIÐHANNYRÐAHORNIÐ

Sudoku
Galdurinn við Sudoku-þrautirnar er að setja réttar tölur, frá 1–9, í eyðurn ar. Sama talan má ekki koma 
fyrir tvisvar í línu lárétt og lóð rétt og heldur ekki innan hvers reits sem afmarkaður er af sverari lín um.

Létt

Þung

Miðlungs

7 6 3
5 7 4 3 2
3 6 8 9 5

9 2 7
4 2 8 1

3 6 4
8 1 9 5 7
6 3 1 2 8

4 8 2
Þyngst

5 8 6
4 8 9 3 5 1

3 1 6
6 8

9 2
3 5

2 9
5 4 2 9 7 3

4 7 1

6 4 8
3 9
7 4

8 3 7 5
1 2 6 9

4 7 9 6
5 3

1 9
2 6 5

6 3
8 7

7 5 1 9
5 1

4 7 3
1 4
9 2 6 8

8 9
3 6

Ferðalag um Vestfirði
FÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐFÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐ

Kristleifur Óli er fimm ára og 
hann heldur upp á Stuðmenn. 

Nafn: Kristleifur Óli Kristleifsson.

Aldur: 5 ára.

Stjörnumerki: Ljón.

Búseta: Sturlu, Reykjum 3.

Skóli: Hnoðraból.

Hvað finnst þér skemmtilegast í 
skólanum? Perla.

Hvert er uppáhaldsdýrið þitt? 
Krókódíll, ljón og risaeðla.

Uppáhaldsmatur: Grjónagrautur og 
ís og súkkulaði.

Uppáhaldshljómsveit: Stuðmenn 
(Úfó og Sigurjón digri).

Uppáhaldskvikmynd: Sigla 
Himinfley og Löggulíf.

Fyrsta minning þín? Þegar við 
fórum í ferðalag á Vestfirði síðasta 
sumar.

Æfir þú íþróttir eða spilarðu á 
hljóðfæri? Ég er alltaf að æfa mig að 
spila á hljóðfæri með pabba mínum. 

Hvað ætlar þú að verða þegar þú 
verður stór? Vinnumaður og gröfu-
maður.

Hvað er það klikkaðasta sem þú 
hefur gert? Labbaði upp síðustu 
brekkuna á Strút (fjall í Kalmanstungu 
hjá afa).

Gerir þú eitthvað skemmtilegt í 
sumar? Smíða hús, stofna banka, 
grænmetisbúð og nammibúð. Byrja 
í skóla í haust.

Næst » Kristleifur skorar á Árna 
Viggó að svara næst.

Smáauglýsingar 56-30-300 
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Ekki er alltaf tekið út með sældinni 
að sinna störfum lögreglusveitar 
Los Angelesborgar, en fyrir 3-4 
árum póstuðu þeir félagar tölu-
verðum fréttum á Tvitter. 

Aðdragandi þeirra frétta hófst 
með þeim ósköpum að mikið var 
um kvartanir til lögreglu vegna 
aukaverkana sem fólk varð fyrir, 
við förðun sína og snyrtirútínu, þá 
til að mynda vegna bólumyndunar 
og kláða, helst í kringum augu 
og munn. Ekki hefðu allir leitað 
til yfirvalda vegna slíkra málefna 
en tekið var á málinu með mikilli 
alvöru og sveit rannsóknarlögreglu 
sett í að finna lausn. 

Kom á daginn að margir þeir er 
sendu inn kvartanir höfðu verslað í 
því sem kallast „Fashion District“ 
hverfi Los Angeles og brugðu yfirvöld 
sveitar þeirrar er rannsökuðu málið á 
það ráð að dulbúast í gervi almennra 
borgara og keyptu snyrtivörur af 
búðum og sölubásum sem selja hvað 
helst falsaðar snyrtivörur. Þessar 
snyrtivörur fela sig undir ágætis 
merkjum eins og förðunarlínu Kylie 
Kardashian, Urban Decay, NARS, 
MAC, sem og Naked, en sú lína 
gefur sig alla jafna út fyrir að selja 
sem lífrænastar vörur. ... Ekki það 
að vörurnar sem seldar voru undir 
fölskum formerkjum hafi ekki verið 
stútfullar af lífrænum efnum en e.t.v. 
ekki á sama hátt og neytendur myndu 
ætla.

Eftir verslunarferðina var farðinn 
sendur á rannsóknarstofu lögreglunn-
ar og við niðurstöður rannsókna kom 
í ljós að hann innihélt ótæpilegt magn 
baktería og saurs úr mannfólki. 

Lögregla brást skjótt við og 
greindi frá niðurstöðum sínum á 
samfélagsmiðlinum Twitter. „The 
best price is not always the best deal“ 
var fyrirsögnin, sem þýða má á þá leið 
að gæta þyrfti að sér þegar keyptar 
væru ódýrar snyrtivörur. Lögreglan 
áminnti fólk um að hafa varann á 
þegar ætlunin væri að spara sér 
örfáar krónur því hættan af fölsuðum 
snyrtivörum gæti vegið meira en 
bara á fjárhagslegan máta. Margar 
snyrtivaranna færu alls ekki í gegnum 
venjulegt ferli heilbrigðiseftirlits og 
gætu haft skelfileg áhrif á neytendur, 
stefnt öryggi þeirra í hættu. Auk hás 
hlutfalls baktería og mannasaurs 
sem fundust í snyrtivörunum, 
fannst einnig mikið magn af blýi 
auk dýraskíts. 

Telur lögreglan blönduna hafa 
verið orsakavaldur óþols þeirra 
neytenda er lögðu fram kvartanir og 
biðlar til almennings að kynna sér 

vel þær vörur sem verslaðar eru inn 
á heimilið og þó þekkt vörumerki 
séu eitthvað dýrari er vænlegra  
að líta fram hjá því en að verða  
fyrir eitrunum. 

Við rannsóknina voru sex 
einstaklingar handteknir og 
lögreglan lagði hald á snyrtivörur 
að andvirði 700.000 bandarískra 
dollara! Og reikniði nú! 

Sama rassía átti sér stað aftur 
tveimur árum síðar samkvæmt 
reglubundnu eftirliti og þá var 
lagt hald á snyrtivörur að andvirði 
yfir 300.00 dollara og aftur lenti 
förðunarlína Kylie Kardashian illa 
í því. Kylie sjálf er afar vinsæll 
áhrifavaldur og vörur hennar 
vinsælar. Engir sölumenn voru 
handteknir í þetta skiptið en fengu 
viðvörun – og ekki var um að ræða 
þá sömu og voru áður settir á bak 
við lás og slá. 

