
8. tölublað 2021 ▯ Fimmtudagur 29. apríl ▯ Blað nr. 585 ▯ 27. árg. ▯ Upplag 32.000 ▯ Vefur: bbl.is

Stöðugt fækkar í íslenska sauðfjárstofninum:

Sauðfé hefur ekki verið færra á 
Íslandi síðan 1861, eða í 160 ár
Samkvæmt fyrirliggjandi tölum 
Mælaborðs landbúnaðarins held-
ur sauðfé enn áfram að fækka í 
landinu og var vetrarfóðrað fé á 
síðasta ári 2020 samtals 400.724, 
en var 415.847 á árinu 2019. Þetta 
er fækkun um 15.123 fjár á milli 
ára, eða um 3,63%. Hefur sauðfé 
ekki verið færra á Íslandi í 160 
ár, eða síðan 1861, þegar talsverð 
fækkun varð vegna fjárkláða og 
stofninn fór niður í 327.000.  

Mesti fjárfjöldinn var 1977

Mesti fjárfjöldi í landinu frá upp
hafi var fyrir 44 árum, eða árið 
1977, en þá taldist vera hér 896.000 
fjár í vetrarfóðrun.

Af sauðfjártölum 2020 voru 
314.025 ær í landinu, 10.909 hrút
ar, 66.584 lambgimbrar og 8.064 
lambhrútar.

Í gögnum sem dr. Ólafur R. 
Dýrmundsson tók saman fyrir 
kennslubókina Sauðfjárrækt árið 
1975 og voru endurskoðuð árið 
1980 er merkilegur fróðleikur um 
vetrarfóðrað fé á Íslandi allt aftur 
til 1703. Nokkrum sinnum á 318 

árum hefur íslenski sauðfjárstofn
inn orðið fyrir áföllum vegna sjúk
dóma og eldgosa.

Móðuharðindin

Árið 1760 var fjöldi vetrarfóðraðs 
sauðfjár í landinu 357.000 og hafði 
þá fjölgað úr 279.000 árið 1703. 
Lakagígagosið, eða Skaftáreldar, á 
árunum 1783 til 1784 olli miklum 
búsifjum í því sem nefnt var 
„móðuharðindi“ vegna eitraðrar 
brennisteinsdíoxíðsmóðu frá gos
inu. Þá fækkaði sauðfjár stofninum 
niður í 50.000 fjár og landsmönnum 
fækkaði um 20%, létust þá um 
10.000 manns að talið er. Eftir 
þessar hörmungar fór sauðfé að 
fjölga nokkuð ört og var komið 
í 304.000 um aldamótin 1800 og 
490.000 árið 1855. 

Fækkun vegna fjárkláða

Næsti skellur í búfjárrækt var síðan 
í kringum 1861. Það ár var fjöldi 
vetrarfóðraðs fjár í gögnum Ólafs 
talinn hafa verið 327.000. Ástæða 
fækkunar sauðfjár var fjárkláði. 

Áfall vegna innflutnings 
Karakúl-fjár

Þriðja stóra áfallið varð í kjölfar þess 
að hingað til lands voru fluttar 20 
kindur af Karakúlkyni frá Halle í 
Þýskalandi árið 1933. Með þessu 
fé bárust sjúkdómarnir votamæði, 
þurramæði, visna, garnaveiki og 
kýlapest. Sauðfjárstofninn var 
kominn í 699.000 árið 1934, en 
fækkaði niður í 402.000 árið 1949. 

Fækkun fjár á kalárunum

Á sjöunda áratug síðustu aldar var 
mikið um hafís við landið. Árið 1966 
var sauðfé í vetrarfóðrun talið vera 
um 850.000. Á kalárinu mikla árið 
1970 var fjöldinn kominn niður í 
763.000.

Metfjöldi náðist í sauðfjár
stofninum frá  upphafi byggðar á 
Íslandi árið 1977, eða  896.000 fjár. 
Síðan hefur fé farið nær stöðugt 
fækkandi af ýmsum mannlegum 
orsökum, eins og upptöku kvótakerf
is, vegna markaðsmála og breytinga 
á þjóðfélagsmynstri og neysluvenj
um. Á síðasta ári var sauðfjárfjöldinn 

svo orðinn sá minnsti í 160 ár. Miðað 
við alþjóðlegar skyldur Íslendinga 
um verndun tegunda fer trúlega að 
vakna spurning um hvar mörkin 
liggja um lágmarksstærð stofnsins.

Um 50% fækkun
á síðustu 40 árum

Tölur hins nýja mælaborðs landbún
aðarins ná aftur til ársins 1981. Þá 
var vetrarfóðrað sauðfé talið vera 
samtals 794.097 og fór hratt fækk
andi, en það var 828 þúsund árið 
1980. Fækkunin frá 1981, eða á 40 
árum, nemur því 394.515 fjár, eða 
um rétt tæplega 50%.

Fjárfjöldi í landinu og fjölda
breytingar frá 1703 koma vel fram 
í tölum dr. Ólafs:

1703   279.000
1760   357.000
1784    50.000  (Móðuharðindin)
1800  304.000
1855  490.000
1861  327.000  (Fjárkláði)
1901  482.000
1924  583.000
1934  699.000
1945  532.000 

1949  402.000 (Mæðiveiki)
1955  658.000
1960  834. 000
1966  850.000 
1970  736.000 (Kalár)
1974  864.000
1977  896.000 (Mesti fjárfjöldi)
1980  827.927 

Frá 1980 hefur  verið fækkun vegna 
kvótakerfis og markaðsmála.

Ekki góð þróun

Dr. Ólafur R. Dýrmundsson telur 
þessa þróun í sauðfjárrækt lands
manna ekki æskilega. 

„Þetta er ekki góð þróun á sama 
tíma og verið er að flytja inn korn 
í vaxandi mæli fyrir flestar aðrar 
búgreinar, eða, einfaldlega verið að 
flytja inn kjöt í stórum stíl, allt með 
vaxandi sótspori. Síðan á að moka 
ofan í skurði og rækta skóga um allt 
til að vega á móti og takast á við 
þessar skuggahliðar kapítalismans. 
Þar að auki kemur byggðaröskunin 
sem fylgir fækkun sauðfjár og sauð
fjárbænda,“ segir Ólafur.  /HKr. 

– Sjá einnig umfjöllun á bls. 20

Lára Guðnadóttir á bænum Lynghóli í Skriðdal með kiðling í fanginu. Foreldrar hennar, þau Þorbjörg Ásbjörnsdóttir 
og Guðni Þórðarson, eru stöðugt að þróa nýjar vörur sem unnar eru úr geitamjólk. – Sjá bls. 28–29   Mynd / ÞÁ

Heimsmeistaramóti ís-
lenska hestsins aflýst
FEIF, Alþjóðasamtök íslenska 
hestsins, hafa gefið það út að 
Heimsmeistaramóti íslenska 
hestsins 2021 sé aflýst, en mótið 
átti að vera í Herning í Danmörku 
1.–8. ágúst. 

Ástæðan er óvissuástand vegna 
COVID19 faraldursins. Talið er 

að talsverðar líkur séu á því að 
einhverjar FEIFþjóðir muni ekki 
geta tekið þátt í mótinu og því verði 
ekki möguleg sanngjörn keppni bestu 
hesta og knapa innan samtakanna. 

Næsta Heimsmeistaramót 
íslenska hestsins verður í Hollandi 
2023.  /smh

Heimsmeistaramóti íslenska hestsins í Herning í Danmörku hefur verið aflýst 
en næsta mót verður haldið í Hollandi 2023.

Greindist með Parkinson- Greindist með Parkinson- 
sjúkdóminn 2015 en lætur sjúkdóminn 2015 en lætur 
það ekki stoppa sigþað ekki stoppa sig
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Sveinbjörn Eyjólfsson, forstöðumaður Nautastöðvarinnar á Hesti (annar frá vinstri), ásamt Guðbjörgu, Jónasi og Guðmundi Jóhannesbörnum, sem fengu 
verðlaun fyrir besta nautið í árgangi 2013.  Mynd /  Íris Þórlaug Ármannsdóttir

Jörfi frá Jörfa í Borgarbyggð stendur nú 
hæstur allra nauta í kynbótamati 
– fyrir júgur og endingu og er eitt af alhæstu nautum í heildareinkunn
Í síðustu viku afhenti Sveinbjörn 
Eyjólfsson, forstöðumaður Nauta
stöðvarinnar, verðlaun fyrir 
besta nautið fætt 2013. Eins og 
kunnugt er hlaut Jörfi 13011 frá 
Jörfa í Borgarbyggð þessa nafnbót 
en afhending verðlaunanna 
hefur tafist vegna COVID19 
faraldursins. Það var því ekki fyrr 
en nú sem verðlaunin voru afhent 
þeim systkinum og ræktendum 
Jörfa, Jónasi, Guðbjörgu og 
Guðmundi Jóhannesarbörnum. 

Segja má að tímasetningin hafi 
hins vegar verið með ágætum því 
kýrnar á Jörfa eru nýfluttar í nýtt 
legubásafjós sem börn Jónasar 
byggðu en þau hafa nú tekið við 
búrekstri á Jörfa. Sveinbjörn sagði 
við þetta tækifæri að Jörfi væri eitt 
þeirra fáu nauta sem næði þeim 
vinsældum meðal bænda að sæði 

úr honum kláraðist. Það er í góðu 
samræmi við gæði Jörfa sem endur-
speglast kannski hvað best í dóms-
orðum hans: 

„Dætur Jörfa eru fremur mjólk-
urlagnar með há efnahlutföll í 
mjólk. Þetta eru meðalstórar og 
háfættar kýr, bolgrunnar, ekki 
útlögumiklar en yfirlína er bein. 
Malirnar eru fremur grannar, bein-
ar og nokkuð flatar. Fótstaða er 
nokkuð bein og gleið. Júgurgerðin 
er frábær, geysimikil festa, áber-
andi júgurband og júgrin einstak-
lega vel borin. Spenar eru vel 
gerðir, hæfilegir að lengd og þykkt 
og mjög vel settir. Mjaltir þessara 
kúa eru í góðu meðallagi og gallar 
í mjöltum fátíðir. Skapið er um 
meðallag.“

Hæstur allra nauta  
í kynbótamati

Þess má geta að Jörfi stendur nú 
hæstur allra nauta í kynbótamati 

fyrir júgur og endingu og er eitt af 
alhæstu nautum í heildareinkunn. 
Jörfi var undan hinu mikla kyn-
bótanauti Birtingi 05043 Gústu 
643 Skurðsdóttur 02012. Gústa 
var fædd á Brúnastöðum í Flóa 
en keypt sem kvíga að Jörfa þar 
sem hún ól sinn fyrsta kálf. Jörfi á 
því ekki langt að sækja afbragðs-
góða júgurgerð og góða byggingu 
en þess má geta að móðuramma 
hans, Þvara 500 á Brúnastöðum, 
fékk á sínum tíma 92 stig í út-
litsdómi sem þótti á þeim tíma 
einstakt.

Ráðgjafarmiðstöð landbúnað-
arins og Nautastöð BÍ óska Jónasi, 
Guðbjörgu og Guðmundi innilega 
til hamingju og senda þeim sínar 
bestu kveðjur og þakkir fyrir 
ræktun Jörfa fyrir hönd íslenskra 
kúabænda.  /GJ/HKr.

Jörfi frá Jörfa.  

Nautastöðin á Hesti. 

Heimsmarkaðsverð á minkaskinnum heldur áfram að hækka:

Verð komið í 6 þúsund krónur á skinn
og stendur undir framleiðslukostnaði
– 15 til 20% íslensku framleiðslunnar seldist á skinnauppboðinu í Kaupmannahöfn sem lauk á mánudag
„Þetta er rosalega ánægjulegt,“ 
segir Einar Eðvald Einarsson, 
loðdýrabóndi á SyðraSkörðugili 
í Skagafirði og formaður 
Sambands loðdýrabænda, um 
nýafstaðið uppboð á skinnum í 
Kaupmannahöfn. Því lauk í byrjun 
vikunnar og fengust um 6 þúsund 
krónur fyrir skinn að meðaltali. 

Það er um eða yfir 20% hærra verð 
fyrir skinn en á síðasta uppboði sem 
var í febrúar. Þá hafði verð á milli 
uppboða hækkað um 79%, þ.e. frá 
uppboðinu sem var í  september 
2020. Einar segir að brúnin á 
loðdýrabændum hafi lyfst töluvert 
við þessar nýju vendingar og meiri 
bjartsýni ríki í hópi þeirra bænda sem 
enn stunda loðdýrarækt á Íslandi.

Uppboðið í Kaupmannahöfn 
stóð yfir í 7 daga og var rafrænt. 
Alls voru boðin um 2,8 milljónir 
skinna og seldist allt sem í boði var, 
eftirspurn var meiri en framboð að 
sögn Einars.  Hann gerir ráð fyrir að 
á þessu uppboði hafi á bilinu 15 til 
20% íslensku framleiðslunnar selst. 

„Þetta lofar góðu og mér sýnist 
þetta nú allt vera á uppleið. Það 
eru tvö uppboð eftir á þessu ári, í 
júní og september, og mér sýnist 
þessi tvö fyrstu lofa mjög góðu um 
framhaldið,“ segir hann. Verðið sem 

fékkst nú, 6 þúsund krónur fyrir 
skinn, er yfir framleiðslukostnaði og 
er það í fyrsta sinn í um fimm ár sem 
það gerist. „Það var kominn tími til, 
þetta er mjög jákvætt,“  segir Einar. 
Loðdýrabúin hafi verið rekin með 
tapi undanfarin ár.

Verð í sögulegu  
hámarki árið 2013

Verð á minkaskinnum náði sögulegu 
hámarki á árinu 2013 þegar yfir 12 
þúsund krónur fengust fyrir skinn að 
meðaltali. Árin á eftir voru að sögn 

Einars líka góð, þ.e. 2014 og 2015, 
en þá fór að halla undan fæti. 

„Það var þannig að þegar vel 
gekk og skinn seldust á gríðarháu 
verðu sáu margir sér leik á borði 
að ná sér í skjótfenginn gróða, það 
byrjuðu margir í loðdýrarækt, einkum 
í Asíulöndum þar sem skamma stund 
getur tekið að koma sér upp búum. 
Menn sáu pening í þessu og hann var 
þar vissulega um skeið, en svo fór allt 
á hliðina, framboð varð of mikið og 
allt fór á hvolf. 

Það er farsælast ef hægt er að halda 
nokkurn veginn jafnvægi í þessari 
atvinnugrein, þannig að bændur fái 
ríflegan framleiðslukostnað og geti 
auk þess að greiða sér laun fjárfest 
og haldið búum sínum í þokkalegu 
horfi,“ segir Einar.

Áttum von á hækkun
en ekki svona bratt

Hann segir að því hafi verið spáð 
að verð myndi hækka á árinu 2020, 
en sáu þá vitanlega ekki fyrir þau 
miklu áhrif sem kórónuveiran hafði 
í för með sér. 

„Það er nokkuð merkilegt að 
þessi hækkun er að koma til á 
fyrsta ársfjórðungi, menn áttu von 
á hækkun á árinu, en ekki að það 

gerðist svo bratt og svona snemma 
árs,“ segir Einar en gerir ráð fyrir 
að mikil uppsöfnuð vöntun hafi 
verið á skinnum. Hjólin séu á ný 
farin að snúast í atvinnulífinu og 
af meiri krafti eftir faraldurinn, til 
að mynda víða í Asíulöndum þar 
sem verið er að ræsa verksmiðjur 
hverja á fætur annarri. Þær reyni af 
fremsta megni að næla sér í hráefni. 
Eins nefnir hann að niðurskurður á 
öllum bústofni í Danmörku á liðnu 
ári hafi líka sín áhrif, framboðið sé 
umtalsvert minna þegar Danir séu 
úr leik.

Fáir eftir í loðdýraræktinni

Einar segir sorglegt hversu margir 
loðdýrabændur hafi brugðið búi liðin 
ár, frá því samdráttarskeiðið hófst á 
árinu 2016. Nú eru eftir tíu bændur 
í loðdýrarækt á Íslandi. Þó svo að 
bjartari tímar virðist fram undan í 
greininni segist Einar ekki hafa heyrt 
af því að bændur ætli sér að hoppa á 
vagninn og hefja búskap með loðdýr 
á ný. 

„Við höfum misst marga úr okkar 
röðum í niðursveiflunni en það er svo 
ég viti til ekki í farvatninu að menn 
ætli sér að byrja aftur,“ segir hann. 
 /MÞÞ

Einar Eðvald Einarsson.

Skúli Magnússon 
kjörinn umboðs-
maður Alþingis
Alþingi kaus á mánudag Skúla 
Magnússon, dómstjóra við 
Héraðsdóm Reykjavíkur, umboðs
mann Alþingis til næstu fjögurra 
ára. Skúli var kjörinn umboðs
maður með 49 atkvæðum. Hann 
tekur við embætti 1. maí nk.

Skúli tekur við af Tryggva 
Gunnarssyni sem verið hefur 
umboðsmaður Alþingis í rúm 22 
ár, en hann hefur gegnt embættinu 
síðan 1. nóvember 1998.

Fjórir sóttust eftir embættinu

Fjórir einstaklingar gáfu kost á sér 
í embætti umboðsmanns. Það voru 
Áslaug Björgvinsdóttir, lögmaður og 
fyrrverandi héraðsdómari, Ástráður 
Haraldsson héraðsdómari, Kjartan 
Bjarni Björgvinsson héraðsdómari 
og Skúli Magnússon dómstjóri. 
Áslaug tilkynnti 6. apríl sl. að hún 
hefði ákveðið að gefa ekki kost á sér 
í embætti umboðsmanns Alþingis. 

Skúli valinnn af þriggja manna 
undirnefnd forsætisnefndar

Það var þriggja manna undir-
nefnd forsætisnefndar, sem skipuð 
var Steingrími J. Sigfússyni, 
Guðjóni S. Brjánssyni og Bryndísi 
Haraldsdóttur, sem lagði til við for-
sætisnefnd að gerð yrði tillaga til 
Alþingis um Skúla Magnússon sem 
umboðsmann Alþingis. Undirnefnd 
forsætisnefndar naut ráðgjafar 
nefndar þriggja sérfræðinga, en 
hana skipuðu Helgi I. Jónsson, 
fyrrverandi hæstaréttardómari, 
sem var skipaður formaður, Kristín 
Benediktsdóttir, dósent við lagadeild 
Háskóla Íslands, og Herdís Pála 
Pálsdóttir, framkvæmdastjóri rekstr-
arsviðs og mannauðsstjóri Deloitte. 
Báðar nefndirnar starfa samkvæmt 
reglum sem forsætisnefnd hefur 
sett um undirbúning fyrir kosn-
ingu einstaklings til embættis rík-
isendurskoðanda og umboðsmanns 
Alþingis.  /HKr.

Kaupmáttur jókst 
um 2,5% árið 2020
Þrátt fyrir samdrátt í launatekjum 
heimila á árinu 2020 er áætlað að 
ráðstöfunartekjur þeirra hafi aukist 
um 7,1% borið saman við fyrra ár. 

Sammkvæmt tölum Hagstofu 
Íslands er áætlað að ráðstöfunartekjur 
á mann hafi numið tæplega 4,2 
milljónum króna á árinu 2020 og hafi 
aukist um 5,4% frá fyrra ári. Þá er 
áætlað að kaupmáttur ráðstöfunartekna 
heimila hafi aukist um 2,5% á sama 
tímabili. 

Í mælingum á ráðstöfunartekjum 
heimilanna árið 2020 gætir merkjanlegra 
áhrifa kórónuveirufaraldursins og 
þeirra aðgerða sem gripið var til í þeim 
tilgangi að draga úr efnahagslegum 
áhrifum hans.

Hagstofan birtir nú í fyrsta 
skipti bráðabirgðatölfræði um 
ráðstöfunartekjur heimilisgeirans 
s amkvæmt  að fe rð a f ræ ð i 
þjóðhagsreikninga en hingað til 
hafa fyrstu niðurstöður birst um 15 
mánuðum eftir lok viðmiðunartímabils. 
Eftir sem áður mun Hagstofan birta 
endurskoðaðar niðurstöður þegar fyrir 
liggja endanlegri upplýsingar, meðal 
annars úr skattframtölum fyrirtækja 
og einstaklinga.

Heildartekjur heimilanna jukust 
árið 2020 um 3% frá fyrra ári. Sá 
liður sem vegur þyngst í hækkun 
ráðstöfunartekna heimilisgeirans 
eru lífeyristekjur og félagslegar til-
færslur sem áætlað er að hafi aukist 
um ríflega 105 milljarða frá fyrra ári, 
eða um 27%. Auknar lífeyristekjur 
heimila skýrast einkum af tímabund-
inni heimild til úttektar séreignalíf-
eyrissparnaðar sem áætlað er að hafi 
numið rúmlega 20 milljörðum króna 
á árinu 2020.   /HKr.
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Lely Center Ísland

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

ZETOR
VARAHLUTIR

LS sameinast Bændasamtökum Íslands 1. júlí næstkomandi. 

Landssamtök sauðfjárbænda:

Sameinast Bænda-
samtökum Íslands 
Á aðalfundi Landssamtaka 
sauðfjárbænda (LS), sem haldinn 
var með fjarfundarfyrirkomulagi 
19.–20. apríl, var samþykkt að 
sameinast Bændasamtökum 
Íslands og tekur sameiningin 
gildi 1. júlí næstkomandi. Var 
tillaga um sameiningu samþykkt 
með 37 atkvæðum gegn tveimur 
mótatkvæðum. Tveir fulltrúar 
sátu hjá. LS verður þó ekki slitið.

Á vef LS er markmið 
sameiningarinnar sagt vera að ná 
fram aukinni skilvirkni og eflingu 
hagsmunagæslu fyrir íslenskan 
landbúnað.  Sjóðir og eignir LS munu 

áfram verða í eigu samtakanna en öll 
starfsemi færist undir búgreinadeild 
sauðfjárbænda innan Bændasamtaka 
Íslands.

Almennum aðalfundarstörfum  
var frestað

Á fundinum var boðað til 
framhaldsaðalfundar með dagskrá 
þegar samkomutakmarkanir leyfa 
að slíkir fundir verði haldnir. 

Þar er ætlunin að ganga frá 
breytingum á samþykktum vegna 
fyrirhugaðra breytinga og ljúka 
almennum aðalfundarstörfum.  /smh

Aðalfundur Sambands íslenskra loðdýrabænda:

Samþykkt samhljóða 
sameining við BÍ
Aðalfundur Sambands íslenskra 
loðdýrabænda (SÍL) var haldinn 
19. apríl þar sem sameining við 
Bændasamtök Íslands var sam
þykkt samhljóða. SÍL verður því 
hluti af nýju félagskerfi bænda um 
mitt sumar þegar stefnt er að form
legri sameiningu Bændasamtaka 
Íslands og búgreinafélaganna.

Einar Eðvald Einarsson á Syðra-

Skörðugili verður áfram formaður 
SÍL og með honum í stjórn þeir Björn 
Harðarson, Holti ritari og Þorbjörn 
Sigurðsson, Ásgerði meðstjórnandi. 

Einar segir að mikil samstaða hafi 
verið um málið, en tíu loðdýrabú eru 
nú á landinu. „Þeim fjölgaði um eitt 
um síðustu áramót eftir stöðuga fækk-
un frá 2018 til 2019. Þau voru áður 
rúmlega 20,“ segir hann.    /smh

Matvælastofnun leiðbeinir dýraeigendum vegna eldgosa á Reykjanesi:  

Flytja þarf búfé ef efna-
mengun eykst mikið
Matvælastofnun hefur gefið út 
leiðbeiningar til dýraeigenda 
vegna eldgosa á Reykjanesi. 
Þar kemur fram að stofnunin 
fylgist með niðurstöðum efna
mælinga Jarðvísindastofnunar 
og Veðurstofunnar í úrkomu 
og stöðuvötnum í nágrenni gos
stöðvanna á Reykjanesi og metur 
á grundvelli þeirra hvort grípa 
þurfi til ráðstafana vegna nýtingar 
beitarhólfa til að tryggja heilsu og 
velferð dýra.

Dýraeigendum er bent á að varð-
andi loftmengun hefur hún sam-
bærileg áhrif á dýr og fólk. Þá getur 
margvísleg hætta stafað af því að fara 
með dýr að gosstöðvunum. 

Flutningur búfjár ef  
efnamengun eykst mikið

Í leiðbeiningunum kemur fram að 
dýraeigendur gætu þurft að flytja 
búfé sitt á brott ef efnamengun eykst 
mikið. MAST muni meta reglulega 
hvort ástæða sé til að takmarka 
nýtingu beitarhólfa og gefa út til-
kynningu ef til þess kemur. „Einfalt 
ætti að vera fyrir hrossaeigendur að 
finna hagabeit á öðrum stöðum en 
komi til þess að flytja þurfi sauðfé 
af svæðinu þarf að hafa í huga að 
vegna riðu má ekki flytja það í 
önnur varnarhólf nema með aðkomu 
Matvælastofnunar.

Svæðið tilheyrir Landnámshólfi, 

sem skiptist í sýkt og ósýkt svæði 
hvað varðar riðu. Innan sýkta 
svæðisins eru sveitarfélögin Ölfus, 
Hveragerði og Grímsnes- og 
Grafningshreppur en í ósýkta hlutan-
um eru sveitarfélögin á Suðurnesjum 
og á höfuðborgarsvæðinu. Fé má 
ekki flytja frá sýktu svæði til ósýkts. 
Ef nauðsynlegt reynist að flytja fé 
af svæðinu vegna mengunar, þurfa 
fjáreigendur á Reykjanesi að leitast 
við að finna heppilegan stað í ósýkta 
hluta hólfsins, til að flytja það á. Sé 
enginn kostur innan ósýkts svæðis 
mögulegur, skal hafa samband við 
Matvælastofnun sem mun þá meta 
þau úrræði sem völ er á. Annar kostur 
er að gefa fénu ómengað hey en það 
getur ekki talist góð lausn nema í 
stuttan tíma.

Loftmengun hefur sambærileg 
áhrif á dýr og fólk

Loftmengun hefur sambærileg áhrif 
á dýr og fólk. Því er mikilvægt að 
dýraeigendur verji dýrin sín fyrir 
loftmengun svo sem kostur er eða 
haldi álagi í lágmarki að öðrum kosti. 

Að lokum er dýraeigendum ein-
dregið ráðið frá að fara með dýrin sín 
á gosstöðvarnar. Þar er ýmislegt að 
varast, svo sem bruna- og hrunhættu 
frá hrauninu, loftmengun, skaðleg 
efni sem dýrin geta fengið í sig úr 
vatni og snjó, og saltsýru og önnur 
efni á jörðinni sem geta sært þófa á 
hundum og þeir fengið í sig við að 
sleikja feld og þófa,“ segir í leiðbein-
ingum Matvælastofnunar. 

    /smh

 Mynd / Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra 

FOSSAR EINBÝLISHÚS Viltu lækka 
byggingar-
kostnað?Fossar einbýlishús eru útfærð í 

einingakerfi Landshúsa. Eininga-
kerfið okkar hefur undanfarin ár 
fengið afar góðar viðtökur og hafa 
húsin okkar risið um allt land með 
góðum árangri. 

Markmið okkar er að bjóða upp 
á lausn sem gerir fólki kleift að 
byggja traust hús á einfaldan og 
hagkvæman hátt.

Val á gluggum:
Timbur   
Ál/timbur 
PVC

Hús á mynd er Foss 5 - 211 fm - Verð kr. 28.341.000.-

Efla verkfræðistofa sér um tæknilega hönnun á öllum húsunum okkar 
samkvæmt íslenskri byggingarlöggjöf.

STYRKUR - HAGKVÆMNI - HÖNNUN
LANDSHÚSLandshús - Sími 553 1550 - landshus.is

Fuglaflensutilvikum fer fækkandi 
í Bretlandi og Þýskalandi
Þann 16. apríl síðastliðinn 
var ekki vitað um nein ný til
felli fuglaflensusmits af H5N8  
stofni (highly pathogenic avian 
influenza  HPAI)  í alifuglum 
í Bretlandi. Þá hafði aðeins 
verið tilkynnt um eitt nýtt til
felli í villtum fugli í Englandi 
samkvæmt upplýsingum 
Umhverfisstofnunar sem fer með 
málefni matvæla og dreifbýlis
mála. Þykja það trúlega gleðitíð
indi í ljósi aragrúa farfugla sem 
nú eru komnir til Íslands.  

Frá 3. nóvember til 16. apríl 
hafði verið tilkynnt um 19 tilvik 
í alifuglum í Bretlandi, þar af 
15 í Englandi, eitt í Wales, eitt í 
Skotlandi og tvö á Norður-Írlandi. 
Þá voru staðfest fimm tilvik í 
öðrum tegundum fugla sem haldið 
er í búrum. 

Tilfellum smita af HPAIV H5 
fuglaflensuveiru í villtum fuglum 
hefur farið fækkandi á undan-

förnum vikum. Síðasta staðfesta 
fuglaflensu smitið í villtum fugli var 
af HPAI H5N1 stofni sem getur líka 
smitast í menn. Fannst smitið í rán-
fuglstegundinni Mivus milvus sem 
líka er kölluð „Red Kite“. 

Alls 317 smittilfelli í villtum 
fuglum í Bretlandi

Þann 16. apríl síðastliðinn hafði 
verið tilkynnt um samtals 317 til-
vik af fuglaflensu í villtum fuglum 
í Bretlandi. Þar af voru 11 smit af 
HPAI H5N1 stofni, 6 smit af H5N5 
stofni, 290 af H5N8, 1 tilfelli af 
H5N3 og 9 smittilfelli af H5Nx 
stofni. 

Á sama tíma hafði verið tilkynnt 
um 87 smittilfelli af H5N8 í ali-
fuglum í Þýskalandi. Þar af voru 
46 tilfelli vegna hænsna og annarra 
alifugla sem fólk er með í sínum 
bakgörðum.  Þá voru 32 smittil-
vik í alifuglaeldi í Póllandi og 11 í 

Tékklandi auk 15 tilvika þar í landi 
í fuglum í bakgörðum fólks. 

Í villtum fuglum hafði þá verið 
tilkynnt um fuglaflensu af HPAI 
H5N8 stofni í Tékklandi, Frakklandi, 
Grikklandi, Noregi, Póllandi og 
í Svíþjóð. Þá hafði verið tilkynnt 
umsmit af HPAI H5N5 veirustofni 
í Rússlandi og Svíþjóð. Eins hafði 
verið tilkynnt um smita af HPAI H5 
stofni í villtum fuglum í Úkraínu. 
Þar að auki hafi smit af HPAI H7N7 
stofni fundist í svani í Litháen. 

Smitum í villtum fuglum
fækkar í Þýskalandi

Samkvæmt upplýsingum Friedrich 
Loeffler-stofnunarinnar í Þýskalandi 
hafði verið tilkynnt um 50 smit í 
villtum fuglum í Þýskalandi og þá 
aðallega í norðanverðu landinu á 
tímabilinu 1. til 12. apríl síðastliðinn. 
Á tíu dögum þar á undan hafði verið 
tilkynnt um 121 smittilvik.  /HKr. 
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Það er mikilvægt að við séum 
vel tryggð í sveitum landsins

Við þekkjum þarfir bænda og tökum vel á móti þér  
í útibúum okkar og þjónustuskrifstofum um land allt.

Nánar á sjova.is/utibu-og-umbod
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Síðustu vikur hafa verið um margt 
áhugaverðar þar sem hver greinin á fætur 
annarri fjallar um aðgengi neytenda að 
upplýsingum um ýmis matvæli sem sett 
eru í matarkörfuna. Matvælaumræðan 
og umhverfismálin eru nefnilega og 
verða á oddinum til framtíðar þar sem 
landbúnaðurinn, sjávarútvegurinn, 
matvælaframleiðslan og matvælageirinn 
standa frammi fyrir áskorunum og auknum 
kröfum frá neytendum um heilnæmi 
afurða og upprunamerkingar. Neytendur 
vilja gæðavörur, með lítið kolefnisspor og 
upprunamerkingu því neytandinn vill val. 

En þetta er hafsjór af ýmiss konar 
merkingum sem eru jafn ólík og þau eru 
mörg. Hér verður þó að gæta þess að gera 
greinarmun á merkjum sem segja annars 
vegar til um heilnæmi eða hollustu matvæla, 
eins og t.a.m. Skráargatið, og hins vegar 
vottunarmerkjum á matvæli sem gefa til kynna 
að framleiðsla vörunnar fylgi eftir alþjóðlegum 
stöðlum um lífræna ræktun, sjálfbærni, 
umhverfissjónarmið og dýravelferð. Þessu 
tengdu þarf líka að hafa í huga að hið opinbera 
og mörg fyrirtæki hafa mótað sér svokallaðar 
„grænar innkaupastefnur“ þar sem gerð er 
krafa um að vara hafi tiltekna vottun, t.a.m. 
þarf kaffi að vera með svokallaða Fair Trade 
siðgæðisvottun sem tryggir að við framleiðslu 
vörunnar eru gerðar lágmarkskröfur um verð, 
vinnuaðbúnað og umhverfismál. 

Hér á Íslandi geta bændur og þeir sem eru 
í frumframleiðslu sótt um vottun fyrir lífræna 
framleiðslu til vottunarstofunnar Túns sem er 
faggild eftirlits- og vottunarstofa fyrir lífræna 
og sjálfbæra framleiðslu. Þá geta framleið-
endur sótt um Svaninn eða Evrópska blómið 
fyrir umbúðir sem eru í samræmi við ISO 
staðalinn 14026. En þetta er mikill frumskógur 

sem starfsfólk Bændasamtakanna hefur hafið 
vinnu á að greina og eru til þjónustu reiðubúin 
í samtal við félagsmenn til leiðbeininga, skrafs 
og ráðagerða en mikil gróska og þróun er að 
eiga sér stað í þessum málum á hverjum degi.   

Meira um umhverfismálin

En aðeins meira um umhverfismálin. Til 
að kolefnisjafna íslenskan landbúnað þarf 
að græða upp 300.000 hektara af landi á 
tímabilinu 2020–2030. Kolefnisbinding mun 
að mestu fara fram með skógrækt, landgræðslu 
og endurheimt votlendis. Þarna hafa bændur 
margt fram að færa, landið, þekkinguna og 
verkfærin. 

Í umhverfisstefnu Bændasamtakanna sem 
samþykkt var á Búnaðarþingi 2019 segir að 
skógrækt ætti að vera fyrsti kostur þegar kemur 
að aðgerðum til að binda kolefni. Til þess að 
kolefnisjafna íslenskan landbúnað þarf að 
planta um 60.000 ha af blönduðum skógi á 
tímabilinu 2020–2030. Þetta samsvarar 6.000 
ha á ári, eða 2 ha á hvert lögbýli í byggð. 

Með aukinni landgræðslu er stefnt að 
kolefnisbindingu en einnig unnið að vistheimt 
og aukinni sjálfbærni í landnýtingu. Þá má 
nefna endurheimt votlendis sem er öflug 
mótvægisaðgerð gegn kolefnislosun. Ekki 
er um að ræða kolefnisbindingu heldur er 
kolefnislosun frá framræstu landi stöðvuð en 
áætlað er að árlega losni um 20 tonn af CO2 í 
framræstu landi. Ef kolefnisjafna á íslenskan 
landbúnað fyrir 2030 þarf að endurheimta 
30.000 ha af votlendi á tímabilinu, sem 
samsvarar um 3.000 ha árlega eða ca 1 ha á 
hvert lögbýli í byggð. En hvernig berum við 
okkur að? Mun það eitt og sér duga að moka 
ofan í alla skurði á landinu? 

Nýsköpun, styrkir og fjármálaáætlun

En væri ekki skynsamlegt  að sækja um styrki 
fyrir svona verkefni eins og að moka ofan í 
skurði og mæla losun árlega til ársins 2030 í 

samstarfi við óháð fyrirtæki sem mæla slíka 
losun? Nýverið voru samþykkt á Alþingi lög 
um opinberan stuðning við nýsköpun. Eitt 
meginefni þeirra laga var að leggja niður 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands og setja á fót 
Tæknisetur. 

Vissulega er margt gott sem fólst í nýrri 
lagasetningu en þó vantar útfærslu á þeim 
brýnu verkefnum sem við þurfum að takast á 
við, t.a.m. á sviði loftslagsbreytinga. 

Markmið ríkisstjórnarinnar og megin-
áherslur aðgerða vegna faraldursins snúa 
m.a. að kröftugri viðspyrnu efnahagslífsins 
sem dregin er áfram af verðmætum störfum 
og fjárfestingum. Áhersla er þar með lögð á 
menntun, rannsóknir, nýsköpun, innviði og 
umhverfis- og loftslagsmál. Í fjármálaáætlun 
2022–2026 er gert ráð fyrir 1 ma.kr. árlegri 
aukningu á tímabilinu til að stuðla að efndum 
Íslands á uppfærðum skuldbindingum sínum 
gagnvart Parísarsamningnum þannig að stefnt 
verði að 55% samdrátt í losun fyrir 2030 og 
að markmiðið um kolefnishlutleysi verði náð 
árið 2040. Jafnframt er nauðsynlegt að bændur 
leiti lausna í bindingu metans við búrekstur og 
nýti þar með betur áburðargildi búfjáráburðar. 
Fjármagnið er til staðar, Bændasamtökin eru 
með umhverfisstefnu og lausnin hefur verið 
kynnt. Þá er okkur ekkert að vanbúnaði að 
hefja kolefnisjöfnun íslensks landbúnaðar.

Bændablaðið kemur út 24 sinnum á ári. Því er dreift ókeypis á yfir 400 stöðum 
á landinu og á öll lögbýli landsins.
Lesendur geta einnig gerst áskrifendur að blaðinu og fengið það sent heim í pósti 
gegn greiðslu. Árgangurinn kostar þá kr. 11.600 með vsk. (innheimt í tvennu lagi). 
Ársáskrift fyrir eldri borgara og öryrkja kostar 7.600 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

Búist er við að fjöldi bólusetninga á 
Íslandi vegna COVID-19 muni geta 
myndað margumtalað hjarðónæmi 
þjóðarinnar þegar kemur fram á mitt 
sumar og jafnvel fyrr. Þá er líka ráðgert 
að aflétta öllum takmörkunum sem verið 
hafa í gildi varðandi samskipti fólks í 
rúmlega heilt ár.

Líklega bíða flestir með óþreyju eftir 
að þessu takmarki verði náð og fólk geti 
upplifað frelsi til mannlegra samskipta og 
til að ferðast á nýjan leik. Samt er ekki víst 
að slíkt frelsi veiti okkur tóma hamingju, 
allavega ef við gleymum því sem við ættum 
að hafa lært af fortíðinni. 

Erlend flugfélög búa sig nú undir að 
flóðgáttir ferðamannastraums fari að 
opnast og eru þegar farin að tryggja sér 
pláss á Keflavíkurflugvelli. Strax í maí má 
því búast við verulegri aukningu á komu 
ferðamanna til landsins jafnvel þótt krafa 
sé gerð um að fólk framvísi pappírum sem 
sýni að það hafi verið bólusett. 

Þótt mönnum þyki ótrúlega hægt hafa 
miðað að bólusetja örþjóð okkar á Íslandi, 
þá er búið að bólusetja á sama tíma nærri 
230 milljónir manna í Bandaríkjunum og 
um 40 til 45 milljónir í Bretlandi allavega 
með einni sprautu ef ekki tveim. Þar er 
líka farið að aflétta samskiptahömlum og 
hömlum til ferðalaga. Þetta eru einmitt þær 
tvær þjóðir sem hafa verið öflugastar í að 
heimsækja okkur á undanförnum árum. Þar 
hefur líkt og hér á landi byggst upp mikil 
eftirvænting fyrir því að mega ferðast á ný. 

Spurningin er því hvort við erum 
undirbúin undir slíkt og hvort við höfum 
eitthvað lært af fyrri sprengingu í komu 
ferðamanna til Íslands. 

Nú er ljóst að Ísland hefur fengið 
gríðarlega kynningu á liðnum vikum 
og mánuðum á alþjóðavettvangi sem 
áhugaverður kostur til að heimsækja. 
Ferðamannavænt eldgos í næsta nágrenni 
alþjóðaflugvallar á Reykjanesi mun laða að 
mikinn fjölda ferðamanna. Um nýliðna helgi 
fékk Húsavík svo gríðarlega auglýsingu um 
allan heim vegna útsendingar á glæsilegu 
myndbandi á Óskarsverðlaunahátíð í 
Bandaríkjunum. 

Þegar fjöldi ferðamanna sem kom 
til að skoða landið okkar og kynnast 
okkar lífsháttum fór að vaxa hratt fyrir 
nokkrum árum, höfðum við hreinlega 
ekki tök á stöðunni. Innviðir á borð við 
vegakerfi voru alls ekki í stakk búnir 
til að taka við svo hraðri aukningu. Það 
leiddi til hörmulegra slysa á sama tíma og 
löggæslan var vanmönnuð. Gistirými var 
einnig takmarkað sem olli verðsprengingu 
á þeim markaði og einfaldar vegasjoppur 
voru farnar að verðleggja sinn skyndibita 
eins og ofursteikur á fínustu veitingahúsum 
í stærstu borgum heims. 

Til allrar hamingju hefur verið farið í 
lagfæringu á mörgum þessara þátta, en nóg 
er samt eftir. Því er enn spurning hvernig 
sé skynsamlegast að undirbúa þjóðina undir 
nýja bylgju ferðamanna sem mun skella á 
landinu fyrr eða síðar.  

Mikið átak er í gangi í vegagerð, en 
samt er þar langt í land að verið sé að 
mæta þörfinni í viðhaldi vega, hvað þá að 
nýta þá fjármuni sem umferðin hefur verið 
að skila í gjöldum til ríkisins í fjölda ára. 
Það þarf því að gefa hressilega í og hraða 
framkvæmdum í vegagerð umfram það sem 
þegar er ákveðið. 

Varðandi ákvarðanatöku í vegagerð er 
alveg ljóst að við erum búin að setja hér upp 
allt of flókið regluverk sem hefur af óþörfu 
stórskaðað uppbyggingu í samgöngum. 
Tafir á lagfæringum víða um land hafa líka 
valdið ófyrirgefanlegu manntjóni. Ef það 
þarf að breyta laga- og regluverki til að 
koma í veg fyrir slíkt, þá verðum einfaldlega 
að hespa því af – fyrir kosningar.  /HKr.

Matvælaumræðan og umhverfismálin á oddinum 
Gunnar Þorgeirsson
formaður Bændasamtaka Íslands
gunnar@bondi.is
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Kollafjarðarnes er utarlega í norðanverðum Kollafirði á Ströndum. Þar er þessi kirkja sem byggð var úr steinsteypu árið 1909. Þetta er sagt 
elsta steinsteypta hús á Ströndum. Kollafjarðarnes er nú í eyði. Erfið siglingaleið er inn á fjörðinn vegna skerja. Þjóðsagan segir að kerlingin 
Hnyðja hafi lagt á fjörðinn að þar myndi aldrei drukkna maður og heldur aldrei fengist þar bein úr sjó eftir að synir hennar tveir drukknuðu þar 
í fiskiróðri.  Mynd / Hörður Kristjánsson

Verum viðbúin
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M eð einlægum óskum um gleðilegt 
sumar, fylgir þessi snjalla og 
myndríka vísa Ingólfs Ómars 

Ármannssonar. Blekið á vísnasendingu 
Ingólfs er knapplega þornað þegar ég vík 
henni í vísnaþáttinn:

Hlýna ból og birtir til,
bugast njólu veldi.
Baðast hólar grund og gil
gullnum sólareldi.

Jú það er vor í lofti, eða í það minnsta keimur 
af vori. Björn Ingólfsson, fyrrum skólastjóri 
á Grenivík, er í það minnsta ljóðrænn á 
morgungöngu sinni fyrir skemmstu:

Það finnst gaman gömlum köllum
að ganga um á frosnum völlum,
þar sem lúra í litlum bollum
listaverk í drullupollum.

Það er e.t.v. langsótt að birta sem vorvísu 
þessa stöku Björns Blöndal í Laugarholti:

Við skulum ekki tala um tryggð
tófan má þér unna.
En vorið hlær um víða byggð,
vertu hjá mér, Gunna.

Jón Pétursson frá Nautabúi orti svo 
hlýlega til vorkomunnar:

Geislinn hlakkar, hlýju fá
hlíðar, slakkar, gilin.
Lækjarbakka blómin smá
brosa og þakka ylinn.

Þorsteinn skáld Gíslason orti undir vorhimni:

Þú ert fríður, breiður blár
og bjartar lindir þínar,
þú ert víður, heiður, hár
sem hjartans óskir mínar.

Eftir Ólaf Sigfússon í Forsæludal er þessi 
vorvísa:

Þrautaleiðir þokast fjær
þíða er greið í spori.
Myndi seiða svona blær
sál til heiða á vori.

Stephan G. Stephansson orti á vori í 
Vestur heimi:

Leggur um geð frá logni, blæ
ljóð og gleðibragi.
Strengir kveða í mér æ
undir veðurlagi.

Ólína Jónasdóttir var afar hrifnæmur 
hagyrðingur:

Grænkar tangi og heiðin há,
hlýtt er fangið beggja.
Sól og angan unga þrá
undir vangann leggja.

Annað skáld og náttúrubarn, Guðmundur 
Ingi Kristjánsson, kvað:

Gróðurangan ilm úr mörk
yfir vanga líður.
Daginn langan lyng og björk
laufgrænt fangið býður.

Það er aðeins vor, en ekki síður ást, í hinni 
kunnu vísu Baldurs á Ófeigsstöðum í 
Köldukinn:

Vísa, sem að verður til
um vorið eða fossinn,
þarf að veita öllum yl
eins og fyrsti kossinn.

Eftir veðurfræðinginn Pál Bergþórsson 
eru næstu tvær vísur. Þær eru frá lengra 
ljóði er hann nefndi „Veðrabrigði“:

Aprílgolan unaðshlý
andar í nöktum runni,
streymir út um borg og bý
beint frá drottins munni.

Iðkar böðin Esjan glöð,
eyðast fannadílar,
greikka spor og gusa for
gamlir mjólkurbílar.

Umsjón:
Árni Geirhjörtur Jónsson

kotabyggð1@gmail.com
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MUNNI FRAMMikil gróska í nýsköpun um aukið verðgildi ullarinnar:

Tuttugu lausnir keppa til 
úrslita í Ullarþoni
Sextán teymi, sem standa á bak við tutt-
ugu lausnum tengdum ull með einum eða 
öðrum hætti, komust áfram í Ullarþoninu 
sem haldið var á dögunum, sem er hug-
myndasamkeppni Textílmiðstöðvar 
Íslands og Nýsköpunarmiðstöðvar 
Íslands. Markmiðið er að auka verðmæti 
ullarinnar og sérstaklega verðminnstu 
ullarflokkana. 

Þann 17. apríl var tilkynnt um fimm 
efstu sætin í hverjum keppnisflokkunum 
fjórum; þróun á vinnslu textíls úr óunninni 
ull, blöndun annarra hráefna við ull, ný 
afurð og stafrænar lausnir og rekjanleiki. 
Alls bárust 63 gildar umsóknir í alla flokka.

Úrslit kynnt á HönnunarMars

Teymin á bak við fimm efstu hugmyndirnar 
í hverjum flokki munu kynna lausnir sínar 
með stafrænum hætti fyrir dómnefndum 
dagana 3.–10. maí og verða úrslit gerð kunn 
á HönnunarMars 20. maí. Forseti Íslands, 
Guðni Th. Jóhannesson, mun veita verðlaun 
við hátíðlega athöfn.

Eftirtaldar eru þær tuttugu lausnir sem 
keppa til úrslita í keppnisflokkunum fjórum:

 
Hér eru þær lausnir sem komust áfram í 
hverjum flokki: 

 
Þróun á vinnslu textíls úr óunninni ull 
• Anna María G. Pétursdóttir: ,,Cool wool box“ 
• María Dís Ólafsdóttir, Helga Aradóttir, Kristín S. 

Gunnarsdóttir og Mörður Moli Gunnarsson Ottesen: 
,,Snoðbreiðan“ 

• Jón Gautason og Hrönn Jónsdóttir: ,,Ullarhúsið“ 
• Marie Legatelois, Júlia Brekkan og Guðni Þór 

Þrándarson: ,,INSUWOOL“ 
• Hringanóra, Laufey Kristín Skúladóttir, Hanna Birna 

Sigurðardóttir: ,,Samvist, samvera, náttúra, tenging“ 
  
Blöndun annarra hráefna við ull 
• María Dís Ólafsdóttir, Helga Aradóttir, Kristín S. 

Gunnarsdóttir og Mörður Moli Gunnarsson Ottesen: 
,,Snoðbreiðan“ 

• Guðríður Baldvinsdóttir: ,,Urta(g)ull“ 
• Jens Einarsson, Hlynur Halldórsson:  „Heilnæm 

hljóðvist“ 
• Guðný Sara Birgisdóttir: ,,Spuni – Studió GÁ“ 
• & Árni Freyr Jónsson, Philippe Clause: ,,Ullarleður“ 

  
Ný afurð 
• Marie Legatelois, Júlia Brekkan, Guðni Þór 

Þrándarson: ,,INSUWOOL“ 
• Hringanóra, Laufey Kristín Skúladóttir og Hanna Birna 

Sigurðardóttir: ,,Samvist, samvera, náttúra, tenging“ 
• Þórhallur Markússon: ,,Hagall“ 
• Anna María G Pétursdóttir:  ,,Cool wool box“ 
• Sigrún Helga Indriðadóttir og Þórir Guðmundsson: 

,,Ullarspíra“ 

Stafrænar lausnir og rekjanleiki 
• Móbotna - Ágústa Kristín Grétarsdóttir og Kristjana 

Birna Svansdóttir: ,,Lúxusvörur af forystufé“ 
• Guðríður Baldvinsdóttir: ,,Rekjanleiki heim í fjárhús“ 
• Hringanóra, Laufey Kristín Skúladóttir og Hanna Birna 

Sigurðardóttir:  „Unikind” 
• Jennifer Please:,,Spóla Iceland“ 
• Þóra Margrét Lúthersdóttir og Hilma Eiðsdóttir 

Bakken:„QR kóði Ullar- Þóma“ 

 
400 þúsund króna sigurlaun auk gjafa

Sigurvegari í hverjum flokki hlýtur 400.000 
kr. í verðlaun ásamt því að hver úr teyminu 
fær gjafir frá Ístex. Hallormsstaðaskóli býður 
einu teymi 5 vinnudaga dvöl við skólann.  

 Jóhanna Erla Pálmadóttir, verkefnastjóri 
hjá Textílmiðstöð Íslands, segir að það sé 
áhugaverð staðreynd að á bak við þær fimm 
lausnir sem valdar voru úr hverjum keppn-
isflokki standi fleiri en 100 þátttakendur. 
Dómurum hafi reynst mjög erfitt að velja úr 
þeim glæsilegu hugmyndum sem bárust og 
magnað sé hversu gróskan sé mikil í nýsköp-

un um aukið verðgildi ullarinnar.

Hún hvetur þau teymi sem ekki komust 
á topp fimm listana að leita leiða til að 
raungera þær, þar sem margar þeirra hafi 

verið mjög spennandi. Því miður hafi ekki 

verið pláss fyrir fleiri.Verkefnið er styrkt 
af Framleiðnisjóði landbúnaðarins.  
 /smh

Hulda Birna Baldursdóttir sérfræðingur hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands, í útsendingu í Stúdíó 
Sýrlandi þegar á fyrirlestrum á Ullarþoninu stóð.  Myndir / JEP

Gæðakindin Snotra er í eigu fjölskyldunnar á 
Akri, tveggja vetra með dásamlega ull sem fer 
í verðlausan ullarflokk þrátt fyrir að vera „mjúk 
eins og silki“ – eins og Jóhanna orðar það. 
Hún segir að Ullarþonið miði meðal annars að 
því að gera meiri verðmæti úr þess konar ull.

Jóhanna Erla Pálmadóttir, verkefnastjóri hjá 
Textílmiðstöðinni, á garðabandinu við prjóna-
skap.  Mynd / Svanhildur Pálsdóttir

Jóhanna Erla segir að þetta sé ull þar sem 
snoðið er ekki klippt af í mars, þar sem ærin var 
of gömul. Snoðið myndar þófasnepla og því er 
ullin orðin ónothæf til spuna. Á Ullarþoninu var 
leitað leiða til að finna slíkri ull farveg.
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„Það er ýmislegt sem gefur okkur 
vonir um að umferð í ár verði 
meiri en hún var í fyrra, en þó 
búumst við ekki við sömu umferð 
og var á árinu 2019,“ segir Valgeir 
Bergmann, framkvæmdastjóri 
Vaðlaheiðarganga hf.

Umferð um nýliðna páskahátíð 
var tvöföld á við það sem var um 
páskana í fyrra, tæplega 7 þúsund 
bílar fóru um göngin yfir páskana, 
frá miðvikudegi og fram til 
mánudags, annars í páskum. Árið 
2020 var umferð sömu daga rétt yfir 
3 þúsund bílar. Mun meiri umferð 
var um páska árið 2019 þegar 10.243 
bílar fóru um göngin, en það ár voru 
göngin til þess að gera ný og áhrifa 
kórónuveirufaraldurs gætti ekki. 

Umferð í mars var 30% meiri 
en hún var í sama mánuði árið á 
undan. Alls voru farnar 30.127 ferðir 
í gegnum göngin í marsmánuði í ár 
sem er að meðaltali 972 ferðir á dag. 
Umferð í mars 2019 var mun meiri, 
rétt yfir 33 þúsund ferðir. Umferð 
fyrstu 16 vikur ársins eru 31% meiri 
en sama tímabil í fyrra og er það 
um 95% af umferðinni 2019 þegar 
ekkert COVID-19 var í gangi.

20% meiri umferð það sem af er árs

„Það sem af er ári hefur umferð 
gengið þokkalega og betur en í fyrra 
þegar við tökum fyrstu 16 vikur 
ársins, en yfir það tímabil er umferðin 
um 27% meiri í ár en var í fyrra,“ 
segir Valgeir. Hann segir það gefa vís-
bendingu um að umferð sé að aukast 
en menn séu hófstilltir í væntingum 
og geri langt í frá ráð fyrir að umferð 
verði í líkingu við árið 2019 enda 
megi gera ráð fyrir að lítið verði 
um erlenda ferðamenn í bráð vegna 
ferðatakmarkana milli landa. 

414 þúsund ferðir í fyrra

Aðalfundur fyrir árið 2020 verður 
haldinn í næsta mánuði, en fyrir liggur 
að heildarumferð um göngin það ár 
var 414 þúsund ferðir, um 100 þúsund 
færri en var 2019, sem er samdráttur 

upp á 19,5%.  Að meðaltali voru 
farnar 1.135 ferðir á sólarhring um 
göngin. Yfir sumarmánuði voru ferðir 
að meðaltali 1.850 á sólarhring en 
726 yfir veturinn. Um 94% ökutækja 
sem fóru um göngin í fyrra voru 
fólksbílar, 2% millistórir bílar og 4% 
stórir bílar, stærri en 7,5 tonn.

Vegagerðin taldi 107 þúsund ferð-
ir ökutækja um Víkurskarð árið 2020 
og dróst umferð þar saman frá fyrra 
ári um tæp 39%. Samdráttur í umferð 
um hringveginn nam 14% samkvæmt 
talningu Vegagerðar en á þeim hluta 
hringvegar sem fer um Norðurland 
var samdrátturinn rúmlega 25%.

5.000 hringir kringum Ísland

Af heildarumferð milli Eyjafjarðar 
og Fnjóskadals fóru 80% vegfarenda 

um Vaðlaheiðargöng árið 2020, en 
75% þeirra fóru þá leið árið á undan.

Valgeir segir að með akstri um 
Vaðlaheiðargöng í stað vegarins 
um Víkurskarð styttist leiðin milli 
Eyjafjarðar og Fnjóskadals um 16 
kílómetra. „Sparnaður í akstri við 
það að fara göngin í stað skarðsins 
árið 2020 er ríflega 6,6 milljónir 
kílómetra, sem er meira en 5.000 
hringir í kringum Ísland,“ segir 
Valgeir. Gera má ráð fyrir að um 
hálf milljón lítra af eldsneyti hafi 
sparast með þessari styttingu sé 
miðað við um 7,5 lítra á hundrað 
kílómetra.

Alls eru 28.700 virkir notendur 
í grunni Veggjalds.is þar sem veg-
gjald er innheimt og skráð ökutæki 
eru 97.250 talsins.  /MÞÞ
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þægindi og ótrúlega
liprar.

 

Texstar FP33

Verð: 15.996 kr.

Sveitarstjórn Dalabyggðar hefur 
skorað á RARIK að endurskoða 
staðsetningu starfa í Reykjavík og 
auglýsa þess í stað störf án stað-
setningar. Þannig stuðli félagið 
að áframhaldandi uppbyggingu 
á landsbyggðinni þar sem dreifi-
kerfi félagsins er staðsett.

RARIK auglýsti nýverið laust 
til umsóknar starf verkefnastjóra 
stærri framkvæmda hjá félaginu og 
var tiltekið í auglýsingu að starfs-
stöð viðkomandi verkefnastjóra 
yrði í Reykjavík. Töluverð viðbrögð 
hafa verið við þessari auglýsingu og 
nokkur sveitarfélög mótmælt.

Fulltrúar í sveitarstjórn Dala-
byggðar segja það vekja furðu að föst 
starfsstöð sé tiltekin í Reykjavík en 
starfið ekki auglýst án staðsetningar. 
Félagið hafi fjölmargar starfsstöðvar 
um land allt, m.a. í Búðardal. Bendir 
sveitarstjórn á að á þeirri stöð hafi 
nýlega verið fækkað um einn 
starfsmann. 

Skora á RARIK að birta yfirlit 

Minnir sveitarstjórn Dalabyggðar 
RARIK á lið í þingsályktun um 
stefnumótandi byggðaáætlun 
til ársins 2024 þar sem fjallað 

er um störf án staðsetningar. 
Telur Dalabyggð mjög villandi 
upplýsingar koma fram í þingskjali 
1092 frá 150. löggjafarþingi varðandi 
fyrirspurn um starfsmannafjölda 
RARIK. Þar kemur fram að 28,8% 
viðskiptavina þess í janúar 2020 búi 
á höfuðborgarsvæðinu. 

„Í ljósi þess að dreifikerfi er allt 
utan höfuðborgarinnar skorar sveit-
arstjórn Dalabyggðar á RARIK að 
birta yfirlit yfir viðskipti eftir sveitar-
félögum og hvar notkun rafmagns 
fer fram. Slíkt varpar betra ljósi á 
hvar starfsemi fyrirtækisins er,“ segir 
í bókun Dalabyggðar.  /MÞÞ

Sveitarstjórn Dalabyggðar skorar á RARIK vegna starfs í Reykjavík:

Stuðlað verði að uppbyggingu þar sem 
dreifikerfið er á landsbyggðinni

Umferð um Vaðlaheiðargöng 
hefur aukist um 20% í ár

Árið 2020 voru farnar 414 þúsund ferðir um göngin, um 100 þúsund ferðum 
færri en árið á undan. Margt bendir til að umferð aukist á ný í ár. Myndir / MÞÞ

Umferð um göngin hefur aukist það sem af er ári og er meiri nú það sem 
af er árs en var á sama tíma í fyrra. Ekki er þess þó að vænta að svipaðar 
tölur og sáust árið 2019 verði alveg strax, enda munu erlendir ferðalangar 
líkast til ekki sjást í miklum mæli í bráð. 

Hallveig Fróðadóttir lést 
þriðjudaginn 13. apríl síðastliðinn 
eftir erfið veikindi. Hún var 
jarðsungin frá Kópavogskirkju 
laugardaginn 17. apríl. 

Hallveig kom til starfa hjá 
Bændasamtökum Íslands árið 
1995 og fluttist síðan yfir til 
Ráðgjafarmiðstöðvar landbúnaðarins 
þegar tölvudeildin rann inn í RML 
í upphafi árs 2020. Hennar starf var 
á sviði hrossaræktarinnar og var 
hún hestamönnum að góðu kunn. 
Hallveig kom að þróun og rekstri 
WorldFengs, upprunaættbókar 
íslenska hestsins, þar sem hún sá 
m.a. um almennar skráningar og 
samskipti við erlenda skrásetjara. 
Hún stóð vaktina fyrir hönd 
tölvudeildar BÍ á fjölmörgum 
landsmótum og kynbótasýningum 
hér heima og á heimsmeistaramótum 
íslenska hestsins á erlendri grundu. 
Þá sá hún um gerð hestavegabréfa 
og var í fjölbreyttum samskiptum 
við hrossaræktendur. Hún tók þátt 
í þróun og þjónustu á forritinu 
Snata, sem heldur utan um 
skráningu smalahunda, og veitti 
ýmsa þjónustu sem tengdist notkun 
á skýrsluhaldsforritum bænda. 
Auk þess að sinna sínu starfi hjá 

BÍ var hún í hlutastarfi fyrir Félag 
hrossabænda á síðustu árum. 
Hallveig var mikill viskubrunnur um 
íslenska hestinn, sem var líf hennar 
og yndi.

Útgefandi Bændablaðsins, 
Bændasamtök Íslands, stjórn og 
starfsfólk þakka samfylgdina og 
fyrir trygga þjónustu Hallveigar 
Fróðadóttur við bændur landsins.   

   /TB

Andlát – Hallveig Fróðadóttir 

Hallveig Fróðadóttir.  Mynd / BBL

Sveitarstjórn Dalabyggðar hefur 
skorað á Vegagerðina að hefja 
vinnu strax í sumar við hönnun 
og framkvæmdir vegna endurbóta 
á Klofningsvegi, númer 590. 

Um er að ræða  Vestfjarðaveg að 
Hafnará sem er ríflega 11 kílómetra 
langur og Hafnará að Orrahólsvegi 
tæplega 11 kílómetrar sem í daglegu 
tali kallast að fara fyrir strandir.

Vegur fyrir strandir liggur um 
skilgreint landbúnaðarsvæði sem 
hefur átt undir högg að sækja og 
var nú nýverið skilgreindur sem 
partur af hringvegi um Vestfirði. 
Ferðamálasamtök hafa kynnt 
nýja ferðamöguleika vegna 
bættra samgangna á Vestfjörðum 
með nýjum tengingum, svo sem 
Dýrafjarðargöngum.  /MÞÞ

Sveitarstjórn Dalabyggðar:
Vill endurbætur á 11 kílómetra 
kafla á Klofningsvegi í sumar

Klofningsskarð á mótum Fellsstrandar og Skarðsstrandar.  Mynd / HKr.

Sveitarfélagið Skagafjörður:
Íbúar fá aðgangskort að sorphirðustöðvum
Aðgengi íbúa í Skagafirði að 
sorphirðustöðvum var til umræðu 
á fundi umhverfis- og samgöngu-
nefndar Sveitarfélagsins Skaga-
fjarðar á dögunum en fulltrúi 
V-lista lagði fram tillögu þess 
efnis að þeir íbúar sem þess 
óska fái afhent aðgangskort 
sem veiti þeim aðgengi að helstu 
gámum sorphirðustöðvanna utan 
opnunartíma þeirra.

Í greinargerð með tillögunni kemur 

fram að sorpgámar í sveitarfélaginu 
hafi verið fjarlægðir og til þess ætlast 
að fólk í sveitum fari sjálft með sitt 
heimilissorp á sorphirðustöðvar. 
Hafa íbúar gagnrýnt skerta þjónustu, 
sérstaklega hvað varðar takmarkaðan 
afgreiðslutíma sorphirðustöðvanna.

Með því að bjóða upp á 
aðgangskort gefst íbúum kostur 
á að losa sig við sorp þegar þeim 
hentar, óháð því hvenær opið er. 
Aðgangskortið yrði gefið út á 

kennitölu og við afhendingu þess 
fengi handhafi fræðslu um flokkun 
frá starfsmanni sorphirðustöðvanna, 
upplýsingar um æskilega umgengni 
um svæðið sem og með hvaða hætti 
fylgst yrði með notkun kortsins. 
Ítrekuð frávik frá reglum gætu þýtt 
afturköllun á aðgangi að svæðinu. 

Umhverfis- og samgöngunefnd 
fól sviðsstjóra að taka tillöguna til 
skoðunar í tengslum við fyrirhugað 
útboð á sorpmálum.  /MÞÞ
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Eitt stærsta einstaka verkefnið  
sem RARIK vann að á liðnu ári 
var tenging jarðhitasvæðisins á 
Hoffelli í Nesjum við hitaveituna 
á Höfn í Hornafirði með lagningu 
20 km stofnæðar og byggingu 
tengdra mannvirkja. Alls var 
fjárfest fyrir um 1,5 milljarða 
króna í þessu verkefni. 

Fjárfestingar hjá RARIK voru 
meiri í fyrra en mörg undanfarin ár, í 
heild námu þær 7,5 milljörðum króna 
og er sem dæmi tæpum 2 milljörðum 
króna meiri en árið þar á undan. Þá 
má nefna að fjárfest var í endurnýjun 
og aukningu dreifikerfis með 
kaupum á Rafveitu Reyðarfjarðar, 

fyrir tæplega 3,7 milljarða. Þetta 
kom fram á aðalfundi RARIK sem 
haldinn var nýlega.

155 kílómetrar af ljósleiðara

Starfsemin á liðnu ári einkenndist af 
miklum framkvæmdum við endur-
nýjun og þrífösun dreifikerfis raf-
orku í dreifbýli. Meiri fjárfestingar 
voru í dreifikerfinu en ráð var fyrir 
gert í langtímaætlunum. Samtals 
voru lagðir um 380 kílómetrar af 
nýjum jarðstrengjum á liðnu ári og 
jafnframt nýttu fjarskiptafélög og 
sveitarfélög sér að leggja með þeim 
um 155 kílómetra af ljósleiðurum. 

Loftlínur 30% dreifikerfis

Að stærstum hluta voru þetta verk-
efni sem voru á langtímaáætlun um 
endurnýjun dreifikerfisins, en í kjöl-
far tjóna í árslok 2019 ákvað stjórn 
RARIK að breyta áður samþykktri 
fjárfestingaráætlun og bæta við 230 
milljónum króna til að flýta nýjum 
verkefnum í endurnýjun dreifikerfis-
ins á Norðurlandi. Þá ákváðu stjórn-
völd að veita 50 milljónum króna 
til að flýta nokkrum verkum gegn 
100 milljóna mótframlagi RARIK. 
Í árslok 2020 voru því tæp 70% af 
dreifikerfi RARIK komin í jörð en 
um 30% eru enn í loftlínum.  /MÞÞ

RARIK fjárfesti fyrir 7,5 milljarða á síðasta ári: 

380 km af nýjum jarðstrengjum
– Um 70% af dreifikerfinu komin í jörð

Truflunum í dreifikerfi RARIK 
fjölgaði á milli áranna 2019 til 
2020. Meiri skerðing varð á orku-
afhendingu til notenda en í með-
alári þótt hún væri minni en árið 
áður. Flestar þessara truflana má 
rekja til óveðurs sem gekk yfir 
landið 14. febrúar og olli töluverðu 
tjóni á línukerfum RARIK en alls 
brotnuðu yfir 100 staurar og mikill 
fjöldi sláa í því veðri. Víðtækasta 
rafmagnsleysið varð á Suðurlandi, 
en enginn landshluti slapp í þessu 
áhlaupi. Þetta er meðal þess sem 
fram kemur í ársskýrslu RARIK 
fyrir 2020.

Truflunum fjölgaði um 54 á milli 
ára að því er fram kemur í skýrsl-
unni, en það er mjög áþekkur fjöldi 
og í meðalári, um 1% meira en að 
meðaltali áranna 2011–2020. Þessi 
aukning er hins vegar þvert á þróun 
undanfarinna ára því dregið hefur 
jafnt og þétt úr truflunum vegna veð-
urs síðustu ár eftir því sem stærri 
hluti dreifikerfisins hefur verið 
fluttur úr loftlínum í jarðstrengi. Í 
kjölfar áhlaupsins í upphafi árs 2020 
var sett aukið fjármagn í endurnýjun 
dreifikerfisins og voru samtals lagðir 
um 380 km af jarðstrengjum sem 
er mun meira en að jafnaði undan-
farin ár.

 Meiri skerðing til notenda

Alls urðu 596 fyrirvaralausar eða 
fyrirvaralitlar truflanir í dreifikerfi 
RARIK árið 2020, þar af voru 
51% í háspennukerfinu en 49% 
í lágspennukerfinu. Truflunum 
vegna náttúruafla fjölgaði nokkuð 
en truflunum vegna áverka og af 
tæknilegum ástæðum fækkaði.  
Alls urðu 28% truflana vegna 
náttúruafla, aðallega vinds og ís-
ingar. Um 29% truflana urðu vegna 
áverka, aðallega vegna graftar og 
áflugs fugla, en 23% fyrirvara-
lausra truflana voru af tæknilegum 

ástæðum. Orsakir 15% truflana eru 
óþekktar.

63% skerðingar vegna veðurs

Skerðing á orkuafhendingu til notenda 
vegna fyrirvaralausra truflana var 329 
MWst á árinu sem er 48% meira en í 
meðalári en talsvert minna en árið á 
undan. Veður, aðallega ísing, vindur 
og selta á loftlínum var orsök 63% 
skerðinganna, en um 11% var vegna 
áverka, aðallega graftar í háspennta 
jarðstrengi. Tæknilegar bilanir voru 
orsök 16% skerðinga ársins, en orsakir 
8% skerðinganna eru óþekktar.  /MÞÞ

Dreifikerfi RARIK árið 2020

Fleiri truflanir og meiri 
orkuskerðing

Staurabrot á Klausturlínu í febrúar 2020.

Endamastur á 11 kV línu sem liggur frá Hölum niður á Höfn sem brotnaði í febrúar 2020.  Myndir / Rarik

Lely Center Ísland

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

STÝRISENDAR
gerðir dráttarvéla

Í Bændablaðinu fyrir örfáum 
vikum var að finna áhugaverða 
fréttaskýringu frá Frakklandi 
þar sem franskir bændur og 
ráðherrar mótmæla alfarið 
hugmyndum um grænkerafæði 
í skólamáltíðir barna og ung-
linga. Telja þeir að þarna séu 
fullorðnir farnir að þröngva 
sinni eigin persónulegu hug-
myndafræði yfir á börn og að 
þar sé því um að ræða varhuga-
vert inngrip í uppvöxt barna. 

Vissulega er hægt að taka 
undir orð franska landbúnað-
arráðherrans, þegar hann sagði 
á Twitter-síðu sinni: 

„Hættum að setja hugmynda-
fræði á matardiska barnanna 
okkar.“ En í íslenskum lögum 
er grunnskólinn skilgreindur 
sem vinnustaður barnanna, hvar 
þau eiga að fá að starfa óáreitt. 
Við eigum hins vegar að bjóða 
börnum upp á öruggt umhverfi 
innan veggja grunnskólans þar 
sem almenn velferð nemenda er 
í fyrirrúmi. Því er mikilvægt fyrst 
og fremst að börnum standi til 
boða máltíðir sem framreiddar 
eru í samræmi við ráðleggingar 
frá embætti Landlæknis.  

Mikilvægi skólamáltíða

Ég hlustaði á afar skemmtilegt 
viðtal í Morgunútvarpi Rásar 
2 fyrir nokkru síðan sem ágætt 
er að rifja upp af þessu tilefni. 
Viðtalið var við Önnu Sigríði 
Ólafsdóttur næringarfræðing sem 
fjallaði um mikilvægi skólamál-
tíða fyrir skólastarfið. Í viðtalinu 
vakti Anna Sigríður athygli á 
því að skólamáltíðir snúast ekki 
eingöngu um hvort börnin fái 
að borða eða hvaða matur er í 
boði heldur líka hvernig hann 
er framreiddur (aðstaðan, hljóð-
vist), tímasetning matartímans og 
hversu vel skilgreindur matartím-
inn er. Allt þetta skiptir máli, ekki 
einvörðungu fæðuframboðið, því 
börnin hafa oftar en ekki jafn 
langan vinnudag og fullorðnir og 
því skiptir máli að skólamáltíðin 
veiti a.m.k. þriðjung af orku- og 
próteinþörf dagsins. 

Tryggjum að börn neyti 
fjölbreyttrar fæðu

Hvort sem foreldrar eru græn-
kerar eða ekki þá er það ekki 
aðalatriðið. Það á að vera hug-
myndafræði okkar fullorðna 
fólksins, ef svo má að orði kom-
ast, að tryggja að börn neyti 
fjölbreyttrar fæðu í notalegu um-
hverfi svo þau vaxi og dafni sem 
best. Í nýendurskoðaðri Handbók 

fyrir grunnskólamötuneyti frá 
embætti Landlæknis um matar-
æði til grunnskóla kemur fram að 
alltaf eigi að bjóða upp á græn-
meti með hádegismatnum og 
ávexti ef það passar. Til drykkjar 
á alltaf að vera í boði kalt vatn 
en að öllu jöfnu er einnig mælt 
með D-vítamínbættri léttmjólk 
með orkuminni máltíðum og 
jurtamjólk fyrir nemendur sem 
ekki drekka mjólk. Lykilatriðið er 
að börn neyti fjölbreyttrar fæðu. 

Hefðbundinn íslenskur matur 
er ríkur af próteinum þar sem kjöt, 
fiskur, egg og mjólk eru algengur 
matur á borðum landsmanna og 
ætti framlag próteina samkvæmt 
ráðleggingum Landlæknis fyrir 
börn að vera á bilinu 10–20% 
af heildarorku (E%). Nýverið 
skoruðu Bændasamtök Íslands á 
sveitarfélög landsins til að nýta 
innlend matvæli í skólamáltíð-
um eins og kostur sé, sérstaklega 
grænmeti, kjöt og fisk. 

Íslensk matvæli  
höfð í hávegum

Nú þegar hafa nokkur sveitar-
félög svarað áskorun Bænda-
samtakanna þar sem málefninu 
er fagnað og ítrekað að sveitar-
félögin starfi eftir manneldis-
markmiðum Landlæknis. Þar séu 
góðar og hollar skólamáltíðir með 
áherslu á íslensk matvæli höfð í 
hávegum. Það er afar jákvætt að 
vita til þess að sveitarfélögin, 
sem standa að rekstri grunnskóla 
landsins reyna eftir fremsta megni 
að nýta hráefni úr eigin héraði til 
að koma til móts við kröfur um 
gæði, hreinleika og umhverfis-
vernd í samræmi við ráðleggingar 
Landlæknis og að hugmyndafræði 
þeirra tryggi að íslensk grunn-
skólabörn neyti fjölbreyttrar fæðu.
 

Vigdís Häsler,
framkvæmdastjóri
Bændasamtaka Íslands

AF VETTVANGI BÆNDASAMTAKANNAAF VETTVANGI BÆNDASAMTAKANNA

Fæðupíramídi jarðar.
 Mynd / FAO

Hugmyndafræði fullorðinna?

Vigdís Häsler.
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Vörur frá Eylíf
Vörulínan Eylíf býður upp á fjórar vörur, Active 
JOINTS, Stronger BONES, Smoother SKIN & HAIR, 
og nýjasta varan er Happier GUTS, allt vörur sem 
hafa reynst fólki vel. Vörurnar eru unnar úr 
hreinum, íslenskum hráefnum, engum aukaefnum 
er bætt við og framleiðslan er á Íslandi. 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 hráefnum. Framleiðslan 
fer fram á Grenivík og þróun varanna er í 
samstarfi við sérfræðinga frá Matís. Eins og áður 
segir eru fjórar tegundir frá Eylíf komnar á markað, 
Active JOINTS,  Stronger BONES, Smoother SKIN & 
HAIR og nú nýjasta varan Happier GUTS. 
„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 í
slenskum 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“ segir Ólöf Rún.

HREYSTI LIÐLEIKI STYRKUR

HEILSAN ER DÝRMÆTUST

 Hrein íslensk 
 fæðubót

frá Eylíf
Eylíf vörurnar fást í öllum apótekum, 

Hagkaup, Heilsuhúsinu  Fjarðarkaupum og Nettó  
Ókeypis heimsending af  www.eylif.is

Ég mæli 100% með Active JOINTS frá Eylíf, allra 
besta bætiefni sem ég hef tekið inn 
Ólafía er 69 ára og starfaði sem rekstrarstjóri á 
N1 á Hvolsvelli. Ég vann langar vaktir, var mikið á 
ferðinni og var orðin mjög slæm í hnénu að ég tók 
stundum hátt í 10 verkjatöflur á dag og svaf mjög 
slitrótt vegna verkja. Ég var á leiðinni í hnéliðskipti 
þegar ég byrjaði að taka Active Joints síðasta 
sumar. Ég sá auglýsingu með Active Joints og 
hugsaði með mér ég hef engu að tapa og ákvað að 
prófa Active Joints frá Eylíf. Það var alveg ótrúlega 
góður árangur sem ég fann fljótlega eða eftir ca 
2-3 vikur. Í september þá var ég farin að sofa betur 
og var orðin það góð að ég þurfti ekki lengur að 
taka verkjatöflur alla daga.
Ég finn svo mikinn mun á mér, mér líður svo miklu 
betur, ég hef miklu meiri liðleika sem eru mikil 
lífsgæði fyrir mig. Núna fer ég í jóga og get gert 
allar æfingar sem ég gat aldrei gert áður. Mér finnst 
orðið svo auðvelt að hreyfa mig og núna get ég 
gengið um allt án vandræða, sem ég gat ekki gert 
áður. Svo er gaman að segja frá því að það eru tíu 
manns í kringum mig sem eru einnig að taka inn 
Active Joints og finna líka mikinn mun á sér 
líkamlega til hins betra. Þar sem ég hef fulla trú á 
virkni íslensku efnanna þá er einnig byrjuð að taka 
inn Smoother Skin & Hair frá Eylíf og finn strax mun 
hárinu því ég var búin að glíma við hárlos, og 
einnig á húðinni og nöglum. Ég mæli 100% með 
vörunum frá Eylíf. Þar sem ég hef fulla trú á virkni 
íslensku efnanna þá er einnig byrjuð að taka inn 
Smoother Skin & Hair frá Eylíf og finn strax mun á 
hárinu því ég var búin að glíma við hárlos, finn 
einnig góðan mun á húðinni og nöglum.

Ólafía ingólfsdóttir
Ég mæli eindregið með Happier GUTS
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.  
Óþægindin sem ég áður hafði voru ekki lengur 
svo fann ég að öll almenn líðan var mjög góð bæði 
andleg sem líkamleg, mér líður betur. Ég mun svo 
sannarlega halda áfram að taka inn þetta frábæra 
efni sem er unnið úr íslenskum gæðahráefnum og 
framleitt hér á landi. Ég mæli eindregið með 
Happier GUTS það hefur hjálpað mér mjög mikið. 

Þórdís S. Hannesdóttir 

Íslensku hráefnin sem notuð eru í 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 Nýjasta varan frá Eylíf er Happier GUTS 

inniheldur fjögur íslensk hráefni, það eru:

Kítósan er unnið úr rækjuskel, sem eru náttúrulegar 
trefjar og hafa staðfesta virkni
Kalkþörungar sem eru mjög kalkríkir og 
innihalda 74 stein- og snefilefni frá náttúrunni, 
margar rannsóknir staðfesta virkni þess.
GeoSilica kísillinn sem hefur reynst vel og 
rannsóknir staðfesta virkni þess
Fjallagrös sem eru vel þekkt fyrir sína góðu áhrif í 
gegnum tíðina
Við styrkjum blönduna með öflugri blöndu af 
meltingarensýmum, C vítamíni, krómi, joði og sink

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.

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

Hrein hráefni sem eru ekki erfðabreytt
Íslensk framleiðsla
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Starfsmenn Verkfræðistofunnar 
Mannvits voru nýverið á ferðinni 
á Norðurlandi vestra. Tilgangur 
þeirra var að mæla rennsli átta 
vatnsfalla á svæðinu.  

Í apríl 2020 var auglýst eftir 
umsóknum um styrki í Skref 1, 
frummat smávirkjana, sem eru 
grunnrannsóknir á rennsli vatns-
falla og fyrstu hugmyndir um 
virkjanir og kostnað við byggingu 
þeirra. Alls bárust 12 umsóknir og 
var 8 styrkjum úthlutað.  

Niðurstöður í næsta mánuði

Gert var ráð fyrir að mælingar 
færu fram sl. haust en vegna 
mikillar úrkomu var mælingum 
frestað þar til núna í apríl þar sem 
þær þurfa að fara fram þegar lág-
rennsli er í vatnsföllunum. Búast 
má við niðurstöðum í maí. 

Rennslismælingarnar eru 
kostaðar að miklu leyti af 
Smávirkjanasjóði Samtaka 
Sveitarfélaga á Norðurlandi vestra 
en greint er frá rennslismælingun-
um á heimasíðu ssnv. Tilgangur 
sjóðsins er að styrkja fyrstu skref-

in í rannsóknum á mögulegum 
rennslisvirkjunum undir 10 MW 

að stærð á Norðurlandi vestra.           
 /MÞÞ

FRÉTTIRFRÉTTIR

Bændur í Villingadal í Eyja
fjarðar sveit, þau Árni Sigur
laugs  son frá Ragnheiðar-  
stöð um í Flóa og Guðrún  
Jóns   dóttir, hlutu Sauðfjár ræktar- 
verð laun Búnaðarsambands 
Eyjafjarðar fyrir góðar afurðir  
fjár ins og snyrtilegan og vel  
rekinn búskap árið 2019.

Guðrún og Árni hófu búskap 
árið 1985 og til 2013 í félagsbúi 

með Ingibjörgu, systur Guðrúnar. 
Þær systur tóku við af foreldr-
um sínum, Jóni Hjálmarssyni og 
Hólmfríði Sigfúsdóttur, en afi og 
amma þeirra systra höfðu komið 
vestan úr Skagafirði og hófu búskap 
í Villingadal 1922.

Á fyrstu árum sínum í búskap 
byggðu Árni og Guðrún íbúðarhús 
og fjós og eru þau með um 20 kýr auk 
geldneyta og 150 kindur. Hjá þeim 

hefur umgengni og snyrtimennska 
verið áberandi og fallegt er að koma 
upp í Villingadal.

Í útreikningi vegna sauðfjárrækt-
arverðlauna BSE kemur fram að í 
Ytri-Villingadal eru 119 ær með 36,2 
kg eftir hverja vetrarfóðraða á, sem 
má nefna að vaxtarhraði er 143 g á 
dag í lömbum, gerð 10,8 og fituhlut-
fall 1,56. Afurðir eftir 25 gemlinga 
er 19,4 kg.  /MÞÞ

Sauðfjárræktarverðlaun BSE 
fóru til bænda í Villingadal

Árni Sigurlaugsson og Guðrún Jónsdóttir hlutu Sauðfjárræktarverðlaun Búnaðarsambands Eyjafjarðar fyrir árið 
2019 fyrir góðar afurðir fjárins og snyrtilegan og vel rekinn búskap.  Mynd / BSE

Starfsmenn Mannvits voru  á ferð um Norðurland vestra:

Mældu rennsli átta vatnsfalla 

Starfsmenn Mannvits við mælingar á Djúpadalsá í Skagafirði.

Ársþing Samtaka sveitar
félaga á Norðurlandi 
vestra var haldið nýlega 
og af því tilefni voru 
Byggða gleraugu SSNV 
veitt í fyrsta sinn.Viður
kenningin er veitt þeirri 
stofnun eða ráðuneyti sem 
þykir hafa skarað fram úr 
í fjölgun starfa og verk
efna á Norðurlandi vestra. 
Vinnu málastofnun hlaut 
viðurkenninguna fyrir 
árangursríka upp bygg ingu 
starfsstöðva stofnunar
innar á Hvammstanga og 
Skaga strönd.

Yfir 40 störf

Á vef SSNV kemur fram að 
starfsstöðvarnar báðar hafi 
mikla þýðingu fyrir samfé-
lögin á Norðurlandi vestra 
og þyki fyrirmyndardæmi 
um árangursríkan flutning 
verkefna á landsbyggð-
ina. Frá opnun þeirra hafi 
þær eflst verulega og starfi 
þar nú samtals vel yfir 40 
starfsmenn. Slíkur fjöldi 
starfa hafi mikil áhrif í hag-
kerfi svæðisins og stuðli að aukinni 
byggðafestu og uppbyggingu í lands-
hlutanum. 

Veitt þeim sem skara fram  
úr við fjölgun verkefna
á Norðurlandi vestra

 „Undanfarið hefur mikið verið rætt 
um störf án staðsetningar og almennt 
flutning starfa út á land sem m.a. 
hefur lengi verið baráttumál sveitar-
stjórnarmanna á Norðurlandi vestra. 
Til að vekja athygli á þessu og jafn-
framt hvetja og þakka þeim sem vel 
hafa staðið sig hefur stjórn SSNV 
ákveðið að veita á ársþingi ár hvert, 
viðurkenninguna Byggðagleraugun, 

þeirri stofnun eða ráðuneyti sem 
þykir hafa skarað fram úr í fjölgun 
starfa/verkefna á Norðurlandi vestra 
eða með öðrum hætti stuðlað að upp-
byggingu hans,“ segir í frétt á vef-
síðu samtakanna.

Er viðurkenningunni ætlað að 
hvetja forsvarsmenn stofnana til að 
horfa með „byggðagleraugunum“ á 
verkefni sinna eininga og nýta þau 
tækifæri sem gefast til flutnings 
starfa/verkefna á landsbyggðina í 
samræmi við áherslur byggðaáætl-
unar og annarra áherslna ríkisins. 

Viðurkenningarskjalið er hannað 
af Ólínu Sif Einarsdóttur, grafískum 
hönnuði ÓE Design, sem búsett er í 
Skagafirði.  /MÞÞ

Unnur Sverrisdóttir, forstjóri Vinnumálastofnunar, 
með viðurkenningarskjalið.

Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra:
Byggðagleraugu fyrirmyndardæmi um 
flutning verkefna á landsbyggðina

Bændablaðið Smáauglýsingar 56-30-300
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Nánari upplýsingar á www.fastnes.is 

JARÐIR TIL SÖLU

Jörðin Katadalur  
Staðs: Vatnsnesi 

Jörðin Háreksstaðir  
Staðs: Norðurárdal

Frístundabyggð úr landi Borga  
Staðs: Borgarbyggð

fastnes@fastnes.is

Þórarinn Halldór Óðinsson 

Landstærð : 101,5 haLandstærð : 693 haLandstærð : 660 ha

Tökum jarðir á skrá

lögg.fasteignasali
Óðinn Sigþórsson
RáðgjaÞ

Sjáum um sölu eigna og veitum ráðgjöf 

S: 897-1667 / 497-0040S: 865-0350 / 497-0040
thorarinn@fastnes.is odinn@fastnes.is

Sími 415 4000 | www.kemi.is | kemi@kemi.is 

Alhliða hreinsiefni með 
matvælavottun. Mjög öflugt á 
fitu og olíu. Hentar mjög vel á 
gólf og aðra yfirborðsfleti

Novaclean

Sterk alkalísk kvoðusápa sem 
hentar mjög vel í almenn þrif, 
veggi, framleiðslutæki o.fl. í 
matvælavinnslum.

Foam 22 kvoðusápa

Náttúrulegt niðurbrotsefni 
fyrir haughús. Mýkir hauginn, 
minnkar ammóníaklykt og 
varðveitir köfnunarefni.

Nova Optimizer

Rakadrægur undirburður 
fyrir gripahús. Dregur í sig 
allt að 200% af eigin þyngd. 
Dregur úr gerlum og 
bakteríum í umhverfinu.

Nova X-Dry

Mikið notað sem fyrirbyggjandi efni 
við júgurbólgu eða sem krem við 
meðhöndlun júgurbólgu. 
Inniheldur 33% japanska myntuolíu

Novamynte júgurkrem

Sótthreinsandi og mýkjandi 
spenadýfur. Bæði tilbúnar til 
notkunar sem og þykkni sem 
ætlað er til blöndunar.

Spenadýfur

Sótthreinsandi burstasápa sem er 
bæði hraðvirk og breiðvirk. 
Bakteríu- og sveppaeyðandi 
virkni. Virkar vel með köldu vatni.

Oxivit Aktiv Plus

Allar gerðir af sápum, súrar og 
basískar. Sápur í öllum tilgangi 
s.s. fyrir alla mjaltaþjóna, 
mjaltarkerfi, yfirborðsfleti o.fl..

Sápur og sýrur

SMUROLÍUR
Fyrir öll landbúnaðartæki

SKOÐA NÁNAR

Hefur þú skoðað heimasíðu Kemi?

Ef að þú skannar QR kóðann þá 
flyst þú yfir á vefsíðuna okkar.

Í þjónustu við landbúnað
í yfir 20 ár.



Bændablaðið | Fimmtudagur 29. apríl 202114

Óskar Þór Jónasson kallar ekki 
allt ömmu sína þegar kemur að 
prjónaskap því hann prjónaði sér 
fína og fallega lopapeysu á meðan 
hann dvaldi á sóttvarnarhótelinu 
nýlega í Reykjavík vegna COVID-
19. 

Óskar hefur búið í Tromsö, 
Noregi í um ellefu ár. Hann er á öðru 
ári í leikskólakennaranámi og var 
orðinn leiður á að vera svona langt 
frá fjölskyldu sinni á Íslandi enda 
allt lokað meira og minna í Tromsö. 
Hann fékk að taka námið í fjarnámi 
svo hann kæmist til Íslands. 

Óskar tók með sér garn í peysuna 
að utan og prjónaði hana þá fimm 

daga sem hann var í sóttvarnarhús-
inu. Svo setti hann rennilás á peys-
una þegar hann komst í saumavél 
hjá foreldrum sínum. 

Óskar Þór stefnir á að fara 
aftur út til náms í ágúst í sumar. 
Á myndunum, sem mamma hans, 
Hrefna Ósk, tók má sjá hann í fínu 
peysunni sinni.  /MHH

FRÉTTIRFRÉTTIR

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is
Vertu vinur okkar á Facebook

Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur

Hjörleifur Árnason og Hrafn Stefánsson, nýir eigendur Polynorth á Akureyri.

Nýir eigendur hjá Polynorth á Akureyri:

Vél sem steypir kubba til 
húsbygginga væntanleg
Nýir eigendur hafa tekið við 
félaginu Polynorth við Óseyri 4 
á Akureyri. Hjörleifur Árnason, 
viðskiptafræðingur og mat-
reiðslumaður, hefur verið í fyr-
irtækjarekstri undanfarin ár, 
m.a. í veitingageiranum. Hrafn 
Stefánsson er vélfræðingur að 
mennt og hefur reynslu af plast-
framleiðslu bæði hér á landi og 
erlendis.

Félagið var stofnað árið 1987 
og hefur aðalframleiðsla þess verið 
einangrunarplast til byggingafram-

kvæmda. Nýir eigendur stefna að 
því að fjölga vörulínum, en m.a. 
hafa náðst samningar við austur-
rískt fyrirtæki um kaup á vél sem 
steypir kubba fyrir húsbyggingar. 
Polynorth verður þá eina fyrirtæk-
ið hér á landi sem framleiðir slíkar 
einingar, en þær þykja bæði þægi-
legar og einfaldar í uppsetningu, 
segir í frétt um eigendaskiptin frá 
félaginu. Jafnframt segir að þær séu 
með afburða einangrunargildi og 
hljóðvist.

Meðal þeirra verkefna sem fyr-

irtækið sinnir er viðhald á lokum 
fyrir heita potta og alls kyns áfyll-
ingar eins og í brjóstgjafapúða og 
grjónapúðasekki.

Nýjum eigendum er mikið í 
mun að halda áfram framleiðslu 
einangrunarplasts norðan heiða, en 
þannig gefst tækifæri til að viðhalda 
persónulegum tengslum við við-
skiptavini. Þá segir í tilkynningu að 
fyrirtækið sé opið fyrir hvers kyns 
hugmyndum um vörur úr frauðefni 
svo og öðrum plastefnum. 

 /MÞÞ

Nýr og afkastamikill götusóp-
ur hefur verið tekinn í notkun 
á Akureyri en honum er ætlað 
að vinna gegn svifryksmengun í 
bænum.

Götusópurinn, sem er af gerðinni 
Schmidt 660, er fyrsta flokks tæki, 
vel búinn með góðum tromlukústi, 
sjö rúmmetra safnkassa og getur 
tekið vatn inn á sig. Hliðarsópur er 
stillanlegur og getur sópað alveg upp 
að kanti sem er mikill kostur. Þá er 
sogkraftur tækisins óvenjumikill.

Sópurinn á metanbíl

Sópurinn er á metanbíl í samræmi 

við umhverfis- og samgöngustefnu 
bæjarins. Með þessu tæki er hægt 
að hreinsa göturnar á skilvirkan og 
vandaðan hátt og stuðla þannig að 
fallegra umhverfi og hreinna lofti.

Fjárfestingin er liður í aðgerðum 
Akureyrarbæjar til að stemma stigu 
við svifryksmengun sem mælist 
reglulega of mikil. Rík áhersla er 
lögð á þetta verkefni um þessar 
mundir og er meðal annars unnið 
að greiningu á efnasamsetningu og 
uppruna svifryks á Akureyri.

Vonir standa til að með samhentu 
átaki bæjarins við að hreinsa betur 
göturnar og íbúa við að draga úr 
bílaumferð og notkun nagladekkja 

megi ná góðum árangri í baráttunni 
við svifrykið.

Hafist handa við vorverkin

Götusópurinn var boðinn út síð-
asta vor og er keyptur af fyrirtæk-
inu Aflvélum ehf. fyrir 40 millj-
ónir króna. Hann kom til lands-
ins á dögunum og er nú kominn 
á götur Akureyrar þar sem hann 
verður við stífa vinnu á næstunni. 
Vorverkin eru enda að hefjast og 
einn liður í því er að hreinsa bæ-
inn og koma honum í sumarbún-
inginn. Þetta kemur fram á vefsíðu 
Akureyrarbæjar.  /MÞÞ

Nýr götusópur í baráttu við svifryk. Frá afhendingu hans, Friðrik Ingi Friðriksson, forstjóri Aflvéla, og  Andri Teitsson, 
formaður Umhverfis- og mannvirkjaráðs Akureyrarbæjar.  Mynd / Akureyrarbær

Akureyri:
Afkastamikill götusópur gegn svifryksmengun

Fór á sóttvarnarhótel og 
prjónaði lopapeysu

Óskar Þór Jónasson í nýju „COVID“ 
peysunni sinni.  Mynd / MHH

Þórður í Skógum 100 ára
„Mér líður mjög vel og hef ekki 
yfir neinu að kvarta, ég hugsa 
ekkert um það hvað ég er gamall 
eða hvað ég verð gamall, ég er 
sáttur við guð og menn og líður 
vel,“ segir Þórður Tómasson, 
fyrrverandi safnvörður í Skógum 
undir Eyjafjöllum, en hann varð 
100 ára miðvikudaginn 28. apríl. 

Þórður er fæddur og uppalinn í 
Vallnatúni í Vestur-Eyjafjallahreppi. 
Hann býr í Skógum með Guðrúnu, 
systur sinni, sem er 90 ára og Þóra 

Sigríður, systir þeirra, sem er búsett 
á Hvolsvelli, er 97 ára. Þá áttu þau 
bróður, sem dó árið 2016, þá 96 
ára en hann hét Kristinn. Þórður 
og Guðrún hafa búið í Skógum frá 
1959. Þórður hefur stundað ritstörf 
af miklu kappi síðustu ár og gefið út 
nokkrar bækur, nú síðast fyrir síðustu 
jól bókina „Hér er kominn gestur“, 
sem er bók um gesti og gangandi í 
aldanna rás. Í dag á hann handrit í 
þrjár bækur, sem hann stefnir á að 
gefa út.  /MHH

Þórður Tómasson í Skógum, sem fagnaði 100 ára afmæli sínu miðvikudaginn 
28. apríl. Oddafélagið og Skógasafn munu halda Þórði til heiðurs samkomu 
föstudaginn 30. apríl í Skógum að viðstöddum forseta Íslands.  
 Mynd / Magnús Hlynur Hreiðarsson
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JEPPADEKK

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

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

KANNAÐU ÚRVALIÐ!     VERSLUN.ARCTICTRUCKS.IS

HJÓLBARÐAVERKSTÆÐI

Öll almenn dekkjaþjónusta á staðnum.

Tímapantanir í síma 540 4900.

LANDSBANKINN. IS

Komum  
hlutunum  
á hreyfingu

Við bjóðum hagstæðar leiðir  
til að fjármagna ný og notuð  
atvinnutæki og bíla sem henta  
rekstrinum þínum.
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Bláuggatúnfiskur ratar inn í 
íslenska lögsögu í fæðugöngu 
norður á bóginn. Lengi vel var 
talið að hér væri aðeins um stöku 
flökkufiska að ræða. Í lok síðustu 
aldar kom í ljós að túnfiskur 
gengur hingað í veiðanlegu magni. 
Íslendingum hefur þó ekki tekist 
flest árin að nýta þessa auðlind svo 
nokkru nemi.

Fyrst er getið um túnfisk hér 
við land á seinni hluta 18. aldar 
en hann rak á Eyjafjallasandi. 
Eftir að botnvörpuveiðar hófust á 
Íslandsmiðum slæddust túnfiskar 
stundum í vörpuna. Einnig sáust 
túnfiskvöður bæði fyrir austan land 
og vestan á fyrri hluta 20. aldar. 

Túnfiskvaðan í Ísafjarðardjúpi

Einn merkilegasti atburður af þessu 
tagi varð þegar túnfiskur gekk inn 
í Ísafjarðardjúp í ágúst 1944. Það 
ævintýri endaði með því að sex 
túnfiskar veiddust á handfæri. 

Árni Friðriksson fiskifræðingur 
lýsir þessu atviki vel í tímaritinu 
Náttúrufræðingurinn. Bátar frá 
Ísafirði voru þá að veiða síld í 
reknet. Þeir urðu varir við túnfiska 
á sveimi kringum bátana. Fiskurinn 
sótti í síldina og át jafnóðum það 
sem losnaði úr netunum. Mikið 
virtist vera um túnfisk og var talið 
að þeir skiptu tugum eða jafnvel 
hundruðum.

Sjómennirnir brugðu á það ráð 
að reyna að veiða túnfiskinn á 
handfæri. Í lok ágúst náðist fyrsti 
fiskurinn á vélbátnum Bryndísi ÍS. 
Vó hann um 300 kíló. Næsta dag 
veiddust fjórir túnfiskar, samtals 
915 kíló, á Morgunstjörnunni ÍS. 
Bátur úr Bolungarvík veiddi svo 
einn fisk. Fiskarnir veiddust á línu 
með stórum öngli er nefndist hneif. 
Beitt var með heilli síld. 

„Meðan hneifin var að sökkva, 
beit fiskurinn á, og byrjuðu þá 
átökin. Veitti ýmsum betur fyrst í 
stað, og töpuðust fleiri fiskar, en 
veiddust, þótt þeir hefðu fest sig 
á önglinum,“ segir Árni. Fiskarnir 
hurfu fljótlega í september. 

Þetta var í fyrsta skipti sem 
túnfiskur var veiddur hér við land 
að undanskildum þeim fiskum sem 
slæðst höfðu í botnvörpu.

Tilraunaveiðar Japana

Bláuggatúnfiskur er ein verðmætasta 
fisktegund í heimi. Þegar eftirspurn 
eftir túnfiski jókst seint á 20. öld 
fóru erlend skip, sem veiddu túnfisk 
í úthafinu, að elta göngur hans 
norður að íslensku lögsögunni. 

Í framhaldi af því náðist 
samkomulag um að stundaðar 
yrðu tilraunaveiðar á túnfiski í 
íslenskri lögsögu í umsjón Haf
rannsóknastofnunar í samvinnu við 
japanska útgerð. Tilraunaveiðarnar 
stóðu yfir að hausti til frá árinu 
1996 til 2005. Þegar mest var voru 
fimm japönsk skip hér að veiðum. 
Fiskurinn var veiddur á flotlínu og 
aflinn frystur um borð. 

Veiðin gekk vel framan af. 
Aflinn varð mestur 1998, eða 
2.258 fiskar og samtals 244 tonn. 
Verulega dró úr afla um og eftir 
aldamótin. Svo fór að fá skip voru 
að veiðum árið 2005 og voru hér í 
stuttan tíma. Túnfiskurinn fékkst öll 
árin á svipuðu svæði í Suðurdjúpi, 
milli Reykjaneshryggjar og 
Færeyjahryggjar.

Fljótt flýgur fiskisagan

Velgengni Japana spurðist út 
og Íslendingar fóru að huga að 
túnfiskveiðum. Frumkvöðlar á því 
sviði voru Sveinn Rúnar Valgeirsson 
og Sævar Brynjólfsson sem gerðu út 
Byr VE. Sveinn rifjar þessa sögu upp 
í viðtali í jólablaði Fiskifrétta 2016.

Hann sagði að verkefni hefði 
vantaði fyrir Byr VE hluta úr ári 
og því var afráðið að láta breyta 
skipinu í Póllandi svo það hentaði 
til túnfiskveiða. Skipið var stækkað 
og settir í það frystiklefar sem gátu 
fryst túnfiskinn niður í 70 gráður. 
Breytingar drógust á langinn og Byr 
komst ekki á miðin fyrr en í nóvember 
1998. Þá var brostinn á stormur og 
lítið varð úr veiðum. Þetta varð til 
þess að Byr VE leitaði á önnur á 
mið. Skipið var að túnfiskveiðum 
um tíma á Rockallsvæðinu en fór 
allt suður til Kanaríeyja. 

Um miðjan febrúar 2000 hóf Byr 
veiðar í grennd við Azoreyjar og 
veiddi þar 14 tonn af túnfiski á fimm 
vikum. Samtals var túnfiskveiði 
Byrs þessi tvö ár um 120 tonn, að 
sögn Sveins Rúnars. 

Annað skip frá Vestmannaeyjum, 
línuskipið Guðni Ólafsson VE, kom 
hér við sögu. Skipið kom til Eyja um 
miðjan febrúar árið 2002 nýsmíðað 
frá Kína. Það var eitt stærsta 
og öflugasta línuskip á Norður
Atlantshafi á þeim tíma. 

Guðni Ólafsson VE var  að mörgu 
leyti hannaður með túnfiskveiðar í 
huga. Skipið hélt til túnfiskveiða í 
íslensku lögsögunni haustið 2002 en 
aflinn varð ekki mikill, tæp 1,4 tonn. 

Ísland fær kvóta

Stjórn á veiðum á bláuggatúnfiski 
í Atlantshafi heyrir undir Atlants
hafstúnfiskveiðiráðið (ICCAT). 
Ísland gerðist aðili að ICCAT 
haustið 2002. Í framhaldi af því fékk 

Ísland kvóta í þeim 
bláuggatúnfiski sem 
heldur sig í Austur
Atlantshafi. Kvótinn 
árið 2003 var 30 tonn.

Þrjú skip fengu 
heimild til að veiða 
kvótann 2003 en 
nýttu sér ekki. Þeirra 
á meðal voru Byr VE 
og Guðni Ólafsson 
VE sem voru bundnir 
í verkefnum erlendis. 
Bæði þessi skip voru 
síðan seld til útlanda. 

Kvótinn brann því inni eins og raun 
varð mörg ár eftir það. Ýmist var 
það að skip sóttu ekki um veiðileyfi 
eða þá að skip sem höfðu leyfi fóru 
ekki til veiða. 

Árið 2008 fékk ein íslensk 
útgerð heimild til að nýta kvótann 
í Miðjarðarhafi í samvinnu við 
erlenda útgerð.

Meðafli og fyrstu beinu  
veiðar af kvóta Íslands

Fátt segir síðan af túnfiskafla 
íslenskra skipa hér þar til í 
september 2011. Þá fékk togarinn 
Baldvin Njálsson GK alls 12 
túnfiska í flottrollið sem meðafla 
við makrílveiðar. Samtals veiddust 
tæp 2,4 tonn sem meðafli það ár.

Fyrsta tilraunin til að veiða kvóta 
Íslands hér heima í beinum veiðum 
var gerð árið 2012 er Stafnes KE 
fékk leyfi til veiðanna. Skipið hafði 
verið leigt um sumarið fyrir tökur á 
myndinni „The Secret Life of Walter 
Mitty“ sem Ben Stiller gerði hér á 
landi. Tafir urðu á tökum þannig að 
dráttur varð á því að skipið færi af 
stað til veiða sem var óheppilegt. 

Stafnesið náði þó að veiða 12 
túnfiska, eða tæp 2,7 tonn, í tveimur 
veiðiferðum seint í október. Að auki 
veiddust um 2,4 tonn af túnfsiki sem 
meðafli árið 2012.

Ekkert skip stundaði túnfiskveiðar 
2013 en meðaflinn var um 3,8 tonn.

Góður árangur Jóhönnu 
Gísladóttur GK

Til tíðinda dró árið 2014 þegar Vísir 
hf. í Grindavík fékk heimild til að 
veiða af túnfiskkvóta Íslands fyrir 
línuskipið Jóhönnu Gísladóttur 
GK. Mjög myndarlega var staðið 
að veiðunum og árangurinn eftir því. 

Jóhanna fékk góðan afla árið 
2014 eða 21,1 tonn. Árið 2015 veiddi 
skipið tæp 27 tonn. Bakslag varð svo 

árið 2016. Þá var aflinn aðeins um 
3 tonn. Túnfiskurinn var unninn í 
Grindavík. Hann var skorinn eftir 
kúnstarinnar reglum og sendur 
ísaður í flugi á uppboðsmarkað í 
Japan .

Á árunum 2017 til 2020 var 
kvótanum úthlutað til Vísis en 
engar beinar veiðar urðu þá og lítill 
meðafli fékkst við makrílveiðar. Í 
viðtali við Morgunblaðið sagði Pétur 
H. Pálsson, framkvæmdastjóri Vísis, 
að veiðarnar hefðu að mörgu leyti 
gengið ágætlega en gáfu ekki mikið 
af sér. Því hefði þeim verið hætt. 

Þess má geta að Páll Jóhann 
Pálsson, bróðir Péturs, fór einn 
mánuð með Japönum á veiðar á 
túnfiski í íslenskri lögsögu. Hann 
tók upp myndband sem sýndi 
ítarlega veiðar og meðferð aflans 
og skráði niður allt sem máli skipti. 
Þessi vitneskja varð grunnurinn að 
þeirri þekkingu sem Íslendingar 
höfðu síðar við tilraunir sínar til 
túnfiskveiða. 

Meðafli við makrílveiðar var 
töluverður árin 2014 og 2015, eða 
um 7,4 tonn og um 10,5 tonn. Árið 
2015 var heildarveiðin um 37,4 tonn 
og var það í fyrsta sinn sem kvóti 
Íslands var fullnýttur. Heildarveiði 
Íslendinga á túnfiski hér á árunum 
2003 til 2020 er rúm 84 tonn, þar af 
tæp 54 tonn í beinum veiðum.

Aldrei meiri kvóti

Túnfiskkvóti Íslands hefur aukist 
seinni árin. Hann var kominn í 147 
tonn árið 2019 og 180 tonn árið 
2020. Hlutur Íslands í veiðum á 
bláuggatúnfiski árið 2021 er 225 
tonn. Kvóti okkar hefur því aldrei 
verið meiri en í ár. Áætlað var að 
taka frá 10 tonn vegna hugsanlegs 
meðafla en 215 tonnum yrði 
ráðstafað til tveggja skipa. Auglýst 
var eftir umsóknum um veiðileyfi 
en engin útgerð sótti um. 

Þekking á veiðum, vinnslu og 
söluferli er til staðar en ýmislegt er 
okkur öndvert. Glugginn til veiðanna 
er þröngur, fiskurinn er ekki nógu 
feitur í ágúst, þegar veiðar mega 
hefjast, og því verðminni. Í október 
má búast við að veður geti hamlað 
veiðum. Flutningur á ferskum 
fiski til Japans er kostnaðarsamur 
og Íslendingar eiga ekki lengur 
sérútbúin frystiskip sem nauðsynleg 
eru til að vinna fiskinn um borð. 
Loks hefur dregið úr eftirspurn og 
verð lækkað vegna Covid19 og það 
gerir væntanlega útslagið.

Kjartan Stefánsson
kjartanst@simnet.is Það er heiðlóan sem er sigur

vegari kosninga um tit ilinn 
Fugl ársins 2021. Hún flaug 
beint á toppinn í atkvæða
greiðslunni og sigraði með 
glæsibrag þar sem hún fékk 
bæði flest atkvæði sem 1. val 
kjósenda  og var einnig með 
flest atkvæði samanlagt sem 
1.5. val. Himbriminn veitti 
henni harða keppni. Alls bárust 
2.054 atkvæði og stóð valið um 
20 fugla. Velja mátti 5 fugla og 
raða þeim í sæti 15. 

Það er Fuglavernd sem 
stendur að baki kosningu á 
Fugli ársins en stefnt er að því 
að hún verði árlegur viðburður 
héðan í frá enda voru viðtökurnar 
frábærar. Keppnin er  haldin í 
þeim tilgangi að vekja athygli á 
fuglum og þeim ógnum sem að 
þeim steðja, þar á meðal röskun 
búsvæða og loftslagsbreytingar. 
Í hópi fugla sem voru keppendur 
um titilinn Fugl ársins og eru í 
miklum vanda á Íslandi eru lundi, 
kría og sendlingur.

Staða heiðlóunnar á Íslandi er 
þó góð og telst stofninn vera hátt í 
400 þúsund pör. Hún er algengur 
og útbreiddur varpfugl og Ísland 
er mjög mikilvægt búsvæði fyrir 
heiðlóuna því að um þriðjungur 
allra heiðlóa í heiminum verpur 
hér á landi. Heiðlóan er farfugl 
og flýgur á haustin til Vestur
Evrópu, aðallega Írlands, en 
einnig til Frakklands, Spánar, 
Portúgals og Marokkó, þar sem 
hún dvelur við strendur og árósa.

Titillinn Fugl ársins 2021 
er enn ein fjöður í hatt heiðló
unnar, sem einnig sigraði Bird 
Eurovisionkeppnina árið 2002 
með fögrum söng sínum. Heiðlóan 
er gjarnan kölluð vorboðinn 
ljúfi og skipar sérstakan sess í 
hugum landsmanna sem tákn 
vorkomunnar og er fréttum 
af fyrstu komu heiðlóunnar á 
hverju vori ákaft fagnað. Um 
hana hafa einnig löngum verið 
ort og kveðin rómantísk ljóð.

Sé ég gróa og grænka kvist
grynnist snjóatakið
vorið hló er heyrði ég fyrst
hlýja lóukvakið

Lóuvísur 1929, 
Stefán Vagnsson

,,Lóan er hið eina sanna sam
einingartákn þjóðarinnar,“ 
sagði Guðrún Jónsdóttir, tals
kona lóunnar, og var á því að 
landsmenn ættu að sameinast um 
að kjósa hana fugl ársins til að 
kveða burt kóf og leiðindi síðasta 
vetrar og það hafa þeir nú gert.

Fuglavernd óskar heiðlóunni 
til hamingju með titilinn Fugl 
ársins 2021 og vonar að sumarið 
verði henni og hennar fiðruðu 
bræðrum og systrum gjöfult og 
gott.