Nú stendur yfir hið tví-árlega 
eftirlit, en endanlegar tölur ekki 
komnar í hús og þá spurning hvort fólk 
hafi gætt betur að gæðum varnings er 
berast þeim frá „heildsölum“, hvort 
færri versli þessar ódýru vörur eða 
hvort fólk sem kaupir snyrtivarning 
af sölubásum skammist sín fyrir – og 
velji að deila ekki þeim upplýsingum, 
jafnvel þó það klæji. /SP

Tilkynning á Twitter:

Lögregla varar við 
ódýrum snyrtivörum

Fölsuð vara eða ekki? Lítum 
á merki MAC og Kylie.
MAC varalitur 
- Silfurlitur límmiði á botninum 
sem ber nefnið Angel er gráleitari 
og mattari á vöru sem er fölsuð. 
Einnig á nafni varalitarins sem grafið 
er í hulstrið, er C-ið í MAC örlítið 
uppsveigt í fölsuðu vörunni og svo 
ættu þeir sem kunnugir eru varalitnum 
að þekkja sæta lykt hans á meðan 
hana er ekki að finna á þeim falsaða. 

Kylie varablýantur / gloss 
- Á falsaðri vöru er leturgerðin örlítið 
grennri, litur boxins á falsaða boxinu 
appelsínurauðari í stað þess að hafa 
bláan undirtón, en það sem mest 
er um vert vantar copyright merkið 
á boxið! Á vörunni sjálfri, í þessu 
tilviki varablýantur og gloss, má sjá að 
falski varablýanturinn er mun styttri 
en hinn. Stimpill fölsku vörunnar er 
silfurlitaður en á hinni réttu er hann 
grafinn í blýantinn. Glossið hins vegar 
hið falska er einnig styttra og meðal 
annars hefur hönnunin á dropum 
umbúðanna eitthvað farið forgörðum. 
Fremsti hluti glossins, sem borinn 
er á varirnar, hefur þynnri bursta á 
þeim falska og er áferðin allt önnur 
en á þeim rétta. Sæt lykt og rennilegra 
gloss tilheyrir þeim sem er ófalsaður. 

Í áðursögðum fréttum hér á síðum 
Bændablaðsins var farið aðeins 
yfir stöðu tískurisanna, Chanel, 
Dior og annarra varðandi 
sjálfbærni, sóun og stöðu er 
kemur að umhverfisvernd. 

Gleðilegt er að segja frá því 
að nú gyrti franska stórveldið 
Chanel sig í brók er kom að 
húð-og förðunarvörum og hóf 
árið með lífræna línu sem byggir á 
vistvænum og heildrænum stöðlum. 
Umbúðir varanna eru að sama skapi 
undir þeim formerkjum, en nýlega 
sendu höfuðstöðvar tískunnar frá sér 
tilkynningu þar sem kom fram að 
þetta skref væri umhverfisvænt átak, 
liður fyrirtækisins í að vinna með 
lífrænar afurðir. Um ræðir hágæða 
vörur, gerðar úr sem náttúrulegustum 
hráefnum auk þess sem kynntar voru á 
markaðinn umhverfisvænni umbúðir. 
Meðal þess sem má finna í þessari 
nýju vörulínu er serum, húðkrem, 
nokkur andlits- og augnkrem, ilmúði, 
hreinsiefni og ýmislegt annað.

N°1 de Chanel
 

N°1 de Chanel, eins og línan kallast, 
státar af því að í þeim eru allt að 
97% innihaldsefna af náttúrulegum 
uppruna (samkvæmt ISO 16128 
staðlinum, sem skilgreinir hvernig á 
að ákvarða tölulegt magn náttúrulegs 
og lífræns uppruna og gerir það 
auðvelt að bera saman einstök 
hráefni og fullunnar vörur). Ákveðið 
var að aðalsmerki N°1 de Chanel yrði 
blómið Rauða kamellían (Camellia 
japonica) en það var eftirlætisblóm 
Gabrielle Chanel. 

Rauða kamellían hefur þann 
kost að vera rík af andoxunarefnum 
og dregur úr öldrunareinkennum 
húðarinnar auk þess að örva 
náttúrulega endurnýjun hennar.  Sem 
dæmi, í húðkreminu Revitalizing 
Cream má finna allt að 76% 
efnis unnu úr Rauðu kamellíunni, 

meðal annars úr krónublöðunum 
og  fræjunum, en reynt er að nýta 
plöntuna til hins ýtrasta svo sem 
minnst fari til spillis. 

Léttar og umhverfisvænar 
umbúðir

Mikið hefur verið lagt í umbúðirnar 
– ekki síður en innihald þeirra. 
Notkun plasts var takmörkuð, 
sérstaklega einnota. Sellófan utan 
um pakkningar hefur verið fjarlægt, 
auk upplýsinga á pappír skipt út fyrir 
QR kóða. Aðeins lífrænt blek notað 
til að skreyta glerflöskurnar og nöfn 
snyrtivaranna frekar grafin í umbúðir 
heldur en prentuð á með bleki. Að 
auki eru öll lok á krukkum eða túbum 
gerð úr endurunnu eða lífrænu efni. 

Glerkrukkur eru áberandi, allt 

að 80% umbúða í stað plasts áður, 
þyngd þeirra hefur minnkað um 30% 
að meðaltali með straumlínulagaðri 
hönnun auk þess sem hugmyndin 

er að áfyllingar séu í boði. Ef 
tekið er dæmi – með því að 
endurfylla Revitalizing Cream 
krukkuna tvisvar, getur losun 
gróðurhúsalofttegunda þess 
minnk að um helming. 

Að lokum

Að auki innihalda lok á krukkum 
kremsins Revitalizing Cream 
meðal annars hismi fræja Rauðu 
kamellíunnar. Þessi nýjung er 
afrakstur samstarfs Chanel og finnska 
sprotafyrirtækisins Sulapac en lokin 
eru samsett úr 90% lífrænum efnum 
sem koma frá endurnýjanlegum 
auðlindum, þar á meðal hismi 
kamellíufræjanna. Áhugavert er 
annars að við framleiðslu lokanna 
var hvert smáatriði í ferlinu íhugað 
vandlega. Allt frá viðnámi efnisins 
gegn hitabreytingum, hljóðið sem 
heyrist er krukkunni er lokað, 
hvernig krukkan fer í hendi ... en 
svo var kórónan sett á toppinn er 
hið táknræna tvöfalda C var grafið 
á lokið með mattri satínáferð.

N°1 de Chanel  er nú fáanlegt 
í rafrænni verslun Chanel (www.
chanel.com) og verður væntanlega 
komið í hendur íslenskra neytenda 
áður en langt um líður.  /SP

Vistvæn framleiðsla úr blómum Rauðu kamellíunnar:

Ný lína lífrænna húð- 
og förðunarvara

Breska fyrirtækið vinsæla, Lush 
Cosmetics, tók nýverið þá róttæku 
ákvörðun að hætta á nokkrum 
helstu samfélagsmiðlunum – 
Facebook, Instagram, TikTok og 
Snapchat – til þess að vekja athygli 
á þeim skaða er þessir vettvangar 
hafa á geðheilsu fólks. Þetta er þó 
í annað sinn sem fyrirtækið tekur 
til þessa bragðs og spurning hvort  
fylgjendur taki hugmyndina 
alvarlega. 

Vörur Lush Cosmetics 
og innihaldsefni, líkt 
og lífrænar baðbombur, 
sjampó og sápur, eru ekki 
prófuð á dýrum, né má 
finna í þeim nokkuð sem 
ekki hentar grænmetisætum 
– og eru því vandlega merktar 
stimpli PETA. Vörumerkið er 
einnig virkur stuðnings- og baráttu-
aðili félags um umhverfismál, styður  
meðal annars   Black Lives Matter,  
berst gegn eyðingu skóga og stuðlar 
að sjálfbærni. 

Lush, sem er með meira en 900 
verslanir um allan heim, þar af 240 í 
Bandaríkjunum og Kanada, tilkynnti 
að það myndi halda sig utan samfé-
lagsmiðlanna þar til tekið yrði á því 
umhverfi og það gert öruggara fyrir 
fylgjendur sína. 

Ákvörðunin tekur þó ekki yfir 

alla miðla en í stað fyrrgreindra 
samfélagsmiðla ætlar fyrirtækið að 
auka viðveru sína á Youtube, nota 
Twitter til þess að þjónusta viðskipta-
vini, senda fréttabréf í tölvupósti 
þegar kemur að herferðum og nýta 
Pinterest til auglýsinga.  

Til viðbótar, 
þá hefur sú hugmynd 

komið upp að senda út bæk-
linga og vera virkari með kynningar 
í samfélaginu sjálfu – ekki yfir netið.

Einn yfirmanna Lush, Jack 
Constantine, benti á að hlutverk hans 
í fyrirtækinu fæli meðal annars í sér 
að hanna vörur sem hjálpuðu fólki 
að slaka á og huga að vellíðan sinni. 
Forrit samfélagsmiðla væru andstæð-
ur þess markmiðs en þau eru hönnuð 
með það fyrir augum að fólk fletti í 

sífellu og finni því ekki þá andlegu 
afslöppun er hugmyndafræði Lush 
sæi fyrir sér. 

Lush er ekki fyrsta stóra vöru-
merkið til að endurskoða stefnu sína 
á samfélagsmiðlum. Samkvæmt vef-
síðu www.vouge.com hætti Bottega 
Veneta óvænt á samfélagsmiðlum í 
apríl sl. og gefur þess í stað út staf-
rænt tímarit ársfjórðungslega sem 

heitir Issue. Balenciaga hreinsar 
nú reglulega allt út af Instagram 
aðgangi sínum í stað þess að 
halda öllu inni og Nicolas 
Ghesquière fylgdi í kjölfarið á 
vor/sumarsýningu Louis Vuitton 
2022. Einungis má sjá tvö mynd-
bönd frá sýningunni á Instagram 

aðgangi hans. 
Svo virðist sem almenningur  

sé líka að verða meðvitaðri um galla 
þess að vera stöðugt að fylgjast með 
veröldinni yfir samfélagsmiðla.

Áhrifavaldar svokallaðir virðast 
einnig fylgja straumnum en æ fleiri 
setja nú efni á miðla sína sem er 
vistað þannig að það hverfur eftir  
stuttan tíma. 

Að auki er fólk nú oftar að kaupa 
vörumerki sem setja gildi sín í forgang 
í stað þess að eltast á allan mögulegan 
hátt við tilvonandi viðskiptavini með 
það fyrir augum að græða sem mest. 
 /SP

Lush Cosmetics standa fyrir hugarró og huggulegheit:

Hættir á samfélagsmiðlum
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Vesturhrauni 3, 210 Garðabæ 
Austurvegi 69, 800 Selfossi  

Sími: 480 0000,  www.aflvelar.is 

Salt- og sanddreifari 
EPT15, 1,5 m3, rafstýrður, 12V  
Verð: 1.450.000 kr.* 

Slitblöð 
Eigum á lager slitblöð og 

bolta í flestar gerðir plóga 

VETRARTÆKI 
- Mikið úrval á lager -  

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

Fjölplógur PUV „M“ Diagonal 
Með stjórnbúnaði. Án festiplötu 
2,6m Verð: 983.000 kr.* 
3,3m Verð: 1.130.000 kr.* 

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

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

Festiplötur: 
Verð frá 55.000 kr.* 

Slétt plata 3-punkta 
EURU/SMS EURO stór 
JCB 3CX hrað CASE 580SR 

*Verð án virðisaukaskatts 

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

Hægt er að skrá auglýsingar og greiða með auðveldum hætti á bbl.is 
Verð: Textaauglýsing kr. 2.600 m. vsk (innan við 140 slög) og kr. 6.200 texti + mynd. 
Skilafrestur: Fyrir kl. 15.00 á þriðjudegi fyrir útgáfu. 