Fuglar í 10 efstu sætum í kosn
ingum um Fugl ársins 2021:

1. Heiðlóa
2. Himbrimi
3. Rjúpa
4. Hrafn
5. Maríuerla
6. Kría
7. Hrossagaukur
8. Lundi
9. Svartþröstur

10. Músarrindill

STEKKUR STEKKUR NYTJAR HAFSINSNYTJAR HAFSINS

Heiðlóan er Fugl 
ársins 2021

Heiðlóa.  Mynd / Jakob Sigurðsson

Túnfiskveiðar Íslendinga hafa gengið heldur brösuglega:

Kvótinn aldrei meiri en í ár 
en enginn sótti um veiðileyfi

Túnfiskur skorinn í Grindavík og undirbúinn til flutnings til Japans.  Mynd / Jón Steinar Sæmundsson

Túnfiskur tekinn um borð í Jóhönnu Gísladóttur GK. 
 Mynd / Sævar Hólm
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Opið fyrir umsóknir fyrir skóla- 
árið 2021–2022. Nánari upplýsingar 
er að finna á www.lydflat.is

lýðskólinn

á

flateyri

Sushi og safaríkar steikur
Túnfiskur er sælkerafæða. Hann 
er ómissandi í sushi-rétti og safa-
ríkar steikur sem gefa nauta-
kjöti lítt eftir. Vel að merkja er 
hér ekki verið að tala um allar 
túnfisktegundir, heldur eingöngu 
bláuggatúnfisk. Aðrar túnfisk-
tegundir enda helst í dós.

Nokkrar tegundir túnfiska finn-
ast í heiminum. Sá túnfiskur sem 
veiðist mest af nefnist randatún-
fiskur (skipjack). Afli hans nam 
um 3 milljónum tonna árið 2018. 
Var hann jafnframt í þriðja sæti yfir 
mest veiddu fisktegundir heims það 
ár. Næstur í röðinni er guluggatún-
fiskur með 1,5 milljónir tonna. Þar 
á eftir koma glápari (bigeye) og guli 
túnfiskur (albacore).

Lestina rekur bláuggatúnfisk-
ur. Samanlagður afli hans í öllum 
heimshöfum var aðeins rúm 68 þús-
und tonn árið 2018, eða um 1,3% af 
heildartúnfiskveiðinni. Þess má geta 
að talsvert er framleitt af bláugga-
túnfiski í áframeldi, í Miðjarðarhafi 
og víðar, sem bætist við framboðið. 

Heildarveiði túnfiska nam 5,2 
milljónum tonna árið 2018 og afla-
verðmæti var 11,7 milljarðar dollar-
ar, um 1.500 milljarðar íslenskra 
króna. Að minnsta kosti þrír fjórði 
hluti af túnfiskafla heimsins er 
unnið sem lagmeti. 

Bláuggatúnfiskur er glæsileg 
skepna. Hann er með stærstu bein-
fiskum og getur orðið allt að 3,3 
metrar að lengd og 725 kíló að 
þyngd. Hann er með spretthörðustu 
fiskum og nær allt að 80 kílómetra 
sundhraða á klukkustund. 

Bláuggatúnfiskur er gríðarlega 
verðmætur fiskur. Á uppboði á 
fiskmarkaði í Tokyo fyrir Covid 
gat ferskur túnfiskur verið seldur 
á 10 þúsund krónur á kílóið, en 
verð hans var og er breytilegt og 
veltur það á framboði og eftir-
spurn og gæðum fisksins.  

Talað er um þrjá megin-
stofna bláuggatúnfisks en þeir 
eru í Atlantshafi, Kyrrahafi 
og Suðurhöfum. Atlantshafs 
bláuggatúnfiski er skipt í tvær 
stjórnunareiningar, austur og 
vesturstofn. Einhver samgangur 
er á milli þessara stofna. 

Austur-Atlantshafs bláugga-
túnfiskur hrygnir í Miðjarðarhafi 
en fer á fæðuslóðir allt frá Vestur-
Afríku norður í Noregshaf og 
til Íslands. Túnfiskur hefur 

verið mikilvægur nytjafiskur í 
Miðjarðarhafi frá því í fornöld. 
Aðal fiskveiðiþjóðirnar eru 
Spánn, Frakkland og Ítalía. 

Austur-Atlantshafs bláugga-
túnfiskur var lengi vel ofveiddur. 
Áætlað er að aflinn hafi verið 50 
til 60 þúsund tonn á ári 1996 til 
2007, rúmlega tvöfalt meiri en 
útgefinn kvóti. Vísindamenn ótt-
uðust að stofninn myndi hrynja. 
Kvótinn var skorinn niður og 
eftirlit hert. Aflinn fór niður í 
11 til 12 þúsund tonn á ári. Á 
síðustu árum hefur stofninn náð 
sér töluvert á strik í kjölfar áætl-
unar um uppbyggingu á vegum 
Atlantshafstúnfiskveiðiráðsins. 
Kvótinn er nú kominn í 36 þús-
und tonn á ári.

  /KS

Túnfiskur á uppboðsmarkaði í Japan.

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

RANDEX - VAGNAR
AF VÖNDUÐUSTU GERÐ

Gerðu kröfur - hafðu samband við Snorra Árnason
í síma 590 5130 og kynntu þér þína möguleika

• Við bjóðum margar stærðir og útfærslur af RANDEX vögnum
• Hardox 450 stál með allt að 80% meiri endingu

• Hagstætt verð

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300

H
eim

ild: Prentm
iðlakönnun G

allup. K
önnunartím

i okt. - des. 2020.

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

36,2% fólks á 
landsbyggðinni 
les Bændablaðið

Hvar auglýsir þú?

36,2%

Lestur Bændablaðsins 
á landsbyggðinni

Lestur Bændablaðsins 
á höfuðborgarsvæðinu

17,8% 24,3%

Lestur landsmanna á 
Bændablaðinu

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

Lestur Bændablaðsins

Hafðu samband



Bændablaðið | Fimmtudagur 29. apríl 202118

LANDSJÁLANDSJÁ

Sú myndlíking að best sé að éta fíl 
bita fyrir bita hefur löngum þótt 
góð áminning um það hvernig 
eigi að ráðast í stór verkefni. 
Bókstaflega tekið er þetta tæpast 
pólitískt kórrétt á okkar dögum. 
Ráðlegging Franz frá Assísi sömu 
merkingar er á hinn bóginn sígild 
og stenst tímans tönn: Gerðu 
fyrst það sem er nauðsynlegt, 
síðan það sem er mögulegt og 
áður en varir ertu tekinn að gera 
hið ómögulega.

Stærsta hagsmunamálið
næstu ár

Flest þekkjum við, sem höfum 
starfað við landbúnað, hversu 
mikill árangur hefur náðst í að 
bæta framleiðsluhætti síðustu 
ár og áratugi. Tækninýjungar í 
heyverkun, áburðargjöf, fóðrun og 
kynbótum. Allt leggst á eitt til þess 
að gera þetta meira úr minna. Þó að 
það hafi ekki verið sérstakt takmark 
fyrr en mjög nýlega að draga úr 
kolefnisspori matvæla á Íslandi þá 
hefur það gerst samhliða því að 
bændur auka framleiðni sína. Hluti 
af árangrinum hefur náðst vegna 
þess að bændur hafa þekkt hverjar 
afurðir sinna skepna og túna eru. 
Þar af leiðandi geta þeir séð hvort 
þeir eru að ná árangri frá ári til árs. 

Minnkun milli áranna  
2018 og 2019

Losun gróðurhúsalofttegunda 
frá landbúnaði hefur farið 
minnkandi síðustu ár. Samkvæmt 
nýjustu tölum sem skilað var til 
Loftslagssamnings Sameinuðu 
þjóðanna dróst losun frá landbúnaði 
saman  um 2,1% milli áranna 2018 
og 2019. Landnýting og breyting 
á henni eru ekki  með í þessum 
tölum. Þessar breytur eru hafðar 
sér vegna þess hversu mikil óvissa 
er um umfang þeirrar losunar á 
alþjóðavísu. Óvissan hér á landi 
er einnig veruleg. Alþjóðlegar 
skuldbindingar okkar snúast um 
að losun vegna landnýtingar aukist 
ekki miðað við viðmiðunarár. 
Mikilvægt er að draga úr þessari 
óvissu svo að hægt sé að ná árangri 
á þessu sviði líka.

Til þess að landbúnaðurinn 
nái markmiðum sínum um 
kolefnishlutleysi á næstu 20 árum 
þarf að vinna hratt. Þessi fíll verður 
ekki gleyptur í einum munnbita. Í 
stað þess þarf að finna þá strauma 
losunar sem ódýrast er að minnka 
og ráðast á þá fyrst. Sé það ekki gert 
er hætt við því að annað tveggja 
gerist,  afkoma bænda skerðist eða 
matvælaverð hækki. Og næsta víst 
er að náist ekki mikill árangur er 
hætta á því að pólitíkusar reyni 
að slá sig til riddara með „hókus 
pókus“! 

Simsalabimm í  
vændum hjá Dönum

Slík töfralausn er nú í uppsiglingu 
hjá Dönum. Stjórnvöld þar kynntu 
nýlega hugmyndir sínar um að 
leggja kolefnisskatt á losun frá 
landbúnaði. Skattheimtan á ekki 

að verða neitt smáræði, um það 
bil 25 þúsund krónur á hvert 
tonn kolefnisígilda. Hún myndi 
gjörbreyta dönskum landbúnaði sem 
byggir að mestu leyti á útflutningi. 
Dönsk landbúnaðarframleiðsla yrði 
ekki samkeppnishæf og því munu 
sveitir Jótlands, Fjóns og Sjálands 
verða fátækari sem því nemur. 
Þetta kalla ég „simsalabimm“ því 
að framleiðslan mun sennilegast 
flytjast til landa þar sem skattheimta 
af þessu tagi er ekki til staðar. Því 
gæti heildarniðurstaðan orðið sú 
að losun gróðurhúsalofttegunda 
ykist. Danir eru drengir góðir, 
eins og Benedikt Gröndal sagði í 
Heljarslóðarorrustu, en þeir munu 
örugglega kaupa sínar pylsur og 
beikon frá Þýskalandi og Svíþjóð 
– af því að það verður ódýrara en 
að kaupa danskt kjöt. 

Mæla þarf árangur 
niður á hvert bú

Sem betur fer þá eru fyrir hendi 
lausnir til að draga úr losun. Efni 
eru þegar tiltæk hér á landi til að 
draga úr losun frá hauggeymslum, 
iðragerjun og jafnvel úr losun 
hláturgass vegna áburðarnotkunar. 
En þar komum við aftur að 
bókhaldinu. Í dag er ekki nein 
leið til þess að mæla útblástur 
niður á hvert bú nema með ærnum 
tilkostnaði. Slíkt verður að vera 
hægt svo unnt sé fyrir einstaka 
bændur að sýna fram á árangur. 
Með því móti væri einnig mögulegt 
að laga losunarbókhaldið að 
raunveruleikanum hverju sinni. 
Eins og er byggir það að mestu 
leyti á töflugildum og magntölum 
um fjölda búfjár og tonn af 
áburði. Þær tölur gefa sennilega 
rétta stærðargráðu en til þess 
að forgangsraða aðgerðum og 
til þess að árangur sjáist svart á 
hvítu í loftslagsbókhaldinu þarf 
umbætur á þessu sviði. Ef að 
kúabóndinn vissi bara að kýrnar 
mjólkuðu 1000-10.000 lítra á ári 
væri erfitt að velja þær leiðir sem 
hagkvæmastar væru við að auka 
nytina!

Betlimunkurinn frá Assisi 
sem uppi var á þeim árum þegar 
við Íslendingar hófum að skrifa 
handritin, sem komu heim frá 
Danmörku fyrir 50 árum, var með 
þetta allt á hreinu: Með því að 
gera það sem er nauðsynlegt og 
mögulegt verður ekkert ómögulegt.

Kári Gautason,
sérfræðingur hjá BÍ

Ekkert er ómögulegt

Kári Gautason.

Mynd 1. Losun frá landbúnaði skv. loftslagsbókhaldi Íslands til UNFCCC 
árin 1990-2019. Tölur um framleiðslu landbúnaðarafurða frá Hagstofu 
Íslands.
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Skeifudagur. Allir nemendur ásamt Randi Holaker reiðkennara og Eyjólfi Kristni Örnólfssyni brautarstjóra.

Skeifudeginum á Hvanneyri streymt 
á vefnum vegna COVID-19
Skeifudagurinn var haldinn hátíð
legur í ár en vegna samkomu tak
mark ana var honum streymt á 
vefnum. Skeifu dagurinn á sér 
langa sögu en Morgunblaðs
skeifan var fyrst veitt við skólaslit 
Bændaskólans á Hvanneyri þann 
4. maí 1957. Vildi Morgunblaðið 
með þessu framtaki sýna hug sinn 
til þessarar fornu og fögru íþrótt
ar, hestamennskunnar.

Skeifudagurinn er sannkölluð 
uppskeruhátíð nemenda í reið-
mennskuáföngum skólans og 
sýna nemendur afrakstur vetrar-
ins á tamningu og þjálfun tveggja 
hrossa. Þá eru veitt þar verðlaun 
auk Morgunblaðsskeifunnar, 
Gunnarsbikarinn, sem fer til þess 
nemanda sem fær hæstu einkunn 
í fjórgangskeppni, ásetuverð-
laun Félags tamningamanna, 
Framfara verðlaun Reynis. 
Morgunblaðskeifan fer til þess 
nemanda sem hlýtur hæstu meðal-
einkunn úr verklegum reiðmennsku-
prófum. Morgunblaðsskeifan hefur 
verið veitt árlega síðan 1957, en 
mikill heiður þykir að hljóta 
Skeifuna og hafa sumir handhafar 
hennar seinna meir orðið einhverjir 
ástsælustu hestamenn landsins.

Dagurinn hófst með opnunar-
atriði þar sem nemendur ásamt 
kennara sínum, Randi Holaker, 
riðu fánareið og síðan flutti Eyjólfur 
Kristinn Örnólfsson, brautarstjóri 
búfræðibrautar, ávarp. Þá sýndu 
nemendur trippin sem þau hafa 
tamið í vetur. Að lokinni þeirri sýn-
ingu var keppt um Gunnarsbikar 
þar sem nemendur riðu reiðhrossum 
sínum í fjórgangskeppni. Að lokinni 
þeirri keppni flutti formaður Grana, 
Steindóra Ólöf Haraldsdóttir, 
ávarp og voru svo veitt verð-
laun dagsins. Þau veittu Randi 
Holaker reið kennari og Eyjólfur 
Kristinn Örnólfsson brautarstjóri. 
Dagskránni lauk svo með ávarpi 
Ragnheiðar I. Þórarinsdóttur rekt-
ors. Þulur var Þráinn Ingólfsson. 

Morgunblaðsskeifan

Morgunblaðsskeifan var fyrst 
veitt við skólaslit Bændaskólans 
á Hvanneyri 4. maí 1957. Vildi 
Morgunblaðið með þessu framtaki 
sýna hug sinn til þessarar fornu 

og fögru íþróttar, hestamennsk-
unnar. Morgunblaðsskeifan nú er 
veitt þeim nemanda sem náð hefur 
bestum samanlögðum árangri 
í frumtamningaprófi og í reið-
mennskuhluta knapamerkis III.

1. sæti: Laufey Rún Sveinsdóttir 
með einkunnina 9,1

2. sæti: Steindóra Ólöf 
Haraldsdóttir með einkunnina 
8,9

3. sæti: Helga Rún Jóhannsdóttir 
með einkunnina 8,5

4. sæti: Elínborg Árnadóttir með 
einkunnina 8,4

5. sæti: Björn Ingi Ólafsson með 
einkunnina 8,3

Gunnarsbikar

Gunnarsbikarinn sem hefur verið 
veittur síðan 2008 og er gefinn af 

Laufey Rún Sveinsdóttir hlaut Morgunblaðsskeifuna 2021, með einkunnina 9,1. 

Helga Rún Jóhannsdóttir hlaut Gunnarsbikarinn 2021. Bikarinn er gefinn 
af Bændasamtökum Íslands til minningar um Gunnar Bjarnason, fyrrum 
hrossaræktarráðunaut og kennara á Hvanneyri.

Elínborg Árnadóttir hlaut Eiðfaxabikarinn fyrir bestu einkunn í bóklegum 
áfanga.
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Bændasamtökum Íslands til minn
ingar um Gunnar Bjarnason, fyrrum 
hrossaræktarráðunaut og kennara 
á Hvanneyri. Gunnar sýndi mikið 
frumkvæði í starfi sínu sem reið
kennari og var fyrstur til að kenna 
nemendum sínum að temja hesta 
sér til reiðar. Hefur slík kennsla 
haldist nær óslitin síðan. Úrslit 
voru þessi:

1. sæti: Helga Rún Jóhannsdóttir
2. sæti: Steindóra Ólöf Haralds

dóttir
3. sæti :  Sverrir  Geir 

Guðmundsson
4. sæti: Laufey Rún Sveinsdóttir
5. sæti: Elínborg Árnadóttir
6. sæti: Björn Ingi Ólafsson 

Eiðfaxabikarinn

Eiðfaxabikarinn hefur verið veittur 
síðan 1978. Hann er veittur þeim 
nemanda sem hlýtur bestu einkunn 
í bóklegum áfanga og hlaut hann í 
ár Elínborg Árnadóttir.

Ásetuverðlaun FT

Félag tamningamanna hefur veitt 
ásetuverðlaun frá árinu 1971 og 
hlýtur þau sá nemandi sem þykir 
sitja hest sinn best. Ásetan skal 
vera falleg og notuð til að stjórna 
hestinum. Þau hlaut Steindóra Ólöf 
Haraldsdóttir.

Framfarabikar Reynis

Verðlaunin hafa verið veitt síðan 
2013 þeim nemanda sem hefur sýnt 
hvað mestan áhuga, ástundun og 
tekið hvað mestum framförum í 
reiðmennsku II, sem saman stendur 

af knapamerki III og frumtamn
ingaráfanga. Þessi bikar er gjöf 

Hestamannafélagsins Grana til 
minningar um Reyni Aðalsteinsson 

og alla þá frábæru hluti sem 
hann gerði fyrir hestamennsku á 

Hvanneyri og víðar. Verðlaunin í 
ár hlaut Björn Ingi Ólafsson. /HKr.

SMIÐJUVEGI 7      200 KÓPAVOGI      SÍMI 54 54 300      ISPAN.IS 
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Verðlaunahafar frá vinstri: Björn Ingi, Elínborg, Helga Rún, Steindóra Ólöf og Laufey Rún.Steindóra Ólöf Haraldsdóttir hlaut ásetuverðlaun Félags tamingamanna. 

Norðurþing:
Njóta ekki lækkunar 
vatnsgjalds
Kostnaður við meðhöndlun 
úrgangsmála hefur aukist gríðar-
lega og er ein af ráðstöfunum 
meirihluta Norðurþings til að 
mæta honum að lækka vatns-
gjald sem innheimt er með fast-
eignagjöldum. Heildarupphæð 
lækkunarinnar nam um 18 millj-
ónum króna, tekjur Orkuveitu 
Húsavíkur ohf. lækkuðu því sem 
því nemur. 

Hjálmar Bogi Hafliðason óskaði 
eftir því á fundi skipulags og fram
væmdaráðs Norðurþings á dögun
um að umræða yrði um lækkun 
vatnsgjalds og gjaldskrá sorpgjalda. 

Málum er þannig háttað í 
Norðurþingi að aðeins hluti íbúa 
sveitarfélagsins nýtur afsláttar
ins. Í hinum dreifðu byggðum eru 
íbúar í mörgum tilfellum með eigin 
vatnsveitu sem hefur ekki kallað á 
fjárfestingar eða viðhald af hálfu 
sveitarfélagsins.

Þessir aðilar njóta því ekki 
ávinning af áðurnefndri lækkunar
aðgerð og greiða þar af leiðandi 
hækkun sorpgjalda í mun meira 
mæli en aðrir íbúar sveitarfélagsins. 
Óskað er eftir aðgerðum fyrir þessa 
aðila með tilliti til jafnræðisreglu 
stjórnsýslulaga.

Byggðarráð fól sveitarstjóra að 
taka saman minnisblað um málið 
og leggja fram á næsta fundi. /MÞÞ
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Samkvæmt fyrirliggjandi 
opinberum tölum hefur sauðfé 
ekki verið færra á Íslandi í 160 
ár, eða síðan 1861 þegar talsverð 
fækkun varð vegna fjárkláða og 
stofninn fór niður í 327.000. Í 
öðrum búfjárstofnum hafa ekki 
orðið miklar sveiflur ef alifuglar 
eru undanskildir, þar hefur orðið 
gríðarleg aukning í stofninum.

Þó eftir sé að staðfesta 
sumar tölur atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins um 
búfé landsmanna samkvæmt 
endanlegum skýrslum þá liggur 
heildarmyndin samt nokkuð ljós 
fyrir.  

Alifuglarækt hefur lengst 
af á síðustu 40 árum verið 
umfangsminni en sauðfjárræktin. 
Árið 1981 voru hér samkvæmt 
Mælaborði landbúnaðarins 416.799 
varphænsni og holda hænsni 
samanlagt. Auk þess voru 1.363 
endur. Alifuglarækt fór vaxandi til 
1985 þegar stofninn taldist vera 
584.904 fuglar. Þá var sauðfé til 
samanburðar 710.190.

Alifuglaræktin var í  
mestri lægð 2001

Frá 1985 til 2001 fór alifuglarækt 
hrakandi þó með tveim uppsveiflum, 
þ.e. 1990 og 1999, en  var samt 
langt undir sauðfjárfjöldanum. 
Neðst fór alifuglaræktin í 207.102 
fugla á árinu 2001, en fór síðan 
hratt stígandi fram til 2007 þegar 
alifuglaræktin fór í fyrsta sinn fram 
úr sauðfjárræktinni. Þá töldust 
alifuglar í landinu vera 469.682, 
en sauðfé 456.007. Eftir þetta varð 
hökt á alifuglaræktinni fram til 
2015 þegar stofninn  taldist vera 
249.044 fuglar. 

Alifuglastofninn
tók risastökk 2016

Á árinu 2016 varð gríðarlegt 
stökk og á einu ári stækkaði 
alifuglastofninn um 793.424 fugla 
og fór upp í  1.042.468. Það sama 
ár taldist sauðfjárstofninn vera 
476.647 skepnur. Þetta er aukning 
upp á rúm 318,5%. 

Sauðfjárstofninn ekki hálf-
drættingur á við alifugla stofninn.

Á árinu 2020 var 
sauðfjárstofninn ekki einu sinni 
hálfdrættingur á við alifuglana 
eða 400.724 og munurinn því 
440.118. Sauðfjárbændur í landinu 
eru samkvæmt opinberum tölum 
samtals 2.127, en alifuglaeigendur 
201. 

Ekki er ljóst hvað olli þessari 
miklu uppsveiflu í tölum varðandi 
alifuglaeldið árið 2016, hvort 
um er að ræða hreina aukningu í 
ræktun, eða sambland af því og 
breyttri aðferðarfærði við talningu. 
Allavega er þetta langmesti fjöldi 
alifugla sem sést hefur í opinberum 
tölum hérlendis og hefur hvorki 
fyrr né síðar farið yfir eina milljón 
fugla. Síðan hefur þetta sveiflast 

nokkuð milli ára og rokkað frá um 
840.000 til 970.000.

Mikil aukning í alifuglarækt 
virðist endurspegla þær miklu 
breytingar sem hafa verið að 
eiga sér stað á neysluvenjum 
landsmanna líkt og hjá íbúum 
fjölmargra vestrænna landa. 
Þar hefur kjúklingakjöt verið að 
ná hæstu hæðum í vinsældum 
á kostnað annarra kjöttegunda. 
Þannig nam sala á alifuglakjöti 
frá afurðastöðvum 2020 um 9.038 
tonnum eða svipað og framleiðslan. 
Hins vegar nam salan á kindakjöti 
„ekki nema“ rúmum 6.204 tonnum 
á meðan framleiðslan nam tæpum 
9.477 tonnum. Salan á kindakjötinu 
var því ekki „nema“ um 65% af 
framleiðslunni og var salan á 
þessari kjöttegund 2.834 tonnum 
minni en af alifuglakjöti. Það þýðir 
að kindakjötssalan nam tæplega 
69% af alifuglakjötssölunni. 

Mikil áskorun og tækifæri  
fyrir sauðfjárræktina

Þótt mörgum finnist þessi staða 
nokkuð döpur fyrir sauðfjárræktina, 
má líka líta á það sem mikla áskorun 
og tækifæri fyrir vöruþróun í 
sauðfjárafurðum. Sauðfjárbændur 
hafa heldur ekki verið þekktir 
fyrir uppgjöf í gegnum tíðina og 
hljóta að skoða gaumgæfilega þau 
tækifæri sem í stöðunni geta falist. 
Reyndar hefur verið markviss vinna 
í gangi varðandi þann þátt, t.d. í 
gegnum Icelandic lamb, en þar 
hafa menn ekki síst verið að horfa 
á gæðamálin.  

Svínakjötið vinnur á

Þá seldist frá afurðastöðvum á 
síðasta ári meira svínakjöt en 
framleitt var það ár, eða rúm 
6.819 tonn, en framleidd voru 
6.812 tonn. Mismunurinn skýrist 
væntanlega af sölu birgða. Salan 
á svínakjötinu var því 615 tonnum 
meiri en af kindakjöti. Íslensk 
svínakjötsframleiðsla virðist því 
njóta vinsælda almennings og það 
mun örugglega ekki minnka eftir 
því sem búin verða sjálfbærari 
um framleiðslu á eigin fóðri. 
Flestir voru svínabændur árið 

1988, eða 124 talsins, en nú eru 
14 ræktendur í landinu samkvæmt 
tölum Mælaborðs landbúnaðarins. 

Eitthvað skrítin tölfræði  
um kalkúnaeldi

Á síðasta ári, 2020, var alifugla-
stofninn talinn vera 840.842 fuglar. 
Setja verður spurningarmerki við 
þær tölur þar sem fullorðnir kalkúnar 
eru þar einungis sagðir sjö talsins, 
eða sami fjöldi og 2019, en þeir voru 
aðeins 3 árið 2018. Samt voru sagðir 
vera 1.113 fullorðnir kalkúnar árið 
2016. 

Sem kunnugt er hefur talsvert 
verið ræktað af kalkúnum hérlendis. 
Ekkert lát hefur heldur verið á 
kalkúnakjötsneyslunni undanfarin 
ár, eins og fólk þekkir vel í kringum 
hina aðfluttu þakkargjörðarhátíð 
og einnig um jól og áramót. Það 
ætti því að koma fram í talningu 
ekki síður en holdahænsni. Á 
síðasta ári voru framleidd rétt 
tæp 310 tonn af kalkúnakjöti 
samkvæmt tölum atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytis og fór allt 
það kjöt í sölu frá afurðastöðvum. 
Þetta hefur varla sprottið upp af sjö 
fullorðnum fuglum. Það varð lítils 
háttar samdráttur í sölu kalkúnakjöts 
frá 2019, eða um 2,7%, sem skýrist 
væntanlega af COVID-19 og hruni 
í ferðaþjónustu. 

Nautgriparæktin í þriðja sæti

Nautgriparæktin er í þriðja sæti að 
umfangi í íslenskum landbúnaði 
hvað fjölda gripa varðar. Þar voru 
80.625 gripir á síðasta ári. Hefur 
talan haldist nokkuð stöðug fyrir 
ofan 80.000 síðan 2016 og eru 
nautgripabændur nú sagðir vera 
747 talsins. 

Þar hefur holdakúm verið að 
fjölga á kostnað mjólkurkúa. Þannig 
voru 3.295 holdakýr 2020, en 2.891 
árið 2019. Mjólkurkýr voru aftur á 
móti 2.617 árið 2020, en 2617 árið 
2019. Flestar voru mjólkurkýrnar þó 
árið 2015, eða 27.441, en þá voru 
2.049 holdakýr í landinu.  

Af nautgripakjöti voru framleidd 
4.652 tonn árið 2020, eða 3,6 % minni 
en árið 2019. Salan á nautakjöti frá 
afurðastöðvum var mjög svipuð, eða 

um 6.667 tonn og þar hafa menn 
eitthvað verið að ganga á birgðir 
frá fyrra ári þó um 3,1% samdráttur 
hafi verið í sölu frá 2019.  Líkt 
og í kindakjötsframleiðslunni 
felast áskoranir í stöðunni í 
nautgripakjötsframleiðslunni. Í 
gegnum Landssamband kúabænda 
hefur sú áskorun reyndar verið tekin 
mjög alvarlega með sérstakri áherslu 
á gæðamálin. 

Flöktandi tölur um  
hrossaeign landsmanna

Hrossaræktin í landinu er sú 
búgrein sem hefur verið að skila 
einna undarlegustu tölunum í 
mörg ár. Erfitt hefur reynst að fá 
áreiðanlegar tölur um fjölda hrossa 
í landinu frá því eftirfylgni var 
hætt af hálfu forðagæslumanna. 
Starfsfólk Búnaðarstofu sem 
síðar fluttist búferlum til MAST 
og þaðan til atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytis, hefur reynt 
sitt besta til að móta utan um þessa 
grein skráningarkerfi sem byggir 
á mörgum þáttum. Eigi að síður 
heyrast enn fullyrðingar um að 
tölfræðin geti ekki staðist. Er þetta 
bagalegt á tímum þegar útflutningur 
hrossa hefur aldrei gengið betur.

Tveggja tuga þúsunda  
sveifla á milli ára

Á árunum 1990 til 2009 fór fjöldi 
hrossa aldrei undir 70 þúsund undir 
vökulum augum forðagæslumanna. 
Flest voru þau talin árið 1996, eða 
80.595. Árið 2009 var fjöldinn 
talinn vera 77.291 hross, en hrundi 
skyndilega niður í 55.781 árið 2010 
af einhverjum undarlegum ástæðum. 
Ekki kom það fram í aukningu á 
hrossakjöti á markaðnum, sem nam 
21.510 hrossum. 

Áfram stórar sveiflur í  
opinberri skráningu hrossa

Frá 2010 hefur talan um fjölda 
hrossa alltaf þótt tortryggileg, en á 
árinu 2014 tók talan óvæntan kipp 
úr 52.467 í 67.997 hross, eða um 
15.530 hross.  Talan féll svo niður í 
64.816 hross árið 2017, 53.453 hross 
árið 2018 og jókst svo á ný upp í 

55.230 hross árið 2019. Á síðasta 
ári voru hrossin svo talin  58.362 og 
hrossaeigendur voru samtals 3.463. 

Reynt að ná fram rauntölum

Ýmislegt hefur þó verið gert til að 
reyna að fá fram raunverulegri tölu 
um fjölda hrossa í landinu, eins og 
að hreinsa út af skrá dauð hross og 
skrá fædd folöld. Svo virðist sem 
bættar aðferðir séu að skila meiri 
nákvæmni, þó eflaust vanti enn 
eitthvað upp á að nákvæm rauntala 
fáist um fjölda hrossa í landinu.  

Bjartara yfir 
loðdýrabúskapnum eftir  
hrun á heimsmarkaði

Loðdýrabúskapur hefur verið æði 
sveiflukenndur og átt mjög undir 
högg að sækja undanfarin ár. Þar 
hefur orðið veruleg fækkun búa í 
kjölfar hruns á heimsmarkaði. Nú eru 
ekki eftir nema 10 loðdýrabændur 
á Íslandi. Aðeins hefur rofað til 
með hækkun skinnaverðs á síðasta 
uppboði í Kaupmannahöfn. Þannig 
stendur verðið í dag undir kostnaði. 
Talsvert er þó í að bændur nái að 
vinna upp tap undanfarinna missera 
og ára. Ólíklegt má því teljast að 
einhver hinna eldri búa, sem mörg 
voru afar vel búin, verði endurreist 
á næstunni. 

Ekki færri minkar  
í eldi síðan 1985

Samkvæmt haustskýrslum voru 
aliminkar 15.764 talsins (læður og 
högnar) árið 2020, eða heldur fleiri 
en 2019 þegar þeir voru 14.229. 
Minkar hafa reyndar aldrei verið 
eins fáir á Íslandi síðan 1985 þegar 
þeir voru 11.490. Þá voru hins vegar 
18.395 refir í eldi, en nú eru þeir 
einungis 4. Fyrir 40 árum, eða árið 
1981, voru eldisminkar taldir vera 
8.922 og refir í eldi voru þá 1.443.

Flestir voru minkarnir í eldi 
hérlendis árið 1988 eða 86.645, 
en það ár voru einnig 9.000 refir í 
eldi. Næst flestir minkar voru þegar 
allt lék í lindi á uppgangstímanum 
2013 eða 64.484. Þá voru refir 
hinsvegar horfnir út úr myndinni 
og einungis 4 skráðir í eldi. 

FRÉTTASKÝRINGFRÉTTASKÝRING

Hörður Kristjánsson
hk@bondi.is

Sviptingar í búfjáreign og miklar áskoranir í 
sumum greinum sem fela líka í sér tækifæri
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Heimild: Mælaborð landbúnaðarins - Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
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HÓLAR Í HJALTADAL

551 Sauðárkrókur   Sími 455 6300   

holaskoli@holar.is   www.holar.is

Háskólinn á Hólum

BS í reiðkennslu 
& reiðmennsku
Umsóknarfrestur er til 
5. júní 2021

Á að skipta um  
glugga í sumar?

Gildir t.o.m 4. maí 2021

2 laga gler 
eða 

3 laga gler

Fiskislóð 31E - 101 Reykjavík  -  Sími: 558-8400

ÁRA
Afmælisveisla3

PANTAÐU NÚNA OG SKIPTU UM GLUGGA Í SUMAR!

Viltu vinna 
 þráðlausan 

 hátalara?
Taktu þátt  
á Facebook 
síðu okkar!

+5%
  MEÐ KÓÐANUM 

AFMÆLI40
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Úthlutun Landgræðslunnar úr Landbótasjóði:

Hlutfall verkefna á beitarfriðuðum svæðum hækkar 
– Margföld aukning hefur orðið í dreifingu á lífrænum áburði í verkefnum styrktum af Landbótasjóði á undanförnum árum
Landgræðslan úthlutaði á 
dögunum úr Landbótasjóði til 
95 verk efna. Heildarupphæð 
styrkja nam 93.270.000 krónum 
og meðalstyrkhlutfall var 55 
prósent af kostnaði verkefna. 
Stærstur hluti þeirra er á sviði 
uppgræðslu og gróðurstyrkingar.

Á vef Landgræðslunnar er fjallað 
um úthlutunina og þar kemur fram 
að í reglum Landbótasjóðs sé ákvæði 
um að beitarfriðuð svæði séu í for-
gangi og geti fengið hærra styrk-
hlutfall en beitt svæði. Af styrktum 
verkefnum nú eru 21 á friðuðum 
svæðum en 68 á beittum svæðum. 
Sjóðurinn gerir þá tillögu að verk-
efni á friðuðum svæðum hljóti 80 
prósenta styrk miðað við reiknaðan 
kostnað án fræs og umsjónar, en 
verkefni á beittum svæðum hljóti 
65 prósenta styrk.

Landbótasjóður útvegar fræ

Líkt og undanfarin ár útvegar 
Landbótasjóður fræ í verkefnin 
eftir því sem við á. Verður rúmlega 
níu tonnum af túnvingulsfræi og 
um einu tonni af melgresisfræi 
dreift á þessu ári. Andvirði þess 
metur Landgræðslan á um 18,4 
milljónir króna og er heildarúthlutun 
Landbótasjóðs fyrir árið 2021 því 
111.670.000 krónur.

„Styrkþegar eru fjölbreyttur 
hópur og koma úr röðum land-
eigenda og sveitarfélaga, einnig 

félagasamtaka sem vinna að land-
bótum á friðuðum svæðum og 
stunda gjarnan fræðslustarfsemi 
sem hluta verkefnis,“ segir á vef 
Landgræðslunnar.

Margföld aukning  
í dreifingu lífræns áburðar

Margföld aukning hefur orðið í 
dreifingu lífræns áburðar í verk-
efnum styrktum af Landbótasjóði. 
Til samanburðar eru borin saman 
árin 2015, þegar 671 tonni var dreift, 
og 2020 þegar þau voru 4.715. 

„Þessi rúmlega sjöfalda aukn-
ing er ánægjulegur vitnisburð-
ur um aukinn áhuga og skilning 
landeigenda á því að nota lífræn-
an áburð og í samræmi við þær 
áherslur sem Landgræðslan hefur 
sett í sínu starfi,“ segir í umfjöllun 
Landgræðslunnar.

Landbætur á 5.200 hekturum

Samtals er áformað að vinna að 
landbótum á um 5.200 ha lands auk 
dreifingar á heyrúllum og kjötmjöli, 
auk gróðursetningar og sáningu á 
birki. Skipting verkefna eftir sviði 
landbóta er eftirfarandi:

• Dreifing á tilbúnum 
áburði: 4.318 ha.

• Dreifing á lífrænum 
áburði: 347 ha.

• Sáning gras- og melfræs: 
500 ha.

• Dreifing á heyrúllum:  
2.609 stk.

• Kjötmjölsdreifing: 45 ha.
• Gróðursetning á birki 

7.600 stk.
„Við úthlutun er meginregla sú að 
upphæð styrks getur numið allt að 
2/3 af reiknuðum kostnaði við vinnu 
og kaup á aðföngum. Landgræðslan 
leggur mat á kostnað verkefna og 
miðar við gildandi verðskrá stofn-
unarinnar.

Tilgangur Landbótasjóðs er að 
færa ábyrgð og framkvæmd land-
græðsluverkefna heim í héruð og 
veita umráðahöfum lands styrki til 
landbótaverkefna. Við ákvörðun 
um styrkveitingar er lögð áhersla 
á stöðvun hraðfara jarðvegsrofs og 
gróðureyðinga, endurheimt gróðurs, 
jarðvegs og votlendis, sjálfbæra 
landnýtingu og bindingu kolefnis 
í gróðri og jarðvegi,“ segir á vef 
Landgræðslunnar.  /smh

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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Umsækjandi Sveitarfélag Verkefni Úthlutun 2021

Hafsteinn Hrafn Daníelsson Hvalfjaraðarsveit
Uppgræðsla mela með búr-

hænsnaskít í landi Geldingaár í 
Hvalfjarðarsveit

1.350.000

Hvanneryrarbúið ehf Borgarbyggð
Uppgræðsla mela suður í landi á 

Hvanneyri
220.000

Albert Guðmundsson Borgarbyggð Uppgræðsla mela á Heggstöðum 1.000.000

Þórólfur Árnason Borgarbyggð
Uppgræðsla mela og endurheimt 

birkis á Svarfhóli
1.380.000

Jóhann Ingi Ásgeirsson Skagabyggð Uppgræðsla mela á Hafursstöðum 260.000

Eingarhaldsf. Grímstungu- og 
Haukagilsheiðar

Skagabyggð Uppgræðsla mela á Grímstunguheiði 480.000

Lionsklúbbur Skagafjarðar
Sveitarfélagið 
Skagafjörður

Uppgræðsla ofan Grensborgar á 
Goðdalafjalli

770.000

Benjamin Davíðsson Akureyrarbær Uppgræðsla í landi Engimýri 1.050.000

Kristján B. Garðarsson Akureyrarbær
Uppgræðsla vegna skriðu á Gilsá II 

í Eyjafirði
200.000

Eyjafjarðardeild ferðaklúbbsins 
4x4

Akureyrarbær Gróðursetning á birki við Réttartorfu 150.000

Steingrímur Þór Einarsson Eyjafjarðarsveit
Uppgræðsla mela með rúllum í landi 

Torfufells í Eyjafirði
150.000

Grýtubakkahreppur Grýtubakkahreppur
Stöðvun jarðvegseyðingar og upp-

græðsla á Leirdalsheiði
460.000

Páll Kjartansson Þingeyjarsveit
Uppgræðsla rofabarða milli 

Svartárkots og Víðikers
810.000

Þingeyjarsveit Þingeyjarsveit
Uppgræðsla mela og rofabarða við 
Íshólavatn á Vesturafrétt Bárðdæla

1.110.000

Svartárkotsbúið Þingeyjarsveit
Uppgræðsla rofabarða í skógræktar-

svæði í landi Svartárkots
90.000

Svartárkotsbúið Þingeyjarsveit
Uppgræðsla við Grjót og svæði 

kringum Réttartorfu á Austurafrétt 
Bárðdæla

940.000

Norðlenska
Þingeyjarsveit/

Norðurþing
Uppgræðsla með gor í Húsavíkurlandi 640.000

Sigurður Á. Þórarinsson Norðurþing
Uppgræðsla mela í landi 

Skarðaborgar og Einarsstaða á 
Reykjaheiði

640.000

Skútustaðir ehf Skútustaðahreppur
Uppgræðsla við Kolatorfu í 

Krákárbakkahólfi í Skútustaðaafrétt
260.000

Halldór Árnason Skútustaðahreppur Uppgræðsla í landi Garðs 400.000

Vogabú ehf Skútustaðahreppur Uppgræðsla við Hverfell 800.000

Félagsbúið Baldursheimi 1 Skútustaðahreppur Uppgræðsla hálfuppgrædda mela 950.000

Skútustaðahreppur - NÍN Skútustaðahreppur
Uppgræðsla með rúllum  í 

Þingeyjarsveit 
380.000

Skútusaðahreppur - NÍN Skútustaðahreppur
Uppgræðsla með rúllum og 

lífrænum áburði vítt og breitt um 
Þingeyjarsveit og Skútustaðahrepp

3.510.000

Skútustaðahreppur Skútustaðahreppur
Uppgræðsla á Austurafrétt 

Mývetninga og á Gæsafjöllum
2.470.000

Norðurþing Norðuþing
Uppgræðsla með moltu og tilbúnum 

áburði austan Húsavíkurfjalls
1.110.000

Búnaðarfélag Tjörnesinga Tjörneshreppur
Uppgræðsla og gróðurstyrking á 
Mánárheiði, við Gyðuhnjúk og í 

Breiðuvík
850.000

Kristinn Rúnar Tryggvason Norðurþing
Uppgræðsla með rúllum á rofnu landi 

á Ássandi í Kelduhverfi
290.000

Halldór S. Olgeirsson Norðurþing
Uppgræðsla mela og rofabarða á 

Stórási í landi Bjarnastaða
820.000

Benedikt Kristjánsson Norðurþing
Uppgræðsla rofabarða og mela 

austan og norðan við Hvammagil
400.000

Félagsbúið Sandfellshaga Norðurþing
Uppgræðsla mela norðan og austan 

Sandfells í landi Sandfellshaga
850.000

Urðir ehf. Norðurþing
Uppgræðsla mela og gróðurstyrkingí 

landi Axla í landi Sandfellshaga og 
við Skóga

610.000

Hafsteinn Hjálmarsson Norðurþing
Uppgræðsla mela og rofmóa í landi 

Gilsbakka í Öxarfirði
400.000

Stefán L Rögnvaldsson Norðurþing
Uppgræðsla mela og rofmóa í landi 

Leifsstaða í Öxarfirði
400.000

Landgr.félag Öxarfjarðarhrepps Norðurþing
Stöðvun jarðvegsrofs og uppgræðslur 

á Öxarfjarðarheiði
3.470.000

Gunnar Einarsson Norðurþing
Uppgræðsla mela og rofabarða á 

Daðastöðum
920.000

Björn Halldórsson Norðurþing
Stöðvun jarðvegsrofs og uppgræðsla 

á Valþjósstaðafjalli
780.000

Hafrafellstunga ehf Norðurþing
Uppgræðsla rofmóa í Hafrafellstungu 

og Tunguheiði/Búrfellsheiði
330.000

Helgi Árnason og Sigurlína J. 
Jóhannesdóttir

Norðurþing
Uppgræðsla með gor á gróðursnauðu 

landi innan Snartarstaðagirðingar
1.020.000

Helgi Árnason Norðurþing
Stöðvun uppblásturs og uppgræðsla í 

landi Snartastaða
600.000

Landgr.félag Svalbarðshrepps Svalbarðshreppur
Stöðvun jarðvegsrofs og styrking 

gróðurs í Súlnafjallgarði
2.560.000

Haraldur Páll Guðmundsson Svalbarðshreppur
Uppgræðsla flagmóa, moldarflaga og 

mela í landi Brekknakots
230.000

Sigurður Max Jónsson Fjarðabyggð
Uppgræðsla til að auka gróðurþekju á 

Skjöldólfsstöðum.
470.000

Sigmar Búi Sigþórsson Vopnafjarðarhreppur
Uppgræðsla rofgeila við Viðfell 

norðan Krókavatns 
270.000

Úthlutun úr Landbótasjóði árið 2021
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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
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BÆNDABLAÐIÐ ER GEFIÐ ÚT Í 32 ÞÚSUND EINTÖKUM Á TVEGGJA VIKNA FRESTI

36,2% fólks á 
landsbyggðinni 
les Bændablaðið

Hvar auglýsir þú?

36,2%

Lestur Bændablaðsins 
á landsbyggðinni

Lestur Bændablaðsins 
á höfuðborgarsvæðinu

17,8% 24,3%

Lestur landsmanna á 
Bændablaðinu

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

Lestur Bændablaðsins

Hafðu samband

Uppr. og landb.fél. Vopnafjarðar Vopnafjarðarhreppur
Uppgræðsla mela og rofabarða í 
landi Kálfafells og Arnarvatns á 

Vopnafjarðarheiði
1.140.000

Burstarfellsbúið ehf Vopnafjarðarhreppur
Uppgræðsla mela og rofabarða uppi á 

Burstarfelli og Borgarfjalli
680.000

Friðbjörn H. Guðmundsson Vopnafjarðarhreppur
Stöðvun jarðvegsrofs og uppgræðsla 

við Búfell í landi Hauksstaða
200.000

Valur Guðmundsson Vopnafjarðarhreppur
Uppgræðsla mela og rofabarða autan 

og norðan í Rjúpnafelli
1.370.000

Aðalsteinn Sigurðsson Fljótsdalshérað Uppgræðsla mela á Vaðbrekkuhálsi 190.000

Landgræðslufélag Héraðsbúa Fljótsdalshérað
Gróðurstyrking og stövun rofs á 

Giljahólum í landi Gilja á Jökuldal
1.430.000

Gunnar Rúnar Gunnarsson Djúpavogshreppur
Uppgræðsla mela og rofabarða á 

Hnaukum
310.000

Sigurður Guðjónsson
Sveitarfélagið 
Hornafjörður

Uppgræðsla sanda og mela á austan 
Hólmsár á Hólmsáraurum

860.000

Nýpugarðar ehf.
Sveitarfélagið 
Hornafjörður

Uppgræðsla sanda og mela á austan 
Hólmsár á Hólmsáraurum

940.000

Landgræðslufélag Öræfinga
Sveitarfélagið 
Hornafjörður

Endurheimt landgæða á Skerjum 
í Öræfum

590.000

Fjallskiladeildir Síðuafréttar Skaftárhreppur
Gróðurstyrking við Geldingaá, 

Eintúnaháls, Leiðólfsfell og 
Mörtungusker

1.040.000

Vigfús Gunnar Gíslason Skaftárhreppur
Uppgræðsla á sandi og hrauni í landi 

Efri-Steinsmýri
400.000

Sigurður A Sverrisson og 
Kristbjörg Hilmarsd.

Skaftárhreppur
Uppgræðsla með rúllum í landi 

Þykkvabæjarklausturs
290.000

Búnaðarfélag Skaftártunguhrepps Skaftárhreppur
Gróðurstyrking við Lambaskarðshóla, 

Þorsteinsgil og Álftavatnskrók
750.000

Búnaðarfélag Álftavers Skaftárhreppur
Uppgræðsla mela og molda á 

Atleyjarmelum og Atleyjarmoldum
2.090.000

Hörður Daði Björgvinsson Skaftárhreppur
Stöðvun jarðvegseyðingar og upp-

græðsla sands í Meðallandsfjöru
1.180.000

Einar Freyr Elínarson Mýrdalshreppur Uppgræðsla mela á Sólheimasandi 1.300.000

Félagsbúið Ytri Skógum Rangárþing eystra Uppgræðsla mela á Skógasandi 730.000

Landeigendafélag Almenninga Rangárþing eystra
Stöðvun jarðvegseyðingar og upp-

græðsla á Almenningum
2.340.000

Greifabúið Rangárþing eystra
Uppgræðsla sands í landi Guðnastaða 

í Landeyjum
2.340.000

Rafn Bergsson Rangárþing eystra
Uppgræðsla á sandi til að hefta sand-

fok á Landeyjasandi
530.000

Sigurður Óli Sveinbjörnsson Rangárþing eystra
Uppgræðsla sands í landi Kross í 

Landeyjum
1.170.000

Uppgræðslufélag Fljótshlíðar Rangárþing eystra
Uppgræðsla á Einhyrningsflötum, 

Tröllagjá og við Gilsá
1.020.000

Ágúst Jensson Rangárþing eystra
Uppgræðsla mela og rofabarða ofan 

Langadalshrauns í Fljótshlíð
200.000

Teigur 1 Rangárþing eystra
Uppgræðsla mela og rofabarða ofan 

Langadalshrauns í Fljótshlíð
200.000

Kristinn Jónsson Rangárþing eystra
Uppgræðsla malaraura á 

Þveráraurum við Aurasel í Fljótshlíð
790.000

Rangárþing eystra Rangárþing eystra Uppgræðsla mela á Emstrum 740.000

Fjallskilasjóður 
Rangárvallaafréttar

Rangárþing ytra
Uppgræðsla við Hafrafell á 

Rangárvallaafrétti
1.300.000

Nýibær ehf Rangárþing ytra
Uppgræðsla sandiorpinna hrauna á 

Heiðarlæk og Heiðarbrekku
1.600.000

Galtalækur Landskógar ehf Rangárþing ytra
Stöðvun rofs í landi Galtalæks í 

Landsveit
1.320.000

Ófeigur Ófeigsson Rangárþing ytra
Stöðvun skógareyðingar í 

Fyllingaholti í landi Næfurholts
690.000

Landvernd Rangárþing ytra
Endurheimt landgæða við Þjófafoss 
Rangárþingi ytra og við Sauðafell í 

Norðurþingi
500.000

Fjallskiladeild Landmannaafréttar Rangárþing ytra
Stöðvun jarðvegseyðingar og upp-

græðsla við Valafell og inn við Kvíslar 
á Landmannaafrétti

2.860.000

Hekluskógar Rangárþing ytra
Uppgræðsla mela og molda við 

Vaðöldu í Árskógum
2.400.000

Ræktunarfélag Djúpárhrepps Rangárþing ytra Uppgræðsla í Þykkvabæjarfjöru 1.600.000

Ásahreppur Ásahreppur
Uppgræðsla á melum, moldum og 

rofabörðum við Stóru-Hestatorfu og 
við Köldukvísl og á Þóristungum

2.500.000

Landbótafélag Gnúpverja
Skeið- og 

Gnúpverjahreppur
Uppgræðsla molda, mela og vikra við 
Sandafell, Rauðá og í Skúmstungum

510.000

Ólafur Jónsson
Skeið- og 

Gnúpverjahreppur
Stöðvun jarðvegseyðingar við Dalsá á 

Gnúpverjaafrétti
200.000

Afréttarmálafél. Flóa og Skeiða Flóahreppur
Uppgræðsla vikra og stöðvun 

jarðvegseyðingar á Vikrum vestan 
Reykholts á Flóamannaafrétti

1.390.000

Landgræðslufélag Hrunamanna Hrunamannahreppur
Stöðvun rofs og uppgræðsla víða á 

Hrunamannaafrétti
3.560.000

Hrunamannahreppur Hrunamannahreppur
Uppgræðsla með seyru á 

Hrunamannaafrétti
800.000

Landgr.fél. Biskupstungna Bláskógabyggð
Uppgræðsla rofabarða og mela víða á 

Biskupstungnaafrétti
5.020.000

Lionsfélagið Baldur Bláskógabyggð
Uppgræðsla rofabarða og mela í 

Baldurshaga á Biskupstungnaafrétti
300.000

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum Bláskógabyggð
Stöðvum jarðvegseyðingar við 

Biskupsbrekkur í við Skógarhóla
400.000

Jóhann Jónsson Bláskógabyggð
Uppgræðsla rofabarða, rofdíla og 

mela í landi Mjóaness
680.000

Grímsnes- og Grafningshreppur
Grímsnes- og 

Grafningshreppur
Stöðvun rofs við Söðulhóla á 

Grímsnesafrétti
360.000

Skógræktarfélag Þorlákshafnar 
og Ölfuss

Sveitarfélagið Ölfus Uppgræðsla sanda í Þorlákshöfn 240.000

Gróður fyrir fólk í landnámi Ingólfs Hafnarfjarðarkaupstaður Uppgræðsla rofabarða í Krýsuvík 200.000

Sjálfboðaliðasamtök um nátt-
úruvernd

Sveitarfélagið Vogar Uppgræðsla við Bleikhól í Krýsuvík 200.000

Fjáreigendafélag Grindavíkur Grindavíkurbær
Stöðvun rofs og uppgræðsla við 

Borgarhóla og Einbúa
1.430.000

Skógræktarfélag Kópavogs Kópavogsbær Endurheimt birkiskóga 1.540.000

Samtals úthlutun 93.270.000
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lætur það ekki stoppa siglætur það ekki stoppa sig
 „Ég er fædd og uppalin á 
Selfossi og bjó þar, þar til við 
fluttum í Hrútafjörðinn haustið 
1984,“ segir Ólöf Ólafsdóttir á 
Tannstaðabakka, en bærinn er 
rétt norðan Reykjaskóla.

„Foreldrar mínir voru Magnea 
Kristín Sigurðardóttir frá 
Seljatungu og Ólafur Nikulásson 
(Óli Nikk) mjólkurbílstjóri.  
Maðurinn minn er Skúli Einarsson 
frá Tannstaðabakka og tókum við 
við búi foreldra hans. 

Við eigum fjögur börn, (Laufey 
Kristín, Eyrún Ösp, Guðrún Eik og 
Ólafur Einar) og níu barnabörn.  Ég 
vann við skrifstofustörf á Selfossi 
eftir Verslunarskólapróf og þar til 
við fluttum í sveitina, en hef síðan 
verið bóndi, fyrst með kindur en 
síðan bættist nautaeldi við, minka-
eldi í tvö ár, mjólkurframleiðsla 
og síðast bættist við kjúklingaeldi.  
Yngsta dóttirin, Guðrún Eik, og 
hennar maður tóku við jörðinni og 
hefðbundnu greinunum árið 2014, 
en við Skúli erum með kjúklinga-
eldið enn þá.“ 

Parkinson-sjúkdómurinn 

Ólöf greindist 2015 með Parkinson-
sjúkdóminn, sem er ólæknanlegur 
og versnar með árunum, mishratt 
eftir einstaklingum. Hún var send 
á Reykjalund til að læra ráð til að 
hamla sjúkdómnum og fræðast um 
hvað hægt væri að gera til að halda 
líkamlegri og andlegri heilsu sem 
bestri sem lengst.  

„Þar kynntist ég fimm öðrum 
„Pörkum“ og tókst vinskapur með 
hópnum og hittumst við reglulega, 
a.m.k. einu sinni á ári.  

Baráttan við hr. Parkinson er 
stöðug og reyni ég að halda honum 
í skefjum með reglulegri hreyfingu 
(liðleiki, þol, styrkur, ákefð) ásamt 
því að viðhalda fínhreyfingum með 
því að sauma og prjóna, og hausn-
um með því að setja saman liti og 
reikna út munstur og stærðir og 
fleira. Gera sudoku og púsla.  Svo 
þið sjáið að það er full vinna að 
berjast þessari baráttu, en ég tel að 
hún hafi tvímælalaust borið árang-
ur,“ segir Ólöf og brosir, enda alltaf 
jákvæð og tekur sjúkdómnum af 
miklu æðruleysi.

Velferðarteppi Ólafar

„Velferðarteppi Ólafar“ hafa slegið 
í gegn, en hver er saga þess ver-
kefnis? „Jú, ég var að taka til í 
saumaherberginu mínu snemma árs 
2017 og rakst á efni sem ég hafði 
notað í bútasaum á árum áður.  Ég 
ákvað að ég gæti nú allavega gert 
eitthvað úr þessu sem ég ætti og 
fyrir valinu varð að búa til barna-
teppi. Þau eru notadrjúg og ég gæti 
þá gefið þau í Rauða krossinn.

Hlutirnir æxluðust svo þannig 
að fólk vildi kaupa af mér teppin 
og síðan fóru konur, aðallega að 
senda mér afgangsefni sem þær 
áttu svo ég gat saumað fleiri. Þá 
ákvað ég að safna þessum pening-
um inn á sér reikning. Í desember 
2017 afhenti ég Velferðarsjóði 
V-Húnavatnssýslu, sem er kirkjan, 
Rauði krossinn og Félagsþjónustan, 
peninginn til gjafar. Ég  bjó svo 
til Facebook-síðu um teppin, en 
síðan fékk nafnið „Velferðarteppi 
Ólafar“. Þetta vatt svo upp á sig, 
ég sauma og sauma, fæ sent fullt 
af efnum og sel alveg helling, 
ásamt því að gefa líka teppi m.a. 
á Landspítalann og á fleiri staði.

Ég sauma líka dúka (löbera), 
töskur, púða, munnþurrkur og 
grímur.  Núna er ég búin að gefa 

fjórum sinnum í þennan sjóð og 
upphæðin er komin í 2 milljónir 
og teppin orðin rúmlega 200,“ 
segir Ólöf, alsæl með árangurinn 
og vinnu sína, svo ekki sé minnst 
á að hafa gefið allan peninginn til 
góðgerðarmála.

Maður ársins 

Ólöf var kjörinn maður ársins 2018 
á Norðurlandi vestra af lesendum 

Feykis. Hún er stolt af viðurkenn-
ingunni. 

„Já, ég varð mjög þakklát og 
hrærð yfir þessari viðurkenningu.  
Ég tel mig vera búna að fá mitt út 
úr saumaskapnum á teppunum.  
Gleðina yfir að skapa fallegan 
eigulegan hlut, ásamt þjálfuninni 
sem ég fæ út úr því. Það er svo stór 
bónus að einhver vill kaupa þetta, 
til að gleðja einhvern, borgar mér 
pening fyrir sem ég svo afhendi til 
að gleðja einhvern eða einhverja, 
þannig að allir vinna lotteríið.“

Heldur í gleðina

Ólöf er því næst spurð um lífið, 
hvað það hafi kennt henni?

„Já, þú segir nokkuð. Lífið hend-
ir í okkur alls konar verkefnum, 
sumum erfiðari en öðrum. Maður 
heldur bara áfram og gerir það besta 
í stöðunni og dvelur ekki við það 
sem maður getur ekki, heldur það 
sem maður getur. Syngur eins og 
enginn sé að hlusta og dansar eins 
og enginn sé að horfa og heldur í 
gleðina. Það er heila málið að reyna 
að láta sér líða vel, bæði líkamlega 
og andlega, helst alla daga. Góð 
hreyfing er eitt af því mikilvæg-
asta,“ segir hún brosandi.

Á teppi á lager

Ólöf segist alltaf eiga einhver 
bútasaumsteppi á lager vilji fólk 
kaupa af henni teppi og styrkja 
þannig góð málefni. Hún segir að 
langbest sé að hafa samband við 
sig í einkaskilaboðum í gegnum 
Facebook-síðuna, „Velferðarteppi 
Ólafar“. 

Við setjum punktinn hér og 
óskum Ólöfu velfarnaðar, hvort sem 
það er með teppin, fjölskylduna eða 
í baráttunni við sjúkdóminn og með 
lífið sjálft.  /MHH

Ólöf Ólafsdóttir á Tannstaðabakka í Hrútafirði, sem lætur ekki deigan síga þrátt fyrir að vera með Parkinson-
sjúkdóminn og saumar bútasaumsteppi á fullum krafti og gefur allan ágóða af sölu þeirra til góðgerðarmála. Mottó 
Ólafar er: „Lífið er stutt, njóttu þess.“  Myndir / Úr einkasafni

Fjölskyldan á Tannstaðabakka, Skúli og Ólöf með börnum sínum, en þau heita, frá vinstri: Laufey Kristín, Eyrún 
Ösp, Guðrún Eik og Ólafur. Skúli og Ólöf ætla að ferðast um landið í sumar á hjólunum sínum en þau voru að 
fjárfesta í rafmagnshjólum.

Ólöf með eitt af teppunum sínum.

Guðrún Eik og maður hennar eru með kúabúið á Tannstaðabakka en þau 
eru með 46 árskýr. Nýlega fæddust þrír kálfar á bænum, tvíkelfingar og 
einkelfingur. Tvíkelfingarnir hafa fengið nöfnin Ponsa (var 23 kíló við fæðingu) 
og Stráksi (var 26 kíló við fæðingu) en þeir voru samtals 49 kíló við burð, en  
sú stóra heitir Bredda og var 52 kíló. Það munaði því 26 kílóum á Stráksa 
og Breddu og 29 kílóum á milli Ponsa og Breddu. 

Ólöf saumar ekki bara teppi, hér eru 
fallegir púðar eftir hana.

Hluti af teppum, sem Ólöf hefur 
saumað af sinni alkunnu snilld þegar 
bútasaumsteppi eru annars vegar.
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Passaðu þrýstinginn – hann þarf nefnilega að vera nægur

Pipar\TBW
A

Skoðaðu nýju
heimasíðuna okkar á

nesdekk.is
Þar getur þú fundið réttu dekkin sem henta þér best, 
gengið frá kaupunum og pantað tíma.

Öryggi í umferð síðan 1996

POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL

Fiskislóð 30
101 Reykjavík
561 4110
Tímabókun

Grjóthálsi 10
110 Reykjavík
561 4210
Röð

Njarðarbraut 9
260 Reykjanesbæ
420 3333
Röð

Njarðarnesi 1
603 Akureyri
460 4350
Tímabókun

Lyngási 8
210 Garðabæ
565 8600
Röð

Breiðhöfði 13
110 Reykjavík
590 2080
Tímabókun

Sjáðu úrvalið á
nesdekk.is

Öryggi í umferð síðan 1996

Er komið að 
endurnýjun 
véla og tækja?

arionbanki.is

Atvinnutækjalán Arion banka er 
hagkvæmur valkostur þegar 
kemur að fjármögnun bifreiða, 
véla og tækja.
 
Kynntu þér atvinnutækjalán 
á arionbanki.is

LÍFLÍF&&STARFSTARF

Leika á als oddi við púslið
Ólafur Vagnsson í Hlébergi, fyrr-
um ráðunautur, og Valgerður 
Schiöth, bóndi á Rifkelsstöðum, 
léku á als oddi þegar opnað var 
að nýju fyrir félagsstarf eldri 
borgara í Eyjafjarðarsveit. Það 
hefur legið niðri bróðurpart 
vetrar vegna sóttvarnarráð-
stafana vegna kórónuveirunnar. 

Starfsemin hófst á ný í 
liðinni viku en eldri borgarar í 

Eyjafjarðarsveit hittast tvisvar í 
viku í íþróttahúsinu á Hrafnagili 
og gera sér þar glaðan dag.

Ólafur og Valgerður kusu 
að leiða saman hesta sína við 
það verk efni að koma saman 
Íslandspúsli og ekki annað að 
sjá en vel hafi gengið með það 
verkefni. Aðrir félagsmenn spila 
bridds, spilað á tveimur borðum 
að jafnaði og mikið fjör. Þá er í 

boði að fást við handavinnu af 
ýmsu tagi, útsaum, prjón, útskurð, 
málun á postulín svo eitthvað sé 
nefnt.

Félag eldri borgara í 
Eyjafjarðarsveit var stofnað fyrir 
ríflega 30 árum, í nóvember árið 
1989, og eru félagsmenn um 80 
talsins, allir sem náð hafa 60 ára 
aldri mega taka þátt í starfsemi 
félagsins.  /MÞÞ 

Ólafur og Valgerður kampakát þegar opnað var á ný fyrir félagsstarf eldri 
borgara í Eyjafjarðarsveit.  Mynd / Benjamín Baldursson
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Ferðamálafélag Eyjafjarðar
sveitar hefur sett af stað 
söfnun til að standa straum 
af kostnaði við smíði á risakú 
sem Beate Stormo, eldsmiður 
í Kristnesi, ætlar að smíða á 
næstu mánuðum. Markmiðið er 
að safna 5 milljónum króna, en 
ýmislegt fleira þarf að borga en 
bara smíðina, frágang og fleira.

María Pálsdóttir, sem sæti 
á í stjórn Ferðamálafélags 
Eyjafjarðarsveitar, segir að innan 
félagsins gæli menn einnig við 
að gera heimildamynd samhliða 
smíði og uppsetningu listaverksins, 
sem á að vera nýtt kennileiti í 
Eyjafjarðarsveit. Kýrin hefur 
hlotið nafnið Edda og verður engin 
smásmíði, 3 metra há og 5 metrar 
á lengd. 

Krafthamar frá Kína

Hönnun er að fullu lokið og fram 
undan krefjandi smíði. Beate bíður 

nú eftir krafthamri sem hún pantaði 
frá Kína sem nauðsynlegur er til 

að smíða svo stórt listaverk. Kýrin 
verður að mestu leyti hol að innan, 
en 13 járnborðar eru eftir henni og 
á þeim textabrot héðan og þaðan 
sem tengjast kúm. Blóm sem prýða 
hliðar hennar vísa í víravirkið á 
íslenska upphlutnum.

María segir tilvalið að hvetja 
kúabændur til að leggja söfnuninni 
lið, „og bara alla sem vettlingi geta 
valdið og vilja eiga hlut í Eddu að 
taka þátt í þessu með okkur,“ segir 
hún. „Kýrin verður minnisvarði 
um allar gæðakýr þessa lands.“  
Um fimmtungur allrar mjólkur 
sem framleidd er hér á landi er 
framleidd í Eyjafirði, rúmlega 30 
milljón lítrar á ári.  /MÞÞ

Viltu aðstoð frá 
góðum granna?

samfélagsverkefni

Unga fólkið í verkefninu Margar hendur vinna létt verk  
vill aðstoða ykkur í sumar.

Við hjá Landsvirkjun höfum árum saman starfrækt sumar
vinnu  flokka sem sinna uppbyggingu og fegrun starfsstöðva 
fyrirtækisins og nágrennis. Jafnframt taka flokkarnir að  
sér ýmis samstarfsverkefni með nágrönnum okkar vítt  
og breitt um landið.

Við bjóðum fram vinnu sumarvinnuhópa og verkstjórn 
í verkefni sem lúta að ræktun, hreinsun, viðhaldi og öðrum 
umhverfisbótum, ásamt ýmsum samfélagsverkefnum.

Umsóknarfrestur er til og með 18. maí og má nálgast 
umsókn og allar nánari upplýsingar á landsvirkjun.is.

Hafðu samband ef þú ert nágranni okkar og vilt fá 
vinnuhóp í heimsókn í sumar.

LÍFLÍF&&STARFSTARF

Hacking Norðurland – veflægt lausnamót:

Grænlamb úr Kelduhverfi hlutskarpast
– Vörumerki fyrir kolefnishlutlausa sauðfjárrækt á sjálfbæru landi
Svokallað lausnamót, Hacking 
Norðurland, var haldið dagana 
15.–18. apríl. Um hugmynda
samkeppni var að ræða þar sem 
lagt var upp með að virkja sköp
unarkraftana til sjálfbærrar nýt
ingar auðlinda út frá „orku, vatni 
og mat“. Vinningshugmyndin 
heitir Grænlamb – Keldhverfskt 
kjöt af algrónu landi, sem þær 
Salbjörg Matthíasdóttir, Guðríður 
Baldvinsdóttir og Berglind Ýr 
Ingvarsdóttir standa á bak við. 
Hugmyndin snýst um að búa til 
vörumerki fyrir sauðfjárbændur 
úr Kelduhverfi í Norðurþingi sem 
er með vottun um að féð gangi á 
vel grónu og sjálfbæru landi. 

Með vottun um slíka sjálfbærni 
er ætlunin að auka verðmæti 
sauðfjárafurða Kelduhverfis og 
um leið gefa neytendum tækifæri 
til að kaupa kolefnishlutlausan 
próteingjafa. Allar stunda þær 
Salbjörg, Guðríður og Berglind 
sauðfjárbúskap í Kelduhverfi.

Frumlegasta verkefnið var valið 
Geothermal Ginger, sem hefur það að 
markmiði að rækta engifer á Íslandi 
með hitaveituvatni og raflýsingu. 

Veflægt mót í gegnum 
Hugmyndaþorp

Lausnamótið var veflægt, haldið 
í gegnum samsköpunarlausnina 
Hugmyndaþorp sem þróuð er 
af sprotafyrirtækinu Austan 
mána í samstarfi við Hacking 
Hekla. Þátttaka var því ekki háð 
staðsetningu.

Í kynningu á verkefninu 
Grænlamb kom fram að markmiðið 
sé að stækka lambakjötsmarkað-
inn, ná til nýrra viðskiptavina sem 
hafa hætt að kaupa lambakjöt vegna 
þess að ekki hefur verið í boði að 
kaupa kjöt eftir ástandi beitilanda 
eða kolefnisspori búskaparins. 

Í kynningunni kom einnig fram 
að Kelduhverfi er talið henta vel 
til slíks verkefnis þar sem tæplega 

90 prósent af beitilandinu er vel 
gróið og aðeins þrjú til fimm pró-
sent af beitilandi í heimalöndum 
er framræst. 

Stefnt að sambærilegum mótum 
í öðrum landshlutum

Tæplega 70 þátttakendur skráðu sig 
til leiks og sjö þátttakendur kynntu 
verkefni sín fyrir dómnefnd. Um 

helmingur þátttakenda voru af 
Norðurlandi og þar af átta búsettir 
á Norðurlandi vestra. Alls komu 
um 50 manns að lausnamótinu á 
einn eða annan hátt sem fyrirles-
arar, mentorar eða dómarar.

Markmið lausnamótsins var að 
efla frumkvöðlastarf og sköpunar-
kraft á svæðinu og þannig stuðla að 
nýjum viðskiptatækifærum og ver-
kefnum, ásamt því að vekja athygli 

á því öfluga frumkvöðlasamfélagi 
sem er á Norðurlandi. 

Áður hefur sams konar lausn-
amót verið haldið á Suðurlandi, 
Hacking Suðurland, þar sem ver-
kefni um frumuræktun ávaxta bar 
sigur úr býtum. 

Stefnan er sett á fleiri sambæri-
leg lausnamót í öðrum landshlut-
um.  

     /smh

Guðríður Baldvinsdóttir, Salbjörg Matthíasdóttir og Berglind Ýr Ingvarsdóttir.

Sauðfé í Kelduhverfi.

Smíði að hefjast á risakúnni 
Eddu í Eyjafjarðarsveit
– Stefnt að því að safna 5 milljónum króna til að standa straum af kostnaði

Beate Stormo, eldsmiður í Kristnesi, hefst senn handa við að smíða kú sem 
verður 3 metrar á hæð og 5 metrar á lengd. Hér heldur hún á módeli af kúnni. 
 Mynd / MÞÞ
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Nýlega var skrifað undir samþykkt
ir fyrir „Sjálfseignarstofnunina 
Njálurefill ses“ og hún þar með 
stofnuð. 

Í stjórninni eru þau Gunnhildur 
E. Kristjánsdóttir, formaður, f.h. 
Njálurefilsins, Lilja Einarsdóttir, 
gjaldkeri og ritari, f.h. Rangárþings 
eystra, Anton Kári Halldórsson, 
f.h. Rangárþings eystra og Þuríður 
Vala Ólafsdóttir, f.h. Hollvinafélags 
Njálurefilsins. 

„Tilgangurinn með að setja þessa 
sjálfseignarstofnun á laggirnar er að 
varðveita, viðhalda og standa fyrir 
sýningu á Njálureflinum sem sýnir 
Brennu-Njálssögu handsaumaða 
með refilsaum í 90 m langan hör-
dúk. Með varðveislu og sýningu 
Njálurefils er það markmið stofn-
unarinnar að standa vörð um menn-
ingarlegt og sögulegt gildi Brennu-
Njálssögu, efla og varðveita hið 
forna listform refilsaum og standa 
fyrir kynningu og miðlun þekkingar 
á Brennu-Njálssögu og refilsaum,“ 
segir Gunnhildur um leið og hún 
bætir því við að það sé mikil gleði að 

loksins sé búið að stofna félagið og 
á fyrsta stjórnarfundinum var skálað 
fyrir góðri framtíð Njálurefilsins, 

eins og sést á myndinni. Gunnhildur 
er lengst til hægri, þá Lilja og Anton 
og loks Þuríður Vala.  /MHH

MS er stoltur styrktaraðili
Slysavarnafélagsins Landsbjargar

Hjálpaðu okkur að bjarga mannslífum. 
Vertu bakvörður björgunarsveitanna. 

Landsbjorg.is

Á Íslandi eru starfræktar 93 björgunarsveitir og 37 slysavarnadeildir sem búa yfir 
nauðsynlegum búnaði til björgunarstarfa. Bakverðir styðja við starf björgunarsveita með 

mánaðarlegum stuðningi og tryggja að vel þjálfað björgunarsveitarfólk sé ávallt 
reiðubúið þegar á þarf að halda.

Lely Center Ísland

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

GRAFAGRINDUR
GOTT ÚRVAL

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300 

Á fyrsta stjórnarfundinum var skálað fyrir góðri framtíð Njálurefilsins, eins og sést á myndinni. Gunnhildur er lengst 
til hægri, þá Lilja og Anton og loks Þuríður Vala.  Mynd / MHH

Njálurefillinn á Hvolsvelli hefur fengið sitt eigið félag

LÍFLÍF&&STARFSTARF

Hafnarfjörður:
Styðjandi samfélag 
fyrir fólk með heila-
bilun 
Hafnarfjarðarbær og Alzheimer
samtökin skrifuðu nýlega undir 
samstarfsyfirlýsingu um innleiðingu 
á samfélagi sem er vinveitt, styðjandi 
og meðvitað um þarfir fólks með 
heilabilun og aðstandendur þeirra.  

Þannig mun Hafnarfjarðarbær, 
með faglegri aðstoð og öflugum 
stuðningi Alzheimersamtakanna, 
markvisst varða leið þeirra sem eru 
með heilabilun með því að ýta undir 
vitund og þekkingu hvort tveggja 
starfsfólks og íbúa sveitarfélagsins. 
Aukin vitund allra ýtir undir vellíðan 
og öryggi þessa viðkvæma hóps en 
talið er að 4.000-5.000 einstaklingar 
búi við heilabilunarsjúkdóma á 
Íslandi, þar af u.þ.b. 250 manns 
undir 65 ára aldri. Búast má við 
verulegri fjölgun samhliða hækkandi 
aldri þjóðarinnar. Á myndinni 
eru þau Rósa Guðbjartsdóttir, 
bæjarstjóri Hafnarfjarðar, og 
Árni Sverrisson, formaður 
stjórnar Alzheimersamtakanna, 
eftir að þau höfðu undirritað 
samstarfsyfirlýsinguna í Bæjarbíói.  

   /MHH

Á myndinni eru þau Rósa Guðbjartsdóttir, 
bæjarstjóri Hafnarfjarðar, og Árni 
Sverrisson, formaður stjórnar 
Alzheimersamtakanna, eftir að þau 
höfðu undirritað samstarfsyfirlýsinguna 
í Bæjarbíói.

Bænda

1212.. maímaí
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Þórhildur Laufey Sigurðardóttir er 
bókmenntafræðingur og grafískur 
hönnuður og starfar við að aðstoða 
fyrirtæki í vörumerkjaþróun og 
heildarímynd undir merkjum 
fyrirtækis síns, Kúper Blakk. Hún 
segir mikilvægt að fólk átti sig á 
því hvaða sögu það vilji segja og að 
margt sé hægt að gera í dag fyrir 
lítinn pening. Lykillinn sé alltaf að 
fólk hafi trú á því sem það er að 
gera, því þá verði eftirleikurinn 
svo auðveldur. 

„Ég nýti reynslu mína úr bók
menntafræðinni og hönnunargeir
anum við að leiðbeina smáum og 
stórum fyrirtækjum ásamt einyrkjum 
við hvað þurfi að hafa í huga þegar 
vörumerki eru byggð upp. Það er 
að mörgu að huga í þessum efnum 
og á þessum sjálfbæru tímum sem 
við lifum á, árið 2021, þá getur 
fólk í rauninni gert margt sjálft 
þegar kemur að þessu,“ útskýrir 
Þórhildur, sem stofnaði Kúper Blakk 
upprunalega þegar hún var búsett á 
Egilsstöðum fyrir 15 árum. 

Fjölbreyttur og góður skóli

Eftir nám í grafískri hönnun í 
Kaupmannahöfn flutti Þórhildur 
heim með fjölskylduna, fyrst um 
sinn til Egilsstaða þar sem maður 
hennar, Gunnar Örn Guðmundsson, 
fékk starf hjá Alcoa á Reyðarfirði, 
en síðar fluttu þau í Kópavoginn þar 
sem þau eru búsett enn. 

„Það var í rauninni lítið að gera 
fyrir mig á Egilsstöðum þannig að ég 
ákvað að stofna mitt eigið fyrirtæki 
árið 2007. Við vorum með þrjú lítil 
börn og ég tiltölulega nýskriðin úr 
fæðingarorlofi og námi, þannig að 
það var ekki mikið fyrir grafíska 
hönnuði og bókmenntafræðinga að 
gera á Austurlandi,“ segir Þórhildur 
og bætir við:

„Síðan leið á og ég fékk fjölbreytt 
verkefni upp í hendurnar fyrir austan, 
þau fyrstu fyrir Alcoa. Síðan, eins og 
gerist, þá er auðveldara að vera í 
smærri stæðum ef maður er duglegur 
og ef maður nær að sanna sig þá 
spyrst það út. Þetta var góður skóli 
og eitt og annað að finna úr enda var 
þetta fjölbreytt, allt frá því að búa til 
vörumerki og merki yfir í bæklinga 
og að skapa heildarsýn, eins og til 
dæmis fyrir Náttúrugripasafnið í 
Neskaupstað.“

Allir dagar stórmerkilegir

Þórhildur segir þau síðan hafa tekið 
þá ákvörðun korter í hrun að flytja 
í bæinn og þá hófst ný vegferð í að 
sanna sig á ný. 

„Þarna var ég í rauninni að 
reyna að halda mínum eigin rekstri 
gangandi á einhverjum tíma en það 
var erfitt. Fyrirtæki fóru á hausinn 
í kringum mig sem ég vann fyrir 
og þá tók ég ákvörðun að fara í 
mastersnám í bókmenntafræði. Það 
gaf mér rými til að skoða hvernig 
ég gæti nýtt mér bókmenntafræðina 
og grafíska hönnun, sem var góður 
tími,“ útskýrir Þórhildur og segir 
jafnframt:

„Ég fór að skoða auglýsingar 
og umbúðir og að greina hlutina 
hinum megin frá sem femínisti 
og menningarrýnir, það er rusl
menningar eins og ég kýs að kalla 
það. Það er ekkert endilega tekið 
eftir því sem við grafískir hönnuðir 
erum að gera dagsdaglega eins og 
umbúðir, mjólkurfernur, bílaskilti 
og fleira. Ég fór að vinna hálfan dag 
hjá Myndstef og þá opnaði það fyrir 
mér að vera ekki hrædd við að fara 

í allt aðrar áttir en ég ætlaði mér. 
Ég var búin að vera í grúskinu í 
náminu, með börnin og líka einyrki 
og langaði þá að fara á vinnustað 
þannig að ég var svo heppin að ég 
fékk vinnu sem yfirhönnuður hjá 
Íslandsbanka árið 2012. Þarna datt ég 
inn í markaðsteymið á þessum stóra 
vinnustað sem var mjög fjölbreytt 
og fjölmennt. Þetta var rosalega 
góður skóli því ég lærði allt um 
markaðsmál, innri markaðsmál og 
samskipti ásamt því hvernig það er 
að þjónusta alls konar starfsfólk. Það 
er svo gott að komast inn í gott mengi 
af flottu fólki varðandi tengslanet 
og fleira. Ég var eins og svampur 
og fannst allir dagar stórmerkilegir.“

Úr banka í verslun  
og orkufyrirtæki

Eftir fimm ára reynslumikil og góð 
ár hætti Þórhildur hjá Íslandsbanka 
og fór yfir til Festis sem á og rekur 
meðal annars Krónuverslanirnar. Þar 
opnuðust nýjar og spennandi dyr. 

„Ég fer í ótrúlega skemmtilegt 
verkefni með umbyltingu að sjón
armiði. Ég byrjaði sem hönnuður í 
markaðsteymi með yfirumsjón með 

framleiðslu á alls konar efni fyrir 
Festi. Við fórum í að byggja upp 
vörumerkjavirði Krónunnar og þá 
fór að mótast sýn hjá mér, það er að 
nýta þessa tvo þræði í mér; sögu
manninn sem bókmenntafræðingur 
og grafíska hönnuðinn til að miðla 
sjónrænt. Ég fékk að skipta mér af 
öllu, staðsetningu á verslunum og 
fleira og lánaði „hönnunarheilann“ 
minn í ýmislegt eins og stefnumót
andi ákvarðanir og fleira. Vörumerki 
er allt sem er gert undir nafni og 
hatti vörumerkisins sem er ótrúlega 
spennandi, það er að hafa þessa yfir
sýn,“ segir Þórhildur og bætir við:

„Eftir þennan góða tíma fer ég 
til Orku náttúrunnar. Þar var aðal
áherslan á að byggja upp vöru
merkið og persónuleika þess. Því 
mun skýrari sýn og framsetning á 
stefnu fyrirtækjanna er fyrir við
skiptavininum og að vörumerkið sé 
sem heilsteyptast, þannig myndast 
traust. Viðskipti eru ekkert annað en 
traust. Grunnformúlan sem ég var að 
vinna með Orku náttúrunnar í var að 
við vorum að móta nýja stefnu þar 
og samhengi út frá viðskiptavinin
um númer 1, 2 og 3 og vefa síðan 
vörumerkið utan um stefnuna. Ég 

hef sterkar skoðanir á að við sem 
samfélag eigum að nýta betur alla 
þessa „hönnunarheila“ í samfélaginu 
í stefnumótandi ákvarðanir, þá gerast 
töfrar.“

Vörumerki þarf  
að segja sína sögu

Eftir að hafa fyllt bakpokann af 
reynslu hjá banka, smásölu og 
orkufyrirtæki fann Þórhildur þá 
köllun hjá sér að hún yrði að 
endurvekja Kúper Blakk og gera 
hlutina aftur upp á eigin spýtur svo 
úr varð að hún byrjaði með það á 
afmælisdeginum sínum í fyrra, 21. 
október. 

„Það er búið að vera ótrúlega 
mikill áhugi síðan ég byrjaði aftur 
með Kúper Blakk. Það að byggja 
upp vörumerki er langhlaup, rétt eins 
og stefnumótun og eða að umbreyta 
eða bylta einhverju. Fyrir utan þau 
ráðgjafar og hönnunarverkefni sem 
ég geri fyrir hin ýmsu fyrirtæki stelst 
ég líka stundum til að búa til bækur. 
Það er mikil handavinna að búa til 
bókverk og ég hef takmarkaðan tíma 
í það en ég elska að búa til bækur 
og er þá í samstarfi við höfunda og 
útgáfufélög,“ segir Þórhildur og 
bætir við: 

„Mér finnst mikilvægast að 
flakka á milli ólíkra heima og máta 
hvernig ólík reynsla geti nýst í ólík
um verkefnum.  Sú þekking að búa 
til bækur nýtist til dæmis ótrúlega 
vel þegar byggja á upp vörumerki, 
af hverju ertu að segja þessa sögu 
og af hverju er hún merkileg?  Þetta 
er grunnurinn sem ég er að nýta í 
mínu starfi. Í fyrirlestrum sem ég 
held er ég að sannfæra einyrkja 
ásamt smærri og stærri fyrirtæki um 
hversu mikilvægt sé að vörumerk
ið eigi heima í fyrirtækinu, það sé 
ekki úti í bæ hjá verktaka eða t.d. 
hjá einhverri auglýsingastofu. Það 
eru ákveðnar eignir sem fyrirtækið 
þarf að hafa hjá sér. Ekki endilega 
bara textar heldur líka hljóð og tal, 
ljósmyndir, hönnunarskjöl – því það 

er alls konar sem endurspeglast í 
vörumerkinu.“

Borgar sig að vinna 
heimavinnuna 

„Ástríða mín er að aðstoða fyrirtæki 
að fá yfirsýn og öðlast vald yfir 
vörumerkinu sínu og geta þannig  
orðið sem mest sjálfbær. Eitt sem 
ég er oft spurð að og mér finnst 
mikil þörf á er hvaða leið fyrirtæki 
eigi að taka til að deila meiru frá 
sínum miðlum. Hvað þarf að hafa í 
huga við að byggja upp vörumerki? 
Það er margt sem maður getur gert 
sjálfur og það þarf ekki að gera eins 
og allir aðrir, heldur fyrst og fremst 
að vita hvað fyrirtækið ætlar að gera 
við sitt vörumerki. Öll fyrirtæki eru 
sprottin upp úr þörfum sem það þarf 
að leysa, fyrirtæki þurfa t.d. ekkert 
endilega að vera með heimasíðu eða 
Facebook heldur það sem virkar fyrir 
hóp þess,“ útskýrir Þórhildur og segir 
jafnframt: 

„Vörumerki er ekki fólk heldur 
byggt upp af fólki. En fólk kemur 
og fer og maður sér í stóru, flottu 
og stöðugu vörumerkjunum eins 
og Apple, Coca Cola og Bónus að 
það geta í rauninni allir gengið út 
og nýtt fólk tekið við án þess að 
vörumerkið beri skaða af – því það 
er skýrt fyrir hvað þau standa og 
hvernig þau haga sér. Ég hvet alltaf 
alla til að gera heimavinnuna sem 
mest sjálfir, ef það er að fara að gera 
vöru eða eitthvað nýtt. Það er árið 
2021 og það er mjög mikið sem fólk 
getur gert sjálft fyrir lítinn pening. 
Það þarf að vekja áhuga einhvers og 
þá vilja þeir vita meira. Ef þú hefur 
trú á því sem þú ert að gera þá er 
eftirleikurinn svo auðveldur og mun 
ódýrari en ella. Það er svo dýrt að 
vera alltaf að byrja upp á nýtt með 
autt blað. Það þarf alltaf að spyrja 
hvaða þarfir erum við að leysa, fyrir 
hverja og hvernig tala ég við þau. 
Vörumerki þurfa að þroskast og 
þróast í takt við tíðarandann rétt 
eins og allt annað.“

Erla Hjördís
Gunnarsdóttir
ehg@bondi.is

Þórhildur Laufey Sigurðardóttir er bókmenntafræðingur og grafískur hönnuður og starfar við að aðstoða fyrirtæki í vörumerkjaþróun og heildarímynd 
undir merkjum fyrirtækis síns, Kúper Blakk. Hún hélt erindi á dögunum fyrir Samtök smáframleiðenda sem var mjög áhugavert. Mynd / Camilla Ósk Hákonardóttir

Sterk vörumerki eru heilsteypt og með skýran tilgang, úr bókinni Designing 
Brand Identity eftir Alina Wheeler.
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Steinsagir – Kjarnaborvélar – Gólfsagir

 Allt fyrir 
atvinnumanninn

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

Husqvarna K770
Sögunardýpt 12,5cmDM400 kjarnaborvél

Hámark: 350mm LF75 LAT
Jarðvegsþjappa

Þjöppuþyngd 97 kg
Plata 50x57cm

Steinsagarblöð 
og kjarnaborar

FS400 LV
Sögunardýpt 16,5cm

K7000 Ring 27cm
Sögunardýpt 27cm

GIRÐINGAREFNI
Túngirðinganet I Gaddavír I Vírlykkjur

Girðingastaurar I Rafgirðingarefni 

HLIÐGRINDUR
& GIRÐINGAREFNI

Hliðgrindur með og án nets
MARGAR STÆRÐIR Í BOÐI Á FLOTTU VERÐI!

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

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

Velferðarsjóður BÍ  
auglýsir eftir umsóknum
Allir félagsmenn Bændasamtaka Íslands teljast til  
sjóðs félaga og geta sótt um

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

Umsóknir skulu berast fyrir 10. maí nk. með  
rekjanlegum bréfpósti (ábyrgðarbréf) merkt: 

Velferðarsjóður BÍ
Bændasamtök Íslands
Bændahöllinni við Hagatorg 1
107 Reykjavík

Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér úthlutunar-
reglur vel og vanda umsóknir. 

BændaBændablaðiðblaðið
Næsta blað kemur út Næsta blað kemur út 12. maí12. maí
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Sælureitur í sveit er heiti á verk
efni sem Stefán Tryggva og 
Sigríðarson og Inga Margrét 
Árnadóttir, eigendur jarðarinn
ar Leifshúsa á Svalbarðsströnd, 
vinna að en það gengur út á að 
skipuleggja frístundabyggð á 
ríflega tveggja hektara stórri 
landspildu á jörðinni. 

Spildan er alls 2,1 hektari og var 
tekin úr landbúnaðarnotkun árið 
2005. Hún liggur nyrst og vestast 
í landi jarðarinnar. Fyrirmyndin er 
m.a. sótt til Danmerkur þar sem 
hugmyndin kallast „kolonihave“.  
Gera þarf breytingu á aðalskipulagi 
Svalbarðsstrandarhrepps sem og 
deiliskipulagi og hefur sveitarstjórn 
samþykkt að vísa skipulagslýsingu 
vegna breytinganna í kynningu. 
Stefnt er að því að fyrsta húsið rísi 
síðsumars eftir að skipulagsferli 
lýkur.

Stefán og Inga búa á Þórisstöðum 
og hafa rekið þar ferðaþjónustu um 
árabil, Hótel Natur, sem tekið var í 
gagnið fyrir 16 árum. Þau keyptu 
Leifshús fyrir 6 árum og hófu að 
byggja upp ferðaþjónustu þar, 
breyttu fjósi í gistirými og eru þar 
nú 8 herbergi með 20 rúmum. Lengst 
af hafa þau rekið gistiþjónustuna í 
Leifshúsum samhliða hótelrekstrin-
um. 

„Þegar ljóst var að ekki einasta 
síðasta sumar heldur trúlega komandi 
sumar einnig, verði ekki svipur hjá 
sjón miðað við fyrri ár, fórum við að 
huga að annarri tekjuöflun, frekar en 
að ganga bara á eignir,“ segir Stefán. 
Hann keypti stóra bandsög til að 
framleiða viðarskífur til klæðninga 
og flutti norður og í kjölfarið dustuðu 
þau hjónin rykið af gamalli hugmynd 
um að skipuleggja frístundabyggð á 
spildu úr landi Leifshúsa.

Hver lóð afhent með  
fullfrágengnu húsi

„Niðurstaðan hjá okkur eftir nokkrar 
vangaveltur var sú að bjóða upp á 
það sem í Danmörku er kallað kolon-
ihave, landskika sem fólk getur nýtt 
til að rækja matjurtir og er með góða 
aðstöðu til að „hygge seg“ eins og 
Danirnir segja, njóta friðar og útiveru 
og geta jafnframt sofið þar þegar 
hentar, t.d. þegar barnabörnin koma 
í heimsókn,“ segir Stefán. Landið 
sem um ræðir er annars vegar tún og 
hins vegar skógarreitur sem að hluta 
er óunnið land. Lækur sker svæðið, 
túnin eru norðan hans en skógarreitur 
og órækt sunnan megin. 

Gert er ráð fyrir að allt að 12 slíkar 
lóðir verði í boði og hver og ein verði 
á bilinu 1000 til 1500 m2. Hver lóð 
verður afhent með fullfrágengnu húsi 
úr krosslímdum einingum, á bilinu 
20 til 40 fermetrar að grunnfleti með 
bröttu risi og svefnlofti. Húsin verða 
einangruð og klædd með lerkiskífum 
sem framleiddar verða á staðnum. 
Þannig að umhverfisvænna verður 
það vart. Í hverju húsi verður raf-
magn, heitt og kalt vatn og snyrting. 
Vegtenging verður einnig frágengin 
að svæðinu og þar verður sameigin-
legt aðstöðuhús þar sem hægt verður 
að geyma bæði tól og tæki sem og 
uppskeru. 

Sérstaðan felst í kyrrð og friði

„Forsenda hugmyndarinnar er að að-
staða af þessu tagi sé í kallfæri við 
heimili viðkomandi, þannig að það 
taki innan við klukkutíma að hjóla 
á staðinn frá heimilinu eða innan 
við stundarfjórðung að aka,“ segir 

Stefán. Margt segir hann vissulega 
líkt með þessu svæði og öðrum frí-
stundabyggðum, en ýmiss konar 
sérstöðu megi þó nefna. Fyrir utan 
glæsilegt útsýni út Eyjafjörð, þar 
sem Kaldbak ber hvað hæst, eru 
góðar gönguleiðir á svæðinu, niður 
í fjöru og upp á Vaðlaheiði. Þá er 
landið frjósamt og veit vel að sólu, 
jarðvegurinn að mestu frjósöm mó-
mold, rúmur metri á þykkt og undir 
ísaldarruðningur svo sem víðar er á 
Svalbarðsströnd.

„Sérstaðan hér felst þó fyrst og 
fremst í kyrrð og friði sem við viljum 
tryggja okkar gestum. Við gerum 
ekki ráð fyrir að bílum sé ekið að 
húsunum og þá verður aðeins heim-
ilt að útbúa ræktunarbeð á svæðinu 
og tilheyrandi skjól, en ekki aðrar 
byggingar en þær sem fylgja með 
frá upphafi. Með því móti viljum við 
tryggja að ónæði verði sem minnst, 
gestagangur í lágmarki og almennt 
að kyrrð og friður ríki í því nátt-
úrulega umhverfi sem lækjarniður 
og fuglasöngur bjóða upp á,“ segir 
Stefán. Þær kvaðir sem fylgja gera 
hverfið heilsteypt og heillandi og er 
mikið lagt upp úr því.

Hugsað fyrir þá sem vilja njóta 
en ekki neyta út í eitt

Hann segir að svæðið sé ekki síst 
hugsað fyrir eldra fólk sem farið er 

að minnka við sig launavinnu og vill 
njóta náttúrunnar við ræktun, lestur, 
hannyrðir, gönguferðir, „og síðast 
en ekki síst að gera ekki neitt,“ segir 
Stefán. 

„Þetta svæði er sannarlega ekki 
hugsað fyrir þá sem sífellt vilja 
vera á ferðinni hvort heldur sem 
er með bjórkassa og rauðvínsbelju 
allar helgar í sumarbústað eða í 15 
milljóna króna húsbíl á akstri þvert 
og endilangt um landið, eða helst 
allan heiminn. Við erum að hugsa 
svæðið fyrir þá því miður örfáu 
sem vilja leggja eitthvað af mörk-
um í baráttunni við loftslagsvána og 
njóta en ekki neyta út í eitt. Fyrir þá 
er þetta tækifæri til að tryggja sér 
afnotarétt til dvalar í sælureit í sveit 
næstu áratugi fyrir svipað verð og 
10 ára fjárfesting í húsbíl kostar,“ 
segir Stefán.

Hann bætir við að þau hjónin 
geri sér grein fyrir að hugmyndin 
sé nýstárleg og þau væru vel sátt 
ef þau fyndu eina fjölskyldu á 
þriggja ára fresti, í því 20 þúsund 
manna samfélagi sem Akureyri er, 
sem sæju mögulega kostina við að 
nýta þá aðstöðu sem í boði verður 
í Leifshúsum.

„Hér á bæ eru til staðar öll tæki 
og tól til að þjónusta „ábúendur“ 
varðandi ræktunina, en okkar ávinn-
ingur felst einkum í eigin vinnu við 
að útbúa svæðið og reisa húsin.“

LÍFLÍF&&STARFSTARF

Stefán Tryggva- og Sigríðarson og Inga Margrét Árnadóttir á Þórisstöðum á Svalbarðsströnd. Þau keyptu Leifshús fyrir nokkrum árum og hafa byggt þar 
upp gistiþjónustu. Nú ætla þau að taka hluta af Leifshúsajörðinni undir frístundabyggð fyrir fólk sem sækist helst eftir rólegheitum. Gert er ráð fyrir að 
fyrsta húsið rísi síðsumars.  Myndir / MÞÞ

Margrét Þóra Þórsdóttir
mth@bondi.is 

Svæðið er ekki síst hugsað fyrir eldra fólk sem farið er að minnka við sig 
launavinnu og vill njóta náttúrunnar við ræktun, lestur, hannyrðir, göngu-
ferðir og síðast en ekki síst að gera ekki neitt annað en hlusta á lækjarnið 
og eða fuglasöng. Svæðið er hér að baki Stefáni, en einhver myndi segja 
að útsýnið væri milljón dollara virði.

Leifshús. Þau Stefán og Inga Margrét  keyptu Leifshús fyrir 6 árum og hófu 
að byggja upp ferðaþjónustu þar, breyttu fjósi í gistirými og eru þar nú 8 
herbergi með 20 rúmum.

Fyrir þá sem ekki hafa tök á að skoða eldgosið á Reykjanesi – Þessi fína 
viðarspýta er til sýnis hjá Stefáni á Þórisstöðum.

Stefán keypti stóra bandsög til að framleiða viðarskífur til klæðninga, en 
þær verða notaðar til að klæða húsin sem reist verða á landi Leifshúsa.
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„Þetta er alveg ótrúlega 
skemmtilegt. Ég fann það strax 
og ég byrjaði að fást við að búa 
til vörur úr geitamjólk að það ætti 
mjög vel við mig,“ segir Þorbjörg 
Ásbjörnsdóttir, bóndi á Lynghóli 
í Skriðdal. Hún er þroskaþjálfi að 
mennt og NLP markþjálfi einnig.

Þorbjörg hefur undanfarin ár 
búið til salatost, sem heitir Moli, 
og fleira úr geitamjólk en hyggst 
auka við framboðið og ætlar í 
sumar að framleiða gríska jógúrt 
og skyr. Þá stendur til að koma upp 
vinnsluaðstöðu heima við bæinn 
og verður unnið við það í haust og 
fram eftir næsta vetri. Á Lynghóli 
eru um 30 geitur og ætlunin að fjölga 
í hópnum eftir því sem framleiðslan 
vex.

Þorbjörg er Húnvetningur, ólst 
upp á Auðkúlu í Húnavatnshreppi 
en flutti 16 ára að heiman til að 
vinna og stunda framhaldsnám. 
Hún er búfræðingur frá Hvanneyri 
en á meðan hún dvaldi þar við nám 
kynntist hún eiginmanni sínum, 
Guðna Þórðarsyni frá Syðstu-
Görðum í Kolbeinsstaðahreppi, sem 
þar var einnig í búfræðinámi. Þau 
settust þar að eftir skólann. Enginn 
búskapur var á jörðinni á þeim tíma 
og stunduðu þau vinnu utan bús í 
fyrstu. 

Byrjuðu þau á að stunda alls kyns 
störf utan bús, m.a. í fiskvinnu sem 
þau sóttu víða um Snæfellsnes. 
Þau reyndu fyrir sér með kálfaeldi 
sem aldrei varð þó mjög gæfulegt 
að sögn Þorbjargar, illa fór að ára 
í þeirri grein, löng bið var jafnan 
eftir slátrun og svo kom gríðarlegt 
verðfall sem gerði að verkum að 
fótunum var kippt undan þeim 
búskap. 

Hross og ungmenni
eiga vel saman

„Við settum þá á fót tamningastöð 
og hún gekk glimrandi vel,“ segir 
Þorbjörg, en einnig tóku þau börn 
og ungmenni í fóstur, byrjuðu á 
því árið 1995 og hafa á þeim rúma 

aldarfjórðungi sem liðinn er dvalið 
hjá þeim um lengri eða skemmri 
tíma yfir 50 börn. Þau eiga eina 
dóttur, Láru, en telja nokkur af 
fósturbörnunum til sinna barna enda 
samskiptin mikil og þau sinna afa- 
og ömmuskyldum við börn þeirra.

Þorbjörg segir það fara einkar 
vel saman að vera með hross og 
ungmenni, krakkarnir hefðu næg 
verkefni í kringum hestana allan 
daginn og hefðu flest yndi af því að 
hugsa um þá og fara í útreiðartúra. 

„Það eru alltaf næg verkefni í 
kringum hestana, alls konar verk 
sem þarf að sinna og það hélt krökk-

unum uppteknum heilu dagana, 
en eins eru líka margar og flottar 
reiðleiðir á þessu svæði. Þannig að 
þetta smellpassaði alveg saman,“ 
segir hún. 

Austfirðingar tekið okkur 
fáránlega vel

Þorbjörg og Guðni höfðu alltaf 
nokkrar kindur og langaði að hefja 
sauðfjárbúskap en jörðin hentaði 
ekki fyrir slíkan búskap. 

„Við hefðum getað sett á fót 
kúabú þar en áhugi húsbóndans lá 
ekki þar, þannig að við höfðum um 

skeið verið að skima eftir hentugri 
jörð fyrir sauðfjárbúskap,“ segir 
Þorbjörg. 

Snemma árs 1999 sáu þau aug-
lýsta jörðina Lynghól í Skriðdal 
og gerðu sér ferð frá Snæfellsnesi 
og þvert yfir landið. Komu þar um 
miðjan mars og allt á kafi í snjó. 

„Við sáum örugglega ekki alveg 
hvernig landið lá en gerðum tilboð 
og því var tekið. Þetta gekk allt 
frekar hratt fyrir sig og við vorum 
tekin við 300 kinda búi í byrjun 
maí. Guðni fór þá beint austur í 
sauðburð og ég sá um sauðburðinn 
á Syðstu-Görðum en flutti svo austur 
að honum loknum,“ segir Þorbjörg 
og bætir við að þeim hafi alla tíð 
liðið vel fyrir austan þó engar eigi 
þau rætur þangað og hafi ekki þekkt 
nokkurn mann þegar þau komu. 

„Austfirðingar hafa í raun tekið 
okkur fáránlega vel, það er virkilega 
gott að búa hér og aldrei hvarflað að 
okkur að fara neitt annað.“

Þorbjörg og Guðni hófu að 
byggja upp sauðfjárbúið, stækkuðu 
fljótt við sig og voru innan fárra ára 
komin með um 450 kindur. Árið 
2011 reistu þau stórt stálgrindarhús 
á jörðinni og höfðu þá aðstöðu til að 
vera með um 700 kindur þegar mest 
var. Undanfarin ár hefur fækkað í 
bústofninum og eru nú um 400 
kindur á búinu. 

Geitur í fyrstu sem gæludýr

Geitabúskapurinn á Lynghóli 
hófst árið 2014 þegar mæðgurnar 
ákváðu að fá sér örfáar geitur til 
að hafa sem eins konar gæludýr. 
Þær fengu 3 huðnur frá Möðrudal á 
Fjöllum og hafur frá Fjallalækjarseli 
í Þistilfirði. Hópurinn hefur vaxið 
og eru nú um 30 huðnur í hópnum, 
18 sem bera og 12 veturgamlar. 
„Geitur eru óskaplega skemmtileg 
dýr og gaman að umgangast þær,“ 

LÍFLÍF&&STARFSTARF

skyr skyr 
gríska jógúrt

Margrét Þóra Þórsdóttir
mth@bondi.is 

Þorbjörg Ásbjörnsdóttir, bóndi á 
Lynghóli í Skriðdal, hefur verið að 
fikra sig áfram í vinnslu á geitamjólk 
og hyggst í sumar hefja framleiðslu 
á skyri og grískri jógúrt úr þeirri 
afurð. Um 30 geitur eru á bænum 
og stendur til að fjölga í hópnum.  
 Myndir / Þorbjörg Ásbjörnsdóttir
 og Lára Guðnadóttir

Lára Guðnadóttir.

Geithafurinn Fjalli á rætur sínar að 
rekja að Fjallalækjarseli í Þistilfirði. 
Hann hefur búið á Lynghóli frá ár-
inu 2014 þegar þangað komu fyrst 
geitur. Þó aldurinn hafi færst yfir er 
hann ansi lipur og æfir fimi sína með 
því að hoppa um uppi á heyrúllu-
stæðunni.

Guðni Þórðarson er upprunninn frá Syðstu-Görðum í Kolbeinsstaðahreppi.

Þorbjörg og Lára, dóttir hennar, fengu sér fyrst geitur árið 2014 og þá sem gæludýr.
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segir Þorbjörg. Ekki leið langur tími 
frá því geiturnar komu á bæinn þar 
til þau fóru að hugleiða hvort ekki 
mætti nýta eitthvað frá þeim. 

„Það er mjög ríkt í okkur bænd-
um að finna möguleika til að nýta 
alla hluti,“ segir hún. 

Margir miðluðu þekkingu

Þorbjörg hafði samband við 
Jóhönnu á Háfelli sem er manna 
fróðust um geitur og fékk góð 
ráð en einnig leitaði hún ráða 
hjá gömlum skólabróður sínum, 
Þorgrími á Erpsstöðum, sem var 
meira en fús til að liðsinna henni 
fyrstu skrefin. Úr varð að hún 
brunaði vestur á Erpsstaði með 
geitamjólk í farteskinu og þau hófu 
tilraunastarfsemi sína þar. 

„Ég fann strax þá að þetta átti vel 
við mig, mér fannst þetta áhugavert 
og skemmtilegt og þarna má segja 
að boltinn hafi farið að rúlla,“ segir 
hún. 

Fleiri lögðu fram aðstoð 
og miðluðu af þekkingu sinni, 
m.a. Þórarinn Egill Sveinsson 
mjólkurverkfræðingur en ekki 
er komið að tómum kofunum hjá 
honum þegar ostagerð er annars 
vegar. Eftir að hafa aflað sér 
þekkingar og prófað sig áfram varð 
til fullunnin vara, salatostur sem 
kallaður er Moli. Hann hefur verið 
í framleiðslu á Lynghóli undanfarin 
misseri og líkar vel. 

Aukavinna við smökkun

Þorbjörg segir að Guðni hafi verið í 
eins konar aukavinnu við að smakka 
allan tilraunavarninginn sem hún 
hefur framleitt undanfarin misseri.

„Hann hefur verið í því að borða 
það sem ég bý til og segja hvað 
honum finnst. Ég tek auðvitað 
mark á hans ráðleggingum,“ segir 
hún. Vinir og ættingjar hafa einnig 
samviskusamlega verið notaðir 
í smökkun og álitsgjöf og segir 
Þorbjörg frábært hversu fúsir allir 
hafi verið í að taka þátt í að bragða á 
misgóðum tilraunum sínum.

„Það er svo skemmtilegt við 
ostagerð að mistök verða oft til þess 
að það fæðist ný afurð. Það var það 
fyrsta sem Þorgrímur kenndi mér. Ef 
eitthvað klúðrast, skoðaðu þá hvað 
þú getur gert við það, sagði hann. 
Langoftast verður til ný tegund af 
osti, stundum ost sem verður bara 
til í eitt skipti því oft áttar maður sig 
ekki á hvað gerðist og nær ekki að 
gera sama hlutinn á ný. En það sem 
er langskemmtilegast í þessu öllu er 
að fjölbreytnin er svo mikil,“ segir 
Þorbjörg.

Nefnir hún að einmitt það hafi 
gerst þegar hún var að prófa sig áfram 
í skyrgerðinni.

„Ég stóð allt í einu uppi með afurð 
sem var ansi lík grískri jógúrt og 
smakkaðist rosalega vel. Mín heppni 
í það skiptið var að ég vissi hvað ég 
hafði gert og gat því gert það aftur.“

Koma sér upp aðstöðu heima

Síðastliðið haust fengust leyfi bæði frá 
Matvælastofnun og heilbrigðiseftirliti 
til að nýta geitamjólkina og 
framleiða úr henni varning til sölu. 
Þorbjörg hefur unnið vörur sínar í 
vottuðu eldhúsi í félagsheimilinu 
Arnhólsstöðum.  Hún segir mjög gott 
að komast þar að, en hefur nú hug á 
að setja upp eigin aðstöðu heima á 
bæ. Segir að líklegast sé að keyptir 
verði tveir gámar og felldir saman 
í eitt hús. Aðstöðu til að vinna ost, 
skyr og jógúrt úr geitamjólk verði 
komið fyrir þar. 

„Við erum að leggja drög að þessu 
núna og planið er að byrja á að vinna 
við undirlagið, lagnir og þess háttar 
núna á haustdögum og fram á vetur 
og setja gámana upp þegar fer að 
vora, í mars apríl á næsta ári. Mitt 
markmið er að vinna við þetta sjálf og 
skapa mér vinnu. Það er ekki stefnan 
að vera með starfsfólk í þessu, ég 
vil að þetta sé handverksvara sem 
ég framleiði. Þannig að ég mun bara 
framleiða það magn sem ég kemst 
yfir sjálf,“ segir Þorbjörg.

Gaman að þróa eitthvað nýtt

Vel hefur gengið með ostinn þó hann 
sé til þess að gera nýlega kominn í 
sölu og kunna viðskiptavinir vel að 
meta hann. 

„Það selst alltaf allt upp á 
augabragði,“ segir hún. 

Síðustu mánuði hefur Þorbjörg 
verið að þróa fleiri vörur, skyr og 
gríska jógúrt, og segir að þegar hún 
fær nýja mjólk í sumarbyrjun verði 
hafist handa við framleiðsluna. 

„Það er alltaf gaman að þróa 
nýjungar, þetta hefur verið 
skemmtilegt ferli og kennt mér m.a. 
að það verður að nota nýja mjólk en 
ekki frysta til að búa þessar vörur til, 
þannig að nú er bara að bíða fram 
í júní og bretta svo upp ermarnar.“

Þorbjörg er í samstarfi við 
hótelhaldara á Hótel Blábjörg á 
Borgarfirði eystra sem ætla að nota 
vörur frá henni á sínum matseðli. 
Ostinn m.a. á nýjung sem nefnist 
kartöflupitsa svo dæmi sé nefnt. 

„Þetta er mjög hugmyndaríkt fólk 
og spennandi fyrir mig að komast í 
samstarf við þau. Ég hlakka til að sjá 
hver framvindan verður.“

Taka á móti gestum og brúa bil 
milli dreifbýlis og þéttbýlis

Búið að Lynghóli er opið þeim 
gestum og gangandi sem langar 
að kynnast húsdýrunum og eftir 
að geiturnar komu á bæinn hefur 
töluverð ásókn verið í að koma 
þangað og skoða kiðlingana. Enda 
fátt fallegra og skemmtilegra en að 
fylgjast með þeim, þeir eru gæfir og 
fjörugir og Þorbjörg segir börn og 
kiðlinga eiga einkar vel saman.

„Markmiðið með því að leyfa 
fólki að koma og skoða er fyrst og 
fremst til að leggja okkar af mörkum 
í þá átt að brúa bilið sem virðist vera 
milli sveitarinnar og kaupstaðarins. 
Það er ekki lengur sjálfsagt að eiga 
vini eða ættingja í sveit sem hægt er 
að heimsækja og kynnast dýrum á 
þann hátt,“ segir Þorbjörg. 

Leikskólar og stakir bekkir í 
grunnskólum hafa komið að Lynghóli 
á sauðburði og fengið að fylgjast með 
og fyrir marga er heimsókn í Lynghól 
partur af vorkomunni. 