Sími: 563 0300  |  Netfang: augl@bondi.is  |  Veffang: www.bbl.is

SmáauglýsingarSmáauglýsingar

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

Vélavit
Sala - Þjónusta
www.velavit.is

Erum með varahluti og þjónustu fyrir allar JCB vélar

S: 527 2600

SOLIS 90CRDI
Verð frá 5,695,000+vsk

www.vallarbraut.is
Trönuhrauni 5

SOLIS 90 NARROW
Verð frá:  6,250,000+vsk
Á mynd:  7,350,000+vsk

SOLIS 26 sjálfskipt
Verð frá:  1,860,000+vsk
Á mynd:  2,480,000+vsk

KANE 23T Hardox
Verð:  5,200,000+vsk

BELMAC keðjudreifari
4,5cu verð: 720,000+vsk

Sími-4540050

Salt & sanddreifarar

    20% afsláttur

BELMAC 10,638ltr með
Vökvdælu 3,850,000+vsk

Garðvík ehf. á Húsavík tekur að sér 
að setja niður rotþrær, frárennsli og 
siturlagnir í samræmi við leiðbein-
ingar Umhverfisstofnunar. Reiknum 
út stærðir á rotþróm og siturlögn-
um ásamt staðarvali og skoðun á 
legu siturlagnar. Flytjum efni og 
þrær á staðinn og útvegum efni í 
samráði við verkkaupa. Tökum að 
okkur verkefni víða á Norðurlandi. 
Allir útreikningar og efnisval unn-
ir af iðnfræðingi með starfsleyfi.  
Allar upplýsingar í s. 894-4413 eða 
gudmundur@velavorur.is

Cemtec, sænskar skeifur og fjaðrir. 
Framleitt skv. reglum FEIF. Leitun 
að betra verði. Afsláttur ef keypt er í 
magni. Sendum um land allt. Brimco 
ehf. Efribraut 6, Mos. S. 894-5111. 
Opið frá kl. 13-16.30 - www.brimco.is

Til sölu 2,2 m snjóhefill/flaghefill fyrir 
minni dráttarvélar. Nýr, ónotaður og 
klár til notkunar. Verð kr. 219.000 m/
vsk. S. 665-7200 - Vorverk.is

Rampar fyrir frysti/kæligáma 
á laer. Burðargeta 10 tonn. 
Dekkplata 10 mm, L-170 cm 
x B-200 cm x hæð-21 cm. 
Heitgalvaniserað stál. Lyftaratækur 
á þrjá vegu. Eigum einnig rampa 
fyrir hefðbundna sjógáma. 
Hákonarson ehf. S. 892-4163  
www.hak.is hak@hak.is

Sjö tonna Weckman sturtuvagn. 
Verð kr. 1.427.000 afsl. kr. 100.000 
afsl. = kr. 1.327.000 m/vsk. (kr. 
1.071.000 án/vsk.) H. Hauksson ehf. 
S. 588-1130.

Magnaðir gafflar í hirðinguna og 
önnur störf. Álskaft og plastgreiða, 
nær óbrjótanleg. 900 gr. að þyngd. 
Verð kr. 9.900 m/vsk. Sendum um 
land allt. Brimco ehf. Efribraut 6, 
Mos. S. 894-5111. Opið frá kl. 13-
16.30.

Sæplast Iceland ehf. óskar að ráða-
iðnverkafólk til starfa í vaktavinnu. 
Hægt er að senda inn umsókn á 
heimasíðu fyrirtækisins á slóðinni 
http://europe.saeplast.com/is/
um-okkur/starfsumsokn Nánari 
upplýsingar veitir verkstjóri, Borgar 
Freyr Jónasson, í s. 460-5000, frá 
kl. 13-16 virka daga.

Majstry - létt en sterkbyggð kerra, 
soðin grind, heitgalvaniseruð. Opn-
anlegir hlerar, 4 festingar, 1300 kg, 
300 x 150x44 cm. Verð kr. 600.000 
m/vsk og skráningu, s. 837-7750, 
info@bilxtra.is

Gefum góð ráð þegar einhver verslar 
við okkur. Þessi stytta kostar kr. 
4.990- og er brothætt. www.goth.is

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

Plastfötur með loki (20ltr) fást gef-
ins hjá Mjólkurvinnslunni Örnu í 
Bolungarvík gegn því að vera sótt-
ar. Föturnar eru undan ávaxtasultu  
og falla til í hverri viku. Arna ehf.  
s. 456-5600. pantanir@arna.is

Brettagaflar með Euro festingum 
og handfærslu. Burður 2,5 tonn kr. 
189.000 m/vsk. H. Hauksson ehf.  
S. 588-1130.
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Glerárgata 34b við Hvannavelli  •  S 461 1092  •  asco.is

OKKAR ÆR OG KÝR
— STARTARAR OG ALTERNATORAR —

Verðdæmi;
Haugtankur 1.510m3, uppsettur 18.418.000 +vsk  
84m3 steypa í botnplötu ekki innifalin.

Haugtankur 2.593m3, uppsettur 22.750.000 +vsk 
140m3 steypa í botnplötu ekki innifalin.

Fjósbitar í Þorlákshöfn. kr. 12.717 +vsk pr.m2

Með fyrirvara um gengi og reikningsskekkjur.

Benedikt Hjaltason . s. 8946946 . fjosbitar@simnet.is

Haugtankar, Flatgryfjur, Fjósbitar 
Einnig fóðurgangar, steyptir burðarbitar og stoðir

Haltu þér í formi í allan vetur. Öflug 
hlaupabretti / göngubraut verð kr. 
159.000. topphjol.is s. 661-1902.

Glussadrifnar gólfhrærur. Vinnu-
dýpt:1,9 m. Stærð á skrúfu: 48 cm. 
Rotor: 12 kW. Glussaflæði: 75 L/mín. 
20 m af glussaslöngum fylgja. Mesta 
hæð frá gólfi- 2 m. Burðarvirki: 
Heitgalf / SS stál. Hákonarson ehf.  
S. 892-4163. Netfang: hak@hak.is

2 stk. sumarhús til flutnings, tilboð 
óskast. uppl. í s. 617-8934 og  
s. 861-2918. brynjath@mail.com

Til sölu einangraðir flekar í bílskúrs-
hurðir í ýmsum stærðum, ýmist 
sléttir eða með fulningum, allir hvítir.  
Upplýsingar í s. 412-5300 eða  
sala@limtrevirnet.is

Varmadæla Loft í vatn. Orka inn 
1,3 kw. Orka út 5,7 kw við 15 °C. 
Vinnur frá -15 °C. Verð kr. 359.000. 
Orkubóndinn.is. Tranavogi 3, 104 
Reykjavik, s. 888-1185

Nýr GW100 sturtuvagn fyrir fjórhjól 
og minigröfur, tengist með 50 mm 
bílkúlu. Tvívirk hraðvirk handdæla 
til að sturta, handvirk vör að aftan. 
Heildarþyngd 750 kg. Stærð á palli 
100x150x35. Dekk 20x10.00-8.  
Verð kr. 580.000 +vsk. Upplýsingar 
veitir Örvar s. 862-4046 eða  
orvar@skralli.is

Hleðslustöðvar fyrir rafbíla og twin 
bíla. 16a : 47.716.- 8-16a: kr. 57.637.- 
32a: kr. 54.803.- 10-32a: kr. 60.945.- 
Orkubóndinn.is. Tranavogi 3, 104 
Reykjavík, s. 888-1185.