„Við sjáum að foreldrar hafa ekki 
síður gaman af þessu en börnin,“ 
segir Þorbjörg.

Kletthálsi 3   ·   110 Reykjavík   ·   Sími: 540 4900   ·   yamaha.is

ÁREIÐANLEIKI
KRAFTUR GÆÐI

YAMAHA utanborðsmótorar hafa  
reynst afar vel við íslenskar 

aðstæður bæði á sjó og vötnum. 

Kraftur &  
öryggi fleytir 

þér langt

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300 

Hér er verið að búa til skyr úr geita-
mjólk en framleiðsla á því hefst af 
krafti í sumar. Eins verður búin til 
grísk jógúrt úr geitamjólkinni.

Salatosturinn Moli sem unninn 
er úr geitamjólk líkar vel og nýtur 
vinsælda.

Ostur í krukku. Vel hefur gengið 
með ostinn þó hann sé til þess að 
gera nýlega kominn í sölu og kunna 
viðskiptavinir vel að meta hann.

Geitur er skemmtilegar, gæfar og fjörugar og gefa eigendum sínum mikið. 
En afurðirnar má einnig nýta svo sem raunin er orðin á Lynghóli.
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Mikil gróska í félagsstarfi ullarvinnsluhópa 
og ýmis tækifæri eru í nýtingu hráefnisins
Á dögunum var haldinn fyrsti 
Evrópski ullardagurinn. Ísland 
tók þátt í viðburðinum og safnað-
ist fólk saman í smærri og stærri 
hópum til að upplifa viðburðinn 
í beinu streymi frá Róm, þaðan 
sem útsendingunni var stjórnað.

Allnokkrir aðilar, einstaklingar 
og hópar, vinna markvisst að 
ullarvinnslu í stórum og smáum stíl 
á Íslandi og gjarnan í félagsskap sem 
myndaður er utan um áhugamálið. 
Hér á eftir fer umfjöllun um nokkra 
þá sem tóku beinan þátt í Evrópska 
ullardeginum auk annarra sem 
héldu hann hátíðlegan og eru virkir 
í ullarvinnslu með einum eða öðrum 
hætti. 

Spunasystur – Rangárvallasýsla

Spunasystur er hópur kvenna í 
Rangárvallasýslu. Saga þeirra 
hófst þegar nokkrar vinkonur tóku 
sig saman og fóru á námskeið til að 
læra að spinna. Þær hittust reglu-
lega til að æfa sig og vinna saman 
að þessu nýja áhugamáli og fljótlega 
bættust fleiri í hópinn sem höfðu 
sama brennandi áhugann á spuna 
og gömlu handverki.

Sextán Spunasystur

Í dag eru Spunasystur 16 talsins 
og hittast hálfsmánaðarlega yfir 
veturinn og skiptir þá engu hvernig 
veðrið er, það stoppar þær ekkert við 
að koma saman. Hver og ein mætir 
með sinn rokk, kembivél eða bara 
prjóna ef þeim sýnist svo. Þær eiga 
flestar kindur og því eru þær mikið 
að vinna sína eigin ull. Það gefur 
spunanum annan blæ þegar verið 
er að vinna með eigin ull því þá er 
nákvæmlega vitað hvaðan hráefnið 
er og hvað þær eru með í höndunum, 
auk þess sem þekking á hráefninu 
eykst og hægt að færa hana yfir í 
ræktunarstarfið og þannig efla þá 
eiginleika sem hverjum og einum 
þykir eftirsóknarverður. 

Þær hafa farið á ýmiss konar 
námskeið í alls konar spuna bæði 
hér á landi og erlendis og fengið 
til sín kennara víðs vegar að úr 
heiminum. Það má því segja að 

í hópi Spunasystra sé orðin til 
margþætt þekking á margs konar 
spuna og meðferð ullar og öðru 
hráefni sem má spinna úr. En þær 
láta spunann ekki einan nægja, 
heldur eru þær líka að lita, bæði 
með jurtum og öðrum efnum. Þær 
gera sápur, vefa, þæfa, flétta úr 
hrosshárum og súta gærur og skinn.

Áhrif af vinnu Spunasystra gætir 
orðið víða í Rangárvallasýslu og þá 
sérstaklega í Rangárþingi ytra og 
Ásahreppi. Þar má orðið finna þó 
nokkrar vinnustofur þar sem unnið er 
með ull, vefstofu, sútunarverkstæði 
og spunaverksmiðju. Og 
sauðfjárbændur horfa til þeirra 
í sinni ræktun og hafa bætt við 
litaflóruna í sínu fjárhúsi. 

Því má segja að ull og ræktun 
hennar hafi náð æði miklum fram-
förum síðan þær byrjuðu með sitt 
starf, því þekking á ullargæðum 
eykst þegar unnið er með ullina alla 
leið frá ræktun lambsins til fullunn-
innar peysu. 

Margar af Spunasystrum eru farn-
ar að rækta feldfé og hafa unnið bæði 

ull og gærur af þeim, en þar á meðal 
er einnig lögð áhersla á að rækta ull í 
fjölbreyttum litum og með háragerð 
sem hentar í ólík verkefni.

Handraðinn – Eyjafjörður

Handraðinn er hópur fólks í Eyjafirði 
sem í upphafi kom saman til að að 
sauma eða gera upp þjóðbúninga 
undir leiðsögn. Það kveikti áhuga 
fyrir þjóðlegum hefðum og hópur-
inn fór að sinna ýmsum tegundum 
handverks um leið og hópurinn 
stækkaði.

Einkenni Handraðans eru að 
leita þekkingar um horfna starfs-
hætti og miðla henni áfram, taka 
þátt í starfsdögum safna og menn-
ingartengdum viðburðum, að halda 
fræðslufundi og vera með námskeið 
til dæmis í spuna, vefnaði, tólgar-
sápugerð, útsaumi, skyrgerð, knipli 
og ýmislegt fleira að ógleymdum 
þjóðbúningasaumi sem er alltaf 
fullbókaður.

Heimili Handraðans er í gamla 
Húsmæðraskólanum á Laugalandi 
í Eyjafirði.

Stofnfundur var haldinn 
fimmtudaginn 22. nóvember 
2001 og hét félagsskapurinn þá 
Laufáshópurinn.

Stofnfélagar árið 2001 voru tæp-
lega 30, nokkrum árum seinna var 
nafni félagsins breytt í Handraðann 
með nokkra undirhópa.

Það geta allir gerst félagar og 
eru þeir núna um 190, en ekki nema 
um 50 virkir.

Tveir undirhópar Handraðans

Handraðinn er með tvo fasta daga 
í mánuði fyrir fundi og undirhópar 
í félaginu eru líka með einn til tvo 
fasta fundardaga í mánuði

Undirhópar, eða hópar innan 
félagsins, eru:

• Laufáshópur, sem er 
með starfsdaga í Laufási 
nokkrum sinnum á ári í 
samstarfi við Minjasafnið 
á Akureyri. Það fólk hefur 
saumað sér fatnað til að 
skarta þessa daga og eru það 
búningar frá um 1900-1930.

• Gásahópur/miðaldahóp-
ur hefur líka saumað sér 
búninga tengda tímabili 
Gásakaupstaðar og hafa 
verið í búðum þar eina helgi 
að sumri.

Báðir þessir hópar eru líka með 
ýmsa muni tengda þessum tímum 
og hafa verið með sýningar á 
Handverkshátíðinni á Hrafnagili.

Spunahópur hittist nokkrum 
sinnum í mánuði og spinnur saman og 
á Laugalandi er aðgangur að vefstól/
stólum til að vefa þjóðbúningasvuntur 
eða Brekán svo eitthvað sé nefnt.

Þingborg – Árnessýsla

Þingborgarullin er sérvalin úrvals 
lambsull.

Ullarvinnslan Þingborg rekur 
sögu sína aftur til ársins 1990, 
er hópur kvenna á Suðurlandi 
sótti þar námskeið í ullariðn, 
undir stjórn Helgu Thoroddsen 
vefjarefnafræðings og Hildar 
Hákonardóttur veflistakonu. Kennd 
voru bæði gömul og ný vinnubrögð 
við ullarvinnslu og almenn fræðsla 
um eiginleika ullar og vinnslu hennar.

Fljótlega kom upp hugmynd að 
verslun með ullarvörur og innan 
árs frá því fyrsta námskeiðið var 
haldið opnaði námskeiðshópurinn 
verslun í gamla samkomuhúsinu í 
Þingborg í gamla Hraungerðishreppi, 
nú Flóahreppi, og stofnað var 
samvinnufélag utan um hópinn og 
reksturinn og voru stofnfélagar 35.

Fyrstu árin skiptu Þingborgar-
konur með sér verkum í verslun-
inni á sumrin, en hún var eingöngu 
opin yfir sumarmánuðina. Síðan 
hafa einstakar konur innan hópsins 
tekið að sér að reka verslunina og 
stundum tvær saman. Verslunin var 
lengi rekin á kennitölu samvinnufé-
lagsins en frá 1. janúar 2019 hefur 
hún verið rekin sem einkahlutafé-
lag einnar í hópnum. Auk þess er 
starfskraftur í 60 prósent hlutastarfi 
og því hefur ræst sú sýn sem lagt 
var upp með, að skapa atvinnu fyrir 
konur á svæðinu.

Verslunin tekur ullarvörur í 
umboðssölu og eins er keypt inn 
nokkuð af vörum til að selja. Allar 
prjónavörurnar í versluninni eru 
úr Þingborgarlopa en hann er sér-
unninn fyrir Þingborg af Ístex og 
svo hefur verið allt frá árinu 1992. 
Þingborgarkonur fara í Þvottastöð 
Ístex á Blönduósi einu sinni á ári 
og velja lambsull sem svo er þveg-
in á Blönduósi og kembd hjá Ístex 
í Mosfellsbæ. Einnig er þvegin ull 
og kembd í kembivélinni okkar í 
Þingborg, bæði til sölu í versluninni 
og í verktöku.

Lopapeysur eru aðal söluvaran í 
Þingborg. Konur í hópnum sem og 
þær sem leggja inn peysur hanna sín 
eigin mynstur og þannig verður til 
mjög fjölbreytt flóra af lopapeysum. 
Einnig er mikið úrval af lituðu 
bandi og lopa, Þingborgarlopinn er 
eftirsóttur af prjónafólki.

Á fimmtudögum hittast Þing-
borgarkonur og bera saman bækur 
sínar. Oft er gestkvæmt þessa daga, 
áhugafólk leitar í þekkingarsmiðjuna 
og öll förum við glöð heim.

Spunasystur hittast hálfsmánaðarlega og láta ekki óblítt veður stoppa sig.

Hópur úr Handraðanum prjónar saman á Evrópska ullardeginum.

Lopapeysur eru aðalsöluvaran í Þingborg.
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Hefðum haldið við

Ullarvinnslan hefur reynst 
mikilvægur þáttur í þeirri viðleitni 
að halda við hefðum í ullarvinnslu 
og ekki síður að skapa nýjar. Ullin 
á mikla framtíð fyrir sér nú þegar 
augu fólks eru að opnast fyrir því 
að nota ull og önnur náttúruleg efni 
til fatagerðar o.fl. í stað gerviefna. 
Við leggjum einnig mikla áherslu á 
gæðastjórnun, siðræna verslun og 
sjálfbæra framleiðslu.

Sjá má vöruúrval á www.thing
borg.is 

Ullarselið – Borgarfjörður

Í Halldórsfjósi á Hvanneyri er að finna 
draumaheim ullarfíkilsins. Veröld sem 
umvefur þig hlýju og fegurð íslensku 
ullarinnar. Hvert sem litið er, er ull 
í einhvers konar formi. Peysur af 
öllum toga, húfur bæði hefðbundnar 
og óhefðbundnar, jurtalitað einband 
í öllum regnbogans litum, flókaskór, 
íleppar, púðar, teppi, sjöl, band og 
mynd af kindinni sem það kom af, 
og svo er það handspunna bandið. 

Handspunnið band, hvað er það? 
Margir Íslendingar eiga minningar 
af því þegar móðir þeirra eða amma 
sátu við rokk og spunnu ull í band. 
Taktfastur sláttur rokksins og liprar 
hendur sem teygðu lopann og mötuðu 
inn á snældu rokksins. Verk sem gekk 
kynslóða á milli lengur en búið hefur 
verið á Ísafold, fyrst var spunnið á 
spunatein, svo halasnældu og loks 
gamla góða rokkinn.

Gömul tóvinnuhefð

En það er þessi gamla hefð fyrir 
tóvinnu sem varð að stórum hluta til 
þess að Ullarselið var stofnað árið 
1992. Ári áður hafði kennsla í tóvinnu 
hafist í Bændaskólanum og strax varð 
ljóst að vantaði vinnustofu eða gallerí 
fyrir handverksfólk á Vesturlandi. 
Farið var að leggja grunn að því 
sem síðar varð Ullarselið. Lykilfólk 
í stofnun Ullarselsins voru Sveinn 
Hallgrímsson, þáverandi skólastjóri 
Bændaskólans, og Jóhanna Erla 
Pálmadóttir, en hún hefur kennt 
tóvinnu frá 1991 til dagsins í dag.

Ullarselið var stofnað með það 
að leiðarljósi að halda lífi í gömlum 
handverkshefðum, vera staður fyrir 
handverksfólk til að starfa saman 
og skapa frjósaman jarðveg. Einnig 
stuðla að því að handverk kvenna sé 
metið að verðleikum. Frá upphafi 
hefur verið lögð gífurleg áhersla á 
gæði og vandað handverk, engin vara 
fer í sölu án þess að fara í gegnum 
strangt gæðaeftirlit.

Ullarselir eru um 30 talsins, 
handverksfólk víðs vegar af 
Vesturlandi, nánast allt konur en 
með hópnum starfa tveir karlmenn. 
Reynt er að hittast reglulega yfir 
vetrartímann á spunakvöldum. Þau eru 
oftast haldin í kringum þann tíma er 
tóvinnan er kennd í Bændaskólanum 
og þá býðst nemendum að mæta og 
vinna í sinni handavinnu og fá aðstoð 
frá þeim viskubrunnum sem mæta. 
Spunakvöldin hafa undanfarin ár 
verið opin þeim sem langar að fá 
örnámskeið í spuna og fólk innan og 
utan héraðs hefur komið og lært. Þetta 
hefur vakið mikla lukku enda er alltaf 
gaman að fá inn nýtt fólk.

 Allt sem Ullarselið lætur frá sér 
er handgert úr íslensku hráefni og 
þar fer mest fyrir ullinni. Sú ull sem 
er notuð er ýmist gamli góði lopinn, 
handspunnið band, kembd eða ókemd 
ull í þæfðar vörur og ofnar. Svo með 
tilkomu smáspunaverksmiðjunnar 
Uppspuna eru konur farnar að senda 
ull úr eigin ræktun og fá til baka full
unnið band eða lyppur til að spinna 
úr. Einnig er hægt að fá handspunnið 
band úr kanínufiðu og geitafiðu. 
Íslenska geitin gefur af sér dásam
lega mjúka ull sem loksins er hægt 
að nýta til hins ýtrasta með tilkomu 
Uppspuna. Í Ullarselinu er eitt besta 
úrval landsins af handspunnu bandi 

og vörum úr því. Einnig er gott úrval 
af skartgripum og tölum og alls lags 
góssi úr hornum og beinum.

Ullarselið er til húsa í Halldórs
fjósi á Hvanneyri, það er opið allt árið 
um kring og tekið er vel á móti öllum 
sem vilja leggja leið sína til þangað.

Uppspuni – Rangárvallasýsla

Uppspuni er fjölskyldurekin 
smáspunaverksmiðja, staðsett rétt 
austan við Þjórsárbrú. Uppspuni tók 
til starfa 1. júlí 2017 og var opnað 
formlega 18. mars 2018. 

Í dag vinna tveir starfsmenn fulla 
vinnu við Uppspuna og 4 aðilar eru 
í hlutastarfi, enda verkefnin næg og 
fjölbreytt.

Uppspuni vinnur alla ull sem til 
fellur á búi eigendanna, auk þess sem 
ull er keypt í nágrenninu til vinnslu 
og sölu í lítilli verslun sem er fyrir 
ofan vinnsluna.

Þá er hægt að koma með ull af 
eigin kindum í Uppspuna og fá 
hana unna í band eftir óskum hvers 
og eins.

Sérstök áhersla er lögð á að vinna 
með sauðalitina eins og hver kind 
gefur. Þannig verður hver vinnslulota 
einstök og ekki alltaf mögulegt að fá 
nákvæmlega sama lit að ári. Það er 
misjafn litur milli kinda og það er 
einnig misjafn litur á kindum milli 
ára og þar spilar margt inn í ferlið.

Nokkrir áhrifaþættir eru veðurfar 
og fóður, en miklar rigningar hafa 
önnur áhrif á ull, bæði hvað varðar 
lit og gæði, heldur en mikið sólskin 
gerir. Eins er töluverður munur á 
ull af sauðfé sem gengur á hálendi 
Íslands yfir sumarið eða nýtir beit 
niðri við fjöruborðið. 

Flekkótt reyfi með því mýksta  
sem kemur í hús

Vinna með ull eins og kindin 
gefur hefur einnig sýnt okkur 
að mismunandi litir geta gefið 
mismunandi áferð eða mýkt og hefur 
vakið sér staka athygli að flekkótt reyfi 
eru oft með því mýksta sem kemur 
í hús.

Aldur kindarinnar getur sömuleiðis 
haft áhrif á garnið sem kemur úr 
vinnslusalnum og þótti sérstaklega 
áhugavert að elstu kindurnar voru 
stundum með allra mýkstu útkomuna.

Það er áhugavert og spennandi 
verkefni að fást við ull af íslensku fé 
alla daga og búið að vera afskaplega 
gefandi. Uppspuni er með nokkrar 
ólíkar tegundir af garni í reglulegri 
vinnslu, en auk þess ýmsar 
hliðarafurðir úr ull eða hluti sem má 
nota til að vinna ull með.

 Fram undan eru spennandi tímar 
þar sem enn frekari vinnsla með ull 
og aðferðir við vinnslu munu líta 
dagsins ljós. 

Feldfjárbændur á Íslandi

Feldfjárrækt er nokkuð nýleg 
hliðargrein í ræktun sauðfjár á Íslandi. 
Upp úr miðri síðustu öld var skoðað 
að rækta feldfé hér, en það náði ekki 
fótfestu. 

Um 1980 var farið að rækta það 
markvisst og þá helst í Meðallandi 
og fyrir vestan, m.a. á Vestfjörðum.

Á Bakkakoti í Skaftafellssýslu 
hjá Guðna Runólfssyni og Ingunni 
Hilmarsdóttur, varð til eitt öflugasta 
feldfjárræktarbúið. Rétt fyrir síðustu 
aldamót varð hrun í feldfjárrækt og 
henni einungis haldið áfram að litlu 

leyti í Meðallandinu. 
Upp á síðkastið þegar fólk hefur 

uppgötvað að nýju hve ull er frábær, 
er ekkert skilið eftir og feldfjárrækt
in fór að fá áhugasama ræktendur til 
liðs við sig sem töluðu máli hennar 
og óskuðu eftir að geta tekið þátt í 
þessari ræktun.

Sauðfjárveikivarnir hömluðu 
dreifingu erfðaefnis, en þegar 
sæðingarstöðvar Íslands tóku inn 
hrúta með feldfjárgenum fór boltinn 
að rúlla og í dag eru til kindur með 
feldfjárblóði víða um land og áhuginn 
er mikill.

Félag hefur verið stofnað um 
ræktunina og mikill metnaður lagður 
í að fylgja þeim markmiðum sem 
sett hafa verið til að kind geti talist 
til feldfjár.

Eitt aðalmarkmið feldfjárræktar 
er að rækta gráar kindur með langa 
hrokkna lokka sem hafa mýkt og 
gljáa. Mesta áherslan er lögð á áferð 
og útlit ullarinnar og gefin einkunn 
fyrir hvern þátt hennar, lit og þéttleika. 
En holdfylling skiptir litlu sem engu 
máli.  

Fyrst og fremst er það gæran 
af feldfé sem er verðmæt, en ullin 
er sömuleiðis áhugaverð og hafa 
feldfjárbændur prófað sig áfram 
við nýtingu hennar. Uppspuni hefur 
spunnið ull fyrir feldfjárbændur, 
en einnig hefur verið sent til 
spunaverksmiðja erlendis til að fá 
fjölbreyttari útgáfur af garni.

– Framhald á næstu opnu.

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

STYRKUR, ÞJÓNUSTA OG ÁREIÐANLEIKI

MIKIÐ ÚRVAL KERRUVARAHLUTA 
VÍKURVAGNAR EHF.

RAFMAGNSBÚNAÐUR
BREMSUR

BEISLI
DEKK
LJÓS 

LED LJÓS

LAmb - ær - Hrútur

www.gilhagi.is

Nýull að norðan

Ullarselið á Hvanneyri í Halldórsfjósi.

Hannyrðir í Uppspuna, á efri hæðinni fyrir ofan vinnsluna. 

Gærur af feldfé.
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Fræðasetur um forystufé  
– Þingeyjarsýsla

Daníel Hansen forstöðumaður 
greinir hér frá starfseminni:

„Þegar ég flutti í Þistilfjörð fyrir all-
nokkrum árum sá ég fyrst hvernig 
forystufé vinnur og varð alveg heill-
aður. Ég fór að kynna mér þetta fé 
betur og sá fljótlega að þetta eru 
einstakar skepnur með hæfileika 
sem annað sauðfé er ekki með. Mér 
fannst sérstaklega merkilegt að það 
er hvergi til í heiminum nema hér 
á landi og er allt ættað úr Norður-
Þingeyjarsýslu. Á Svalbarði er gam-
alt samkomuhús og fékk ég hugmynd 
að því að stofna setur um forystufé og 
fá afnot af húsinu. Húsið hafði staðið 
autt í mörg ár og eftir að Fræðafélag 
um forystufé var stofnað 1. apríl 2000 
fór allt af stað. Mestur tími fór í að 
safna styrkjum til að gera við húsið 
og byggja upp Fræðasetur um for-
ystufé. Allt tókst að lokum með mik-
illi sjálfboðavinnu og aðstoð margra 
sérfræðinga. Setrið á hvergi betur 
heima en á því svæði þar sem allt 
forystufé á uppruna sinn. Fræðasetur 
um forystufé var formlega opnað í 
júní 2000. 

Upplýsingasetur

Í Fræðasetri um forystufé er búið 
að safna saman óhemju miklum 
upplýsingum um forystufé, greinum, 
frásögnum, myndum og öllu því sem 
þessu fé tengist. Þar geta allir sem 
áhuga hafa sótt upplýsingar og höfum 
við talsvert aðstoðað nemendur og 
vísindamenn sem eru að vinna að 
verkefnum bæði innanlands og 
erlendis. Þá hefur talsvert verið leitað 
til okkar, sérstaklega erlendis frá að 
fá okkur til að flytja fyrirlestra um 
forystufé en mikill áhugi á því er víða 
í nágrannalöndum okkar.

Rannsóknir

Ekki eru miklar rannsóknir til um 
forystufé en þær sem gerðar hafa 
verið eru aðgengilegar í setrinu. Við 
höfum stuðlað að rannsóknum, m.a. 
samanburði á ull af forystufé og öðru 
fé og kom þar í ljós að forystufé er 
með öðruvísi ull.

Allstór rannsókn fór fram á 
erfðum forystufjár með tilliti til 
viðkvæmni gagnvart riðu. Voru 
tekin sýni úr nánast öllu forystufé 
í Norðausturhólfi. Þar kom í ljós 
að stór hluti forystufjár á svæðinu 
er með áhættuarfgerð gagnvart 
riðusmiti. Í kjölfar rannsóknarinnar 
hafa ræktendur reynt að nota þær 
upplýsingar sem þeir hafa til þess 
að eyða út forystukindum með 
áhættuarfgerð og nýta hinar til 
undaneldis.

Nú er að ljúka verkefni þar sem 
gagnagrunninum Fjárvís er breytt 
aðeins með tilliti til áherslna í ræktun 
forystufjár og forystufé er skilið frá 
hinum fjárstofni landsins í gagna-
grunninum. Í kjölfar þess að forystu-
fé verður í sér gagnagrunni er hægt 
að fara að sækja um hjá UNESCO 
að fá forystufé viðurkennt sem stofn 
í útrýmingarhættu en stofninn upp-
fyllir flest það sem þarf til þess. 
Aðeins eru um 1.400 hreinræktaðar 
forystukindur til í landinu og allar 
ættaðar af Norðausturlandi.

Ull

Fljótlega fórum við að kaupa ull 
af forystufé hjá bændum. Þá hófst 
þrautaganga. Engin spunaverksmiðja 
var í landinu sem gat unnið svo lítið 
magn sem við látum vinna, eða um 
100 kíló á ári. Mest létum við spinna 
fyrstu árin í Noregi en einnig svolítið 
í Svíþjóð og Litháen.

Þegar spunaverksmiðjan 
Uppspuni var opnuð var það eins 
og himnasending fyrir okkur og var 
öll okkar ull unnin þar í nokkur ár 
þar til Spunaverksmiðjan í Gilhaga 
í Öxarfirði var stofnuð. Hún er 
í nágrenninu og minnkar það 
sendingarkostnað fyrir okkur og 
kolefnissporið minnkar mikið.

Svolítill hluti ullarinnar er 
handspunninn og er hægt að fá 
allt hjá okkur, óþvegna ull, þvegna 
ull, lyppur, handspunnið band og 
vélspunnið. Þá höfum við látið 
sérspinna band í tweed-vinnslu. Það 
er ofið á Suðureyjum fyrir Kormák 
og Skjöld og er þar í gangi hönnun 
á vörum úr forystu-tweedi.

  Ull af forystufé er mýkri en ull 
af öðru fé og allt öðruvísi viðkomu. 
Þetta gerir ullina eftirsóknarverða 
og að auki er meðhöndlun hennar 
þannig að bandið er feitara viðkomu. 
Í dag er unnið úr um 100 kílóum af ull 
og er mestöll ullin mislit og verðlítil 
fyrir bændur nema við kaupum kílóið 
á 500 krónur. Við getum ekki keypt 
mikla ull utan norðaustursvæðisins 
vegna sauðfjársjúkdóma.

  Gaman er að geta þess að gamlar 
sagnir segja: „Ef þú klæðist fatnaði 
unnum úr ull af forystufé þá ratar þú 
alltaf heim.“  Það er ekki ónýtt að fá 
það í kaupbæti.

Gilhagi – Öxarfirði

Í tilefni fyrsta evrópska ullardagsins 
sýndu þau Brynjar Þór og Guðrún 
Lilja í Gilhaga, Öxarfirði, úr 
Ullarvinnslunni Gilhaga á sínum 
samfélagsmiðlum vinnsluferlið 
í máli og myndum, frá ullarreyfi 
yfir í tilbúna hespu sem er tilbúin á 
prjónana. Farið var yfir hvert þrep 
í vinnsluferlinu og handtökin þar á 
bakvið útskýrð. Þar sem ullin kemur 
algerlega ómeðhöndluð til vinnslu 
hefst ferlið á því að ullin er þvegin. 
Síðan tekur við vinnsluferli þar sem 
ullarþræðirnir eru opnaðir, skilið 
í sundur tog og þel og ullin síðan 

kembd í lyppur sem fara síðast í 
gegnum spunavélina. Eftir það er 
bandið tvinnað eða þrinnað, gufað 
og að lokum hespað í rétta lengd.

Dagurinn byrjaði á því að þrír 
góðir bændur frá nágrannabæjum 
komu við með rúningsgræjur og 
tóku léttan rúning. Eftir það tók 
við hefðbundinn vinnudagur í 
ullarvinnslunni en í hjáverkum var 
tekið upp vinnsluferlið til að deila á 
samfélagsmiðlum.  Í tilefni dagsins 
var ákveðið að setja kynningarpakka 
í sölu en hann inniheldur 5 hespur í 
þeim spunagerðum sem þau bjóða 
upp á. Hann er til sölu í vefverslun 
þeirra á www.gilhagi.is.

Ullarvinnslan Gilhagi hefur 
núna í sumar verið starfrækt í ár, 
við vinnsluna er einn starfsmaður í 
fullu starfi. Vinnur hún einungis ull 
af sínu sóttvarnarsvæði.

Stórhóll – Skagafirði

Á Stórhól í Skagafirði býr Sigrún 
Helga Indriðadóttir, handverkskona, 
bóndi og garðyrkjufræðingur.  
Stórhóll er við veg 752 tæpa 20 
km frá Varmahlíð. Þar rekur hún 
Rúnalist Gallerí, litla Beint frá 
Býli verslun og vinnustofu þar sem 
seldar eru vörur beint frá býlinu, 
Sauðaband, Lambaband, Bekraband, 
Geitaband, ull og Stökur. Undir 
merkjum BændaBita eru einnig í 
boði kjötvörur unnar úr sauðfjár- og 
geitaafurðum, ásamt fleiru.

Sauðaband, Lambaband, 
Bekraband og Geitaband er 
unnið fyrir okkur af Uppspuna 
smáspunaverksmiðju. Ullin kemur 
öll af okkar kindum, og er rekjanleg 
til viðkomandi kindar.  Sauðaband 
REBBA 2020 – er unnið úr ull af 
Rebbu, spunnið árið 2020.  Sauða- 
og Lambabandið er rekjanlegt 
til einstaklinga en Bekraband og 
Geitaband er rakið til hjarðar. 
Regnbogalitað Sauðaband er 
handlitað á býlinu.

Mikil vinna liggur að baki 
Geitabandinu. Geitur eru ekki rúnar 
eins og kindur, heldur kembdar með 
til þess gerðum kömbum.  Að kemba 
eina geit tekur drjúgan tíma og svo 
þarf að hreinsa strý og óhreinindi frá 
fiðunni áður en hægt er að spinna.  En 
að þessu ferli loknu verður útkoman 
dásamlega létt og mjúkt Geitaband, 
kasmír frá landnámsgeitunum okkar.

Í Rúnalist Gallerí býðst gestum 
einnig að sjá tóvinnubrögð og 
fræðast um ullina og geitafiðuna.  
Tekið er ofan af, sýndur munur á togi 
og þeli, kembt með ullarkömbum, 

spunnið á rokk og halasnældu, sýndir 
þráðaleggir og margt fleira er hægt 
að skoða.  Flestar vörurnar eru unnar 
út hráefni frá býlinu eða hráefni úr 
héraði (local) svo sem myndverk og 
smámunir úr roði og skinnum.

Geiturnar eru einnig til sýnis 
og einhverjar þiggja brauðmola og 
klapp.

Við getum tekið á móti litlum 
hópum í „kynnisferð“ um geiturnar 
og galleríið, sem einnig geymir 
gamla muni tengda búskap.  Einnig 
er hægt að panta smakk af afurðum 
BændaBita.

Textílmiðstöðin á Blönduósi

Í gamla kvennaskólahúsinu á 
Blönduósi fer fram merkilegt starf 
sem snýst að öllu leyti um textíl.

Þangað er hægt að koma og 
sækja sér þekkingu á ýmsum 
sviðum og dvelja þar við handverk 
undir leiðsögn í lengri eða skemmri 
tíma. Haldin eru námskeið reglu-
lega, en einnig getur fólk komið og 

nýtt sér þann tækjabúnað sem er á 
staðnum og fengið leiðsögn ef þess 
gerist þörf.

Á Blönduósi er til dæmis eini 
stafræni vefstóllinn á landinu, en 
fleiri stafræn tæki eru á leiðinni til 
staðarins í gegnum verkefni sem 
heitir Centrinno og er þverevrópskt 
samstarfsverkefni, þar sem áherslan 
er fyrst og fremst að tengja textíl við 
stafræna þekkingu og ná í hráefni 
til að vinna með úr nágrenni hvers 
staðar.

Blönduós er staðsett í Austur-
Húnavatnssýslu og er því á Norð-
Vesturlandi. Þar eru flest bú sem 
starfrækja sauðfjárrækt staðsett 
og því sterk og öflug tengsl við 
sauðfjárbændur í nágrenninu. Í 
Textílmiðstöðinni er að byggjast upp 
víðtæk þekking og færni sem mun 
nýtast vel í framtíðinni og þar að auki 
hefur verið unnið stórt verkefni í að 
skrásetja gamlar og nýjar uppskriftir 
og munstur tengd vefnaði í stafrænan 
gagnagrunn.

Námskeiðshald er opið öllum, 

Uppstoppaðir hausar af forystufé uppi á vegg.   Mynd / úr einkasafni

Sigrún Helga Indriðadóttir, handverkskona, bóndi og garðyrkjufræðingur, 
býr á Stórhóli í Skagafirði.  Mynd / úr einkasafni

Jóhanna Erla Pálmadóttir er verkefnastjóri hjá Textílmiðstöðinni á Blönduósi. 
Hún er hér með prjónana á garðabandinu á Ullardeginum.
 Mynd / Svanhildur Pálsdóttir
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Vandaðar samlokueiningar í miklu úrvali.
Fást bæði með PIR og steinullar einangrun.

 

GRÓÐURHÚS
Tryggðu þér vandað gróðurhús fyrir sumarið!

YLEININGAR 

TÖLVUPÓSTUR
sala@bkhonnun . is

SÍMI
571-3535

VEFFANG
www .bkhonnun . is

Margar gerðir gróðurhúsa - fást í ál lit, svörtu og
grænu. 4 mm hert gler eða 10 mm ylplast 

Kristinn Sigurbjörnsson
Löggiltur fasteignasali og byggingafræðingur.
Sími: 560-5502
Netfang: kristinn@allt.is

Sérsniðin þjónusta  
að þínum þörfum

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

OKKAR ÆR OG KÝR
— STARTARAR OG ALTERNATORAR —

bæði Íslendingum og erlendum 
borgurum sem hafa áhuga á að 
dvelja á stað þar sem falleg náttúra 
og saga fortíðar umvefur fólk og 
blæs því í brjóst hugmyndum til að 
skapa og hanna sín eigin listaverk.

Við Textílmiðstöðina eru 2 
starfsmenn í fullri stöðu og 2 í 
hlutastarfi og stöðugt er unnið að 
því að auka þekkingu og efla starf 
í kringum textíl og textíliðnað með 

áherslu á að nýta íslenska ull í 
verkefnin eins og kostur er.

Ístex – Mosfellsbæ  
og Blönduósi

Íslenskur textíliðnaður hf. (Ístex hf.) 
hefur unnið að því í um þrjá áratugi 
að skapa verðmæti úr íslenskri ull, 
en þann 15. október næstkomandi 
eru þrjátíu ár frá skráningu félagsins. 

Íslenskir bændur eiga 80 prósenta 
hlut í félaginu.

Ístex hefur verið leiðandi 
í framleiðslu á ullarbandi úr 
íslenskri ull. Hér mætti nefna 
handprjónabandstegundir líkt og 
Léttlopi, Álafosslopi, Einband, 
Jöklalopi, Plötulopi og Hosuband. 
Loðband og Léttlopi á kónum hafa 
verið mikilvægar fyrir íslenskar 
prjónaverksmiðjur í gegnum tíðina.

Ístex gefur út á hverju ári 
fjölbreytta hönnun í Lopabókunum, 
en nú sem fyrr leita prjónarar eftir 
spennandi munstrum. Eitt stærsta 
safn í heimi af Lopauppskriftum má 
finna að stórum hluta á Lopidesign.
is. Ístex lætur vefa yfir 20 gerðir af 
ullarteppum úr Loðbandi og Léttlopa. 
Meðal nýjunga hjá Ístex er vélþæg 
íslensk ull, en félagið framleiðir 
sængur og einangrunarefni úr þessari 
íslensku nýjung. 

Rekin er ullarþvottastöð á 
Blönduósi en spuna- og bandverk-
smiðja í Mosfellsbæ.

Umfjöllunin var unnin í sam-
vinnu við Huldu Brynjólfsdóttur í 
Uppspuna og ullarvinnsluaðilana 
sjálfa.   /smh

Lopi í framleiðslu hjá Ístex.
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Slow Food Foundation eru 
alþjóðasamtök með aðsetur í Bra 
á Norður-Ítalíu, stofnuð 1989, 
og eru starfrækt í 160 löndum. 
Þau hafa ætíð lagt áherslu á rétt 
allra jarðarbúa til aðgengis að 
nægum og hollum matvælum á 
sanngjörnu verði. Þau styðja sjálf-
bæra, og sem mest staðbundna 
matvælaframleiðslu og neyslu, 
vilja að fiskimönnum og bænd-
um, svo og fjölskyldum þeirra séu 
tryggðar lífvænlegar tekjur og 
staðinn sé vörður um bæði fæðu- 
og matvælaöryggi landsvæða og 
þjóða. Því er aðgengi að land-
búnaðarlandi og búseta í sveit-
um á meðal grundvallarþátta til 
að viðhalda stöðugri framleiðslu 
matvæla. Þannig verði best tryggð 
full stjórn yfir henni, og þar með 
fæðuöryggi, sem er veigamikill 
þáttur í fullveldi hverrar þjóðar 
(food sovereignty). 

Frá aldamótunum 2000 hefur 
borið í vaxandi mæli á uppkaupum 
fjárfesta á landi í sveitum víða um 
heim, gjarnan í mjög stórum stíl,  svo 
sem landakaup Kínverja í Afríku. 
Einstaklingar og félög hafa hremmt 
til sín bújarðir í stórum stíl, nú á seinni 
árum í vaxandi mæli í Evrópu, sér

staklega í henni austanverðri. Í stað 
bænda á litlum eða meðalstórum fjöl
skyldubúum, sem hafa jafnvel verið 
hraktir burt af leigujörðum, hafa fyrir
tæki auðmanna komið upp einhæfum 
stórbúum með efnavæddri ræktun 
nytjajurta, eða, reist verksmiðjubú 
þar sem velferð búfjár er iðulega 
ábótavant.  Í Evrópusambandinu 
eru slík stórbýli að taka til sín veru
legan hluta stuðningsgreiðslnanna. 
Þá er vitað að í sumum tilvikum hafa 
ríkisstjórnir í viðkomandi löndum, 
t.d. í Ungverjalandi, stuðlað að slíkri 
óheillaþróun.

Síðan 2010 hafa Slow Food 
samtökin beitt sér gegn jarðasöfnun 
(land grabbing) sem þau telja ósjálf
bæra, bæði efnahagslega og félags
lega, stuðla að auknum ójöfnuði og 

fátækt, og alls ekki til þess fallna að 
létta sótspor matvælaframleiðslunn
ar í heiminum. Þau vara við þessari 
þróun sem veikir fjölskyldubúskap
inn og þar með sveitabyggðirnar í 
hverju landi.

Hér á landi hefur mest verið fjall
að um stórfelld jarðakaup erlendra 
aðila, nú í seinni tíð einkum á 
Norðausturlandi þar sem breskur 
auðmaður og félög hans eiga nær 
40 jarðir. Nýlegar lagabreytingar 
hafa ekki reynst nægilega traustar 

til að koma í veg fyrir slík stórfelld 
jarðakaup sem hér á landi tengist 
oft fremur ásókn í náttúruauðlindir 
á borð við laxveiði en not af landinu 
sjálfu. Ljóst er að búsetu á jörðum 
sem hafa tapað arði af laxveiði og 
öðrum hlunnindum er stefnt í hættu 
því að bændur sem fá að búa áfram 
á jörðunum, þá sem leiguliðar, verða 
fyrir verulegum tekjumissi eftir að 
hlunnindaarðurinn rennur í vasa auð
mannsins eða fjárfestingafélagsins. 

En það eru ekki aðeins erlendir 
aðilar sem sækjast eftir jörðum hér 
á landi og vill Slow Food Reykjavík 
vekja athygli á því að Íslendingar 
hafa verið býsna stórtækir við 
jarðasöfnun síðan um aldamót. Svo 
sem fram kom í vandaðri umfjöll
un í Bændablaðinu 28. janúar sl., 
um  stórfelld kaup á jörðum víða 
um land, liggja ekki fyrir hversu 
umfangsmikil þau eru orðin. Í 
sögulegu samhengi er nærtæk
ast að minnast þess að fjársterkur 
Íslendingur keypti flestallar jarðir 
í Hnappadal 1909, vel á annan tug, 
en seldi aftur bændum í sveitinni 
nokkrar þeirra 1915 eftir að þeir 
leituðu eftir því. Tilgangur athafna
mannsins með jarðakaupunum var  
að ná yfirráðum yfir öllum veiðirétti 
í Haffjarðará og Oddsstaðavatni og 
það tókst honum. Sá réttur er nú 
metinn á a.m.k. fjóra milljarða en 
flestar jarðirnar eru komnar í eyði, 
sumar fyrir löngu. Sami Íslendingur 
eignaðist einnig verðmætar jarðir 
í Helgafellssveit, Mosfellssveit og 
víðar snemma á 20. öld og var um 

skeið með umfangsmikinn búrekstur 
á a.m.k. tveim þeirra. Fátítt er að 
nútíma jarðasafnarar stundi búskap 
og matvælaframleiðslu á jörðum 
sínum og því síður að þeir búi í 
viðkomandi sveitum.

Slow Food Reykjavík skorar á 
stjórnvöld að endurskoða lög og 
reglur um jarðakaup, bæði erlendra 
og innlendra aðila, og stöðva þá 
óviðunandi jarðasöfnun auðmanna 
og fjárfestingafélaga sem viðgeng
ist hefur. Viðbótin við jarðalögin 
sem samþykkt var 2020 gengur 
ekki nægjanlega langt og mál sem 
komið hafa upp t.d. í Húnaþingi 
vestra sýna fram á galla í löggjöf
inni og ekki hafa verið myndaðir 
verkferlar í kringum hana. Hætt er 
við að jarðasöfnun skaði búsetu í 
sveitum landsins, komi í veg fyrir 
eðlileg kynslóðaskipti og veiki 
alla viðleitni til að halda uppi inn
lendri matvælaframleiðslu í sátt 
við land og þjóð. Þá hvetur Slow 
Food Reykjavík til umræðna í 
þjóðfélaginu um þessa varasömu 
þróun og þar með verði málið tekið 
fyrir innan allra stjórnmálaflokka í 
landinu. Þess er vænst að nefnd sem 
nú vinnur að mótun nýrrar landbún
aðarstefnu leggi mat á þá ógn sem 
stafar af jarðasöfnun og geri tillögur 
um mótvægisaðgerðir.

Reykjavík mars 2021
Ólafur Rúnar Dýrmundsson
stjórnarmaður í Slow Food 
Reykjavík
oldyrm@gmail.com

Um er að ræða breytingu vegna nýs afþreyingar- og ferða-

mannasvæðis fyrir gangnamannaskála við Gedduhöfða á 

Grímstunguheiði og vatnsvernd. Á sama tíma er auglýst 

deiliskipulag fyrir sama svæði.

Samkvæmt 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst 

tillaga að eftirfarandi deiliskipulagi:

Deiliskipulag við Gedduhöfða á Grímstunguheiði.
Á nýju svæði er ætlunin að reisa nýjan gangnamannaskála,  

allt að 500m2 með gistipláss fyrir 60 manns. 300m2 hesthús 

og aðrar byggingar 200m2. Nýr skáli mun þjóna gangna-

mönnum en gæti nýst breiðari hópi svo sem ferðamönnum. 

Á sama tíma er auglýst breyting á aðalskipulagi Húnavatns-

hrepps 2010-2022.

Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar.

Skipulagsfulltrúi Húnavatnshrepps,

Þorgils Magnússon

Húnavatnshreppur

hunavatnshreppur.is

Skipulagsauglýsing

Tillögurnar liggja frammi á skrifstofu 

Húnavatnshrepps að Húnavöllum og á 

skrifstofu skipulagsfulltrúa, Hnjúkabyggð 

33, frá 23. apríl 2021 til 04. júní 2021 og er 

einnig til sýnis á heimasíðu Húnavatns-

hrepps, www.hunavatnshreppur.is.

Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að 

gæta er hér með gefinn kostur á að gera 

athugasemdir til 04. júní 2021.

Skila skal athugasemdum á skrifstofu 

skipulagsfulltrúa, Hnjúkabyggð 33, 540 

Blönduósi eða á netfangið  

byggingarfulltrui@hunavatnshreppur.is.

Samkvæmt 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst tillaga  
að eftirfarandi breytingu á aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022:

Breyting á aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022 vegna nýs afþreyingar- 
og ferðamannasvæðis fyrir gangnamannaskála við Gedduhöfða á Grímstungu-
heiði og vatnsvernd.

Yfirlýsing og áskorun frá Slow Food Reykjavík:

Jarðasöfnun auðmanna og 
fjárfestingafélaga á Íslandi

Ólafur Rúnar Dýrmundsson.

SAMFÉLAGSRÝNISAMFÉLAGSRÝNI
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Slysavarnafélagið Landsbjörg:
MS er nýr aðalstyrktaraðili
Slysavarnafélagið Landsbjörg 
hefur átt í góðu samstarfi við 
Mjólkursamsöluna undanfarin ár 
og notið stuðnings í formi vöruút-
tekta þegar sjálfboðaliðar félags-
ins sinna tímafrekum útköllum 
og fjáröflunum. Nú hafa félögin 
stigið skrefinu lengra og undirritað 
samstarfssamning. Þar með bætist 
Mjólkursamsalan við öflugan hóp 
aðalstyrktaraðila og styður með 
myndarlegum hætti starf mörg 
þúsund sjálfboðaliða.

„Sá stuðningur sem við finnum 
fyrir í samfélaginu er okkur ómet
anlegur. Við gætum ekki leyst ver
kefni okkar án stuðnings sem við 
fáum frá almenningi og fyrirtækjun
um í landinu. Þess vegna er framtak 

Mjólkursamsölunnar til fyrirmynd
ar og við hlökkum til að eiga áfram 
gott samstarf við MS í framtíðinni,“ 
sagði Kristján Þór Harðarson, fram
kvæmdastjóri félagsins. 

Undir það tekur Guðný Steins
dóttir, markaðsstjóri Mjólkur sam
sölunnar. 

„Já, Mjólkursamsalan legg
ur mikla áherslu á stuðning við 
fjölda samfélagsverkefna og er 
fyrirtækið stoltur styrktaraðili 
Slysavarnafélagsins Landsbjargar. 
Við hvetjum bæði starfsfólk okkar 
og aðra landsmenn til að styðja við 
starf Landsbjargar með því að gerast 
„Bakverðir“ björgunarsveitanna enda 
starf þeirra bæði einstakt og nauðsyn
legt,“ segir Guðný.  /MHH

Þessi mynd var tekin við undirskrift samningsins. Á henni eru Pálmi Vil-
hjálmsson, forstjóri Mjólkursamsölunnar, og Kristján Þór Harðarson, fram-
kvæmdastjóri Slysavarnafélagsins Landsbjargar.  Mynd / MHH
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ANAEROBIX HREINSIVIRKI 
með síu yfir 90% hreinsun

• Verð frá: 250.000 m/vsk.
• Stærðir 3-600 persónueiningar
• Ekkert rafmagn
• Meira en 2ja þrepa hreinsun

• Verð frá 510.000 m/vsk.
• Stærðir 3-1500 persónueiningar
• Rafræn vöktun (valkvæmt)
• Getur hreinsað eColi allt að 

99,9%

ONE2CLEAN HREINSISTÖÐ
allt að 99% hreinsun

• Þægilegar í uppsetningu og lítið viðhald    
• Fyrir sumarhús, heilsárshús, hótel o.fl.
• Engar siturlagnir – fyrirferðarlítil  
• Mikið pláss fyrir seyru   

• CE vottað
• Uppfylla kröfur til hreinsunar á viðkvæmum  

svæðum t.d við Þingvallavatn

INNIFALIÐ Í VERÐI 
• Afhending á verkstað innan  

100km frá Reykjavík
• Drengöng með gátlúgu sem tryggja að vökvi 

komist óhindrað út í jarðveg
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„Við viljum standa fyrir 
eitthvað meira en að veita 
grundvallarþjónustu, svefnstað 
og mat. Krafa viðskiptavina um 
græna nálgun fyrirtækja eykst 
sífellt og það er jákvætt,“ segir 
Daníel Smárason, hótelstjóri hjá 
Hótel Akureyri. Hótelið ætlar að 
opna í júlí í sumar svonefnt Kálver 
og á sama tíma einnig nýjan 
veitingastað, SKO.

Daníel segir að stefnt sé að því 
að framleiða grænmeti, bjóða upp 
á kynningar, fræðslu og upplifanir 
á staðnum. 

„Kálver Akureyri er borgargarður 
í miðbæ Akureyrar þar sem við 
ætlum að rækta kálmeti, kryddjurtir, 
sprettur, æt blóm og ostrusveppi fyrir 
gesti á Hótel Akureyri og okkar 
nærsamfélag,“ segir hann.

Nýta um 150 fermetra og  
nota ræktunarturna

Öll starfsemi fer fram innandyra á 
um það bil 150 fermetra rými. Daníel 
segir að með því sé hægt að stýra 
öllu ræktunarumhverfinu af mikilli 
nákvæmni. 

„Það þýðir að við notum allt að 

90% minna vatn með hjálp rækt-
unarturna þar sem vatni og nær-
ingu er dælt í hringrás. Búnaður 
frá ísraelsku sprotafyrirtæki er not-
aður til að stýra öllum aðstæðum 
við ræktunina, en það er staðsett í 
„skýinu“ svonefnda og gerir kleift 
að gera stöðugar mælingar, aðlaga 
alla þætti og fylgjast með aðstæð-

LÍFLÍF&&STARFSTARF

匀欀漀爀爀椀 攀栀昀 ∠ 䈀氀搀猀栀昀椀 ㈀ ∠ 　 刀瘀欀 ∠ 㔀㜀㜀ⴀ㔀㔀 ∠ 眀眀眀⸀猀欀漀爀爀椀⸀椀猀

刀愀昀最攀礀洀椀爀椀渀渀  搀爀琀琀愀爀瘀氀椀渀渀椀  
漀爀椀渀渀 最愀洀愀氀氀 漀最 氀切椀渀渀 㼀

嘀攀爀琀甀 琀椀氀戀切椀渀  瘀漀爀瘀攀爀欀椀渀 洀攀 

刀䄀䘀䜀䔀夀䴀䄀刀

Sláttutraktorar, sláttuvélar, 
slátturóbotar og margt fleira

 Allt fyrir 
garðsláttinn

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

Fatnaður 
og aukahlutir

Slátturóbot 315X
Slær allt að 1500m2

545RX
Hestöfl: 3hp

550 XP MKII
Hestöfl: 4,2hp

Traktor TC238T
Hestöfl: 18hp

LC353AWD
Hestöfl: 4,8hp

Unnið við að koma upp kálveri á Hótel Akureyri:

Krafa viðskiptavina um græna nálgun eykst sífellt
– Nýr veitingastaður opnaður í júlí og afurðir kálvers í öndvegi

Hjónin Daníel Smárason og Bergrós Guðbjartsdóttir, sem stjórnar kálvers-
verkefninu á Hótel Akureyri. Daníel er hótelstjóri. Hér eru þau með börnum 
sínum.  Myndir / Hótel Akureyri

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið styrkti verkefnið.

Kálverið er í um 150 fermetra rými. Ræktunarturnar eru notaðir sem gera 
það að verkum að plássið nýtist vel.

Nýr veitingastaður, SKO, verður opnaður um leið og kálverið, eða í byrjun júlí.
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um, hvort sem þeir sem stjórna eru 
á staðnum eða víðs fjarri. 

Það verða engin aukaefni í okkar 
afurðum eða skordýraeitur, þetta 
verður bara gott og ferskt íslenskt 
grænmeti sneisafullt af næringu,“ 
segir Daníel.

Afurðir úr kálverinu verða í aðal-
hlutverki í þeim mat sem framreiddur 
verður á hótelinu eftir að það verð-
ur tekið í gagnið. Að auki verður 
íslenskt gæðahráefni í öndvegi, skyr, 
ostar, hangikjöt, hráskinka, reyktur 
silungur, svo dæmi séu tekin. Daníel 
segir synd að berjum og öðru íslensku 
góðgæti sé ekki í meira mæli haldið 
að erlendum ferðamönnum.

Atvinnuvega- og nýsköpunar-
ráðuneytið styrkti verkefnið og þá 
er Hótel Akureyri í samstarfi við 
Landbúnaðarháskóla Íslands og 
Eim, sem sinnir þróun og nýsköpun 
á sviði sjálfbærni, grænnar orku og 
betri nýtingu auðlinda.

Starfsemi hótelsins  
verður sjálfbærari

Daníel segir að ástand sem skapaðist 
í kjölfar kórónuveirufaraldursins hafi 
reynst afar krefjandi, en einnig gefið 
ráðrúm til að yfirfara alla starfsemi 
félagins og skýra sýn á það hvert 
skuli stefna og fyrir hvað Hótel 
Akureyri standi.

„Hugmynd okkar snýst um að 
gera starfsemi hótelsins sjálfbær-
ari og að þjónusta samfélag okkar 
betur. Stærsta áskorun hótela nú 
fyrir utan allt sem viðkemur tækni-
framförum, er að vera gildandi hluti 
í samfélagi sínu og ferðalagi gesta 
okkar. Það er mikilvægt að geta 
boðið þjónustu og upplifun sem er 
viðeigandi fyrir stað og stund og 
skilur eitthvað sérstakt eftir sig í 
hugum viðskiptavina. Flestir okkar 

gesta nefna náttúru, friðsæld, litríkt 
samfélag og menningu sem helstu 
ástæðu þess að þeir ferðist að norð-
urhjara veraldar,“ segir hann. 

Í námunda við heimsskautsbaug

Að vera aðeins 95 kílómetra frá 
heimskautsbaugi setur tilveru gest-
anna í nýstárlegt samhengi. 

„Við erum berskjölduð gagnvart 
náttúrunni og hennar öflum og erum 
þar af leiðandi í kjöraðstæðum til 
að fræða gesti um umhverfisvæna 
sambúð við náttúruna og hvernig 
við getum tekist á við áskoranir 
hennar með nýsköpun að vopni,“ 
segir Daníel.  Kappkostað er að hafa 
andrúmsloft hótelsins eins heimil-
islegt og hægt er. 

„Við reynum að sem flestir þætt-
ir í starfsemi okkar endurspegli 
íslenska þjóðhætti og menningu,“ 
segir hann.  /MÞÞ

Lely Center Ísland

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

STÍUGRINDUR

1,23m og 1,84m

Bændablaðið Smáauglýsingar 56-30-300
Dreift í 32 þúsund eintökum á yfir 420 dreifingarstaði og lögbýli á ÍslandiDreift í 32 þúsund eintökum á yfir 420 dreifingarstaði og lögbýli á Íslandi

Verð kr.
13.500.000

án vsk.

Austurvegi 69  //   800 Selfoss  //   480 0400  //   jotunn.is  //   jotunn@jotunn.is

LANDBÚNAÐARDEILD AFLVÉLA
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Helsti búnaður:
•	 Valtra Powershift: 6PS 24+24
•	 Rafskiptur með 4 gírum og 6 milligírum.
•	 Vökvavendigír
•	 135 hestafla 4.4L mótor, hámarks afl 145 hestöfl
•	 Sigma Power aflauki
•	 3ja hraða aflúrtak 540/540E/1000
•	 Húsfjöðrun
•	 Fjaðrandi framhásing
•	 G5S ámoksturstæki Euro, SMS
•	 Rafstýrður stýripinni fyrir ámoksturstæki 

innbyggður í armhvílu
•	 Fjöðrun á ámoksturstæki
•	 Premium vinnuljósapakki - 4 framan, 6 aftan

•	 Sjálfvirk bakk flóðlýsing
•	 Auka ökuljós í hústoppi
•	 3 vökvasneiðar load sensing að aftan
•	 Power Beyond vökvatengi fyrir LS tæki
•	 2 vökvasneiðar að framan 2ja slöngu
•	 Vökva vagnbremsuloki
•	 Miðstöð með loftkælingu og auka miðstöð niðri
•	 High visability roof, glerþak að hluta fyrir aukið 

útsýni
•	 Loftsæti fyrir ökumann
•	 Farþegasæti með sætisbelti
•	 Aflúrtaksrofi á afturbretti
•	 600/65 R38 + 480/65 R28 Continental dekk

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið auglýsir eftir umsækjendum vegna 
stuðnings við aðlögun að lífrænum framleiðsluháttum í samræmi við ákvæði 
V. kafla reglugerðar um almennan stuðning við landbúnað nr. 430/2021 

Framleiðendur sem uppfylla skilyrði 3. gr. framangreindrar reglugerðar og 
hafa byrjað lífræna aðlögun í landbúnaði undir eftirliti faggildrar vottunar-
stofu og í samræmi við gildandi reglugerð um lífræna framleiðslu og merk-
ingu lífrænna vara, með síðari breytingum, geta sótt um aðlögunarstuðning.