Sveitablásari. Frábær snjóblásari 
210cm fyrir 25 – 65hp traktora 
og leiðin verður greið. Verð kr. 
595.000 +vsk. www.hardskafi.is –  
sala@hardskafi.is – s. 555-6520

Snjallhleðslutæki. Geta hlaðið 
geyma frá núlli 6A, 10A og 20A. 
Verð frá kr. 11.900.- Orkubondinn.is.,  
Tranavogi 3. 104 Reykjavik,  
s. 888-1185

Klósettdælur fyrir kjallara. Inntak 
fyrir vask, sturtu og þvottavél. Mótor 
staðsettur fyrir utan votrými. Margar 
stærðir sem henta fyrir íbúðar- og 
atvinnuhúsnæði. Mjög öflugur og 
vandaður búnaður. Frárennsli, 32 
mm.Hákonarson ehf., s. 892-4163, 
hak@hak.is, www.hak.is

Díselhitari 7 kw hitar bæði loft 
og vatn. Verð kr. 98.900.- 2ja 
ára ábyrgð. Varahlutaþjónusta. 
Orkubóndinn.is. Tranavogi 3, 104 
Reykjavik, s. 888-1185

Til sölu nýr frystiskápur 15 fm, hefur 
ekki verið settur upp enn þá. Uppl. 
í s. 863-0538.

Einföldu fjárgrindurnar. Krækt 
saman án aukahluta. Stærð-breidd 
180 cm x 90 cm. Verð frá kr. 9.900 
+vsk. Aurasel ehf. Pantanir og upp-
lýsingar í s. 899-1776 og 669-1336.

Tokvam 260 THS Monster til sölu. 
Árg 2021 1000 rpm til notkunar 
framan á 160-300 ha dráttarvél. 
Mjög lítið notaður og lítur vel út. 
Verð kr. 3.500.000 +vsk. Uppl. í s. 
821-1125.

Frystiklefi 2,60 x 3,00 hæð 2,60. 
Vatnskældur, það fylgir með loftkæl-
ingabúnt. Upplýsingar í s. 894-3212.

B i lx t ra Condor ker rur : 
uppákeyrslubrautar, styrktur 
stálrammi, ál skjólborð. Hægt er að 
opna og taka af öll skjólborðin. 2700 
kg, 330x180x35 cm, s. 837-7750, 
info@bilxtra.is

2" Brunadælur á lager. Frá Koshin 
í Japan. Sjálfsogandi og mjög há-
þrýstar. Vikta aðeins 37,6 kg. Henta 
vel fyrir slökkvilið og í vökvun. Sköff-
um allar dælur. Hákonarson ehf. s. 
892-4136,hak@hak.is, www.hak.is

Lambheldu hliðargrindurnar. Breidd 
420 cm x hæð 110 cm. Möskvar 10 
x15. Verð frá kr. 24.900 +vsk. Sett 
með lömum og loku aðeins kr. 3.900 
+vsk. Aurasel ehf.Pantanir og upp-
lýsingar í s. 669-1336 og 899-1776.

Bilxtra – Atlas kerra með römpum 
er til á lager hjá okkur! Mál- 4m x 
2,1m, 3500kg. Verð kr. 1.140.000 
m/vsk og skráningu. S. 837-7750, 
info@bilxtra.is
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Vefverslun:
Khvinnufot.is

Nýr vetrarjakki
frá Jobman!

11.000 mm.
vatnsvörn og 

6.000 gr/m²
öndun.

VÍKURVAGNAR EHF.

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

ÚRVAL AF KERRUM OG KERRUVARAHLUTUM

 
18 x 35 x 3 m - 18.000.000 kr. m/vsk.

Z STÁLGRINDARHÚS

TÖLVUPÓSTUR
sala@bkhonnun . is

SÍMI
571  3535

VEFFANG
www .bkhonnun . is

Tilvalið sem reiðskemma eða vélageymsla.

 Innifalið er Z stálgrind, óeinangruð stálklæðning í dökk
gráum lit. Stór iðnaðarhurð og tvær gönguhurðir í hvítum

lit. Allar áfellur ofan sökkuls.Skrúfur, festingar og
áfellur.Tilbúnar teikningar.

C M Y CM MY CY CMY K

��������������������������
����
�	���������������������������

Rafhitarar
í skip, hús og sumarhús

Ryðfríir  
neysluvatnshitarar 
með 12 ára ábyrgð
Hitöld (element), hitastillar,  
hitastýringar og flest annað  

til rafhitunar

Við erum sérfræðingar í öllu sem 
viðkemur rafhitun.

Kaplahrauni 19 • Hafnarfirði
Sími: 565 3265 

rafhitun@rafhitun.is • www.rafhitun.is

McCormick X6.440, 130 hestöfl 
140 með power plus 50 km/h 
aksturshraði. Fjaðrandi framhásing. 
Tæki með 3ja og 4ða sviði. Verð kr. 
13.745.000 +vsk. Nánari upplýsingar 
í s. 412-3000 eða sala@sturlaugur.is

Rafskutla Mercury NEO frá Fastus.
Falleg, vönduð og nánast ónotuð 
Allt að 40 km drægni á hleðslu. 
Snúningssæti með stillanlegum 
örmum og stýri. Hámarkshraði 8,5 
km/klst. Veltivörn og 10 tommu 
dekk. Ljós framan og aftan, spegill 
og flauta. Verð kr. 330.000. Uppl. í 
s. 862-2442.

Rúllugreip á þrítengi. Verð kr. 83.000 
m/vsk. (67.000 kr. án/vsk). H. Hauks-
son ehf. S. 588-1130.

VERDO gæða spónakögglar í 15 
kg pokum. Frábær undirburður fyrir 
hross. Brettaafsláttur og brettið keyrt 
frítt heim á höfuðborgarsvæðinu. 
Brimco ehf. S. 894-5111 -  
www.brimco.is Opið frá kl.13-16.30.