Skilyrði fyrir stuðningi eru fullnægjandi skil á skýrsluhaldi í þeim búgreinum 
sem við á hverju sinni.

Nauðsynleg fylgiskjöl með umsókn eru eftirfarandi:

1. Kostnaðaráætlun unnin af fagaðila.
2. Afrit af áætlun um aðlögun að lífrænni landbúnaðarframleiðslu, staðfest 

af faggildri vottunarstofu.
3. Staðfesting faggildrar vottunarstofu um að umsækjandi hafi undirritað 

samning við hana um reglubundið eftirlit með framleiðslunni samkvæmt 
reglum um lífræna framleiðslu.

Nánari upplýsingar um nauðsynleg fylgiskjöl má finna í framangreindri  
reglugerð.

Opið er fyrir rafrænar umsóknir á AFURÐ (afurd.is) greiðslukerfi land
búnaðarins. Umsóknum skal skila inn eigi síðar en 15. maí nk.

Stjórnarráð Íslands
Atvinnuvega- og  
nýsköpunarráðuneytið

Auglýst eftir umsóknum  
um stuðning við lífræna  
framleiðslu

Eitt af því sem stefnt er að framleiðslu á eru æt blóm.

Ostrusveppir verða framleiddir í kálverinu.

Afurðir úr kálveri verða í öndvegi á 
matseðli Hótels Akureyri en einnig 
íslenskt gæðahráefni, skyr, ostar og 
fleira.
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Nýverið fór í loftið ný og endurbætt 
uppskrifta- og fræðslusíða um 
íslenskt lambakjöt. Vefsíðan, 
sem staðið hefur nær óbreytt frá 
aldamótum, hefur reynst afar 
mikilvæg í markaðssetningu á 
lambakjöti til íslenskra neytenda. 
Þar mátti finna fjölbreyttar 
uppskriftir af  hefðbundnum 
íslenskum uppskriftum í bland 
við framandi rétti frá öllum 
heimshornum. 

Þrátt fyrir að hafa legið í dvala í 
mörg ár og engar auglýsingar vakið 
athygli neytenda á síðunni hafa rúm
lega 220.000 manns nýtt heimasíðuna 
árlega. Töluverður fjöldi Íslendinga 
nýtti sér fræðsluefni síðunnar allt 

árið um kring, en mest í kringum 
hátíðar og grilltíðina. Upplýsingar 
um eldunartíma, skurð og meðferð 
kjötsins hafa reynst neytendum vel 
þegar elda á íslenskt lambakjöt.

 
Uppfærð heimasíða

Í fyrra ákváðu sauðfjárbændur að 
nýta vefsíðuna betur í markaðssetn
ingu á afurð sinni til íslenskra neyt
enda. Með því að uppfæra heima
síðuna og efnið sem þar má finna 
verður hægt að ná til stærri hóps neyt
enda með öflugri markaðssetningu. 
Vefsíðan er einnig notendavænni sem 
eykur líkurnar á því að neytendur 
nýti hana reglulega. Við uppfær

sluna var lögð áhersla á gerð auð
veldra og spennandi uppskrifta sem 
henta nútímafjölskyldum. Þar má nú 
finna áhugaverðar uppskriftir sem 
gera hversdaginn betri og hátíðlegar 
steikur sem henta vel í matarboð eða 
á tyllidögum. Á næstu vikum munu 
svo birtast grilluppskriftir sem enginn 
má láta framhjá sér fara í sumar.

Markmið þess er að fræða 
Íslendinga betur um íslenskt 

lambakjöt  

Við upp
færsluna var 
f ræðsluhlut i 
síðunar endur
skoðaður af 
hópi kennara 
við Hótel og 
matvælaskólann 
sem nú vinna að 
gerð myndbanda 
sem gera efnið 
enn aðgengi
legra og notenda
vænna. Markmið 
þess er að fræða 
Íslendinga betur 
um íslenskt 
lambakjöt og efla 
þekkingu þeirra á 
matreiðslu og með
höndlun kjötsins. 
Mikil vinna hefur 
verið lögð í nýja 
síðu en hún verður 
í aðalhlutverki í 
markaðsherferðum 
innanlands, mið
punktur alls sem við 
kemur lambakjöti 
og fyrsti viðkomustaður neytenda. 
Guðfinna Harpa Árnadóttir, for
maður Landssamtaka sauðfjárbænda, 
segir: „Með því að fræða neytendur 
um eiginleika íslensks lambakjöts 
og bjóða upp á fjölbreyttar 

uppskriftir gerum 
við afurðina að
gengilegri. Vefsíðan 
mun auðvelda fólki 
að finna nýjar upp
skriftir og sýna 
neytendum hvernig 
má nota lambakjöt 
í fjölbreytta rétti, 
ekki bara á sunnu
dögum. Þessi upp
færsla er löngu 
tímabær, enda 
mikilvægt að geta 
beint neytendum á 
lendingarsíðu eins 

og þessa nú þegar markaðssetning 
fer að mestu leyti fram á vefnum og 
samfélagsmiðlum. Við erum að taka 
stórt skref inn í framtíðina líkt og 
gert var á sínum tíma þegar lamba
kjot.is vefurinn var opnaður fyrst. 
Nú er kominn lifandi vefsíða sem 
tekur mið af árstíðum og þörfum 
neytenda“.

 
íslensktlambakjöt.is

Hægt er að kynna sér nýjar upp
skriftir og uppfært fræðsluefni um 
íslenskt lambakjöt á vefnum ís
lensktlambakjöt.is.  /HKr.

ÍSLENSKT LAMBAKJÖT

Lely Center Ísland

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

   RÚÐUR Í 
DRÁTTARVÉLAR
FRÁBÆR VERÐ

John Deere
Zetor
Case IH
McCormick
Steyr
Claas

Ford
Fiat
New Holland 
Deutz-Fahr
Massey Ferguson

Einstakt markaðsverkfæri endurvakið

Markaðsráð kindakjöts auglýsir eftir  
umsóknum í sjóðinn.

Markaðsráð kindakjöts annast vörslu fjármuna 
vegna verkefna sjóðsins á yfirstandandi ári og 
óskar eftir umsóknum í sjóðinn. 

Umsóknarfrestur er til 1. júní 2021. 

Umsóknareyðublöð og reglur sjóðsins fást hjá 
framkvæmdastjóra Markaðsráðs í netfanginu  
haflidi@bondi.is.

MARKAÐSSJÓÐUR 
 SAUÐFJÁRAFURÐA 

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.

Bjóðum upp á þjónustusamninga og leggjum mikla áherslu 
á að veita góða viðgerðar- og varahlutaþjónustu.
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Nylon Loadall              10x16,5 
Nylon Loadall              12x16,5 
Nylon Loadall              16,9x24
Nylon Gámalyftari     18x26
Nylon Loadall              480/80/26 
Nylon Lyftari                18x25 
Nylon Lyftari                27/10/12 
Radial Traktor 420/70/28
Radial Traktor 440/65/28
Radial Traktor 460/85/38
Radial Traktor 480/65/24
Radial Traktor 480/70/28
Radial Traktor 480/70/30
Radial Traktor 480/70/34
Radial Traktor 520/70/34
Radial Traktor 520/70/38
Radial Traktor 540/65/38
Nylon Traktor 12,4x28
Nylon Traktor 13,6x28
Nylon Traktor 14,9x24

Nylon Traktor 14,9x24
Nylon Traktor 14,9x28
Nylon Traktor 16,9x28
Nylon Traktor 16,9x30
Nylon Traktor 16,9x30
Nylon Traktor 16,9x38
Nylon Traktor 18,4x26
Nylon Traktor 18,4x30
Nylon Traktor 18,4x34
Nylon Traktor 6,5x16 
Nylon Traktor 8,3x24
Nylon Traktor 9,0x16
Nylon Traktor 7,5x16
Nylon Traktor 9,5x24
Radial Vagn               500/50/17 
Radial Vagn               600/50/22,5 
Radial Vagn               800/45/26,5
Nylon Vagn              15,5/80/24
Nylon Vagn              18x19,5 

BÆNDUR VERKTAKAR 
RÝMINGARSALA Á DEKKJUM

UPPLÝSINGAR HJÁ TRYGGVA  Í SÍMA 896-4124

FÆRIBÖND

RYÐFRÍ
STÁLSMÍÐI

JÁRN-
SMÍÐI

fyrir allan matvælaiðnað í öllum stærðum og gerðum

Sérsmíðum 
úr hágæða efnum

Hönnum og 
smíðum eftir
þínum 
óskum.

SÉRSMÍÐI 
OG FÆRI-
BÖND

PLAST
SMÍÐI

Fyrir 
matvæla-
iðnaðinn.
Hönnun, 
smíði, 
uppsetning
og þjónusta.

Við 
sérsmíðum 

lausn sem 
hentar þér!

Hafðu 
samband 
í síma 
587 1300

Miðhraun 2  •  210 Garðabær  •  Sími 587 1300  •  kapp@kapp.is  •  www.kapp.is

FYRIR 
HEILSUSAMLEGAN 

LÍFSSTÍL
SKRÁÐU ÞIG Í H KLÚBBINN OG FÁÐU 
15% AFSLÁTT OG FRÍA HEIMSENDINGU 
AF FYRSTU PÖNTUN. 
14 DAGA SKILARÉTTUR OG ENDURGREIÐSLA.

Bænda  

12. maí12. maí
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i okt. - des. 2020.

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

36,2% fólks á 
landsbyggðinni 
les Bændablaðið

Hvar auglýsir þú?

36,2%

Lestur Bændablaðsins 
á landsbyggðinni

Lestur Bændablaðsins 
á höfuðborgarsvæðinu

17,8% 24,3%

Lestur landsmanna á 
Bændablaðinu

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

Lestur Bændablaðsins

Hafðu samband

H
eim

ild: Prentm
iðlakönnun G

allup. K
önnunartím

i okt. - des. 2020.

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

24,3% lands-
manna lesa 
Bændablaðið

Hvar auglýsir þú?

36,2%

Lestur Bændablaðsins 
á landsbyggðinni

Lestur Bændablaðsins 
á höfuðborgarsvæðinu

17,8% 24,3%

Lestur landsmanna á 
Bændablaðinu

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

Lestur Bændablaðsins

Hafðu samband
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Öll eigum við heimili. Heimilin 
eru eins misjöfn og þau eru mörg 
en öll vitum við samt hvað orðið 
heimili þýðir og öryggi okkar 
flestra byggir að stórum hluta á 
því að eiga einhvers staðar höfði 
okkar að að halla, að eiga heimili.

Heimilin eru undirstaða þjóðfé

lagsins. Án þeirra væri ekki neitt 
þjóðfélag og án þeirra væri ekki þörf 
á neinu skipulagi eða „kerfi“. Án 
þeirra væru engin fyrirtæki til því 
það eru heimilin sem halda öllum 
fyrirtækjum uppi með beinum eða 
óbeinum hætti.

Heimilin eru minnstu fyrirtækja

einingar landsins og þau halda öllu 
uppi. 

Heimilin eru við! Hvert og eitt 
okkar sem búum á þessu landi, hvort 
sem er til sjávar eða sveita og hvort 
sem við leigjum eða eigum.

Þess vegna eiga heimilin alltaf að 
vera í forgangi í ÖLLUM aðgerð

um stjórnvalda og hagmunir heim
ilanna að ganga framar hagsmunum 
ALLRA annarra, ALLTAF!

Á því hefur orðið verulegur 
misbrestur, ekki bara einu sinni 
heldur svo oft að það er hægt að tala 
um reglu í því sambandi.

Reglan er sú að ef einhvern 
fjársterkan vantar eitthvað, eða ef 
eitthvað bjátar á, vegna þess að 
stóru fyrirtækin eða „kerfið“ hafa 

klúðrað málum, þá er gengið í vasa 
heimilanna.

Þá eru þau látin borga og blæða 
svo þeir sem skaðanum ollu geti 
haldið áfram að græða.

Þessum hugsunarhætti VERÐUM 
VIÐ að breyta!

Okkur hættir mörgum til, þegar 
við hlustum á fjármálaráðherra tala 
um aðstoð við fyrirtæki sem sum hver 
hafa jafnvel greitt eigendum sínum 
myndarlegan arð, á meðan hann 
hunsar algjörlega vanda heimilanna, 
að líta á hans forgangsröðun sem 
sjálfsagðan hlut því við erum orðin 
svo vön þessu. Þetta er nefnilega 
REGLAN!

Það er EKKERT eðlilegt við 
þessa forgangsröðun því almenn
ingur er ekki fóður fyrir bankana, 
eða nokkurn annan.

Þessari forgangsröðun þarf að 
breyta!

Við viljum ekki bara þiggja 
molana sem fleygt er til okkar af 
borðinu eins og einhverjir hundar. 
Við viljum fá sæti við borðið! 

Fólkið fyrst og svo allt hitt!

Ásthildur Lóa Þórsdóttir
Formaður Hagsmunasamtaka 
heimilanna og frambjóðandi 
Flokks fólksins

Það er betra að vera 
skjó�r en skjó�ur

Skoðun dagsins:

Sími 570 9090 • www.frumherji.is

Nældu þér í óumdeildari skoðun, komdu 
með hestakerruna á næs� skoðunarstöð 
og hafðu hana klára �rir vorið og sumarið.

MENNINGMENNING&&SAGASAGA

Búsáhaldasýningin 1921:

Austin-dráttarvélin sem lenti í skugganum
Fyrra stríðið ýtti mjög undir 
þróun traktora, ekki síst 
hjólatraktora. Mannsafl til 
matvælaframleiðslunnar skorti 
svo að ákaft var kallað á vélaafl. 
Englendingurinn Herbert 
Austin (f. 1866) tók með góðum 
árangri þátt í kapphlaupi 
dráttarvélasmiða. Með auga á 
hönnun Henry Ford smíðaði hann 
tuttugu hestafla dráttarvél sem 
sérstaklega skyldi henta breskum 
bændum. Fyrir vélina hlaut hann 
silfurmedalíu plægingarfélaga 
árið 1919 og árið eftir vakti 
hún mikla athygli á stóru 
landbúnaðarsýningunum, svo 
mikla að eftir Hálandasýninguna 

það árið keypti Bretakóngur eina 
Austindráttarvél til nota á búi 
sínu í Balmoral.

Búnaðarfélag Íslands sendi 
ráðunaut sinn, Eggert Briem, til 
Englands árið 1920 til þess að 
„kynna sjer sem bezt, alt er að 
búnaðarverkfærum lýtur.“ Ytra 
rakst hann á Sigurð Þórólfsson frá 
Baldursheimi sem þar hugaði að 
smábýlarækt og notkun verkfæra. 
Þeim félögum leist svo vel á 
Austindráttarvélina að þeir hvöttu 
Búnaðarfélagið til þess að kaupa 
eina vél og sex vagna enda var 
það helsta hugmynd þeirra að beita 
vélinni til flutninga. 

Þótt athygli vekti á Búsáhalda

sýningunni 1921 hvarf Austin
dráttarvélin í skugga Lanz
þúfna banans, sem yfirtók sviðið 
seinna um sumarið. Það heillaði 
áhrifamikla jarðræktarmenn að geta 
með honum fræst niður þúfurnar 
í einni eða tveimur umferðum. 
Jarðvinnslutæki við hæfi Austin
vélarinnar skorti og fátt hvatti því til 
notkunar hennar í því skyni. Ekkert 
varð því af tilraunum til þess að 
beita dráttarvélinni til jarðvinnslu 
eða ræktunar.

Austindráttarvélin stóð iðjulaus 
líklega til vors 1923 en þá var 
hún komin að Korpúlfsstöðum, 
þar sem brotið var land með 

Lanzþúfnabananum. Sáð skyldi 
grænfóðri í fyrstu spildurnar. Árni G. 
Eylands, sem með þessar vélar kunni 
að fara, skrifaði m.a.: „Var þá Austin 
traktorinn tekinn, tjaslað aftan í hann 
tveimur gömlum diskaherfum og 
útgerð þessi notuð til þess að herfa 
niður hafra í flögin. Þá var einnig 
reynt að plægja með traktornum“ . 
. . Seinna skrifaði Árni: „Þetta var 
hin fyrsta jarðvinnsla með traktor 
á Íslandi sem nokkru nam og kom 
að fullkomnum notum.“ Hér má 
þó minnast Averyhjólatraktorsins 
sem komið hafði fimm árum fyrr 
(1918) til Akraness en reyndist 
ekki alls kostar. Austinvélin í 

Landbúnaðarsafninu á Hvanneyri 
er góður fulltrúi þessara aldar gömlu 
tilrauna og tímamóta.

Það er hins vegar af dráttar
vélasmiðju Herberts Austin að segja 
að þótt hún kæmist upp í að smíða 
66 dráttarvélar á viku (1920), brást 
markaðurinn;  hún beið lægri hlut 
m.a. fyrir ódýrari framleiðslu Henry 
Ford. Af hagkvæmniástæðum var 
dráttarvélamíðin flutt til Frakklands. 
Í byrjun seinna stríðs lenti hún í 
höndum Þjóðverja sem héldu henni 
gangandi fram til 1942. 

Bjarni Guðmundsson, 
Hvanneyri

Austin-dráttarvélin reynd við jarðvinnslu á Korpúlfsstöðum, ef til vill vorið 1923.  
 Mynd / Úr bókinni Korpúlfsstaðir eftir Birgi Sigurðsson

Austin-dráttarvélin í frumgerð sinni.  Mynd / Mike Eggenton
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Heimilin eiga að vera í forgangi – ALLTAF!

Ásthildur Lóa Þórðardóttir.

Bænda
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Ylplast / Gróðurhúsaplast eru margra laga
plastplötur úr polycarbonate, með gott
einangrunargildi. Plöturnar henta mjög vel
fyrir stórar og smáar byggingar.

Þykktir á lager eru 6, 10 og 16 mm, í glæru og 
hvítlituðu (opallitað). Hægt að útvega aðrar þykktir og liti.

Selt í heilum plötum, og einnig niðurskorið að þínum þörfum.  

Að auki bjóðum upp á alla fylgihluti fyrir uppsetningu, 
svo sem gúmílista állista, dropalista, öndunartape og áltape.

Þekking, reynsla, þjónusta.

Nánari upplýsingar hjá söluráðgjöfum Fást í síma 587 6677.

Gróðurhúsaplast 
fyrir íslenskar aðstæður

Fást ehf Köllunarklettsvegi 4,
104 Reykjavík

Sími:
587 6677

Netfang:
fast@fast.is www.fast.is
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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

SAMFÉLAGSRÝNISAMFÉLAGSRÝNI

Vaxandi atvinnugrein 
í landbúnaði
Nýlega fékk ég boð um að kynna 
mér starfsemi líftæknifyrirtæk-
isins Ísteka, sem hefur aðsetur 
í Reykjavík. Þingmenn fengu 
margir sambærilegt boð og var 
ástæða þess nýlegt frumvarp um 
að banna alla blóðtöku úr merum 
sem gerð er í þeim tilgangi að 
vinnu úr því vöru til útflutnings. 

Alvarlegt er að komið sé fram 
á þingi frumvarp um að banna til-
tekna atvinnustarfsemi, sem hefur 
verið starfrækt hér á landi í yfir 40 
ár. Ríka kröfu verður að gera um 
vönduð vinnubrögð og ítarlegan 
rökstuðning þegar gengið er fram 
með slíkum hætti. Með boði sínu 
vildi fyrirtækið kynna þingmönnum 
starfsemi sína og svara spurningum, 
sem ég nýtti mér.

Verðmætt hormón

Hjá fyrirtækinu starfa yfir 
40 manns, helmingur þeirra 
háskólamenntað starfsfólk svo sem 
líf-, lífeinda-, lífefna-, efna-, lyfja- 
og matvælafræðingar. Í fyrirtækinu 
er unnið verðmætt hormón úr 
merarblóði (ECG) sem nýtt er til 
að samstilla gangmál dýra. Arnþór 
Guðlaugsson, framkvæmdastjóri 
fyrirtækisins, sýndi mér vinnsluferlið 
og kynnti fyrir mér starfsemina.

Hundrað bændur

Á bak við framleiðsluna eru um 100 
bændur um allt land sem halda nálægt 
5.000 hryssur. Það er því óhætt að 
segja að hér sé um mikilvæga og 
stækkandi landbúnaðargrein að ræða. 
Afurðaverð til bænda hefur haldist 
stöðugt undanfarin ár og hækkað 
töluvert umfram verðlagsþróun. 
Verðið er fyrirsjáanlegt og fyrirtækið 
gefur út verðskrá fram í tímann. 
Það var því ánægjulegt að kynnast 
vaxandi atvinnugrein í landbúnaði.

Dýravelferðarsamningar

Fyrirtækið tók að eigin frumkvæði 
að gera sérstaka velferðarsamninga 
við þá bændur, sem þeir eru í við-
skipum við og halda hryssurnar og 
er slíkt líklega einsdæmi hér á landi. 
Samningarnir hafa það að markmiði 
að tryggja velferð meranna. Vel er 
fylgst með hryssunum og í öllum til-
vikum er það dýralæknir sem sér um 
blóðtökuna einu sinni í viku og hann 
fylgist jafnframt með ástandi dýr-
anna og aðbúnaði. Tímabil blóðtöku 
er frá 2-3 vikum upp í átta hjá hverri 
einstakri hryssu, en hryssuhóparnir 
eru frjálsir úti í náttúrunni, en ekki 
í húsum. Á vegum Ísteka er að auki 
dýralæknir sem fylgist með að vel-

ferðarsamningarnir séu haldnir. 
Aðspurður sagði framkvæmdastjór-
inn að afföll í hópi meranna væru 
ekki meiri en almennt gerist í hrossa-
hópum, en sérstaklega væri fylgst 
með líðan þeirra. Matvælastofnun 
og Lyfjastofnun hafa eftirlit með 
viðeigandi hlutum framleiðslunnar, 
sem undir þeirra verksvið heyrir.

Afurðin ekki mikil að vöxtum

Afurðin sjálf er ekki mikil að vöxtum 
eftir að hafa farið í gegnum langt og 
strangt vinnsluferli í fyrirtækinu, því 
einungis 2-3 kílógrömm af hormón 
eru flutt er úr landi. Þá er búið að 
skilja að allan blóðvökva og prótein 
úr hráefninu, sem telur tugþúsundir 
lítra. Fyrirtækið vinnur nú að því að 
þróa aðferð til að nýta það sem fellur 
út í vinnsluferlinu til uppgræðslu.

Brýnt að kynna sér málin

Kom ég af fundi fyrirtækisins margs 
vísari og upplýstur um að fyrirtækið 
nýtur viðurkenningar og vinnur í 
samræmi við ítrustu kröfur á grunni 
alþjóðlegra staðla og eftirlits. Atlaga 
þingmanna að starfsemi fyrirtækisins 
geigar af þeirri ástæðu að hún 
styðst ekki við rök eða vísindalega 
þekkingu. Slík framganga gagnvart 
innlendri atvinnustarfsemi sem 
framleiðir fyrir erlendan markað 
undir ströngum kröfum dæmir sig 
sjálf. Í sumar mun ég að sjálfsögðu 
taka boði um að vera viðstaddur 
blóðtökuna sjálfa.

Karl Gauti Hjaltason
kgauti@althingi.is 
þingmaður Miðflokksins í 
Suðurkjördæmi

Karl Gauti Hjaltason.

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

Lely Center Ísland

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

KÚPLINGAR
gerðir dráttarvéla

Bænda bbl.is FacebookFacebook

HLAÐVARP BÆNDABLAÐSINS https://www.bbl.is/hladan
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Af viðbrögðum Þrastar Ólafssonar, 
stjórarformanns Votlendissjóðs, 
að dæma við greinarkornum 
höfundar hér í Bændablaðinu 
upp á síðkastið, er eins og hann 
sjái ekkert nema hvítt og svart.

Annars vegar rígheldur hann 
sér í hvítþvegnar kerfistölur um 
kolefnislosun, flestar af erlendum 
toga, sem eiga að túlka hinn eina, 
heilaga sannleika um losun kolefnis 
við framræslu mýrlendis hér á 
landi, þar sem eina raunhæfa ráðið 
til mótvægis sé að molda yfir sem 
allra mest af framræsluskurðum 
fortíðarinnar; – sökkva framræstu 
landi í bleytu og órækt, eins og ekkert 
annað geti verið í spilunum.

Hins vegar er svo svartnættið og 
hrokinn gagnvart tölum af innlendum 
toga, sem undirritaður hefur vitnað 
til, að ekki sé nú minnst á þau ráð til 
kolefnisbindingar til mótvægis við 
moldun skurðanna, sem nefnd hafa 
verið, sem hvergi eru þó tæmandi. 

Innlendar rannsóknir og 
umfjöllun um þær

Varðandi barning Þrastar við að 
níða niður málflutning þeirra 
Þorsteins Guðmundssonar og Guðna 
Þorvaldssonar, sem undirritaður 
vitnaði til í Bændablaðinu 25. mars, 
þykist höfundur vita að Guðni mun 
ekki láta því ósvarað í þessu blaði og 
vísar hér með á þá grein.

Þröstur fjallar nokkuð um 
umsögn höfundar varðandi rann-
sókn Brynhildar Bjarnadóttur og 
félaga um kolefnisbindingu aspar-
skógar í svonefndri Sandlækjarmýri 
á Suðurlandi og stóð yfir í tvö ár, 
2015- 16. Þar gætir verulegrar 
ónákvæmni hjá Þresti, svo ekki sé 
meira sagt, varðandi framræslu til-
raunalandsins ásamt leiðinda vand-
lætingu af aðstæðum, sem vissulega 
eru nokkuð óvenjulegar, en alls ekki 
óeðlilegar, enda ber greinin öll með 
sér mjög faglegt og trúverðugt verk-
lag. Það sem hins vegar virðist fara 
mjög í taugarnar á Þresti, er hvesu 
mikilli nettóbindingu á kolefni til-
raunasvæðið skilar eða 7,14 tonnum 
kolefnis á ha á ári, þar af batt öspin 

91% og botngróður, jarðvegur, 
svörður og fínrætur samanlagt 9% 
af bindingunni.  

Um framræsluna fullyrðir 
Þröstur að jarðvegurinn hafi verið 
,,haugblautur, sem jafngildir því 
eins og um óframræsta mýri sé 
að ræða“. Sannleikurinn er sá, 
sem glöggt má lesa af línuriti með 
niðurstöðum rannsóknarinnar, að 
þótt grunnvatn sé  vissulega æði 
hátt yfir vetrarmánuðina (ca 0-40 
sm), snarlækkar það yfir sumartím-
ann, allt frá 50 sm og niður í 80 sm 
bæði árin frá byrjun júni og fram í 
september, þegar haustrigninga fór 
að gæta að ráði. Annars ættu gæði 
framræslunnar varla að skipta neinu 
höfuðmáli varðandi nettó kolefn-
isbindinguna. Þó má almennt telja 
að há grunnvatnsstaða yfir vetur-
inn sé kostur í því að minnka C- 
útblástur og varðveita áburðaefni.

Á einum stað í greininni grípur 
Þröstur fegins hendi það hálmstrá 
að ætla að áhrif fallinna laufblaða 
til öndunar og C útblásturs hafi ekki 
verið tekin með í reikninginn í tilraun 
Brynhildar og meðhöfunda. Þetta er 
á misskilningi byggt, þar sem losun 
frá öndun og niðurbroti (5,71 t C/

ha/ári) var 
innifalin og dregin frá heildarupp-
töku C (12,85 t C/ha/ári) . Gott dæmi 
um þau hálmstrá, sem Þresti virðist 
tamt að grípa til, veikum málflutn-
ingi sínum ti stuðnings.

Nettó kolefnis(C) bindingin upp 
á 7,14 t C/ha/ár, gerir mun meira en 
að vinna upp þau 5,5 t C/ha/ár (sam-
svarandi 20 tonnum af koltvísýringi, 
CO2), sem Votlendissjóður notar sem 
meðaltal hjá sér vegna C-losunar frá 
framræstu landi. Má vera að þessi 
mikla C-binding sé í efri kanti þess, 
sem almennt gerist í gróðri hérlendis, 
en af þessu má einmitt læra í barátt-
unni við að ná sem mestri C-bindingu 
í framræstu landi um ókomin ár. 

Varðandi C-losun er fróðlegt að 
vitna til tveggja nýlegra masters-
ritgerða frá LBHÍ, aðra frá 2015 
eftir Rannveigu Ólafsdóttur og 
hina frá 2017 eftir Gunnhildi Evu 
Gunnarsdóttur. Báðar fjalla þær 
um mælingu á útblæstri kolefnis 
vegna framræslu, sú fyrri gerð  á 
Vesturlandi, en hin á Suðurlandi. 

Losunartölur fyrir t C á ha á ári 
hjá Rannveigu reyndust 4,1 ± 0,9, 
en 0,7 – 3,1 hjá Gunnhildi. Þótt tölur 
þessar séu kannski ekki að öllu leyti 
sambærilegar, telst varla ofmat að 
miða við meðal C-losun upp á u.þ.b. 
3 t C/ha/ár, sem yrði þá rétt rúmlega 
hálfdrættingur samanborið við magn-
ið sem Þröstur og þeir votlendismenn 
miða við, eða um 11 tonna útblástur 
á CO2 á ha á ári, en ekki 20.

Misvísandi tölur

Þessar tölur og aðrar, eins og yfir 
raunverulega stærð á framræstu 
landi, hversu virkt er það í losun 
o.s.frv. er vel skýrt í greinum þeirra 
Hvanneyringa og trúlegt að Guðni 
Þorvaldsson komi inn á þetta í grein 
sinni hér í blaðinu í dag. Það væri 
strax ljós punktur ef C-losunin hér 
á landi væri nær þeim tölum, sem 
undirritaður og fleiri, hafa nefnt en 
þær, sem útlandar eru að mestu og 
helst eru notaðar í opinberri umræðu 
hér.

Það er alla vega him-
inn og haf á milli útkom-
unnar, þæði á losun 
á framræstu landi og 
bindingu vegna annarrar 
mögulegrar nýtingar á 
framræstu landi til hvers 
konar ræktunar, ásamt 
meðferð og úrvinnslu úr 
uppskerunni.

Þetta leiðir hugann 
að viðtali við umhverfis-
ráðherra í Silfri Egils sl. 
sunnudag, 18. apríl, þar 
sem loftslagmál bar eðli-
lega mjög á góma. Þar var 
einkum fjallað um orku-
skipti og fyrirhugaðan 
hálendisþjóðgarð, en ekki 
minnst einu orði á hinar 
himinháu opinberu tölur 
um endurheimt votlend-
is, samsvarandi þeim, sem 
Votlendissjóður hampar 
og reiknar með að 60% 
alls útblásturs í landinu, að 
alþjóðlegu flugi yfir Íslandi 
slepptu, sé vegna framræslu. 
Þetta verður að teljast mjög 
skynsamlegt af ráðherranum, 
enda veit hann vafalítið sem 
er, að þessum tölum er engan 

veginn treystandi að svo komnu.

Neikvæðni um humyndir til 
kolefnisbindingar og stóra 

bomban

Undirrritaður hefur pælt töluvert 
í leiðum til að nota framræst land 
til þess að binda kolefni, helst í 
meira mæli en kerfið losar og hug-
myndir varðandi ýmsa ræktun og 
þar á meðal skógrækt, sem Þröstur 
hefur alveg umsvifalaust slegið út af 
borðinu. Honum er algjörlega fyr-
irmunað að finna eitthvað jákvætt 
í þessu efni, enda nær lausnamiðun 
hans ekki lengra en ofan í næsta 
skurð, – því miður.  

Kannski er þessi geldhugsun það 
sem formaður Votlendissjóðs ber 
skylda til að halda sig við, til að 
auka enn við þrá sjóðsmanna til að 
vinna verkin af hugsjón fyrir lítið 
sem ekki neitt í samræmi við það, 
sem Þröstur hefur sjálfur haldið 
fram (Bbl 11.03.2021).

Það er dálítið umhugsunarvert að 
Þröstur skuli finna stóru bombuna í 
grein sinni út frá eftirfarandi kafla í 
tilvitnaðri grein höfundar, sem hann 
feitletrar það sem vitnað var í orð-
rétt og kemur hér fram:

,,Tek undir eftirfarandi, sem 
Brynhildur Bjarnadóttir nefndi í 
bréfskrifum við undirritaðan: 

„Versta sviðsmyndin er að láta 
framræsta landið standa óhreyft.  
Þessum orðum geta flestir verið 
sammála“. ,,Mikilvægt er (....) [hins 
vegar] að finna metnaðarfyllri og 
búmannlegri leiðir til að hemja allt 
skurðayfirklór“.

Með þessari bombu, sem nú átti 
greinilega að vera eins og stökk-
pallur sendur af himni ofan til  að 
slökkva, í eitt skipti fyrir öll, í 
hugmyndum um ráðstafanir sem 
gætu, að hans mati,  kastað skugga 
á hina einu og sönnu mótvægisað-
ferð Votlendissjóðs og jarða slíkar 
hugmyndir og hindurvitni til kolefn-
isbindingar ofan í skurðum.

Þegar menn hafa áttað sig á 

þessu og ræktunarmenn hafa komið 
fram með ráðstafanir til kolefn-
isbindingar á traustum grunni til 
mótvægis við slíka jarðarför munu 
allir sjá að þetta er ekkert annað en 
óskhyggja hjá stjórnarformannin-
um, sem gæti borið upphefðartit-
ilinn útfararstjóri í þessu sambandi.

Og vel á minnst; – í stuttum 
kafla, kömmu eftir feitletruðu 
bombunnar hans Þrastar, eru eftir-
farandi vandlætingarorð látin falla 
í þessari röð: 

,,Óskhyggja ... draumsýnir ... 
afneitun ... glapskyggni (og aftur) 
...óskhyggja“ 

Þetta segir meira en mörg orð og 
geta lesendur spáð í þau og ástæð-
una fyrir þeim að vild, en í huga 
undirritaðs eru þetta allt bara bros-
leg vindhögg, slegin í örvæntingu.

Málafylgja, þakkir og lokaorð

Auðvitað er annars fullkomlega 
eðlilegt að molda vita gagnslausa 
skurði og þá, sem nýtast illa hvort 
eð er til ræktunarverkefna, allt 
eftir því, sem landeigendur kjósa. 
Notum hugmyndaflugið til arð-
bærrar ræktunar, sem í leiðinni 
bindur mikið kolvetni. Nefna enn 
öspina, annaðhvort sem skóg eða 
sem öflug skjólbelti til vaxtarauka 
fyrir verðmætan gróður í leiðinni. 
Gert af kunnáttu er alveg óþarfi af 
Þresti að halda því fram að öspin 
geti ekki nýst til annars en elds-
neytis eða enda sem fúaspýtur til 
bölvunar út í mýri. Vel þekkt er að 
asparviður sé óbrotgjarnastur allra 
viðartegunda innlendra og þótt víða 
væri leitað, ekki síst sem efniviður 
í límtré, svo eitthvað sé nefnt. 

Nýting á t.d. hampi, sem  fær 
að vaxa umlukinn skjólbeltum úr 
ösp og þess vegna fleiri trjátegund-
um, gæti náð sér á strik t.d. út frá 
frumkvöðlastarfi, sem nú þegar er 
hafið hér eystra og fjölmargt fleira 
mætti nefna, sem þó verður að bíða 
betri tíma. 

Þessar línur verða að nægja að 
sinni, enda tímabært að gera hlé á 
þessum skrifum í þeirri vona að 
eitthvað geti slegið á þráhyggju 
Þrastar og jábræðra hans, en þökk 
sé þeim sem lesið hafa og veitt 
hvatningu í þessari málafylgju.

Í þessu sambandi og hér 
undir lokin skal þess þó getið að 
undirritaður forvitnaðist nýlega 
um stjórnarfólk Votlendissjóðs 
á heimasíðu hans. Í þessari tíu 
manna stjórn þekkir hann, af 
góðu einu, þá Svein Runólfsson, 
fv. landgræðslustjóra og Ólaf 
Eggertsson, góðbónda og frægan 
ræktunarmann á Þorvaldseyri. 
Þetta kom í fyrstu nokkuð á óvart, 
en hugleitt um leið að forsjónin 
hafi leitt þessa ágætu og framsýnu 
menn í þessa stjórn til að breikka 
sjóndeildarhring sjóðsins í lausn á 
loftslagvandanum með fjölbreytt-
ari og búsældarlegri aðferðum 
en einhæft markmið hans bend-
ir til. Er þeim og öðru stjórnar-
fólki óskað góðs árangurs og 
farsældar í nafni fjölbreytninnar 
á þessum vettvang, sem öðrum. – 
Formaðurinn er ekki undanskilinn 
þessum óskum þótt einhver þung 
orð og ávirðingar hafi fallið á báða 
bóga í hita leiksins.

Vonandi tekst hugmyndaríku 
og öflugu fólki að koma sem fyrst 
fram með og þróa ræktunar- og 
úrvinnsluaðferðir með þekkingu 
sinni, reynslu og fagmennsku og 
forða þannig ofanískurðamokstri að 
sem mestu leyti. Þetta er stórt ver-
kefni og vissulega flókið á köflum, 
en fátt eins spennandi og gefandi.

Gleymum heldur ekki upp-
græðslu örfoka lands í þessu sam-
bandi. – Gleðilegt sumar ...

Þórarinn Lárusson
toti1940@gmail.com

RAFBYLGJUMÆLINGAR  RAFBYLGJUMÆLINGAR  
OG VARNIR!OG VARNIR!
Kem á staðinn og framkvæmi  Kem á staðinn og framkvæmi  
fyrstu mælingu ókeypis.fyrstu mælingu ókeypis.

Uppl. gefa Garðar Bergendal  Uppl. gefa Garðar Bergendal  
í síma 892-3341 og  í síma 892-3341 og  
Rósa Björk Árnadóttir í síma 776-7605.Rósa Björk Árnadóttir í síma 776-7605.

Leitið upplýsinga á www.gardar.info

Garðar byrjaði að mæla rafbylgjur sem kom úr 
tenglum, tölvum, farsímum og ljósum. Allar þessar 
bylgjur hafa áhrif á fólk og skepnur og geta valdið 
ýmsum kvillum, svo sem:

Lamba- og ærdauði gæti verið út af rafmagni

 ‒ Mígreni
 ‒ Höfuðverk
 ‒ Svefntruflunum
 ‒ Vöðvabólgu
 ‒ Exemi
 ‒ Þurrk í húð vegna 
tölvu

 ‒ Fótverkjum
 ‒ Júgurbólgu
 ‒ Myglusvepp
 ‒ Skepnudauða
 ‒ Fósturskaða í dýrum
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Þórarinn Lárusson.

Af viðbrögðum Þrastar Ólafssonar, stjórnarformanns Votlendissjóðs, við greinar kornum höfundar hér í Bænda blaðinu upp á síðkastið að dæma, er eins og ekkert komist að hjá honum nema hvítt og svart.

Þröstur kvakar enn ...

Lely Center Ísland

Reykjavík: Krókháls 5f – Sími 414 0000 – www.LCI.is
Akureyri: Óðinsnes 2 – Sími 464 8600
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Árið 2018 skrifuðum við Þorsteinn 
Guðmundsson tvær greinar í 
Bændablaðið (2. og 4. tölublað) 
um losun og bindingu kolefnis í 
votlendi. Við bentum á ýmsa þætti 
sem valda óvissu í útreikningum 
á losun kolefnis úr jarðvegi hér 
á landi. Þeir helstu eru óvissa 
um stærð þurrkaðs votlendis, 
breytileiki í magni lífræns efnis 
í jarðvegi, sem taka þarf tillit 
til, og takmarkaðar mælingar á 
losun gróðurhúsaloftegunda hér 
á landi. Við töldum að á meðan 
verið væri að afla meiri gagna um 
votlendið ætti fremur að leggja 
áherslu á uppgræðslu lands til 
kolefnisbindingar. 

Í síðasta Bændablaði vegur Þröstur 
Ólafsson að innihaldi greinanna með 
grófum hætti án þess þó að rökstyðja 
mál sitt. Hann fullyrðir að aðrir 
hafi hrakið það sem í greinunum 
stendur. Þetta er ódrengileg 
framkoma og vekur spurningar um 
á hvaða vegferð Votlendissjóður sé. 
Það er ekki traustvekjandi þegar 
stjórnarformaður sjóðsins gengur 
fram með þessum hætti í stað þess 
að ræða málefnalega um hlutina. 
Við teljum að allar ábendingar 
okkar og varnaðarorð séu í fullu 
gildi og ekkert hafi verið hrakið af 
því sem þar stendur, enda greinarnar 
ekki þess eðlis að um sé að ræða að 
eitthvað sé annaðhvort rétt eða rangt. 
Í þessari grein ætla ég að bæta aðeins 
við það sem við höfum áður sagt.

Kolefni – losun og binding

Mikið kolefni er bundið í jarðvegi 
í heiminum, bæði í þurrlendi og 
votlendi. Við þurrkun votlendis 
byrjar kolefni að losna vegna 
niðurbrots lífrænna efna. Nokkrir 
lykilþættir ráða miklu um það hversu 
hratt losunin á sér stað. Í fyrsta lagi 
má nefna hita, en losun eykst með 
vaxandi hita. Í öðru lagi má nefna 
raka, niðurbrotsbakteríurnar þurfa 
hæfilegan raka, ekki of þurrt eða 
of blautt. Þá má nefna sýrustig 
jarðvegs, niðurbrot gengur hraðar 
fyrir sig eftir því sem sýrustigið er 
hærra. Bakteríurnar þurfa einnig 
súrefni, en súrefnisskortur er einmitt 
einkennandi fyrir votlendi, og svo 
þurfa þær ýmis næringarefni. Þá 
skiptir magn lífræns efnis, uppruni 
og rotnunarstig einnig máli. Ef 
þessir þættir eru ekki á kjörstigi fyrir 
bakteríurnar hægir á niðurbrotinu. 

Af þessum þáttum er það hitinn 
sem gefur tilefni til að ætla að 
hér á landi sé niðurbrot hægara 
en í nágrannalöndunum. Hér er 
sumarhiti mun lægri en víða í 
Norður-Evrópu, líka á svæðum sem 
eru á sömu breiddargráðum og við. 
Hér er hins vegar mikið framboð 
næringarefna, einkum á svæðum 
sem reglulega verða fyrir öskufalli. 
Það getur ýtt undir niðurbrot miðað 
við svæði þar sem meiri skortur er á 
næringarefnum.

Plöntur anda og gefa frá sér 
koltvísýring hvort sem þær eru í 
votlendi eða þurrlendi. Þetta þýðir 
að losun sem mælist á gróðurlendi 
er ekki bara vegna niðurbrots á 
lífrænum efnum í jarðvegi heldur 
einnig vegna öndunar plantna. Þriðji 
liðurinn í þessu er svo rotnandi 
plöntuleifar sem falla til á hverju ári 
en eru ekki orðnar hluti af lífrænu 
efni jarðvegsins. Saman mynda 
þessir þrír þættir það sem kallað er 
heildaröndun og niðurbrot kolefnis 
í jarðvegi er bara hluti af henni. Á 
móti þessu kemur svo ljóstillífun 
plantna sem gerir þeim kleift að 
framleiða lífrænt efni og vaxa. Hún 
vegur á móti niðurbrotinu og verður 
því að vera hluti af jöfnunni. 

Í tengslum við endurheimt 
votlendis hefur Landgræðslan 
notað tæki sem mælir heildaröndun 
og mælir því allt sem fer út, ekki 
bara það sem er vegna niðurbrots 
á jarðvegi. Það mælir heldur ekki 
bindinguna sem kemur á móti. Þetta 
þarf að hafa í huga þegar niðurstöður 

þessa tækis eru skoðaðar. Ef allt 
kolefni sem fer inn og út úr kerfinu 
er mælt er ekki nauðsynlegt að 
sundurgreina þessa þrjá þætti heldur 
má líta á jarðveg, plöntuleifar og 
gróður sem einn pott. Binding telst 
þá þegar meira fer inn í pottinn en 
kemur út og losun þegar meira fer 
út en kemur inn. 

Losun úr framræstum 
 mýrum hér á landi

Í fyrrnefndum greinum birtum við 
niðurstöður mælinga á losun úr 
framræstum jarðvegi sem þá höfðu 
birst. Í hluta þeirra mælinga var 
notuð svokölluð punktmæling (3 og 
4) . Þá er farið reglulega á mæli-
staðinn (t.d. vikulega) og öndun og 
ljóstillífun mæld í örfáar mínútur. 
Mælitíminn er því bara lítið brot 
af árinu og því skiptir miklu að 
mælingum sé rétt dreift til að þær 
endurspegli allt tímabilið og allan 
sólarhringinn. Í þessum mælingum 
var árleg losun á bilinu 4-8 tonn C/
ha.

Í öðrum rannsóknum var borið 
saman magn kolefnis ofan ákveðins 
öskulags í jarðvegi, sem hafði verið 
framræstur, og jarðvegi á sama 
svæði sem ekki hafði verið ræstur 
(2). Mælt var hversu mikið lífrænt 
efni hefði minnkað frá því framræsla 
var gerð í samanburði við óframræst 
land og þannig fengin meðallosun 
yfir tímabilið. Kosturinn við þessa 
aðferð er sá að hún mælir beint 
breytingar á kolefnisstöðu í jarð-
veginum og endurspeglar margra 
ára atburðarás. Samkvæmt þessum 
rannsóknum var árleg losun á C 
á bilinu 0,7-3,1 tonn/ha. Þar sem 
mælingin fór fram ofan við tiltekið 
öskulag (30 cm dýpt) er ekki úti-
lokað að einhver losun hafi orðið 
í meiri dýpt en mest gerist þó ofan 
þessarar dýptar.

Í vetur bættist við ný ritrýnd 
grein þar sem fylgst var með losun 
og bindingu á Sandlæk í Skeiða- 
og Gnúpverjahreppi (1). Þar er 
um 20 ára gamall asparskógur á 
framræstu landi. Í þetta sinn var 
mælt með útbúnaði sem mælir 
inn- og útstreymi kolefnis allan 
sólarhringinn allt árið um kring. 
Niðurstöðurnar voru þær að skóg-
urinn batt mikið kolefni og jarðveg-
urinn batt 0,5 tonn C/ha á ári þannig 
að þarna var engin losun á C úr jarð-
vegi í þessi tvö ár sem mælingar 
stóðu yfir. Skurðir eru ekki þéttir í 
landinu en skógurinn þurrkar mikið 
að sumrinu. Vatnsstaða yfir veturinn 
er yfirleitt há í mýrartúnum á Íslandi 
og því lítil losun. Kostur þessarar 
aðferðar er m.a. að hún mælir allt 
sem fer út og inn, allt árið á meðan 
punktmæling tekur bara yfir lítið 
brot af árinu. 

Mælingarnar sem nefndar eru hér 
að ofan eru frá 15 stöðum á Vestur- 
og Suðurlandi. Mæliaðferðirnar 
eru mismunandi og hafa allar sína 
kosti og galla. Allar höfðu það að 
markmiði að mæla losun úr landinu. 
Tölurnar voru notaðar eins og höf-
undarnir settu þær fram. Ef tekið 
er vegið meðaltal þessara 15 staða 

koma út 2,7 tonn C/ha á ári sem 
er um helmingi minna en losunar-
stuðlar IPCC (Milliríkjanefndar 
Sameinuðu þjóðanna um loftslags-
mál). Þessar tölur gefa til kynna 
töluverðan  breytileika í losun og 
bindingu sem stafar bæði af árferðis-
mun, mun á milli staða og e.t.v. milli 
aðferða. Ef menn vilja fara í endur-
heimt þarf því að skoða vel aðstæður 
á hverjum stað. Þetta undirstrikar 
líka að við þurfum að gera mun fleiri 
mælingar um allt land og birta niður-
stöðurnar með þeim hætti að þær fái 
alþjóðlega viðurkenningu. Það er 
forsenda þess að við getum notað 
stuðla sem  byggjast á athugunum 
sem gerðar eru hér á landi og þurfum 
ekki að nota stuðla frá IPCC eins og 
gert er nú.

Árangur endurheimtar

Það hefur verið rekinn mikill áróður 
fyrir endurheimt votlendis undan-
farið. Þá vakna spurningar um það 
hver ávinningurinn sé af því að 
moka í skurðina. Í umræðunni er því 
gjarnan haldið fram að losun kolefnis 
nánast stöðvist við þessa aðgerð. Hér 
á landi hefur verið gerð ein tilraun þar 
sem borin er saman losun og binding 
á kolefni og metani, annarsvegar í 
endurheimtu landi og hinsvegar landi 
sem ekki var endurheimt en á sama 
stað (4). Landið var mælt í nokkra 
mánuði fyrir endurheimt og svo báðir 
meðferðarliðir eftir endurheimt í 
fjóra mánuði. Niðurstaðan var sú 
að losun kolefnis minnkaði aðeins 
um rúm 20% við endurheimtina en 
metanlosun jókst töluvert en var samt 
lítil. Mælingar voru svo gerðar árið 
eftir en niðurstöðurnar hafa ekki 
birst. Ekki voru gerðar mælingar á 
tilraunasvæðinu árin þar á eftir. Við 

þurfum á 
svona mælingum að halda 
til að geta lagt mat á árangur af 
endurheimt og því vonandi að fleiri 
niðurstöður verði birtar úr þessari 
tilraun og fleiri tilraunir lagðar út. 
Það er ekki sjálfgefið að endurheimt 
votlendi verði eins og það var fyrir 
þurrkun. Ef nota á endurheimt 
votlendis í sambandi við kolefnis-
bókhald verða að vera til góðar mæl-
ingar á því sem gerist. Ef fullyrðingar 
um árangur endurheimtar standast 
ekki, er verið að selja einstaklingum 
og fyrirtækjum gallaða vöru. Það 
getur orðið dýrkeypt.

Það ber að hafa í huga að þegar 
votlendi er þurrkað verður með tím-
anum til nýtt jafnvægi. Steinefnaríkar 
mýrar geta breyst í frjósaman gras-
móa sem getur bundið mikið kolefni 
en graslendi er mjög öflugt við að 
binda kolefni í jarðvegi. Það felst 
líka mikil röskun því að breyta slíku 
landi aftur í votlendi.

Lífrænt efni í jarðvegi

Magn lífræns efnis í jarðvegi hefur 
áhrif á það hversu mikið getur losnað 
af kolefni. Meira losnar jafnan af 
kolefni eftir því sem lífrænt efni er 
meira ef allar aðrar aðstæður eru 
sambærilegar. Íslenskar mýrar eru 
yfirleitt steinefnaríkari en mýrar í 
nágrannalöndunum, m.a. vegna 
áfoks, öskufalls, mýrarrauða og 
vatnsrennslis í hlíðum, og lífrænt 
efni er að sama skapi minna. Þetta 
þýðir að mýrar þurfa ekki að vera 
með mikið meira kolefni en góðir 
grasmóar. Mólendi hér á landi getur 
verið með allt að 20% kolefni og 
8-12% í efstu lögum er mjög algengt. 
Íslenskur þurrlendisjarðvegur getur 

bundið mun meira kolefni en stein-
efnajarðvegur í nágrannalöndunum 
og má það m.a. rekja til eldfjalla-
uppruna hans. Okkur vantar enn gott 
yfirlit yfir lífrænt efni í íslenskum 
mýrum en slíkt yfirlit er mikilvægt 
við útreikninga á losunartölum. 

Stærð votlendis

Ef reikna á heildarlosun kolefnis úr 
þurrkuðu votlendi þarf stærð þess að 
vera þekkt. Oft eru skurðir grafnir á 
mólendi og sendnu landi til að losna 

við yfirborðsvatn. Það er því ekki 
hægt að meta stærð votlendis ein-
göngu út frá lengd skurða heldur 
þarf gott jarðvegskort með. Það 
vantar okkur.

Lokaorð

Af þessari stuttu grein má ráða að 
mikið sé enn ógert til að heildar-
mynd fáist af losun og bindingu í 
íslenskum mýrarjarðvegi. Vonandi 
verður meira gert á næstu árum og 
vonandi getum við í framtíðinni rætt 
þessi mál faglega og fagnað nýjum 
niðurstöðum með opnum huga.
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Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins

LEAN í sauðburðinum

„LEAN management“ eða 
straumlínustjórnun, á íslensku er 
vel þekkt um allan heim í stjórnun.  
Færri tengja LEAN aðferða-
fræðina við landbúnað en aðferða-
fræðin hefur þó verið aðlöguð að 
landbúnaði með góðum árangri. 
Í grundvallaratriðum snýst LEAN 
um að draga úr sóun í framleiðslu-
ferlum. Markmiðið er að skapa 
meiri verðmæti með minni aðföng-
um með því að öðlast skilning  
á einstökum þáttum í virðiskeðju 
búsins, búa til gott flæði í vinnu 
og vinna stöðugt að því að bæta 
verkferla. Verkfæri LEAN eru 
fjölmörg, allt frá því að greina  
virðiskeðjur og verkferla innan 
búsins yfir í einfaldari verkfæri 
sem geta hjálpað til við verk-
stjórnun, skipulag og vinnuhag-
ræðingu.

Sauðburður er einn mesti 
álagstími á sauðfjárbúum.
Vinnudagar eru langir, verkin mörg 
og oftar en ekki bætast við auka-
hendur. Í könnun sem lögð var fyrir 
sauðfjárbændur í mars 2021 kom 
fram að hvíld og næring starfsfólks 
væri áhrifaþáttur hvað varðar van-
höld lamba á sauðburði og því er 
til mikils að vinna að reyna eftir 
fremstu getu að létta störfin og 
skipuleggja vinnuna þannig að reynt 
sé að tryggja að menn fái reglu-
bundna hvíld og orku til vinnunnar.  
Þá getur góð verkstýring, gott 
skipulag og vinnuhagræðing skipt 
sköpum, sparað mörg spor og bætt 
nýtingu á vinnutíma þannig að 
orka starfsmanna nýtist sem best 
og meira svigrúm skapist til reglu-
bundinnar hvíldar.

Hér á eftir verður ekki farið 
djúpt í hugmyndafræði LEAN 
eða flóknari verkfæri. Það getur 
þó vissulega skilað talsverðu ef 
bændur vilja skoða vinnuferla og 
nýtingu aðfanga á búinu í heild 
sinni. Hér verður hins vegar bent 
á nokkur atriði sem einfalt er fyrir 
bændur að nýta til að bæta skipulag 
og létta sér störfin á sauðburði.