Glussaknúnar vatnsdælur fyrir tank-
bíla og vinnuvélar. Sjálfsogandi dæl-
ur í mörgum stærðum sem dæla allt 
að 120 tonnum á klst. Einnig dælur 
með miklum þrýstingi, allt að 10 
bar. Hákonarson ehf, s. 892-4163,  
hak@hak.is, www.hak.is

Vindrafstöðvar 1000W 12 Volt 
Verð kr. 98.900.- Orkubondin.is, 
Tranavogi 3, 104 Reykjavik, s. 888-
1185

Seljum vara- og aukahluti í flestar 
gerðir af kerrum. Sendum um land 
allt. Brimco ehf. S. 894-5111. Opið 
frá kl. 13-16.30 - www.brimco.is

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

Tökum að okkur hinar ýmsu við-
gerðir á kerrum, hestakerrum sem 
og öðrum kerrum. Förum með þær 
í aðalskoðun. Pantið tíma. Brimco 
ehf. Efribraut 6, Mos. S. 894-5111.  
Opið kl. 13-16.30 - www.brimco.isSími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is

Vertu vinur okkar á Facebook

Sæti og varahlutir í
- Lyftara
- Vinnuvélar
- Vörubíla
- Báta
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Vesturhrauni 3, 210 Garðabæ 
Austurvegi 69, 800 Selfossi  

Sími: 480 0000,  www.aflvelar.is 

Styrkur og gæði frá Noregi  
- Mikið úrval á lager -  

Snjóblásari 256 THS Flex 
Vinnslubreiddir 256-299 cm 
Þyngd 1.200 kg, 3p tengi. 
Fyrir + 110 hp vél.  
260 THS MONSTER 
Einn sá öflugasti með vinnslu-
getu allt að 1.700 tonn á klst. 
Vinnslubreiddir 260-275 cm 
Þyngd 1.850 kg, 3p tengi. 
Fyrir 160-300 hp vél.  
Fjöldi aukahluta í boði. 

Fjölplógur VT320 
Vinnslubreiddir 258 til 320 cm 
Þyngd 1.300 kg, hæð 125 cm 
Fjölplógur VT380 
Vinnslubreiddir 304 til 380 cm 
Þyngd 1.560 kg, hæð 135 cm 
Sterkir plógar fáanlegir með 
flotgrind fyrir mikinn hraða. 
Fjöldi aukahluta í boði. 

Snjóblásari F130H  
Glussadrifinn, fyrir 1-3 tonna vél.  
Vinnslubreidd 130 cm. 
Þyngd 240 kg. 

Salt- & sanddreifari 
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 

Snjóblásari 241 THS Flex 
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 

Rafbörur með drifi á öllum hjólum 
léttir þér störfin allt árið um kring.
Ýmis aukabúnaður í boði. Kr 
685.000 +vsk. www.hardskafi.is –  
sala@hardskafi.is – s. 555-6520

Þriggja ára gömul rafskutla  
Viktory 10 til sölu. Um það bil 20 
km drægni á hleðslu. Snúningssæti 
með stillanlegum örmum. Hægt að 
taka í sundur með einu handtaki. 
Stillanlegt stýri. Hámarkshraði 8,5 
km/klst. Verð kr. 150.000 (Kostar 
ný kr. 449.750.) Uppl. í s. 868-8299.

Rúlluvagn / flatvagn. Tilboð. Lengd á 
palli 9 m. Verð kr. 2.460.000, mínus 
10% afsl= kr. 2.214.000 m/vsk. (kr. 
1.786.000 án/vsk.) H. Hauksson ehf. 
s. 588-1130.

Weckman sturtuvagnar. 9 tonna-
verð kr. 1.700.000 m/vsk. 13 tonna- 
verð kr. 2.240.000 m/vsk. H. Hauks-
son ehf. S. 588-1130.

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.

Stórbaggagreip. Verð kr. 245.000 
mvsk. H. Hauksson ehf. S. 588-1130.

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

Timbur í fjárhúsgólf. 32 x 100 mm L 
= 5,1/5,4 m. Verð kr. 430 lm. m.vsk. 
38 x 100 mm L = 5,1 m. Verð kr. 
510 lm með vsk. H. Hauksson ehf. 
S. 588-1130. haukur@hhauksson.is

Sjálfsogandi dælur frá Japan (Kos-
hin). Fyrir vatn, skolp, mjög óhreint 
vatn (trash). 2“ , 3“ , 4“. Orginal 
Honda vélar með smurolíuöryggi. 
Hákonarson ehf. S. 892-4163,  
hak@hak.is, www.hak.is

98 Golf ekinn 101.000 km. 1,6 
bensín beinskiptur 2 eigendur. Ný 
tímreim og kúpling. Nýskoðaður ́ 23 
án aths. Nánast fornbíll. Ný sumar- 
og nagladekk. Eins og nýr. Verð kr. 
390.000. S. 898-5000.

Nú er að hrökkva eða stökkva. Get-
um útvegað með mjög stuttum fyr-
irvara nokkra nýja UAZ bíla á mjög 
góðu verði, eða frá 3.500.000 +vsk. 
(kr. 4.340.000.- m/vsk) UAZ Iceland 
ehf. Upplýsingar í s. 581-1010 milli kl 
13 og 14. uaz.is uaz@uaz.is

Tilboð á Peruzzo Pro 1800 
sláttuvögnum. kr. 2.200.000 m/vsk. 
Sláttubreidd 1,80m. Graskassinn tekur 
2100 ltr. Með vökvalyftibúnaði, hægt 
að tæma í gám o.fl. Fyrir sveitarfélög, 
verktaka og bændur. Uppl. í s. 564-
1864. Vetrarsól ehf. Kópavogi.

Bátakerrur frá Póllandi. Heitgalf. 
stál, mjög vandaðar. Heildarþyngd 
báts-575 kg. Þýskar hásingar, vatns-
heldar legur. Taka báta frá 3,8 m til 
5 m. Spil, nefhjól og losanleg ljósa-
bretti fylgja. Hákonarson ehf. s. 892-
4136 hak@hak.is og www.hak.is

Bjóðum uppá alls konar suðuþjónustu, 
t.d. smiðum upphækkanir 
með neti á flestar kerrugerðir,  
hlið, girðingar, húsgögn og fl.  
www.jarnsmidur.is, s. 888-5759

Sliskjur úr áli fyrir vinnuvélar. Lengd-
ir-1,6m, 2m,2,5m,3m,3,5m,4m. 
Burður fyrir par- 1,5 Tonn til 12 
tonn. Einnig gúmmíklæddar að ofan  
fyrir valtara. Mjög hagstæð verð.  
Hákonarson ehf Netfang- hak@hak.
is s. 892-4163.