Undirbúningur

Að undirbúa fjárhúsin fyrir sauðburð 
áður en sauðburður hefst. Það er of 
seint að byrja að undirbúa sauð-
burðinn eftir að hann er hafinn. Gott 
er að setjast niður fyrir sauðburð og 
fara yfir eftirfarandi atriði:
• Það sem var helst flöskuháls á 
síðasta sauðburði. Voru það til dæmis 
of fáar einstaklingsstíur, vantaði 
mannskap, einhver aðföng sem 
kláruðust t.d. burðargel, hanskar, 
undirburður og svo framvegis?
• Hvar er hægt að spara sporin?

o Hér er gott að huga að 
uppsetningu á sauðburðar aðstöðu 
þannig að auðvelt sé að færa lambær 
úr og í stíur, að stytta vegalengdir og 
fækka sporum.

o Ef mögulegt er, getur verið 
gott að halda ákveðnum stíum 
sem nokkurs konar sjúkrastíum.  
Þær þurfa að vera aðgengilegar og 
auðveldar í umgengi þar sem lík-
legt er að þeir gripir sem þar eru 
þurfi meira eftirlit og meðhöndlun 
en almennt gerist.

o Brynningartækni ætti að 
skoða og reyna að finna lausn sem 
lágmarkar fötuburð og grindahlaup 
á milli stía. Orkan sem fer í fötuburð 
og grindahlaup á milli stía er betur 
nýtt í annað.

o Farið yfir gátlista yfir allt það 
sem þarf að vera tilbúið og á sínum 
stað áður en sauðburður hefst.

o Að lokum getur verið mjög 
gott að leggja smá vinnu í að fara yfir 
og skipuleggja vinnusvæði starfs-
manna. LEAN verkfæri sem kallast 
5S getur nýst vel til þess og verður 
því lýst stuttlega hér á eftir.

5S

Er notað til að koma reglu á hlutina. 
5S er lýsing á því hvernig skipu-
leggja á vinnusvæði án óreiðu og 
hvernig á að halda á því þannig.Þetta 
getur verið mjög mikilvægur þáttur 
sem oft gleymist. Með því að fara 
yfir vinnusvæði, taka burt alla hluti 
sem ekki eru notaðir, flokka aðra 
hluti eftir því hversu mikið þeir eru 
notaðir og finna þeim stað við hæfi 
eftir því hvar og hversu oft þeir eru 
notaðir er hægt að spara mörg spor 
og ergelsi. Það er pirrandi að þurfa 
að hlaupa um öll hús að leita að 
hlutunum þegar það þarf að nota þá 
í stað þess að geta gengið að þeim 
á vísum stað. 

S-in fimm standa fyrir ... 

1. Sort - Sortera (Hreinsa til).
Taka burtu það sem ekki er notað og 
flokka annað eftir því hversu mikið 
það er notað (oft á dag, daglega, 
sjaldnar).

2. Set in order - Setja reglu 
á (vinnuumhverfið). Finnið hlutun-
um góðan stað sem tekur mið af því 
hvernig og hversu oft þeir eru notaðir. 
Það sem er notað oft á dag þarf að 
vera aðgengilegt að grípa með einu 
handtaki og í sem fæstum skrefum 

3. Scrub and clean - Skúra 
og skrúbba (þrif, eftirlit, stillingar).
Þrífið hillur, skápa, borð og annað.
Hreint vinnuumhverfi minnkar smit-
hættu og eykur jákvæðni þeirra sem 
um það ganga.

4. Standardize  - Setja viðmið 
(Koma á reglulegri rútínu). Það er 
ekki nóg að laga til og þrífa ef allt 
er komið í sama horfið eftir nokkra 
daga, hlutir á víð og dreif um húsin 
og enginn finnur neitt þegar hann 
þarf að nota það.Til að setja viðmið 
getur verið gott að taka mynd og 
hengja upp á vinnusvæðinu. Myndin 
er stöðug áminning um að svona á 
þetta að líta út.

5. Self-discipline - Sjálfsagi 
(styðja og styrkja). Það kostar sjálf-
saga að viðhalda reglu og hreinlæti.
Hjálpist að við að halda hlutunum í 
góðu horfi. Jafnvel getur verið gott 
að það sé hluti af vinnurútínu ein-
hvers í sauðburðarteyminu að fara 
yfir vinnusvæðið og fylgjast með 
að því sé viðhaldið í því ástandi sem 
búið var að ákveða.

Verkstjórn:

Það getur verið skynsamlegt að 
einhver einn sé verkstjóri í fjár-
húsunum á sauðburði. Verkstjóri 
ber ekki ábyrgð á öllu sem þarf að 
gera en hann hefur yfirsýn og verk-
stýrir öðrum. Þessi þáttur verður 
mikilvægari eftir því sem sauð-
burðarteymið er fjölmennara og þar 
sem inn kemur tímabundið vinnuafl 

sem jafnvel er ekki mjög vant eða 
þekkir ekki vel til í fjárhúsunum/á 
búinu. Það getur verið kúnst að verk-
stýra öðrum á skilvirkan hátt. Góður 
verkstjóri á ekki að þurfa að standa 
vaktina yfir öðrum starfsmönnum 
hverja mínútu, eða vera stöðugt að 
gefa fyrirmæli heldur verkstýrir 
hann öðrum í gegnum gott skipulag, 
skýrar leiðbeiningar og hefur tiltæk 
þau hjálpartæki sem geta auðveldað 
starfsmönnum að fylgja fyrirmælum 
og rifja upp vinnuferla og verklag.
Það getur sparað mikinn tíma, auð-
veldað starfsfólki að komast hratt 
og vel inn í þau verk sem það á að 
sinna og minnkað líkur á mistökum 
og misskilningi til muna.

Gagnleg hjálpartæki  
við verkstjórn

Vaktaskipulag - Með því að setja 
upp vakta plan og lýsingu á föstum 
verkefnum hverrar vaktar næst 
ákveðin samræming á vinnulagi.Líkur 
á tvíverknaði eða að eitthvað gleymist 
minnkar og vinnan verður skilvirkari 
þar sem minni tími fer í að rifja upp 
eða komast að því hvað er búið að 
gera og velta fyrir sér og ákveða hvað 
er best að gera næst og tíminn nýtist 
betur. Vaktaskipulag hjálpar til við 
að skapa ákveðin stöðugleika hvað 
varðar næringu og hvíld sem skilar 
sér í meiri árvekni og orku starfsfólk 
til að sinna sauðburðarvaktinni.

Yfirlitsmynd af fjárhúsum - Mjög 
gagnlegt getur verið að merkja krær 
og stíur á einhvern hátt t.d. með 
bókstöfum og/eða númerum og gera 
einfaldan uppdrátt af fjárhúsum 
og sauðburðaraðstöðu. Með því 
er auðvelt að vísa á einstaka gripi 
með skilaboðum t.d. á töflu og allir 
geta ratað á réttan stað, líka þeir 
sem koma tímabundið inn til að 
aðstoða. Einföld rissuð mynd dugar 
en auðvitað er einnig hægt að teikna 
upp myndi í Exel eða teikniforritum 
ef menn eru færir í slíku. Plastið 
myndina eða setjið í plastvasa og 
hengið upp þar sem allir sjá hana vel.  
 
Verkferlar SOP - Gott getur 
verið að skrifa niður helstu og 
mikilvægustu verkferla. Með því að 
hafa verkferla aðgengilega er hægt 
að tryggja ákveðna samræmingu á 
vinnulagi og starfsmenn er fljótari 
að tileinka sér þau verk sem þarf að 
vinna. Staðlaðir verkferlar geta verið 
gagnlegir en best er að verkferill sé 
unnin fyrir hvert bú af eða í samráði 
við heimafólk, þannig að hann taki 
mið af vinnulagi og aðstæðum á því 
búi. Best er að verkferlar séu stuttir, 
hnitmiðaðir og settir fram á skýru 
máli sem allir skilja. Hægt er að láta 
texta duga einnig getur verið gott 
að setja hlutina fram á myndrænan 
hátt þar sem sumir eiga betra með 
meðtaka myndræna framsetningu en 
texta og vel getur verið að íslenska 
sé ekki fyrsta tungumál allra sem að 
vinnunni koma. Burðarhjálp, hvernig 
á að venja undir, fóðrun heimaganga, 
meðhöndlun kramarlamba og lýsing 
á einkennum algengra sjúkdóma eða 
þátta í aðbúnaði sem horfa á eftir við 
eftirlit eru dæmi um verkferla sem 
gott gæti verið að setja upp og hafa 

tiltæka í húsunum og gætu bjargað 
mörgu lífi lambs eða móður. 

Töflur - Geta verið mjög skilvirkar 
til að einfalda samskipti og skipulag 
þar sem fleiri en einn vinna saman.
Hvítar tússtöflur fást í öllum 
ritfangaverslunum og jafnvel víðar og 
kosturinn við þær er að það er auðvelt 
að fjarlægja gömul skilaboð og setja 
ný í staðinn. Það er þó ekki nóg að 
fara bara af stað með göfug markmið, 
kaupa töflu og smella henni upp á 
vegg einhvers staðar. Það að vinna 
með töflur krefst ákveðins aga líkt og 
annað vinnuskipulag og þess að allir 
í sauðburðarteyminu séu meðvitaðir 
um tilganginn með töflunni og hafi 
samþykkt að nota hana samkvæmt 
því verklagi sem sett hefur verið. 
Eitt mikilvægasta atriðið er að velja 
töflunni stað þar sem hún er fyrir 
allra augum oft á dag. Ef starfsmenn 
þurfa að gera sér sérstaka ferð til að 
sjá töfluna þá eru minni líkur á að 
hún skili tilætluðum árangri. Töflur er 
hægt er að nota á ýmsan hátt. Það sem 
skiptir mestu máli er að það sé skýrt 
hvernig og til hvers sauðburðarteymið 
ætlar að nota töfluna. Hafið töfluna 
ekki of flókna heldur setjið einfaldar 
og skýrar vinnureglur um notkun 
hennar. 

Einföld útgáfa af töflu er 
t.d.litamerking sem tekur á helstu 
hópum í fjárhúsinu. Stíur eru þá 
merktar með lit og þýðing hvers litar 
settir á töflu/spjald með skýringum.  
Nota má ýmsar aðferðir við 
merkingarnar, þvottaklemmur 
á snúru, spotta á garðaband eða 
grind eða hvað sem best hentar í 
hverjum aðstæðum.Lykilatriði er 
að litamerkingin sé ekki varanleg 
og hægt sé að taka hana niður eða 
breyta henni þegar ærin fer úr stíunni 
og önnur kemur í staðinn.

Kostir við þetta er að kerfið er 
einfalt, fá atriði sem auðvelt er að 
muna en á móti kemur að það tekur 
á afmörkuðum atriðum. Eftir því 
sem litunum fjölgar og listinn verður 
lengri þá verður kerfið ruglingslegra 
og hættir að skila tilætluðum 
árangri. Ef nota á litamerkingar þá 
er gott að skilgreina helstu hópa sem 
starfsfólk þarf að huga að en nota 
aðra samskiptaleið fyrir einstök og 
sjaldgæfari tilfelli sem koma upp.

Töflur geta nýst vel sem „gátlistar“ 
eða til að koma skilaboðum á milli 
vakta. Dæmi um skilaboð sem gott 
er að skili sér á milli vakta.
• Lömb/Ær sem þurfa sérstakt 
 eftirlit.
• Lyfjagjafir eða önnur aðhlynning.
• Verk sem ekki náðist að klára  
 á vaktinni.
• Eitthvað sem er bilað og þarfnast
 viðgerðar.
Þegar kemur að lyfjagjöf/aðhlynningu 
er mikilvægt að ekki gleymist 
að fylgja meðferðinni eftir ef  
árangur á að nást. Pensilín þarf að 
gefa í ákveðinn tíma samkvæmt fyr-
irmælum dýralæknis og mikilvægt að 
meðferðin sé kláruð.Önnur aðhlynn-

ing s.s. sár á spenum, kramarlömb, 
lömb sem þarf að hjálpa á spena og 
annað slíkt er einnig líklegra til að 
bera árangur ef aðhlynning er með 
reglubundnum hætti. Árangur sem 
hefur náðst getur verið fljótur að 
fara í vaskinn ef það gleymist í einn 
dag að bera á spena eða láta sjúga.
 
Vinnuskipulagstaflan er algengt 
tæki í LEAN. Þessi útfærsla krefst 
mestrar eftirfylgni en gæti hentað 
einhverjum, kannski sérstaklega á 
stærri búum þar sem margir vinna 
saman.Vinnuskipulagstaflan er oft-
ast sett upp sem vikuskipulag og 
hverri viku er fylgt úr hlaði með 
mjög stuttum töflufundi (10-15 
mín.) þar sem verkstjóri fer yfir 
vikuplanið með starfsmönnum. 
Þegar um vaktaskipulag er að 
ræða eins og á sauðburði þarf að 
sýna smá útsjónarsemi ef nota 
á þetta fyrirkomulag. T.d. hafa 
fundi á vaktaskiptum eða funda 
með hverri vakt. Auðvitað mætti 
einnig sleppa töflufundinum en þá 
þarf verkstjóri að fara vel yfir það 
með starfsmönnum hvernig nota á 
töfluna því hann þarf að geta treyst 
því að teymið geti sýnt þann aga að 
skoða töfluna reglulega, skilji hana 
og fylgi því sem á henni stendur. 
Einhver útgáfa af vinnuskipulags-
töflu getur hentað vel á sauðburði, 
sérstaklega ef „liðsafli“ er að koma 
inn dag og dag eða stund úr degi 
og getur þá fengið skilaboð um 
sín verkefni án þess að verkstjóri 
eða aðrir þurfi að hlaupa frá sínum 
verkum til að skipa þeim til verka. 
Þar sem unnið er á vöktum getur 
einnig verið mjög gott að vera 
með vaktaplan þar sem skilgreint 
er hvaða verkefni tilheyra hverri 
vakt.Vaktaplanið og listi yfir ver-
kefni hverrar vaktar má svo plasta 
eða setja í plastumslag og hengja 
við töfluna, á töfluna sjálfa eru þá 
skráð þau aukaverkefni sem til falla 
utan daglegra starfa. Einnig gæti 
verið góð hugmynd að hafa tiltækan 
lista með aukaverkefnum sem grípa 
má í ef rólegt er á vaktinni.

Hér hefur verið farið yfir nokk-
ur einföld atriði sem geta reynst 
gagnleg við að skipuleggja vinnu 
á sauðburði.Gott vinnuskipulag 
og skilvirk verkstjórnun skilar sér 
í ánægðara starfsliði, tímasparnaði 
og getur verið öflugt tæki til að 
draga örlítið úr álagi og þreytu á 
þeim annatíma sem sauðburður er. 
Eftirlit verður skilvirkara og líkur á 
mistökum minnka sem ætti að skila 
sér í minni afföllum. Hægt er að hafa 
samband við Sigríði Ólafsdóttur 
so@rml.is eða Gunnfríði Elínu 
Hreiðarsdóttur geh@rml.is ef 
óskað er eftir frekari upplýsingum 
um LEAN aðferðafræði eða ráðgjöf 
við að setja upp verkferla, töflur eða 
annað. Ráðgjafar RML geta einnig 
veitt fjölbreytta ráðgjöf varðandi 
ýmsa aðra þætti er snúa að sauð-
fjárbúskap. Hafið samband í síma 
5165000.

Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir
verkefnastjóri Þróunar- og 
verkefnastofa 
geh@rml.is

Dæmi um notkun á töflu sem gátlista og eftirfylgni með meðhöndlun  
og lyfjagjöf.

Brot af verkferli.

Sigríður Ólafsdóttir
ráðunautur, rekstrar- og 
umhverfissvið
so@rml.is
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Í sauðfjárrækt eru frjósemi ánna 
og lifun lamba til haustsins stórir 
áhrifaþættir á afkomuna. Í niður-
stöðum skýrsluhalds undanfar-
inna ára má sjá að undan hverj-
um 100 fullorðnum ám eru að 
misfarast um 18-20 lömb árlega. 
Afföll lamba undan veturgöml-
um ám eru heldur meiri. Það er 
mikilvægt að leita allra leiða til 
að draga úr lambavanhöldum en 
á flestum búum verður drýgstur 
hluti þeirra áður en sauðburði 
lýkur. Hér má sjá hlutfall lamba 
undan fullorðnum ám sem ekki 
lifa til sauðburðarloka, flokkuð 
í þrennt. Þetta er landsmeðaltal 
áranna 2018-2020.

Að sjálfsögðu reyna allir að 
leggja sig fram við að lambavan-
höld verði sem minnst. Það er samt 
talsverður breytileiki í því hvernig 
það tekst, bæði milli ára og búa. Það 
getur því verið gagnlegt fyrir alla að 
safna saman upplýsingum frá sem 
flestum búum og reyna að draga 
fram það sem gefst vel hjá mörgum 
og miðla til allra. Með þetta mark-
mið var lagt upp með verkefni hjá 
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins 
sem ber heitið Fleiri lömb til nytja. 
Þar var öllum sauðfjárbændum boðið 
að taka þátt í könnun þar sem spurt 
var um fjölmörg atriði sem geta haft 
áhrif á lambahöld að vori. Til að taka 
þátt þurfti að láta þess getið hvaða 
bú væri að svara. Sérstök áhersla var 
lögð á að fullur trúnaður ríkti um þær 
upplýsingar sem þátttakendur legðu 
til og að svör yrðu aldrei rekjanleg 
niður á einstök bú. Úr Fjárvís voru 
sóttar upplýsingar um afföll lamba 
að vori árin 2018-2020 hjá þátttak-
endum. Þannig er hægt að skoða 
svörin og skýrsluhaldsgögnin saman 
frá mörgum hliðum og meta áhrif 
einstakra þátta á vanhöld lamba út 
frá svörunum. Tekið skal fram að 
hér er ekki um tilraunaniðurstöður 

að ræða. Verkefnið gefur hinsvegar 
áhugaverðar upplýsingar sem gætu 
verið kveikjan að því að ákveðnir 
hlutir yrðu skoðaðir nánar. 

Alls tóku 295 bú þátt í könnun-
inni. Þau dreifðust nokkuð vel um 
landið sem styrkir úrvinnsluna.

Öllum sauðfjárbændum var 
boðið að taka þátt í könnuninni óháð 
bústærð. Á mynd 2 má sjá flokkun 
á þátttökubúunum eftir bústærð. 
Það hefði mátt vera aðeins skarpari 
þátttaka meðal stærri sauðfjárbúa 
þó þar sé vissulega færri búum til 
að dreifa.

Á mynd 3 má sjá samband 
bústærðar hjá þátttakendum og hlut-
falla lamba sem farast í fæðingu eða 
drepast á sauðburði. Heilt yfir fara 
þessi vanhöld hlutfallslega minnk-
andi eftir því sem búin stækka. Á 
minni búunum er oft ekki stöðug 
viðvera í fjárhúsunum sem eykur þá 
líkur á vanhöldum, einkum að lömb 
farist í fæðingu. Það kom skýrt fram 
í könnuninni að eftirlitsmyndavélar 
eru sérstaklega gagnlegar á minni 
búum.

Spurt var um mönnun á sauðburði 
og það skoðað með tilliti til bústærð-
ar. Það kom skýrt fram að þar sem 
aðeins einn eða tveir komu að sauð-
burðinum voru afföll almennt meiri. 
Um leið og þriðji maður kom til 
sögunnar batnaði ástandið talsvert. 
Þar kemur eflaust til að þá er auð-
veldara að skipuleggja það að allir 
nái að hvílast og sofa nóg á þessum 
álagstíma. Í töflu 3 má sjá niðurstöð-
ur spurningar þar sem spurt var um 
svefn á sauðburði. Valmöguleikar 
voru fjórir en hér dregið saman í 
tvo. Góður svefn þar sem skipu-
lega var lagt upp með að allir næðu 
að sofa nóg eða það næðist svona 
oftast. Svefnleysi aftur á móti þar 
sem mannskapurinn verður alltaf 
langþreyttur af svefnleysi eða illa 
hefur gengið að skipuleggja nægjan-
lega hvíld fyrir alla. Þar sem mann-

skapurinn nær að hvílast nokkuð vel 
ferst minna af lömbum í fæðingu. 
Það má einnig nefna að þegar spurt 
var um reglufestu hvað varðar mat-
artíma þá voru merkjanleg jákvæð 
áhrif reglulegra og staðgóðra máltíða 
á lambahöldin. 

Hér eru aðeins nefnd örfá dæmi 
úr þeim miklu upplýsingum sem 
samlestur á niðurstöðum könnunar-
innar og skýrsluhaldsgögnin eru að 
skila. Boðið var upp á fræðslufund 
um þetta verkefni á netinu 21. apríl 
sl. þar sem margt fleira úr niðurstöð-
unum var kynnt. Hægt er að nálgast 
upptöku af fundinum á heimasíðu 
RML. Vinnu við lokaskýrslu er 
ekki lokið. Það er stundum talað 
um reynsluvísindi og það að draga 
saman reynslu margra bænda fyrir 
heildina getur reynst skilvirk leið í 
leiðbeiningum.

Njarðarbraut 1
260 Reykjanesbæ
Sími: 421 4037
netfang: lyfta@lyfta.is
www.lyfta.is

421 4037

• Eingöngu knúinn lithium rafhlöðu
• Innbyggð hleðsla
• 6 klukkustunda notkun án hleðslu
• Möguleiki á hraðhleðslu 
• Enginn hávaði og  enginn útblástur
• Hentar bæði úti og inni

Snorkel SR626E er 
rafmagnsútgáfan af SR626

Gróft undirlag

Snorkel SR626 er nettur og liðugur 
skotbómulyftari - hentar vel þar sem 
pláss er af skornum skammti.

2021 Snorkel. All rights reserved.

• 4x4 sídrif með 3 stýrimöguleikum

• Rúmgott hús með 360° útsýni

• Nútímaleg stjórntæki

• 2.600 KG lyftigeta

• 5,79 m lyftihæð

• 2 ára ábyrgð

Gróft undirlag
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SMART-BOX KASSAR 
   UNDIR GRÆNMETI

Sterkir og hagkvæmir kassar sem henta vel 
          undir allar gerðir grænmetis. 

                    Gott aðgengi er fyrir lyftara og 
                       hægt er að fella þá saman svo   
                         þeir taka lítið pláss í geymslu.

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins
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ráðunautur búfjárræktar- 
og þjónustusviðs
ab@rml.is

Eyþór Einarsson
ráðunautur búfjárræktar- 
og þjónustusviðs
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Harpa Birgisdóttir
ráðunautur búfjárræktar- 
og þjónustusviðs
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Hlutfall lamba undan fullorðnum ám sem ekki lifa til sauðburðarloka
Landsmeðaltal áranna 2018-2020
Dauðfædd/löngu dauð Farast í fæðingu Drepast á sauðburði Samtals

2,70% 1,10% 1,80% 5,50%

Fleiri lömb til nytja – Reynslubanki sauðfjárbænda

Tafla 3 – Svefn á sauðburði

Fjöldi búa Fjöldi ær Frjósemi Fórst í 
fæðingu

Drapst á 
sauðburði

Fórst í fæðingu og 
drapst á sauðburði

Góður svefn 158 295 1,89 1,10% 1,90% 3,00%
Svefnleysi 134 251 1,89 1,50% 1,90% 3,30%

Tafla 1 –  Er fullorðnum ám gefið kjarnfóður síðustu vikur fyrir burð?
Fjöldi búa Fjöldi ær Frjósemi Fæddist 

dautt
Fórst í 

fæðingu
Drapst á 

sauðburði  Afföll alls

Já 90 276 1,88 2,50% 1,10% 1,80% 5,30%
Nei 205 273 1,9 3,00% 1,40% 1,90% 6,30%
Meðaltal 295 274 1,89 2,80% 1,30% 1,90% 6,00%

Hér virðist kjarnfóðurgjöf síðustu vikurnar fyrir burð bæta lambahöld hjá 
fullorðnum ám. Á þessum búum er minna af dauðfæddum lömbum, minna 
um að lömb farist í fæðingu og heldur minna drepst af lömbum á sauðburði. 
Samanlagt munar 1% á milli þessara samanburðarhópa sem er marktækur 
munur. Hér hafa heygæði auðvitað sín áhrif en líklegt má telja að svolítil 
kjarnfóðurgjöf síðustu vikurnar sé ákveðin trygging fyrir því að næringar
þörfum ánna sé betur mætt, sem skilar sér í meiri lífsþrótti lambanna.

Hér snúast hlutföllin við miðað við kjarnfóðurgjöfina og 2/3 svara þessari 
spurningu játandi. Aðgangur að bætiefnum hefur jákvæð áhrif á lifun lamb
anna þó þau séu ekki eins skýr.

Tafla 2 – Hafa fullorðnar ær aðgang að bætiefnum á seinni hluta meðgöngu?
Fjöldi búa Fjöldi ær Frjósemi Fæddist 

dautt
Fórst í 

fæðingu
Drapst á 

sauðburði  Afföll alls

Já 198 255 1,89 2,70% 1,20% 1,90% 5,90%
Nei 97 314 1,9 3,00% 1,40% 1,80% 6,20%
Meðaltal 295 274 1,89 2,80% 1,30% 1,90% 6,00%
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Garðeigendur njóta nú vorverk-
anna, sumarblómin og fjölær-
ingarnir fara að sýna sínar allra 
bestu hliðar og runnagróðurinn 
tekur við sér eftir veturinn. Allt 
er þetta hið besta mál, en um leið 
þarf að huga að  pottaplöntun-
um sem eru oft hálf ræfilslegar 
eftir dimma vetrarmánuði. 

Þegar sólarinnar nýtur aftur 
fá þær endurnýjaðan þokka og 
er ekki úr vegi að rifja upp hvað 
hægt er að gera til að þeim líði 
sem best. 

Ólík umhirða að sumri og vetri

Vor- og sumarumhirða 
pottaplantna er um margt ólík 
umhirðu þeirra að vetri, þegar 
mesta áskorunin er að halda þeim í 
horfinu, láta þær njóta þeirrar birtu 
sem völ er á og dregið er úr vökvun 
og áburðargjöf. Sumartíminn felur 
í sér aðrar áskoranir. Plönturnar 
þurfa þá miklu meiri vökvun og 
þær þurfa aukna næringu til að 
njóta sín sem best og bæta við 
vöxtinn. Blómin sem höfð voru 
á bjartasta stað yfir veturinn getur 
þurft að færa frá gluggum og 
hitagjöfum. Margar tegundir geta 
hreinlega eyðilagst af of mikilli 
beinni birtu að sumrinu. Blöð geta 
sviðnað, blómin standa stutt og 
plöntunum hættir við ofþornun. 
Suðurglugginn getur verið versti 
óvinur pottablómanna á sumrin.

Umpottun 

Vorið er rétti tíminn til að huga 
að umpottun, sé hennar þörf. Rétt 
er að skoða rótarkerfið og ef það 
er orðið mjög þétt mun plantan 
launa fyrir nýja og góða pottamold 
með auknum vexti og grósku. Nýi 
potturinn þarf að vera nokkrum 
sentimetrum víðari en sá fyrri. Ef 
plantan er mjög stór getur verið 
erfitt eða ómögulegt að umpotta 
henni. Þá er reynandi að setja 
kraftmikla pottamold yfir moldina 
sem fyrir er og vökva ofan frá 
fyrstu vikurnar til að næringin 
seytli úr henni niður til rótanna. 
Sumar plöntur eins og kaktusar 
og margir þykkblöðungar þurfa 
ekki mjög næringarríka mold og 
þá er gott að blanda dálitlum vikri 
saman við pottamoldina sem notuð 
er. Hægt er að stytta greinar sumra 
tegunda til að fá fram þéttari og 
meiri greinavöxt.

Loftraki

Loftraki í híbýlum er oftast mun 
lægri en plönturnar kjósa helst. Til 
að draga úr álagi vegna mikillar 
birtu og aukins lofthita er gott 

ef hægt er að hækka loftrakann. 
Úða ætti plönturnar reglulega með 
fínum vatnsúða. Annað gott ráð er 
að láta plöntur standa í víðri skál 
með rökum vikursandi, þannig 
má hækka loftrakann umhverfis 
plönturnar. Einnig er hægt að hafa 
plöntur margar saman, þó þannig 
að vel fari um þær. Sá raki sem 
plönturnar gefa sjálfar frá sér er 
til þess fallinn að hækka rakastigið 
nokkuð og plönturnar fá líka 
skugga hver af annarri.

Vökvun og næring

Þegar kemur að vökvuninni er 
helsta reglan að þar gildir engin 
regla önnur en að vökva hvorki 
of mikið né of lítið. Blómapottar 
í beinni sól geta þornað mjög 
hratt. Ræktandinn þarf að fylgjast 
með jarðrakanum, td. með því að 
athuga með fingri hvort moldin sé 
rök í 2 sentimetra dýpt eða svo. 
Einnig gefur þyngd pottsins til 
kynna hvernig ástatt er. Plöntur 
með þykk og leðurkennd lauf og 
stöngla eru líklegar til að þola 
meiri þurrk en þær sem hafa þunn 
og stór lauf. Blómstrandi plöntur 
mega ekki þorna. Plöntur sem 
standa í leirpottum þorna mun 
hraðar en séu þær í plastpottum. 

Ef ekki eru notaðar skálar undir 
blómapottana þarf að hafa þær í 
pottahlíf til að auðvelda vökvun. 
Dökkleitir pottar og pottahlífar 
geta tekið til sín mikinn hita 
frá beinni sól og er hætt við að 
ræturnar skemmst þess vegna. 

Pottaplönturnar þurfa ekki 
á áburðargjöf að halda nema 
frá vori og fram á haust. Flestir 
nota fljótandi pottaplöntuáburð. 
Auðvitað skiptir máli hvaða 
tegund ræktuð er, en rétt er að 
varast of mikla áburðargjöf. Farið 
eftir leiðbeiningum á umbúðunum 
og notið jafnvel heldur minna 
af áburði en þar er gefið upp. 
Plöntur í miklum vexti má vökva 
með daufri áburðarblöndu við 
hverja vökvun, aðrar þurfa aðeins 
næringu í annað eða þriðja hvert 
sinn sem vökvað er.

Sumarleyfið

Í sumarfríinu er gott að eiga góðan 
nágranna til að vökva plönturnar. 
Að öðrum kosti er hægt að koma 
þeim fyrir á skuggsælum stað 
fjarri beinni sólarbirtu, vökva 
þær hraustlega og hafa hitastigið 
í lægra lagi. Flestar plöntur þola 
vel að hafast við vel vökvaðar í 
gluggalausu herbergi í 1-2 vikur 
án þess að láta á sjá.

 Ingólfur Guðnason

GARÐYRKJUSKÓLINN Á REYKJUMGARÐYRKJUSKÓLINN Á REYKJUM

Pottaplönturnar að loknum vetri 
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Lög um stjórn fiskveiða
 – Grein 3
Þorskastríðið sem vannst end-
anlega 1976 tryggði Íslandi 200 
mílna fiskveiðilögsögu.  Þjóðin 
stóð saman sem einn maður 
og ávinningurinn var hennar. 
Nokkrum árum síðar stóðum 
við frammi fyrir öðrum vanda, 
ofveiði. Of mörg skip, of fáir 
fiskar. Fiskimiðin voru ekki leng-
ur takmarkalaus hít heldur tak-
mörkuð auðlind. Við þessu þurfti 
að bregðast.   

1984 voru veiðar takmarkaðar og 
aðganginn að miðunum fengu virk 
fiskiskip samkvæmt veiðireynslu 
sl. þriggja ára. Kvótakerfið varð 
til og tilgangur þess var að vernda 
fiskistofna við Ísland. Enn voru 
samt of margir um hituna og krafan 
um kvótaframsal kom fram. Frjálsu 
framsali var ætlað að hagræða í sjáv-
arútvegi með því að safna veiðiheim-
ildum á færri hendur og árið 1990 
samþykkti Alþingi lög þessa efnis. 
Framsóknarflokkur, Alþýðuflokkur 
og Alþýðubandalag settu þessi lög 
í andstöðu við Sjálfstæðisflokk. Í 
þessum lögum segir m.a.:

„Nytjastofnar á Íslandsmiðum 
eru sameign íslensku þjóðarinnar. 
Markmið laga þessara er að stuðla 
að verndun og hagkvæmri nýtingu 
þeirra og tryggja með því trausta 
atvinnu og byggð í landinu. Úthlutun 
veiðiheimilda samkvæmt lögum 
þessum myndar ekki eignarrétt eða 
óafturkallanlegt forræði einstakra 
aðila yfir veiðiheimildum.  

Heimilt er að framselja aflahlut-

deild skips að hluta eða öllu leyti  
og sameina hana aflahlutdeild annars 
skips.“ 

Þetta hafði þáverandi sjávarút-
vegsráðherra, Halldór Ásgrímsson, 
um lögin að segja:

„Útvegsmenn sem fá framselda 
til sín aflahlutdeild af öðrum fiski-
skipum vita að þeir eru ekki að fjár-
festa í varanlegum réttindum. Það 
verð sem þeir eru tilbúnir að greiða 
fyrir slíkar heimildir hlýtur því að 
taka mið af þeim raunveruleika að 
Alþingi getur hvenær sem er breytt 
lögunum um stjórn fiskveiða, kom-
ist Alþingi að þeirri niðurstöðu að 
annað fyrirkomulag tryggi betur 
lífskjör í landinu.“

Þessi skilaboð sjávar útvegs-
ráðherrans náðu greinilega ekki langt 
því verðlagning aflaheimilda fór 
fljótlega upp úr öllu valdi. Augljóst 
var að menn töldu sig vera að kaupa 
varanlegan veiðirétt en ekki til eins 
árs í senn.  

Síðar viðurkenndu Vinstri græn 
mistök við þessa lagasetningu og 
settu neðangreint í stefnuskrá sína:

„Þrátt fyrir ákvæði laga um að 
nytjastofnar á Íslandsmiðum séu 
sameign íslensku þjóðarinnar hafa 
aflaheimildir verið markaðsvædd-
ar, með þær farið sem ígildi einka-
eignarréttar og þær safnast á æ færri 
hendur. Framhjá því verður heldur 
ekki litið að markmið núverandi laga 
um stjórn fiskveiða hafa ekki náðst 
og þróunin sumpart orðið í þveröf-
uga átt.“ 

En sagan er ekki búin.  

Í lögum um samningsveð frá 1997 
stendur:   

„Eigi er heimilt að veðsetja 
réttindi til nýtingar í atvinnurekstri, 
sem skráð eru opinberri skráningu 
á tiltekið fjárverðmæti og stjórn-
völd úthluta lögum samkvæmt, t.d. 
aflahlutdeild fiskiskips.“ 

Þarna er aflahlutdeild fiskiskipa 
sérstaklega tilgreind og því nokkuð 
augljóst að veiðiréttur hefur verið 
veðsettur í trássi við lög.

Lögin eru skýr. Af þeim leið-
ir að breyting á árlegri úthlutun 
aflaheimilda er hverri ríkisstjórn 
fullkomlega heimil og skapar enga 
skaðabótaskyldu. Uppskrúfuð verð-
lagning  aflaheimilda gegn um árin 
er engum að kenna nema útvegs-
mönnum sjálfum og samkrulli 
þeirra við fjármálastofnanir.  Þetta 
samkrull hefur búið til forréttinda-
hóp, svo sterkan að veiðiréttur á 
Íslandsmiðum er orðinn að erfða-
góssi.  Þessa sjálftöku þarf að 
stöðva og þó fyrr hefði verið.  Nýju 
stjórnarskránni er ætlað að leysa 
málið.  

Næsta grein fjallar um auð-
lindaarðinn og skiptingu hans.

Lýður Árnason, 
læknir og kvikmyndagerðarmaður
Ólafur Ólafsson, 
fyrrv. landlæknir
Þorvaldur Gylfason,
hagfræðiprófessor

Hversu næg er íslensk 
þjóð sér um matvæli?
Í febrúar kom út rit LbhÍ nr. 
139 sem ber heitið Fæðuöryggi á 
Íslandi. Í ritinu er sjónum beint 
að matvælaframleiðslu og því 
hver áhrif yrðu á framleiðslu ef 
skortur yrði á innfluttum(?)„… 
aðföngum sem nú eru nýtt til 
framleiðslu á grunnhráefnum til 
matvælaframleiðslu“.

Greining sem gerð er frá þess-
um sjónarhóli lítur augljóslega 
fram hjá þeirri augljósu staðreynd 
að verði skortur á þessum aðföngum 
er í hæsta máta líklegt að truflanir 
verði á öðrum aðdráttum til lands-
ins s.s. tilbúnum matvælum. Þær 
truflanir gætu orðið mun afdrifa-
ríkari en skortur á aðföngum til 
matvælaframleiðslu. 

Í greiningu LbhÍ er annars komið 
víða við. Ekki er hjá því komist að 
gera fáeinar athugasemdir við þá 
umfjöllun. 

Í samantektarkafla skýrslunnar 
segir að innlend framleiðsla nemi 
99% af framboði af mjólkurvör-
um. Ég hef hvergi í skýrslunni 
fundið á þessu nánari skýringu, 
næst því kemst líklega mynd á bls. 
21. Samkvæmt opinberum tölum 
ársins 2020 nemur innflutningur 
miðað við próteinefnaþátt mjólkur 
5,4% af sölu sem væntanlega er jafnt 
neyslu innanlands (að matarsóun 
frádreginni) og 3,5% miðað við 
fituinnihald. Þar af nema innflutt-
ir ostar 645 tonnum sem svarar til 
9,7% markaðarins. 

Þá segir að innlend kjötfram-
leiðsla anni 90% af heildarneyslu 
landsmanna. Hvergi sér þess hins 
vegar stað að tekið hafi verið tillit 
til innflutnings á unnum kjötvörum. 
Samkvæmt íslenskum hagskýrsl-
um nam hann t.d. 399 tonnum árið 
2019 frá löndum ESB en ef litið 
er til útflutningsskýrsla ESB nam 
hann 1.045 tonnum sem er umtals-

vert magn og nauðsynlegt að geta 
um í samantekt sem þessari. Eins 
er ekki skýrt hvort innflutningur á 
kjöti er talinn eins og í skýrslum 
Hagstofunnar eða leiðrétt miðað við 
að um beinlaust kjöt er oftast um að 
ræða, svo það sé samanburðarhæft 
við innlendar tölur. Þá er ósvarað 
spurningu hvernig skýrsluhöfund-
ar komast að þeirri niðurstöðu að 
96% af neyslu eggja séu innlend 
framleiðsla. Engin fersk og ógeril-
sneydd egg eru flutt inn til neyslu 
hér á landi, aðeins egg til útungurn-
ar. Ef átt er við innflutning á með-
höndluðum eggjum (ekki í skurn) 
hefði verið gott að það kæmi fram.

Í kafla 4 er síðan umfjöllun um 
fæðuöryggi á heimsvísu. Þar er 
loks að finna umfjöllun sem hefur 
að mati undirritaðrar meiri þýðingu, 
þ.e. um „fæðusjálfstæði“ (e. food 
independency). Hér er komið nær 
því viðfangsefni að fjalla beinlínis 
um hve mikið er framleitt innanlands 
af þeim matvælum sem við neyt-
um. Þessi hlið málsins hefur feng-
ið mikla umfjöllun t.d. í Noregi sjá 

t.d. bæði skýrslu norska umhverfis-
ráðuneytisins https://www.milj-
odirektoratet.no/globalassets/
publikasjoner/m1625/m1625.pdf  og 
athugasemdir norsku Landbúnaðar-
greiningarstofunnar (n. Agri 
Analyse). https://www.  agri analyse.
no/getfile.php/135599-1589190983/
Doku menter/Dokumenter%202020/
Arbeidsnotat%202%202020%20
selvforsyning_.pdf. 

Í þessum norsku skýrslum 
er notað hugtakið „selvforsyn-
ingsgrad“ sem mætti þýða sem 
„sjálfsnægtahlutfall“. Það segir 
til um hve hátt hlutfall neyslu 
kemur frá innlendri (norskri) 
framleiðslu, sjá bls. 213 í skýr-
slu norska umhverfisráðuneytis-
ins. Í mynd A 63 á sömu bls. er 
rakið hvert sjálfsnægtahlutfallið 
er fyrir helstu afurðir norsks land-
búnaðar. Á þeim grunni er síðan í 
skýrslunni fjallað um áhrif þess að 
breyta neyslumynstri matvæla, t.d. 
að draga úr neyslu á rauðu kjöti 
til að draga úr losun gróðurhúsa-
lofttegunda, á þetta sjálfsnægta-
hlutfall.

Nú stendur yfir landskönnun á 
mataræði meðal Íslendinga á vegum 
Embættis landlæknis. Samkvæmt 
upplýsingum þaðan er von á að 
niðurstöður liggi fyrir í haust. Þær 
verða mikilvægt innlegg í umræðu 
um hve hátt hlutfall þeirra matvæla 
sem neytendur innbyrða er komið 
úr nærumhverfinu (íslenskt) og hve 
hátt hlutfall er innflutt. Út frá því 
má skoða t.d. áhrif breyttra neyslu-
viðmiða t.d. vegna aðgerða í lofts-
lagsmálum á fyrrnefnt sjálfsnægta-
hlutfall. Í framhaldinu væri eðlilegt 
að taka hliðsjón af því í stefnumót-
un fyrir íslenskan landbúnað.

Erna Bjarnadóttir
verkefnastjóri MS

Erna Bjarnadóttir.
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Opnað verður á skráningar á 
kynbótasýningar nú í byrjun 
maí og verður það kynnt á næstu 
dögum á heimasíðu RML. Nýtt 
skráningarkerfi var tekið upp 
í fyrra og verður það í notkun 
áfram, þannig notendur eiga að 
þekkja það viðmót. Skráning 
og greiðsla fer fram í gegnum 
heimasíðu RML www.rml.is en 
á forsíðunni er flýtihnappur sem 
skráð er í gegnum. Á forsíðu 
WorldFengs er einnig hægt að 
skrá hross til sýningar. Nánari 
leiðbeiningar varðandi skráningar 
er að finna á heimasíðu RML.
Í meðfylgjandi töflu má sjá hvaða 
sýningarstaðir eru í boði og loka-
skráningardag á hverja sýningu en 
skráningu þarf að vera lokið á mið-
nætti þess dags. Ef sýning fyllist 
lokast sjálfkrafa á sýninguna þó svo 
skráningarfrestur sé ekki útrunninn. 
Eigandi/umráðamaður hrossins 
verður þá að velja aðra sýningu. 
Til að fá aðstoð er hægt að hringja í  
síma 516-5000, eða senda tölvupóst 
á netföngin halla@rml og hross@
rml.is. Við bendum á að utan dag-
vinnutíma eru starfsmenn RML ekki 
til staðar til að svara síma eða tölvu-
pósti og því hvetjum við eigendur/
umráðamenn til að skrá tímalega. 

 RML áskilur sér rétt til að fækka 
dögum á sýningum ef skráningar 
eru færri en búist er við og sameina 
sýningar ef þess gerist þörf. 
Sýning verður ekki haldin nema 
lágmarksfjöldi skráninga náist sem 
eru 30 hross. 

Allar upplýsingar um röðun niður 
á daga munu birtast á heimasíðunni 
www.rml.is, þegar þær eru tilbúnar 
sem verður nokkrum dögum fyrir 
sýningu. 

Sýningargjöld og fleira

Verð fyrir fullnaðardóm er 29.900 kr. 
en fyrir byggingadóm/hæfileikadóm 
22.900 kr. Ganga þarf frá greiðslu 
um leið og hrossið er skráð. 
Hægt er að greiða með debet- eða 
kreditkortum, ekki er hægt að 
greiða með millifærslu. Um leið 
og hrossið hefur verið skráð birtist 
það strax inni á viðkomandi sýningu. 
Ef það gerist ekki er rétt að kanna 
hvort eitthvað hafi farið úrskeiðis 
við skráninguna. 
Aðeins þau hross sem hlotið hafa 
fullnaðardóm á sama sýningarári er 
hægt að skrá eingöngu í reiðdóm.

Endurgreiðslur á sýningargjöldum 
koma því aðeins til greina ef forföll 
eru tilkynnt fyrir kl. 16:00 síðasta 
virka dag fyrir upphaf sýningarviku 
í síma 516-5000 en einnig er hægt 
að senda tölvupóst á netfangið 
hross@rml.is. Endurgreitt er 15.000 
kr. fyrir hross sem skráð hefur 
verið í fullnaðardóm og 12.000 kr. 
fyrir hross sem hefur verið skráð 
í sköpulags- eða hæfileikadóm. 
Slasist hross eftir að sýning hefst 

er sama hlutfall endurgreitt gegn 
læknisvottorði.  Endurgreiðslukrafa 
vegna slasaðra hrossa þarf að hafa 
borist fyrir 1. júlí. Skipti knapi út 
hrossi í sýningu og velji að sýna 
annað hross en það sem skráð er, ber 
sá hinn sami fulla ábyrgð gagnvart 
þeim sem greiddi fyrir plássið. 
Greiðsla fyrir það hross sem skipt 
var út verður notuð til greiðslu 
á hrossinu sem kom í staðinn.  

Minnum á eftirfarandi:
• Ekki er hægt að skrá hryssur 

eða geldinga til sýningar 
nema búið sé að taka úr þeim 
stroksýni til DNA-greiningar 
og staðfesting á því liggi fyrir 
í WF. 

• Allir stóðhestar verða að vera 
DNA greindir svo og foreldrar 
þeirra. 

• Úr öllum stóðhestum fimm 
vetra og eldri þarf að liggja 
fyrir í WF að búið sé að taka 
blóðsýni og röntgenmynda 
vegna spatts.

• Ekki er hægt að skrá hross  
á kynbótasýningu nema þau 
séu örmerkt.

• Ef örmerki finnst ekki í 
hrossi sem mætir til dóms 
ber að örmerkja það á staðn-
um og taka stroksýni úr nös 
til DNA-greiningar á ætterni, 
með þeim kostnaði sem af því 
hlýst fyrir eiganda/forráða-
mann. Örmerki og DNA-sýni 
þurfa ávallt að fylgjast að. 

Ekki er hægt að skrá hross til sýn-
ingar nema ofantaldar kröfur séu 
uppfylltar. Hross sem koma inn á 

sýningu í stað annarra skráðra 
hrossa og uppfylla ekki þessi 
skilyrði verður vísað frá sýn-
ingu strax hjá mælingarmanni 
án undantekninga. Nánari upp-
lýsingar um reglur og annað sem 
viðkemur kynbótasýningum má 
finna á heimasíðunni www.rml.is 
eða hringja í síma 516-5000 hjá 
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins. 
Einnig er hægt að senda tölvupóst 
á netfangið hross@rml.is.
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins.

ÓMISSANDI Í SAUÐBURÐINN
LAMBBOOST OG FLORYBOOST eru fæðubótarefni sem verka styrkjandi og 
efla ónæmiskerfi unglamba. 100% náttúrulegar vörur sem löngu hafa sannað sig. 
Auðvelt í notkun, þarf ekki að blanda og kemur með íslenskum leiðbeiningum.

Nánari upplýsingar hjá dýralæknum og umboðsaðila www.dyraheilsa.is

Lambboost er fæðubótarefni sem er auðugt af 
broddmjólk og næringarefnum og er sérstaklega 
hannað með þarfir lítilla og léttra lamba í huga.
Heilbrigð þarmaflóra – Mjólkursýrugerlar
Eflir ónæmiskerfið – Broddur
Örvandi – Jurtakraftur (kóla, gúarana)
Eykur líkamlegan styrk – Flókin samsetning vítamína og járns
Eykur orku – Nauðsynlegar fitusýrur, glúkósi, þríglyseríðar

LAMBBOOST

FLORYBOOST
Floryboost stuðlar að jafnvægi þarmaflórunnar og 
saltbúskap líkamans þegar meltingartruflanir gera vart við sig.
Verndar þarmana – Viðarkol og leir sem draga í sig eiturefni
Kemur jafnvægi á saltbúskap líkamans – Natríumklóríð, 
magnesíumklóríð, kalíumklóríð og fosföt
Eykur orku – Dextrósi
Styrkir erta slímhúð – Nauðsynlegar olíur unnar m.a. úr rósmaríni, 
cajeput, timótei og thymol 

jardir.is

Halla Eygló Sveinsdóttir
ráðunautur, búfjárræktar- 
og þjónustusvið 
halla@rml.is

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins

Af heimasíðu RML er auðvelt að skrá hross til sýningar.Pétur Halldórsson við mælingar á hryssu fyrir kynbótadóm á Gaddstaðaflötum.

Hross undirbúin fyrir mælingar og dóma. 

Skráningar á kynbótasýningar vorsins

Sýningar vorsins og síðasti skráningar- og greiðsludagur

Dags. Staður Loka skráningar- og 
greiðsludagur

25.5- 28.5 Sprettur, Kópavogi föstudagur 14. maí
31.5- 04.6 Sörlastaðir Hafnarfirði I föstudagur 21. maí
31.5- 04.6 Gaddstaðaflatir, Hella I föstudagur 21. maí
31.5- 04.6 Hólar, Hjaltadal I föstudagur 21. maí
07.6- 11.6 Sörlastaðir Hafnarfirði II föstudagur 21. maí
07.6- 11.6 Gaddstaðaflatir, Hellu II föstudagur 21. maí
07.6- 11.6 Akureyri föstudagur 21. maí
07.6- 11.6 Borgarnes föstudagur 21. maí
14.6- 18.6 Hólar, Hjaltadal II föstudagur 21. maí
14.6- 18.6 Sörlastaðir Hafnarfirði III föstudagur 21 maí
14.6- 18.6 Gaddstaðaflatir, Hellu III föstudagur 21. maí
Allar upplýsingar um röðun niður á daga munu birtast á heimasíðunni
www.rml.is, þegar þær eru tilbúnar nokkrum dögum fyrir sýningu. 

Varahlu�r i VOLVO
Vinnutæki

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300 
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Skyldleikarækt og erfðabreytileiki í íslenska kúastofninum
Hluti af doktorsverkefni mínu 
við Árósaháskóla er að kortleggja 
erfðalega stöðu íslenska 
kúastofnsins. Áður höfum við 
samstarfsmenn mínir sýnt fram 
á erfðalega sérstöðu íslenskra 
kúa í samanburði við kýr í 
Vestur- og Norður-Evrópu. Þær 
niðurstöður sem hér greinir frá 
varða breytileika innan stofnsins, 
einkum þróun í skyldleikarækt. 
Meginniðurstöðurnar eru að 
erfðabreytileiki er mikill innan 
stofnsins þrátt fyrir langa 
einangrun, og skyldleikarækt er 
innan þeirra marka sem Matvæla- 
og landbúnaðarstofnun Sameinuðu 
þjóðanna (FAO) mælir með.

Erfðabreytileiki búfjár veldur oft 
misskilningi

Undanfa r in  á r  ha fa 
búfjárerfðafræðingar mjög unnið 
að því að lýsa erfðafræðilegri 
byggingu stofna. Sú vinna gefur færi 
á mun nákvæmari og vísindalegri 
áætlanagerð um varðveislu 
búfjárstofna en áður var. Það er 
ánægjuefni því að framundir þetta 
hefur umræða um búfjárstofna oft 
einkennst af skorti á gögnum og 
rannsóknum. Þá hafa alls konar 
ranghugmyndir og bull vaðið uppi um 
íslenskar kýr, byggt á misskilningi. 
En vísindin efla alla dáð og nú hefur 
fengist allglögg mynd af íslenska 
stofninum.

Öll umræða um breytileika 
er vandasöm og veldur gjarnan 
misskilningi. Því er mikilvægt að 
gera grein fyrir hvað átt er við með 
erfðabreytileika. Með einföldun 
má segja að erfðabreytileiki sé 
fjölbreytni í tíðni og samsetningu 
gena. Breytileikinn er forsenda 
áframhaldandi ræktunar og fyrir þær 
sakir er varðveisla hans mikilvæg. Þá 
geta einstök kyn búið yfir eiginleikum 
sem ekki finnast í öðrum kynjum. 
Erfðabreytileika innan búfjártegundar 
má greina í tvo hluta: breytileika milli 
stofna (eða kynja) og breytileika 
innan stofna. Breytileika milli stofna 
er viðhaldið með því að varðveita 
sem flesta þeirra, að teknu tilliti 
til erfðalegs skyldleika stofnanna. 
Verndargildi stofns markast ásamt 
öðru af því hversu mikilvægur 
hann er fyrir heildarbreytileika 
tegundarinnar. Stofn sem er erfðalega 
óskyldur öðrum hefur því mikið 
varðveislugildi. 

Þá víkur máli að erfðabreytileika 
innan stofns. Iðulega er það svo, að 
stofnar sem eru afar frábrugðnir 
öðrum, hafa lítinn erfðabreytileika 
innan stofns. Þetta á við um mörg 
evrópsk kúakyn, sem töpuðu í bar-
áttunni við nythærri kyn eins og 
svartskjöldóttar Holstein. Mörg kyn 
útrýmdust með öllu, en önnur þrauk-
uðu við mikla lækkun stofnstærðar 

með tilheyrandi skyldleikarækt. 
Stofn sumra þessara var teljandi á 
fingrum annarrar handar í mörgum 
tilfellum og í sumum tilvikum er 
skyldleikarækt þessara kynja orðin 
svo mikil að stofninum er ekki við-
bjargandi án blöndunar við aðra 
stofna. Vinnan við kortlagningu 
erfðalegs skyldleika búfjárstofna 
miðar einmitt að hluta til að því að 
finna þá stofna sem standa höllum 
fæti, og þá stofna sem henta best til 
blöndunar við þessa stofna. 

Skyldleikarækt er ekki  
vandamál í íslenskum kúm

Þær raddir hafa heyrst að íslenski 
stofninn sé orðinn ósjálfbær vegna 
mikillar skyldleikaræktunar, en það 
eru tómir hugarórar sé mið tekið af 
fyrirliggjandi gögnum. Í rannsókn 
minni var notast við nokkrar mis-
munandi aðferðir við útreikning 
skyldleikaræktarstuðla og báru allar 
niðurstöður að sama brunni: íslenska 
kýrin ber þess ekki merki að vera 
óhóflega skyldleikaræktaður stofn. 
Ein aðferðin sem ég notaðist við 
er mat á skyldleikarækt samkvæmt 
svokölluðum arfhreinum svæðum 
(e. runs of homozygosity). Það eru 
svæði í erfðamenginu þar sem öll 
sæti eru arfhrein í lengjum. Þessi 
svæði myndast við skyldleikarækt, 
og eru því lengri og fleiri sem skyld-
leikaræktin er meiri. Arfhrein svæði 
virðast ekki ósvipuð að lengd og tölu 
í íslenskum kúm og í öðrum stofnum 
sem hafa verið einangraðir. Þar er því 
ekki að greina ummerki um óhóflega 
skyldleikarækt, hvorki nærri okkur í 
tíma né sögulega.

Meðalskyldleikaræktarstuðull 
í íslenskum kúm, metinn yfir allt 
erfðamengið er sambærilegur við 
mörg önnur framleiðslukyn. Virk 
stofnstærð stofna er reiknuð sem 
fall af aukningu á skyldleikarækt 
í stofni. Virk stofnstærð er sá stiki 
sem einna mest hefur að segja um 
lífvænleika stofna, og FAO mælir 
með að hún sé á bilinu 50-100 
fyrir búfjárstofna. Virk stofnstærð 
íslenskra kúa mældist á bilinu 60-80 
fyrir árabilið 2009-2017. Það bendir 
til þess að stýring á skyldleikarækt 
sé með bærilegasta móti í stofnin-
um. Þær aðgerðir sem hafa verið 
notaðar eru einkum takmörkun á 
fjölda sæðisskammta úr hverju 
nauti, sem og takmörkun á fjölda 
sona undan hverjum nautsföður, 
sem er tekin inn á stöð. Að mínu 
mati væri skynsamlegt að miða við 
að stofninn liggi við efri mörk FAO 
frekar en lægri í framtíðinni, þar 
sem að um algjörlega lokaðan erfða-
hóp er að ræða og því er varasamt að 
taka áhættu í skyldleikarækt. Ég vil 
benda á að í samanburði við norð-
ur amerískar Holstein kýr stendur 
íslenski stofninn vel með tilliti til 
virkar stofnstærðar. Eftir upptöku 
erfðamengjaúrvals þar vestra hefur 
virk stofnstærð lækkað niður í 25-50 
gripi, en það telst ekki sjálfbær rækt-
un til lengri tíma litið.