Hestakerrur 2ja og 3ja hesta, 
ríkulegur útbúnaður. Gæðakerrur 
– Góð reynsla. Brimco ehf. 
Efribraut 6, Mosf. s.894-5111 Opið 
13-16.30 www.brimco.is 
 
 
 Til söluTil sölu

 
Útvegum allt gúmmí á milli felgu 
og jarðar. Dekk í öllum stærðum  
og gerðum á sanngjörnu verði.  
Afhending í lok mars.  
Upplýsingar í s. 868-6113 eða a.
larsen.agro@gmail.com

Benz 3070, skráður 23.12.́ 81, hús-
bíll. Skoðaður 2021. Vantar eiganda 
sem getur lengt lífdaga hans í fleiri 
ár. Uppl. í s. 847-8537.

Timbur. 71 stk. 48 x 223 mm x 4,8 
m. Verð kr. 1.281 lm m/vsk. 25 x 150 
mm L = 4,2 m. Verð kr. 340 lm m/
vsk. H. Hauksson ehf. S. 588-1130 
 
 
 Óska eftirÓska eftir

 
Óska eftir að kaupa búnaðarblaðið 
Frey. Helst frá upphafi útgáfu. Uppl. 
í s. 463-1372.

Óska eftir biluðum snjósleða, árg. 
2003 og yngri. Skoða allt. Uppl. í  
s. 699-6854, Jón.

Skagafjörður 2022. Lítið einbýli eða 
heilsárssumarbústaður óskast til 
kaups eða leigu, 60-70 fm. Helst á 
hitaveitusvæði t.d. í Varmahlíð eða 
nágrenni. Uppl. í s. 767-0041.

Óska eftir snjótönn/fjölplóg.  
Má þarfnast lagfæringar. 
Upplýsingar í s. 822-1717 -Ingi. 
 
 
 AtvinnaAtvinna

 
Íslensk, opin og hress fjölskylda í 
Brussel leitar að au pair. Við leitum 
að jákvæðum, ábyrgðarfullum og 
skemmtilegum einstaklingi til þess 
að hjálpa okkur með börnin okkar 
þrjú og við létt heimilisstörf. Óskað 
er eftir að viðkomandi gæti byrjað 
sem fyrst og verið til mánaðamóta 
júní/júlí. Sendið okkur línu á 
mmargretbjorns@gmail.com 
 
 
 SumarhúsSumarhús

 
Óska eftir sumarhúsi/húsi fyrir lítið/
gefins, sem má sækja, gera upp 
og setja á land. Sæmilega fokhelt.  
axelaxelsson1@gmail.com  
s. 770-6666. 
 
 ÞjónustaÞjónusta

 
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.
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VANTAR ÞIG
VINNUFÉLAGA?

Njarðarbraut 1
260 Reykjanesbæ
Sími: 421 4037
netfang: lyfta@lyfta.is
www.lyfta.is

421 4037

Lyfta er umboðsaðili  á Íslandi fyrir Snorkel og Smartlift

• Skæralyftur
• Spjótlyftur

• Skotbómulyftarar
• Sogskálalyftur

Við höfum til leigu og sölu

Aukin ökuréttindi 

 

Endurmenntun 

 

 

Ökuskólinn Mjódd - Þarabakka 3 - 109 Reykjavík - s:5670300 - mjodd@bilprof.is

Næstu námskeið

Fjarfundur 
29. mars

Staðnám - hraðferð 
3. mars

Umferðaröryggi
  5. mars - 09:00 - 16:00
Vistakstur
  7./8. mars - 17:00 - 20:30
Vöruflutningar
  9./10. mars - 17:00 - 20:30
Skyndihjálp
  12. mars - 09:00 - 16:00
Lög og reglur
  14. mars - 17:00 - 20:00
  15. mars - 17:00 - 21:00
Umferðaröryggi
  16./17. mars - 17:00 - 20:30

atvinnubílstjóra

Menntun ökumanna er okkar fag

Vinnslubreidd 1,40 m. . Notaður 80-100 klst.
Rafmagnssnúningur á túðu. . Vel við haldinn og í fullkomnu lagi.
Verð kr. 660.000 +vsk. . Upplýsingar í síma 893-0000.

Til sölu Avant snjóblásari árg. 2016

Nýlega var gefið út Plöntutal 
fyrir Kjós og Kjalarnes á vef 
Kjósahrepps, sem Björn Hjaltason 
á Kiðafelli hefur tekið saman. 

Þetta er þriðja upplýsingaritið 
sem Björn skrifar um náttúrufar á 
svæðinu, en áður komu út Fuglalíf 
við sunnanverðan Hvalfjörð og 
Straumendur á vatnasviði Bugðu 
og Laxár í Kjós – en þau eru öll 
aðgengileg á vefnum og gjaldfrjáls.

Björn segir að hann hafi lengi 
haft áhuga á náttúrunni, hann hafi 
til dæmis á barnsaldri byrjað að skrá 
atferli fugla í Kjósinni í dagbók. 
„Þannig að það hafa smám saman 
safnast upp gögn sem mér datt í 
hug að gaman væri að taka saman 
í sérstaka umfjöllun. Ég hef sótt 
um styrk til Kjósarhrepps sem er 
auglýstur vegna samfélagsverkefna 
og fengið stuðing til að gefa út 
þessi rit hjá þeim,“ segir Björn. 
Hann leggjur áherslu á að hann sé 
áhugamaður á þessu sviði en reyni 
þó að fjalla um náttúrufarið með eins 
mikilli „fræðilegri nákvæmni“ og 
hann hafi tök á.

Um 120 fuglategundir skráðar  
á svæðinu

Fyrsta greinin eftir Björn, sem birt 
var á vef Kjósarhrepps, fjallar um 
straumendur á vatnasviði Bugðu 
og Laxár í Kjós. „Já, það er grein 
sem birt var í Fuglatímaritinu Blika 

á sínum tíma, líklega í kringum árið 
2000. Það var skemmtilegt verkefni 
sem byrjaði þannig að ég fór að 
litamerkja straumendur til að geta 
fylgst með ferðum einstakra fugla 
um vatnasviðið. Það þróaðist svo út 
í allsherjar rannsókn á þeim á þessu 
svæði, en árnar hafa sameiginlegan 
ós í Laxárvogi í Hvalfirði,“  
segir Björn.

Þaðan hafi svo leiðin legið 
að kortlagningu á fuglalífi við 
sunnanverðan Hvalfjörð, en um 
einstaklega yfirgripsmikið rit er að 
ræða – og ríkulega myndskreytt. Í riti 
Björns kemur fram að um 120 tegundir 
fugla hafi verið skráðar á svæðinu, þar 
af 54 reglulegir varpfuglar.

Getið um 290 plöntutegundir  
á svæðinu

Nú í febrúar kom svo út Plöntutal 
fyrir Kjós og Kjalarnes. „Þá lá beint 
við að taka plönturnar fyrir, enda 
hafa þær líka verið mikið áhugamál 
og náttúran yfirhöfuð verið mínar ær 
og kýr,“ segir Björn. Hann er sem fyrr 
segir frá Kiðafelli í Kjós og uppalinn 
sveitastrákur. Hann er þó ekki með 
hefðbundinn búskap þar, en segist vera 
með svolítinn sjálfsþurftarbúskap. 

Hann segir að lögð hafi verið 
áhersla á myndræna 
framsetningu með 
stuttum lýsingum á 
plöntum, til dæmis 
um algengi þeirra 
og kjörlendi. Hann 
hafi sjálfur tekið 
allar myndir fyrir 
það rit, enda hafi 
ljósmyndabakterían 
gripið hann sterkum 
tökum á undanförnum 
misserum. Getið er um 
290 plöntutegundir í 
ritinu.

Spurður hvort það 
sé ekki mikill fengur 
fyrir sveitarfélagið 
að hafa aðgengilegar 
slíkar upplýsingar um 

náttúrufarið á svæðinu, segist Björn 
telja að svo geti verið í ýmsu tilliti. 
„Ég sé fyrir mér að þetta geti nýst 
til dæmis í skipulagsstarfi til dæmis 
og svo auðvitað til að vekja fólk til 
umhugsunar um umhverfi sitt. Svo 
mætti hugsa sér að ferðaþjónustan 
gæti notað þetta,“ segir Björn.  
 /smh

Náttúrufar við sunnanverðan Hvalfjörð:

Plöntutal fyrir Kjós  
og Kjalarnes

Forsíðan á nýjasta vefriti Björns Hjaltasonar, Plöntutal 
fyrir Kjós og Kjalarnes.

Björn Hjaltason.
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Sláturfélag Suðurlands svf.
Fosshálsi 1, 110 Reykjavík

Hægt er að panta Yara einkorna áburð á 
www.yara.is eða í síma 575-6070

www.yara.is

1) Einnig í 25 kg pokum á 10% hærra verði en í verðtöflu. 2) Klórsnauður, þ.e. inniheldur <2% Cl.3) Einnig í 20 kg pokum.

Tegundir Þyngd N P K Ca Mg S B Cu Mn Zn Se
Verð 

kr/tonn  
án vsk

Yara Bela Köfnunarefnis (N) áburður
OPTI-KASTM 600 kg 27,0 5,0 2,4 114.700
OPTI-NSTM 600 kg 27,0 6,0 0,7 3,7 116.800
Yara Liva Köfnunarefnis (N) áburður með kalki
KalksalpeterTM 1) 600 kg 15,5 18,8 95.600
NitraborTM 1) 600 kg 15,5 18,5 0,30 109.900
Yara Mila Selenbættur (Se) áburður
NP 26-4 Selen 600 kg 26,0 4,0 2,0 3,6 0,02 0,10 0,0015 129.000
NPK 27-3-3 Selen 600 kg 26,6 2,6 2,6 1,3 0,5 3,0 0,02 0,0015 128.100
NPK 23-3-8 Selen 1) 600 kg 23,0 3,0 8,0 3,0 0,02 0,0015 127.300
NPK 22-6-6 Selen - UPPSELT 600 kg 21,6 5,9 5,8 1,4 3,0 0,02 0,0015 132.900
NPK 20-5-10 Selen - UPPSELT 600 kg 19,6 4,6 9,6 3,0 0,0015 133.300
Yara Mila Þrígildur (N,P,K) áburður
NPK 25-2-6 600 kg 24,6 1,6 5,6 0,8 1,0 3,8 0,02 119.900
NPK 24-4-7 - UPPSELT 600 kg 24,0 3,9 6,6 2,0 2,0 132.800
NPK 20-4-11 600 kg 19,6 3,6 10,6 1,9 1,0 2,2 0,02 129.300
NPK 15-7-12 600 kg 15,0 6,5 12,5 4,0 1,5 133.700
NPK 12-4-18 1) 2) 600 kg 11,8 4,0 17,6 2,0 1,6 9,5 0,03 0,30 0,03 141.900
NPK 8-5-19 2) 600 kg 8,0 5,0 19,0 2,5 11,7 0,05 0,05 0,25 173.200
Aðrar áburðartegundir
OptiStartTM NP 12-23 25 kg 12,0 23,0 197.900
OPTI-PTM 20 2) 750 kg 20,0 17,0 1,2 311.500
Dolomit Mg-kalk fínt Laust 23,2 12,0 21.741
Dolomit Mg-kalk kornað 3) 600 kg 20,5 12,0 55.674

Í ljósi aðstæðna hvetjum við bændur til að panta áburð sem fyrst.

Áburðartegundir  
og verðskrá 2022

Sölufulltrúar

Skannaðu kóðann
með myndavélinni
á símanum þínum

Greiðslukjör:
Gjalddagi áburðarkaupa er 15. apríl 2022.  Einnig í boði greiðsludreifing fram til 15. október 2022, vaxtareiknuð frá 
gjalddaga 15. apríl fram til greiðsludags með 6% ársvöxtum sem jafngildir 3% hærra verði sé greitt 15. október 2022 í 
stað 15. apríl.  Dráttarvextir reiknast á vanskil frá gjalddaga.

Flutningstilboð á áburði: Heimkeyrsla á áburði til 
bænda er innifalin í verðskrá ef pantað er fyrir 15. mars.

Flutningstilboð á kalki: Ef pantað er 25 tonn eða  
meira, fyrir 15. febrúar 2022.

Verðskrá er í krónum á tonn án virðisaukaskatts en 24% 
virðisaukaskatt ur leggst ofan á verð við útgáfu reiknings.  

Verðskrá er með fyrirvara um prentvillur og getur 
breyst án fyrirvara.

Verðskrá lækkar um 5.000 kr/tonn og heimkeyrsla á áburði er innifalin í verðskrá

Þeir bændur sem þegar hafa pantað áburð njóta einnig þessarar verðlækkunar.