Hafa íslenskar kýr  
aðlagast landinu?

Eitt efni sem mjög er rannsakað af 
búfjárerfðafræðingum um þessar 
mundir eru svokölluð ummerki um 
úrval. Þegar sterkt úrval á sér stað 
í stofni verða þess merki sem unnt 
er að greina með tölfræðilegum 
aðferðum. Í stuttu máli sagt verður 
minni fjölbreytni í kringum genið 
sem valið er. Í búfjárstofnum getur 
verið um að ræða aðlögun að ákveðnu 
umhverfi eða ræktunaraðstæðum. 
Þrjú svæði sem mögulega hafa verið 
valin fundust í minni rannsókn. Eitt 
þessara svæða hefur verið valið í 
öðrum evrópskum kúastofnum, en 
annað hefur ekki verið valið fyrir í 
öðrum stofnum svo vitað sé. Þessi 
hluti rannsóknarinnar er aðeins vísir 
að þeim rannsóknum sem hægt er að 
gera á sérkennum íslensku kýrinnar. 
Það má vera að við dvöl nautpeninga 
á Íslandi yfir 1100 vetur hafi verið 
valið fyrir eiginleikum sem frekari 
rannsóknir munu varpa ljósi á.

Samsætutengsl hjá íslenskum 
henta fyrir erfðamengisúrval

Ég reiknaði stærð fyrir stofninn sem 
hefur verið nefnd samsætutengsl á 
íslensku (e. linkage disequilibrium). 
Samsætutengsl lýsa tilhneiginu 
samsæta til að erfast með öðrum. 
Endurröðun í erfðamenginu brýtur 
samsætutengslin með tímanum. 
Samsætutengsl eru því sterkari milli 
nálægra sæta á erfðamenginu og 
sterk samsætutengsl við stuttar fjar-
lægðir bendir til lágrar stofnstærðar 
á fyrri tímum. Séu samsætutengsl 
íslenskra kúa borin saman við sum 
önnur kyn kemur í ljós frekar lág 
stofnstærð við stuttar fjarlægðir, en 
meðalsterk samsætutengsl við lengri 
fjarlægðir.

Sterk samsætutengsl gefa merki 
um að erfðamengjaúrval verði 
árangursríkt, þar sem að erfða-
mengjaúrval byggir á tengslum milli 
erfðamarka og þeirra gena sem áhrif 
hafa á eiginleikana sem ræktað er 
fyrir. Samsætutengslin eru veikari 
í íslenskum kúm en Jersey, svipuð 
og í Holstein, en hærri en í rauðu 
norrænu kynjunum. Þetta má útskýra 
sem svo að hluta að fjölbreytni litn-
ingabúta sé heldur minni í íslenska 
stofninum en í hinum blönduðu 
rauðu norrænu kynjum. Einangrun 
íslenskra kúa hefur að öllum líkind-

um valdið þessu. Þegar fjölbreytni 
litningabútanna er mikil, eins og 
raunin er í mikið blönduðum stofn-
um, eru erfðamörkin síður í samsæt-
utengslum við genin sem til stendur 
að velja. Erfðaleg einsleitni vegna 
lítillar blöndunar, er því ótvíræður 
styrkur fyrir áframhaldandi rækt-
un. Ef íslenskar kýr hefðu blandast 
öðrum kynjum væri tvímælalaust 
lægra öryggi á erfðamengjaspán-
um. Í þessu samhengi vil ég benda 
á að í Danmörku var sú leið farin 
fyrir nokkrum áratugum að blanda 
ýmsum kynjum við rauðu dönsku 
kýrnar, en það fyrirtæki orsakaði 

að danska kynið hvarf nærri 
með öllu, og það sem nú 
heitir danskar rauðar kýr er 
óræður grautur ýmissa kynja. 
Þetta samsull hefur orðið þess 
valdandi að öryggi á erfða-
mengisspám þeirra er lægra 
en hjá „hreinni“ kynjum eins 
og Holstein og Jersey. En 
umræða um spárnar er tilefni 
til annarrar greinar. Hér nægir 
að nefna að niðurstöðurnar lofa 
afar góðu.

Flöskuhálsar í stofnstærð 
voru líklega ekki til staðar 

eftir landnám

Stundum hefur borið á þeim mál-
flutningi innan landbúnaðarins, 
að íslenskar kýr hafi tapað svo 
miklum breytileika í gegnum 
hallæri, að erfðabreytileika skorti 
til framræktunar. Þegar nánar er 

að gáð eru hafa þessar fullyrðingar 
einkum verið reistar á sandi fremur 
en á bjargi. Það eru fjórir atburðir 
í Íslandssögunni þar sem líkur eru 
til að stofnstærð hafi orðið lág. Það 
er landnámið, plágan mikla 1402-
1404 og plágan síðari um 1500, 
og Móðuharðindin. Ekki er vitað 
hversu margir nautgripir voru fluttir 
til landsins við landnám, en líklega 
voru það að lágmarki nokkur hund-
ruð. Líkur má leiða að stofnstærð 
hafi lægst verið um 15.000-20.000 
gripir eftir pláguna síðari. Eftir það 
er vitað að íslenskar kýr voru tæp-
lega 10.000 árið 1784. Hvorugur 
þessara atburða getur talist alvar-
legur flöskuháls í ræktunarlegum 
skilningi. 

Framtíðarhorfur eru bjartar í 
ræktun íslensku mjólkurkýrinnar

Það er ástæðulaust að draga fjöður 
yfir þýðingu niðurstaðnanna varð-
andi framtíð stofnsins. Umræða um 
kynbætur íslenskra kúa hefur um 
drjúgt skeið verið í nokkurri gíslingu 
vegna áhuga á innflutningi annars 
kúakyns. Þá hefur stundum verið 
vísað til óhóflegrar skyldleikaræktar 
og þröngs erfðagrunns, en þessi 
atriði virðast ekki vera vandamál 
í stofninum. Mér vitandi hafa gögnin 
raunar aldrei bent til þess, en nú 
hefur fengist á þessu staðfesting með 
rannsókn á afar stóru gagnasafni. 

Þeim hluta míns doktorsver-
kefnis sem snerist um erfðalega 
stöðu stofnsins lýkur með þessum 
niðurstöðum. Ég vil enda þenn-
an pistling á því að gera grein 
fyrir þýðingu niðurstaðnanna af 
þeirri vinnu. Íslenska kýrin er 
allfrábrugðin öðrum stofnum. 
Stofnarnir sem skyldastir eru 
íslenskum kúm eru flestir afar 
litlir og aðalræktunarmarkmið 
þessara stofna er að lágmarka 
skyldleika og vernda þannig erfða-
breytileika. Skyldasti stofninn er 
hið norska landkyn Þelamerkurkýr 
(no. Telemarkfe), en sá stofn telur 
aðeins um 400 gripi. Íslenski stofn-
inn er einsleitur stofn að því leyti 
að hann hefur verið einangraður 
um langa hríð, en þrátt fyrir það 
eru ekki merki um mikið tap á 
breytileika. Að því má leiða líkur 
að viðhald stofnsins sé mikilvægt 
fyrir varðveislu heildar erfða-
breytileika í nautgripum. 

 Egill Gautason

Egill Gautason.

Þær raddir hafa heyrst að íslenski stofninn sé orðinn ósjálfbær vegna 
mikillar skyldleikaræktunar, en það eru tómir hugarórar sé mið tekið 
af fyrirliggjandi gögnum.  Myndir / HKr.

Æðardúnn
Óska eftir dúni til útflutnings. 

Hátt nettóverð. 

Hafið samband í síma 893 8554. 

Tölvupóstur: leifm@simnet.is.

Leifs Æðardúnn
Útflutningur síðan 2001
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Vetrarræktun í gróðurhúsum 
á Íslandi er algjörlega háð 
aukalýsingu. Viðbótarlýsing getur 
lengt uppskerutímann og komið 
í stað innflutnings að vetri til. 
Fullnægjandi leiðbeiningar vegna 
forræktunar á tómötum, papriku 
og agúrkum undir LED ljósum eru 
ekki til staðar og þarfnast frekari 
þróunar. Markmiðið í tilrauninni 
var að prófa hvort ljósgjafi (HPS 
eða LED) hefði áhrif á vöxt og gæði 
græðlinga og hvort hægt væri að 
minnka ljósatengdan kostnað með 
val á ljósgjafa.

Verkefnisstjóri var Christina 
Stadler og verkefnið var styrkt af 
Framleiðnisjóði landbúnaðarins 
og Samtökum Sunnlenskra 
Sveitarfélaga.

Tilraunaskipulag

Gerð var tilraun með óágrædda 
tómata (Lycopersicon esculentum 
Mill., yrki 'Completo'), papriku 
(Capsicum annuum L., yrki 
'Gialte') og agúrku (Cucumis 
sativus L., yrki 'SEncere') veturinn 

2020 / 2021 í tilraunagróðurhúsi 
Landbúnaðarháskóla Íslands að 
Reykjum. Græðlingar voru ræktaðir 
í steinullarkubbum og forræktun af 
tómötum tók sex vikur, af papriku 
tíu vikur og af agúrkum fimm vikur. 
Prófaðar voru tvær mismunandi 
ljósmeðferðir sem topplýsing í 18 
klst. ljósi:

1. Háþrýsti-natríumlömpum (HPS, 
228 µmol/m2/s) og

2. Ljósdíóðu (LED, 230 µmol/
m2/s).

Dag- og næturhiti var 20°C. Undirhiti 
var 35°C. Ekkert CO2 var gefið. 
Græðlingar fengu næringu eftir 
þörfum. Áhrif ljósgjafa voru prófuð 
og ávinningur þeirra metinn.

Niðurstöður og umræða

Spírunarhlutfall var óháð ljósgjafa, 
en frekari vöxtur græðlinga og 
gæði þeirra voru undir áhrifum af 
ljósgjafa. Hiti í ræktunarefni og 
laufhiti var marktækt hærri undir 
HPS ljósum (tafla 1).

Græðlingar voru styttri og 
þéttvaxnari þegar þeir voru ræktaðar 
undir LED ljósum í samanburði við 
HPS ljós (mynd 1). Að auki voru 
tómata- og paprikugræðlingarnir 

með fleiri sprota sem komu út úr 
blaðöxlum.

Agúrkugræðlingarnir höfðu 
marktækt hærra þvermál stofns, 
blaut- og þurrvigt undir HPS 
ljósum en undir LEDs, en aftur 
á móti voru tómata- og papriku-
græðlingarnir með engan marktæk-
an mun á milli ljósgjafa í þessum 
breytum (tafla 2). Þetta gæti verið 
rakið til örvaðrar framleiðslu af 
lífmassa í uppskeru á tómötum og 
papriku undir LEDs og með því 
að bæla niður mögulegt forskot 
HPS ljósa. Hlutfall þurrvigtar og 
hæðar var fyrir allar plöntur hærra 
undir LEDs en sem ræktaðir eru 
undir HPS ljósum. Fjöldi laufa fyrir 
tómata og agúrku var óháð ljós-
gjafa. Þessi áhrif komu einnig fram 
fyrir papriku áður en stofn skiptist í 
tvo toppa, en eftir það jókst mark-
tækt fjöldi laufa með notkun LEDs, 
mögulega vegna örvunar þeirra á 
auknum vexti.

Með notkun LEDs var um 15 % 
minni dagleg notkun á kWh, sem 
leiddi til lægri útgjalda fyrir raf-
orku, en næstum þrefalt hærri fjár-
festingarkostnaðar miðað við HPS 
ljós (tafla 3). Þar með var heildar 
ljósatengdur kostnaður hærri fyrir 
græðlinga undir LEDs en fyrir 
græðlinga undir HPS ljósum.

Skilvirkni orkunotkunar var 
óháð ljósgjafa fyrir agúrku-
græðlingana, en fyrir tómata- og 
paprikugræðlinga var ljós betur 
tilfært í lífmassa uppskeru undir 
LEDs (mynd 2).

Niðurstöður af mælingarbreyt-
um á græðlingum hafa sýnt mjög 
skýrt að mismunandi tegundir geta 
brugðist mismunandi við ljósgjafa, 
sem gefur til kynna nauðsyn að 
val á viðbótarlýsingu eigi að vera 
tegundasértækt. Hins vegar gætu 
sömu plöntufjölskyldur, eins og 
sýnt var fram með náttskugga 
(Solanceae), brugðist svipað við 
ljósgjafa, en mismunandi plöntu-
fjölskyldur (Solanceae samanborið 
við Cucurbitaceae) gætu sýnt önnur 
eða andstæð viðbrögð. Tegundir 
LED sem voru notaðar og litróf 
þeirra (hlutfall rautt:blátt) í öðrum 
tilraunum gætu skýrt mögulegar 
umdeildar niðurstöður innan sömu 
plöntufjölskyldna.

Græðlingar voru metnir of þétt-
vaxnir undir LEDs og hindraði það 
umhirðu þeirra eftir að búið var 
að planta græðlingum. Að auki 
var tímafrekt að fjarlægja viðbót-
arsprotana.

Ályktun

Frá hagkvæmnisjónarmiði er 
ekki mælt með því að rækta 
forræktunarplöntur með LEDs 

á veturna. Áður en hægt er að 
ráðleggja að nota LED, er þörf á fleiri 
rannsóknum. Meðal annars þarf:

• Að finna út hvaða hlutfall LED 
og HPS ljósa og hvaða litróf er 
mælt með fyrir græðlinga sem 
ræktaðir eru á vír til að fá ekki 
of þéttvaxnar plöntur,

• Að fá meiri reynslu um hvernig 
þarf að aðlaga hitastigið miðað 
við hvaða forræktunarplöntur 
er ræktaðar.

Þess vegna er ekki mælt með 
fram leiðslu á græðlingum, sem 
þarfnast ræktunaraðferðar á vír, 
eingöngu undir LEDs. Að minnsta 
kosti ætti að nota hybrid lýsingu 
á forræktunarplöntur sem þurfa 
seinna ræktun á vír til að tryggja 
ekki of þéttvaxna græðlinga. Hins 
vegar gætu gæði jurta, blóma og 
grænmetis sem ekki er háð rækt-
unaraðferð á vír aukist við LED 
lýsingu.

SELDU HRYSSUR TIL LÍFS

Hrossabændur 
óska eftir hryssum

Mega vera þriggja til fimmtán vetra

Greiðum 45.000 kr. án vsk. fyrir hryssuna

ATH! HÆKKAÐ VERÐ!
Sækjum frítt á Suður-, Vestur- og Norðurland.

Upplýsingar: hryssa@isteka.com eða í síma 581-4138.

Geymið auglýsinguna!

Hryssur eru greiddar eftir reikningi og eftir umskráningu í WorldFeng.

LANDBÚNAÐARHÁSKÓLI  ÍSLANDSLANDBÚNAÐARHÁSKÓLI  ÍSLANDS

Christina Stadler
Auðlinda- og
umhverfisdeild LbhÍ
christina@lbhi.is

Hvaða ljósgjafa er mælt með í forræktun? 
– Nýjustu niðurstöður úr forræktun af tómötum, papriku og agúrkum að vetri

Tafla 1: Mælingar á hita í ræktunarefni og laufhita í mismunandi ljósmeðferðum

Hiti HPS LED HPS LED HPS LED
Hiti í ræktunarefni (°C) 19,8 a 18,8 b 19,3 a 18,7 b 19,5 a 19,2 b
Laufhiti (°C) 16,8 a 15,3 b 17,6 a 16,2 b 17,5 a 15,6 b
Taflan gefur til kynna marktækan mun (HSD, p ≤ 0,05)

Tafla 2: Vaxtarmælingar og tómata-, papriku- og agúrkugræðlingar í mismunandi ljósmeðferðum
Tómata Paprika Agúrka

Vaxtarmælingar HPS LED HPS LED HPS LED
Hæð (cm) 42,9 a 31,2 b 40,2 a 32,8 b 20,5 a 11,4 b
Þvermál stofns (mm) 0,86 a 0,96 a 1,03 a 1,06 a 0,92 a 0,76 b
Blautvigt (g/plöntu) 82 a 84 a 132 a 145 a 45 a 35 b
Þurrvigt (g/plöntu) 7,0 a 7,8 a 15,3 a 17,5 a 3,9 a 3,6 b
Hlutfall þurrvigtar og hæðar (g/cm) 0,16 b 0,25 a 0,38 b 0,53 a 0,19 b 0,31 a
Fjöldi laufa á plöntu 10 a 10 a 57 b 66 a 7 a 6 a
Taflan gefur til kynna marktækan mun (HSD, p ≤ 0,05

Tafla 3: Hagkvæmni tölur eftir mismunandi ljósmeðferðum
Tómata Paprika Agúrka

Hagkvæmni tölur HPS LED HPS LED HPS LED
Orkunotkun (kWh) 4.246 3.601 7.443 6.310 3.891 3.300
Raforkukostnaður (ISK/m2) 575-640 487-542 1.009-1.122 853-949 528-587 447-497
Fjárfestingarkostnaður í ljósum (ISK/m2) 177 483 283 773 142 386
Heildar ljósatengdur kostnaður (ISK/m2) 753-817 971-1.025 1.292-1.405 1.626-1.722 670-729 833-883

Tómata Paprika Agúrka

Mynd 1: Græðlingar af tómötum (a), papriku (b) og agúrku (c) undir HPS 
eða LED ljós í lok forræktunar.

Mynd 2: Skilvirkni orkunotkunar hjá forræktunarplöntum eftir mismunandi 
ljósmeðferðum. Grafið gefur til kynna marktækan mun (HSD, p ≤ 0,05).
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Í rúm tíu ár hef ég mest verið að 
prófa bíla og skrifa um, en stöku 
sinnum hef ég tekið mótorhjól 
og önnur skemmtileg tæki til að 
prófa. Fyrir rúmri viku kom ég við 
í Ellingsen og fékk þrjú rafknúin 
reiðhjól og hlaupahjól til að prófa. 

Það passaði mátulega að þegar ég 
var lagður af stað í átt að Kleifarvatni, 
þar sem ég hugðist prófa hjólin 
á ýmsum mismunandi vegum og 
slóðum, gerði ausandi rigningu 
og ekkert nema pollar og drulla á 
malarslóðunum. Úr varð að ég notaði 
aksturssvæði Kvartmíluklúbbsins til 
að prófa hjólin, tiltölulega flatt sem 
hentaði vel mínum fúnu fótum sem 
knýja áttu mig áfram á hjólunum með 
hjálp frá rafmagnsmótorum.

Fyrsta hjólið var MATE

Mate-hjólið er rafmagns/fótstigið 
hjól sem bæði er fyrir malbik og 
torfærar slóðir, kostar 399.995 kr. 
Meðfærilegt hjól (29 kg) sem hægt 
er að brjóta saman með því að losa 
bara eina skrúfu, lækka stýrið og 
sætið og fyrirferðin er lítið meiri en 
varadekk í bíl. 250 watta BAFANG 
afturnafs-rafmótor með 5 hraðastig. 
Rafhlaðan er öflug17.5 Amph og 
dregur allt að 120 km við bestu 
aðstæður. Byrjaði að hjóla Mate-
hjólinu á Kvartmílubrautinni sjálfri 
og fannst fínt að hjóla á malbikinu, 
en þegar ég fór á malarveg við 
hlið brautarinnar var of mikið loft 
í dekkjunum. Setti loftmagnið í 7 
psi. að framan og 5 psi. að aftan og 
þá fannst mér fjöðrunin vera betri. 
Sandspyrnubraut Kvartmíluklúbbsins 
svipar til hefðbundinna malarvega 
(vantar samt holurnar), en þar var fínt 
að hjóla á hjólinu og meira að segja 
gat ég hjólað í lausum sandi við hlið 
brautarinnar.

Þegar ég kom heim prófaði 
ég hjólið á grasi í nágrenni 
Réttarholtsskóla, en þar er hægt að 
finna mishæðir og stuttar brattar 
brekkur, var ekki mikið mál að hjóla 
þar á meðan maður hélt ferð, en 
var stundum erfitt að fara af stað í 
byrjun (fannst rafmótorinn koma of 
seint inn fyrir mína fúnu fætur sem 
áttu erfitt að koma mér af stað fyrstu 
metrana), en samkvæmt upplýsingum 
frá sölumanni hjólanna í Ellingsen er 
hægt að fá sem aukabúnað inngjöf 
á rafmagnsmótorinn sem auðveldar 
manni að fara af stað (sérstaklega 
þegar undirlag er torfært).

Zero 10 X hlaupahjólið
gífurlega öflugt

Næst var það Zero-hlaupahjólið, létt 
(35 kg) og meðfærilegt sem hægt er 
að leggja saman, búið 2 x 1000W 
rafmótorum í fram- og afturhjóli og 
19 Ah rafhlöðu sem dregur allt að 
60 km. Kostar 219.995, hjólið sem 
ég prófaði var á grófum dekkjum 
sem ætluð eru fyrir grasakstur og 
malarundirlag. 

Virkaði fínt á malbiki og 
malarvegum, en þegar ég keyrði 
inn á öryggissvæðið við hlið 
Kvartmílubrautarinnar, sem er laus 
sandur, stakkst hjólið í sandinn og 
ég splundraðist á hausinn í mjúkan 
sandinn. 

Hjólið er innsiglað á 25 km hraða 
(en ég fór samt upp í 29, að vísu niður 
brekku). 

Þegar ég prófaði hjólið á grasi var 
ég aðeins of grófur á inngjöfinni og 
spólaði framdekkið fullmikið á blautu 
grasinu, en hjólið mokaðist áfram á 
grasinu og náði strax hámarkshraða, 
gróf dekkin voru að svara vel í 
beygjum og fjöðrunin var ótrúlega 
góð þarna á ósléttu grasinu (örugglega 

fínt hjól til að smala kindum á túni og 
reka upp óæskilegar gæsir úr túnum).

Sniðugt hjól með farangurspalli

Síðasta hjólið var Riese & Muller 

Load 75, sérstakt hjól sem hægt 
er að nota á ýmsa vegu vegna 
farangursrýmisins fyrir framan 
„hjólarann“, kostar 1.099.995.

 Að hjóla á þessu hjóli er afar 
auðvelt, það er vissulega langt 

og tekur smá stund að átta sig 
á lengdinni gagnvart beygjum, 
en þyngdarpunkturinn er mjög 
lágur, stillanlegt sæti og stýri, 
heildarhleðslugeta er 200 kg. 

Diskabremsur framan og aftan, 
fjöðrun bæði á framdekk og 
afturdekk, framljós með háum og 
lágum geisla og afturljós.  

Þó að hjólið sé ætlað sem 
malbikshjól fannst mér ekkert mál 
að hjóla á því á möl, tók aðeins 
meira á sjálfum mér á þessu hjóli 
miðað við hin og náði 35 km hraða 
í ausandi rigningu þegar ég keppti 
við sjálfan mig kvartmíluna. 

Daginn eftir var veðrið betra, 
hjólaði um hverfið með alsælan 
hundinn sem farþega (hægt 
að vera með allt að þrjú börn í 
farangurspallinum í einu). 

Það er um 2 km í Bónus 
heiman frá mér eftir gangbrautum 
og þangað fór ég. Með fjóra 
innkaupapoka á farangurspallinum 
var ekkert mál að hjóla enda eru 
gírarnir margir og eins og áður 
sagði auðvelt að hjóla heim. Fannst 
þetta hjól vera eigulegasta hjólið 

af þessum þrem sem ég prófaði og 
notkunarmöguleikarnir mestir, en 
fyrir þá sem vilja fræðast meira 
um rafmagnshjólin frá Ellingsen 
er mikill fróðleikur um hjólin á 
vefslóðinni www.ellingsen.is.

VÉLABÁSINNVÉLABÁSINN

Hjörtur L. Jónsson
liklegur@internet.is

rafmagnshjólin

Hlaupahjólið var ekki í vandræðum að taka fram úr heflinum.  Myndir / HLJ

Hef farið kvartmíluna á betri tíma og meiri hraða en 35.

Tíkin var eins og drottning í vagni, henni virtist alla vega líka vel þessi ferðamáti.

Komin heim óþreyttur úr Bónus.

Þessi þrjú valdi ég úr miklu úrvali til að prófa.

MATE-hjólið var fínt á malarvegum.

Hlaupahjólið var of kraftmikið fyrir 
blautt grasið.
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Stundum skammast maður 
sín fyrir að búa í Reykjavík, 
ástæðan er sóðaskapur, rusl, 
hundaskítur og ósópaðar götur, 
sama hvert litið er. Í flestum 
öðrum bæjarfélögum og sveitum 
er snyrtilegra en í Reykjavík, þar 
virðist fólk vera meira meðvitað 
um snyrtilegt umhverfi sitt. 
Sárasjaldan sér maður fólk vera 
að tína rusl í Reykjavík, en mjög 
oft má sjá fólk vera að tína rusl 
í nágrannasveitarfélögunum 
(oftast í Garðabæ og Kópavogi). 

Vinnu minnar vegna þá þvælist 
ég í allar áttir út frá Reykjavík 
(um 50–100 km í allar áttir). Í 
þessum ferðum sé ég vel ruslið 
í vegköntunum þar sem ég er að 
vinna og eftir því sem ég fer lengra 
frá Reykjavík er ruslið minna.

Stóri plokkdagurinn

Síðastliðinn laugardag var „Stóri 
plokkdagurinn“, víða mátti sjá 
fólk tína rusl meðfram vegum með 
mismikið í pokunum. Á köflum 
mátti sjá tugi poka fulla af rusli 
meðfram vegum sem biðu þess að 
vera sóttir af þeim sem fylltu þá. 

Um kvöldið kíkti ég aðeins 
inn á „Facebook-síðu plokkara“ 
til að forvitnast um afrakstur 
dagsins. Flestir virtust ánægðir 
með afrakstur dagsins, en það voru 
ummæli Hildar Hreinsdóttur sem 
slógu mig aðeins, en hún sagði 
m.a.:

„... farin að telja grímurnar sem 
ég tek, mér fannst það vera áskorun 
eftir að hafa lesið um manninn sem 
var búinn að tína 4.600 grímur, að 

við gætum öll gert það sama. Er 
komin upp í 66 grímur og farin að 
líta á þetta sem keppni ...“ – Það 
hlýtur að vera hægt að setja notaðar 
grímur í ruslið eins og annað rusl.

Afar slæmt ástand í Skeifunni

Það eru sum hverfi í bænum þar sem 
er áberandi minna rusl meðfram 
vegum en annars staðar og svo 
eru aðrir staðir sem eru afgerandi 
verri. Einhvern veginn virðist vera 
meira rusl nálægt stöðum sem eru 
með langan opnunartíma samanber 
bensínstöðvar, en þar er víða mjög 
slæm umgengni. 

Svo eru það sólarhrings versl-
anirnar, en af þeim finnst mér 
að næsta nágrenni Hagkaups 
í Skeifunni standi upp úr. Á 
bílastæðinu bæði fyrir framan og 
aftan það hús og á bílastæðum og í 
trjárunnum í Skeifunni er svo mikið 

rusl að það sker sig úr í ósóma 
miðað við aðra bæjarhluta.

Eru eitthvað fáir götusópar  
í Reykjavík?

Síðasta sumar ferðaðist ég mikið 
um landið (fór hringveginn um 
mánaðamótin maí-júní, annan 
mánuði seinna og þann þriðja í 
ágúst). Á þessum ferðum mínum 
sá ég að verið var að vélsópa götur 
og vegkanta í að minnsta kosti 
þrem bæjarfélögum (Egilsstöðum, 
Húsavík og Akureyri), en miðað við 
stærð Reykjavíkur og fjölda íbúa sér 
maður of sjaldan vélsópun í gangi.

 Minnist þess að hafa verið staddur 
í Birmingham í Englandi fyrir um 
tveim árum. Gisti í miðborginni í 
mjög hárri byggingu þar sem útsýni 
var gott yfir miðbæinn, um kl. 10 á 
kvöldin og fram undir morgun mátti 
sjá tugi vélsópa allar nætur sópa 

götur, gangstéttir 
og með kantsteinum. 
Borgin er (að ég 
held) næststærsta 
borg Englands og 
hvergi sá maður rusl 
og drasl og ekkert 
svifryk.

Kvartað undan 
umgengni 
við gosið í 

Geldingadölum

Eins og svo margir Íslendingar gekk 
ég að gosinu í Geldingadölum með 
mitt nesti í bakpoka og kakó á brúsa. 
Fín heilsubótarganga og ferðin toppuð 
með nestistíma sitjandi við hlýjuna 
frá heitu hrauninu. Eitthvað hefur 

verið um að 
kvartað væri 
undan því 
að fólk taki 
ekki með sér 
umbúðirnar 
af nestinu, en 
ef fólk getur 
borið nestið á 
staðinn (og á 
aðra staði) þá 
er það ekki 

íþyngjandi burður að taka með sér 
umbúðirnar til baka heim. Sama á við 
um aðra staði þar sem maður tekur 
með sér nesti. Ekki skilja umbúðirnar 
eftir, það geta allir tekið ruslið með 
sér til baka heim og sett það í sína 
ruslatunnu, landið og náttúran er ekki 
ruslatunna.

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

Í Skeifunni er svo mikið rusl að það sker sig úr í ósóma miðað við aðra 
bæjarhluta.

Á þessum ferðum mínum sá ég 
að verið var að vélsópa götur og 

vegkanta á að minnsta kosti þrem 
bæjarfélögum (Egilsstöðum, Húsavík 
og Akureyri), en miðað við stærð 
Reykjavíkur og fjölda íbúa sér maður 
of sjaldan vélsópun í gangi.
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Ábúendur á Þórarinsstöðum, 
Styrmir Þorsteinsson og Kristín 
Erla  tóku við búskapnum 
haustið  2013 af þeim hjónum 
Hreini Gunnarssyni og Steinunni 
Þorsteinsdóttur. Hreinn lést 
eftir erfið veikindi 2. janúar 
2021 en Steinunn býr enn á 
Þórarinsstöðum og á sínar 
skepnur. 

Áður bjuggu Styrmir og Kristín í 
Unnarholtskoti í sömu sveit. 

Býli: Þórarinsstaðir í Hruna manna
hreppi.

Staðsett í sveit: Uppsveitum 
Árnessýslu. 

Ábúendur: Styrmir Þorsteinsson, 
Kristín Erla Ingimarsdóttir og 
Steinunn Þorsteinsdóttir.

Fjölskyldustærð (og gæludýra): 
Styrmir og Kristín eiga 3 börn, 
Anna Dagbjört, 24 ára, stundar 
nám í Kaupmannahöfn, Kristinn 
Þór, 20 ára, er að flytja suður og 
fara í háskólanám. Þorsteinn Ingi, 
13 ára, nemandi í Flúðaskóla og  
vinnumaður á Þórarinsstöðum. 

Kötturinn Skotti og smala
hundarnir Rex og Smali sem gegna 
því hlutverki að vera vinnuhundar.

Stærð jarðar?  Kringum 300 
hektarar.
Gerð bús?  Blandað bú, 

sauðfjárbúskapur, nautaeldi og 
hross

Fjöldi búfjár og tegundir? Erum 
með um 230 kindur, 25 naut og 18 
hross.

Hvernig gengur hefðbundinn 
vinnudagur fyrir sig á bænum? 
Kristín starfar sem kennari í 
Flúðaskóla en hún stundar einnig 
nám við HÍ og ríður út ef færi gefst. 

Styrmir byrjar daginn á gegn

ingum og fer svo til vinnu sem 
getur verið ansi fjölbreytileg. 
Hann vinnur annars hjá Storm 
Rider sem er að selja hnakka og 
önnur reiðtygi. 

Einnig starfar hann við trésmíðar 
og vélsmíði. 

Dagurinn endar svo á gegningum.
 
Skemmtilegustu/leiðinlegustu 
bústörfin? Það er nánast allt 
skemmtilegt tengt búskap. 

En eins og á öðrum bæjum getur 

það verið  ansi leiðigjarnt að halda 
gólfinu í fjárhúsunum hreinum.

Hvernig sjáið þið búskapinn fyrir 
ykkur á jörðinni eftir fimm ár? 
Mjög svipað og er í dag.

Hvar teljið þið að helstu tækifærin 
séu í útflutningi íslenskra búvara? 
Við teljum að upprunavottorð á 
kjötframleiðslu gæti hjálpað mikið. 

Einnig mætti fara að huga meira 
að lífrænum búskap en við teljum að 

það sé góður markaður fyrir slíkar 
vörur.

Hvað er alltaf til í ísskápnum? 
Mjólk, ostur, smjörvi, egg.

Hver er vinsælasti maturinn á 
heimilinu? Allt sem er reykt og salt
að hvort sem það er kjöt eða fiskur.

Eftirminnilegasta atvikið við 
bústörfin? Hér er hver dagur eftir
minnilegur.

Heilgrilluð nautalund 

Ein besta nautasteikin er 
nautalund og oft hægt að gera 
góð kaup á heilli lund fyrir stórt 
samkvæmi eða það sem sóttvarnir 
leyfa – og lyftir því upp í nýjar 
hæðir með blöndu af grillbragði 
og ítalskri gremolata-sósu.  

Heilgrilluð nautalund með 
gremolata  

Hráefni
 › 1 stk. heil nautalund, snyrt og hvít sin  

 tekin af efsta laginu á kjötinu

 › 3 msk. ólífuolía

 › 2 tsk. salt

 › 1 tsk. nýmalaður svartur pipar

Gremolata

 › 2 msk. sítrónusafi

 › 2 tsk. hunang

 › 1/4 bolli fínt saxaður skalotlaukur

 › salt

 › 1 bolli fínt söxuð ferskur steinselja,  
 mynta eða sambland af þessu tvennu.

 › 1/2 bolli fínt skornar ristaðar saltaðar  
 möndlur, valfrjálst

 › 1/2 bolli auka jómfrúarolía

 › nýmalaður svartur pipar

Aðferð

Takið nautalund úr kæli að minnsta 
kosti klukkustund áður en hún er 
elduð. Skolið undir köldu vatni og 
þurrkið með pappírsþurrkum.
Nautalund, er snyrt og sett á stóra 
bökunarplötu og makið vel af olíu 
á allar hliðar.
Kryddið með salti og pipar.
Þegar kemur að því að elda lundina, 
stillið hitastigið á 250 gráður og for
hitið í 15 mínútur.

Setjið nautalund beint á grillgrindina 
og grillið allar hliðar. Þegar allar 
hliðar eru brúnaðar er hitinn skrúf
aður niður í 150 gráður.
Grillið við 150 gráður þar til það nær 
innra hitastigi að 58 gráðum í miðj
unni fyrir miðlungs steikt  eða 54 
gráður fyrir miðlungs, í um það bil 
60 til 75 mínútur. Snúið einu sinni á 
eldunartímanum.
Takið nautlundina af grillinu, látið 
hvíla með álfilmu yfir og leyfið 
nautakjötinu að bíða þannig í 20 mín
útur fyrir skurð. Þetta gerir safanum 
kleift að dreifast jafnt um nautakjötið.
Fyrir gremolata: Í lítilli skál, þeytið 
saman sítrónusafa og hunangið þar 
til það leysist upp.

Hrærið í skalotlauknum og saltið og 
látið sitja í 5 mínútur. Bætið jurtum, 
möndlum og olíu út í. 
Hrærið til að blanda þessu saman. 
Kryddið með salti og pipar. Berið 
fram strax eða geymið í loftþéttum 
umbúðum í kæli í allt að 3 daga.
Skerið nautalundirnar í þykkar 
sneiðar og berið fram með gremolata. 
Njótið.
Granatepla-, epla- og  fennelsalat

Þetta granatepla, epla og  
fennelsalat er bragðmikið og getur 
staðið sem fullkominn forréttur eða 
aðalréttur með einhverju viðbættu 
próteini.

Granateplaávöxturinn er fullkominn 
fyrir salöt, út í jógúrt, morgunhafra 
eða í þetta salat. 

Samsetningin með granateplunum 
með eplum, fennel, skornum 
möndlum eða salthnetum er mjög 
gott. Eplaedik og hunangsdressingin 
dregur allt saman. 

Hráefni
 › 1 poki salat

 ›  granatepli, bara fallegu fræin (hinu  
 hent)

 › 1 epli, þunnt skorið

 › 1 fennel, þunnsneiddur

 › 1/2 sítróna, safi

 › 1/4 bolli möndlur eða salthnetur

 › 2 msk. ólífuolía

 › 2 msk. eplasafi edik

 › 1 msk. hunang

 › 3/4 tsk. pipar

 › 1/2 tsk. salt

Aðferð

Búið til dressingu með því að þeyta 
ólífuolíu, eplaediki, hunangi, salti, 
pipar og sítrónusafa.
Blandið öllum innihaldsefnunum 
saman og kryddið með salti og pipar 
ef þörf er á.

Grillað sætkartöflu- og 
grænmetissalat

Hér er auðvelt salat sem geymist 
í nokkra daga í ísskápnum til að 
passa við steik fyrra kvöldið og 
laxinn til dæmis daginn eftir. Skiptið 
grænmetinu út fyrir uppáhaldshráefnið 
og bætið við aukabragði að vild.
Hráefni
 › 500 g  litlar kartöflur skornar í tvennt  

 eða sætar kartöflur eða grasker

 › salt og ferskur malaður svartur pipar

 › 1 meðalstór kúrbítur skorinn í klumpa

 › ½ bolli hvor spergilkál og blómkál  
 blóm

 › Extra virgin ólífuolía

 › Rauðvínsedik

 › 1 msk. sinnep í Dijon-stíl

 › 1stk. rauð paprika

 › ½ meðal rauðlaukur þunnt skorinn

 › Safi og börkur úr einn sítrónu

 › fersk steinselja eftir smekk

 › 1 msk. saxað estragon eða dill

Eldið grænmetið í álpappír og brúnið 
í 10 mínútur til að fá fallegan lit eða 
þar til það er næstum meyrt. Bætið 
kúrbít, spergilkáli og blómkáli við og 
grillið í fimm mínútur til viðbótar. 
Setjið grænmeti í stóra skál og tvær 
matskeiðar af auka jómfrúarolíu. 
Stráið hálfri teskeið af salti og 
ferskum möluðum pipar yfir allt. 
Búið til vinaigrette: Í lítilli skál, 
þeytið saman tveimur matskeiðum 
af rauðvínsediki með matskeið af 
sinnepi, salt og pipar. Þeytið fjórum 
matskeiðum ólífuolíu saman við. 
Dreypið helmingnum af vinaigrette 
yfir grillaða grænmetið meðan það 
er heitt og hrærið varlega þar til það 
er alveg húðað.
Blandið saman lauknum, papriku, 
sítrónuberki, steinselju, estragoni 
og dilli. Smakkið til, stillið krydd 
eftir þörfum. Berið fram heitt eða 
við stofuhita. Má geyma í kæli í 
allt að þrjá daga, kannski bæta við 
smá ólífuolíu og ediki til að fríska 
salatið upp.

Bjarni Gunnar Kristinsson
matreiðslumeistari

Þórarinsstaðir
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Mér þykir alltaf gott að eiga fal-
lega heimaprjónaða sokka að 
skella á fæturna. Einfaldir sokkar 
en pífan gefur þeim sparilegt útlit.

DROPS Design: Mynstur no-046
Stærðir: Skóstærð: 35/37 (38/40) 40/42
Lengd fótar: ca 22 (24) 27 cm.
Garn: DROPS NORD (fæst hjá Handverkskúnst) 
100 gr í allar stærður
Prjónfesta: 26 lykkjur x 34 umferðir = 10x10 cm.
Prjónar: Sokkaprjónar nr 2,5.

HÆLÚRTAKA:
UMFERÐ 1 (= rétta): Prjónið sléttar lykkjur þar til 7 (8) 
8 lykkjur eru eftir, lyftið næstu lykkju eins og prjóna 
eigi slétt, prjónið 1 lykkju slétt, steypið lyftu lykkjunni 
yfir lykkjuna sem var prjónuð, snúið stykkinu.
UMFERÐ 2 (= ranga): Prjónið brugðnar lykkjur þar 
til 7 (8) 8 lykkjur eru eftir, lyftið næstu lykkju eins 
og prjóna eigi brugðið, prjónið 1 lykkju brugð-
ið, steypið lyftu lykkjunni yfir lykkjuna sem var 
prjónuð, snúið stykkinu.
UMFERÐ 3 (= rétta): Prjónið sléttar lykkjur þar til 
6 (7) 7 lykkjur eru eftir, lyftið næstu lykkju eins 
og prjóna eigi slétt, prjónið 1 lykkju slétt, steypið 
lyftu lykkjunni yfir lykkjuna sem var prjónuð, 
snúið stykkinu.
UMFERÐ 4 (= ranga): Prjónið brugðnar lykkjur 
þar til 6 (7) 7 lykkjur eru eftir, lyftið næstu lykkju 
eins og prjóna eigi brugðið, prjónið 1 lykkju 
brugðið, steypið lyftu lykkjunni yfir lykkjuna 
sem var prjónuð, snúið stykkinu.
Haldið áfram með úrtöku alveg eins með því 
að prjóna þar til eftir er 1 lykkja færri áður en 1 
lykkju er lyft af prjóni, þar til 14 (14) 16 lykkjur 
eru eftir á prjóni.
STROFF: Fitjið upp 180 (198) 216 lykkjur með 2 
þráðum Nord á sokkaprjóna 2,5. Takið frá annan 
þráðinn, prjónið áfram með 1 þræði. Tengið í 
hring og prjónið 1 umferð þannig: *lyftið yfir 
1 lykkju á hægri prjón án þess að prjóna hana, 
prjónið 1 lykkju slétt, steypið lyftu lykkjunni 
yfir lykkjuna sem var prjónuð*, prjónið frá *-* 
umferðina hringinn = 90 (99) 108 lykkjur.
Prjónið mynsturteikningu A.1 (= 10 (11) 12 
mynstureiningar).
Þegar mynsturteikning hefur verið prjónuð til loka 
eru 60 (66) 72 lykkjur í umferð og stykkið mælist ca 

2½ cm. Setjið 1 prjónamerki í fyrstu lykkjuna í síð-
ustu umferð sem var prjónuð, prjónamerkið er notað 
síðar til að mæla frá. Prjónið stroff með 2 lykkjur slétt 
og 1 lykkja brugðið þar til stykkið mælist 5 cm frá 
prjónamerki. Nú á að gera kant fyrir uppábrot þannig: 
Brjótið uppá byrjun á stykki að röngu á stykki, þannig 
að lykkjur eru teknar upp í fyrstu umferð í stroffi eftir 
A.1 (stykkið liggur nú uppábrotið að röngu á móti 
röngu og bylgjukanturinn snýr upp yfir prjónana).
Prjónið 1 umferð slétt jafnframt sem hver lykkja slétt 
frá fyrstu umferð í stroffi er prjónuð slétt saman með 
næstu lykkju í umferð (þ.e.a.s. 3. hver lykkja frá fyrstu 
umferð í stroffi er fest við umferð sem nú er prjónuð). 

Snúið stykkinu, þannig að bylgjukanturinn komi nú 
utan á stykki, þetta verður núna réttan á sokknum. 
Prjónið 1 umferð slétt (þar sem umferðin er nú snúin 
getur myndast lítið gat í skiptingunni, þetta gat er 
saumað saman í lokin).
Prjónið 1 umferð slétt og fækkið janframt um 6 
(8)10 lykkjur jafnt yfir = 54 (58) 62 lykkjur.
Setjið 1 nýtt prjónamerki í stykkið mælt er frá. 
Prjónið áfram í sléttprjóni (þ.e.a.s. sléttar lykkjur 
frá þessari hlið á sokkum) þar til stykkið mælist 
3 cm frá seinna prjónamerki (= prjónamerkið 
sem var sett í eftir að stykkinu var snúið við).
HÆLL: Haldið nú eftir fyrstu 26 (28) 30 lykkjum 
á prjóni fyrir hæl og síðustu 28 (30) 32 lykkjurnar 
eru settar á þráð (= mitt ofan á fæti). Prjónið 
sléttprjón fram og til baka yfir hællykkjurnar í 
5 (5½) 6 cm. Setjið 1 nýtt prjónamerki í stykkið 
til að mæla lengdina á sokknum frá.
Prjónið síðan HÆLÚRTAKA – sjá útskýringu að 
ofan. Eftir hælúrtöku eru prjónaðar upp 13 (14) 
16 lykkjur hvoru megin við hæl og þær 28 (30) 
32 lykkjur af þræði eru settar til baka á prjóninn 
= 68 (72) 80 lykkjur. Setjið 1 prjónamerki hvoru 
megin við 28 (30) 32 lykkjur á fæti.
FÓTUR: Haldið áfram í sléttprjóni hringinn, 
JAFNFRAMT er lykkjum fækkað í hvorri hlið 
þannig: Prjónið 2 síðustu lykkjur á undan fyrra 
prjónamerki á fæti snúnar slétt saman og prjónið 
2 fyrstu lykkjur á eftir síðasta prjónamerki á fæti 
slétt saman. Endurtakið úrtöku í annarri hverri 
umferð alls 8 (8) 10 sinnum = 52 (56) 60 lykkjur.
Haldið áfram þar til stykkið mælist 18 (19) 21 
cm frá prjónamerki sem var sett í hæl (= 4 (5) 
6 cm eftir til loka máls). Setjið 1 prjónamerki 
í hvora hlið, þannig að það verða 26 (28) 30 
lykkjur bæði ofan á fæti og undir fæti. Haldið 
áfram í sléttprjóni, JAFNFRAMT er lykkjum fækk-
að fyrir tá hvoru megin við bæði prjónamerkin 
þannig: Á undan prjónamerki: 2 lykkjur slétt 
saman. Á eftir prjónamerki: 2 lykkjur snúnar 
slétt saman. Endurtakið úrtöku í hvorri hlið í 
annarri hverri umferð alls 4 (7) 9 sinnum og 
síðan í hverri umferð 6 (3) 2 sinnum = 12 (16) 
16 lykkjur eftir á prjóni. Í næstu umferð eru allar 
lykkjur prjónaðar saman 2 og 2 = 6 (8) 8 lykkjur.
Klippið þráðinn frá, þræðið í gegnum þær lykkjur 
sem eftir eru, herðið að og festið vel.
Prjónið annan sokk alveg eins.
FRÁGANGUR: 
Saumið nokkur spor ef það hefur myndast gat í stroffi 
þar sem stykkinu var snúið við.

Prjónakveðja,
mæðgurnar í Handverkskúnst
www.garn.is 
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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.
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Folaldakjöt og kartöflur 
er í uppáhaldi hjá Aroni

FÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐFÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐ

Aron Gabríel elskar að spila fót-
bolta og veiðiferðir. 

Nafn: Aron Gabríel Samúelsson.

Aldur: 9 ára, bráðum 10 ára.

Stjörnumerki: Ljón.

Búseta: Sauðárkrókur.

Skóli: Árskóli.

Hvað finnst þér skemmtilegast í 
skólanum? Íþróttir.

Hvert er uppáhaldsdýrið þitt? 
Hundur.

Uppáhaldsmatur: Folaldakjöt og 
kartöflur.

Uppáhaldshljómsveit: Daði og 
gagnamagnið.

Uppáhaldskvikmynd: Raya og síð-
asti drekinn.

Fyrsta minning þín? Þegar ég var 
2 ára og var að horfa á myndbandið 
við Eurovision lagið Ég á líf og 
Eyþór stökk í sjóinn.

Æfir þú íþróttir eða spilarðu á 
hljóðfæri? Ég æfi fótbolta og frjálsar.

Hvað ætlar þú að verða þegar þú 
verður stór? Atvinnufótboltamaður.

Hvað er það klikkaðasta sem þú 
hefur gert? Að skoða eldgosið í 
Geldingadal.

Hvað gerðir þú skemmtilegt um 
páskana?  Ég spilaði, fór í páska-
eggjaleit og labbaði að eldgosinu.

Næst » Ég skora á Dagrúnu vinkonu 
mína að svara næst.

Lely Center Ísland

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

       SÍUR Í
DRÁTTARVÉLAR
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Graslendi eða gresjur eru yngstu 
gróðurbelti jarðar. Elstu minjar 
(steingervingar) um grösin 
(Poaceae), sem eru lykilplöntur 
graslenda, eru einungis um 50 
milljón ára gamlar en útbreiðsla 
graslendis hefst fyrst fyrir um 20 
milljónum ára. 

Það sem er sérstakt við grös og 
skyldar plöntur er að þær þróuðust 
samhliða sérhæfðum grasbítum, 
eins og jórturdýrunum, aðlöguð 
beitinni og þrífast betur með 
beitardýrum en án. Þessi aðlögun 
felst meðal annars í því að aðal 
vaxtarbroddur plantnanna er 
staðsettur svo neðarlega að hann 
skemmist ekki við beit og plantan 
heldur ekki einungis áfram að vaxa 
þó hún sé bitin heldur bætir einnig 
við nýjum sprotum. Þannig þéttir 
beit svörðinn jafnframt því að auka 
uppskeru. Með beitinni styrkja 
líka beitadýrin sinn fæðugrunn og 
er því hið fornkveðna „að beit sé 
hagabót“ alls ekki úr lausu lofti 
gripið. Viðhald eða ræktun úthagans 
fylgir því í megindráttum sömu 
lögmálum og ræktun túna – beit 
ásamt þeim skít/áburði sem henni 
fylgir er lykillinn að viðhaldi 
beitargróðurs í úthaga – eins og 
sláttur og áburður er ræktuðu túni. 
Við friðun gisnar svörðurinn, mosi, 
fléttur eða kjarrgróður koma inn. 
Þessar breytingar má greinilega 
sjá víða um land, bæði í gömlum 
túnum sem ekki eru lengur slegin 
og á svæðum sem hafa verið friðuð 
fyrir beit. Bæði mosi og fléttur 
eru mjög hægvaxta sem segir 
líka að framleiðslan, og þar með 
kolefnisupptakan, minnkar til muna. 
Þar sem hvorki mosi né fléttur hafa 
eiginlegar rætur þá veikist einnig 
svörðurinn sem verður viðkvæmari 
fyrir rofi af völdum vatns og vinda. 

Til að grösin standist álag 
beitarinnar og nái að halda uppi 
framleiðslu lífmassa ofnajarðar 
er nauðsynlegt fyrir plöntuna að 
hafa sterkar rætur. Stærri hluti 
grasplöntunnar, eða 60-90%, er 
neðanjarðar í rótarmassa sem 
er umfangsmikill og nær djúpt 
í jarðveginn.  Rætur grasa eru 
mjög fíngerðar og reyndist lengi 
vel erfitt að rannsaka þær. Það 
er ekki fyrr en á síðustu árum 
að tæknin gerir mönnum kleift 
að rannsaka neðanjarðarhluta og 
áætla hversu stór rótarmassi grasa 
er.  Grasræturnar vaxa fram þar 
sem vatn og næringu er að finna á 
hverjum tíma, eru skammlífar og er 
því umsetning og velta rótarmassans 
mikil.  Dauðar rætur verða eftir sem 
fæða fyrir niðurbrotsörverur og 
mynda jarðveginn.  Ekki er óalgengt 
að rætur grasa nái niður á 1-2 m 
dýpi, jafnvel 3 m á þurrum stöðum 
á jörðinni. Vegna þess að virkni 
rótarmassans fer eftir vatni og 
næringu á hverjum stað og tíma, eru 
ræturnar ekki bara virkar og lifandi 
efst í jarðveginum heldur í öllu 

jarðvegssniðinu. Kolefni sem tekið 
er upp af plöntunni úr andrúmslofti 
getur verið komið niður á 2 m 
dýpi í jarðveginum eftir nokkra 
klukkutíma.  Graslendisjarðvegur 
er því einstakur þar sem hann 
er mjög lítið lagskiptur og með 
með hátt hlutfall kolefnis í 
öllu jarðvegssniðinu.  Ástæðan 
fyrir því að meira og minna allt 
akurlendi jarðar er staðsett á fyrrum 
náttúrulegu graslendi (praire, 
steppe, grassland) er einmitt sú að 
þar var langbesti jarðvegurinn til 
ræktunar; djúpur og næringarríkur 
með hátt hlutfall lífræns efnis 
(kolefnis) sem grös höfðu byggt 
upp á milljónum ára. 

Hin mikla útbreiðsla graslendis 
á Íslandi er án efa til komin vegna 
beitarinnar.  Eins og fram hefur 
komið færir beitin vistkerfið í átt 
að graslendi – á kostnað fléttna, 
mosa og kjarrlendis jafnframt því 
að þétta rótarmassann. Sú hugmynd 
hefur komið fram og er lífseig að 
ekki sé æskilegt að beita í halla þar 
sem beitin valdi rofi – að brekkur og 
halla þurfi að friða. Við friðun slíkra 
svæða minnkar hlutdeild grasa en 
mosi og fléttur koma inn í staðinn.  
Þar sem mosi og fléttur hafa ekki 
eiginlegar rætur gisnar svörðurinn, 
jarðvegurinn verður lausari og fer 
að síga niður hallann. Mikilvægi 
beitar til að viðhalda þéttum sverði 
í brekkum og miklum halla  sést 
best í Svissnesku Ölpunum þar sem 
seljabúskapur hefur verið stundaður 
í hundruð – ef ekki þúsundir ára. 
Brattar brekkur Svissnesku alpanna 
eru víðast grasi grónar – og þar er 
þéttur og sterkur svörður sem er 
viðhaldið af beitardýrum sem ganga 
þar sumarlangt.

Oft er því haldið fram að plöntur 
á norðurslóðum, eins og á Íslandi, 
séu mjög viðkvæmar fyrir beit, 
sérstaklega vegna hins stutta sumars 
og lágs hitastigs.  Það má færa rök 
fyrir því að þessu sé í raun þveröfugt 
farið.  Hið stutta og breytilega 
sumar á norðurslóðum hefur kallað 
fram aðlögun plantna sem felst 
m.a. í því að norðurslóðaplöntur 
(og fjallaplöntur) treysta lítið á 
kynæxlun en fjölga sér aðalega með 
neðanjarðarenglum og –sprotum sem 

tengir ofanjarðarsprota á stóru svæði 
saman. Í mörgum gróðurlendum 
á norðurslóðum er mjög virkt 
neðanjarðaframfærslukerfi milli 
plöntusprota fjölmargra tegunda 
sem flytur næringu á milli, ef þarf. 
Ef einn sproti (eða fleiri) eru bitnir 
þá fá þeir aðstoð við að koma sér 
aftur af stað frá tengdum sprotum 
(systrasprotum) sem ekki voru 
bitnir.  Þá skiptir líka miklu máli 
að ljóstillífun á norðurslóðum er 
möguleg nær allan sólarhringinn  
stóran hluta vaxtartímabilsins, sem 
getur gefið mikla uppskeru í stuttan 
tíma. Þetta eru allir þeir farfuglar 
sem hingað koma á hverju vori að 
sækjast eftir – kostnaðurinn við 

farflugið borgar sig og vel það. 
Því mætti heldur halda því fram 
að íslenskur úthagi sé sérlega vel 
aðlagaður nýtingu og standist 
beitina vel þann stutta tíma sem 
vaxtartímabilið er.

Það sem skilur grös og skyldar 
plöntur sérstakleg frá trjám og 
trjákenndum plöntum er hvar 
inneignin er lögð; þ.e. hvar plantan 
geymir mest af sínu kolefni. 
Trjáplöntur afsetja sitt kolefni 
hlutfallslega mest ofanjarðar, í í 
greinum, laufi og trjástofni,  meðan 
grös og skyldar tegundir afsetja 
það aðallega neðanjarðar, í rætur 
og jarðvegsrenglur. Í graslendi 
getur allt að 98% af heildarkolefni 
vistkerfisins verið bundið í 
lífrænu efni í jarðveginum (öllu 
jarðvegssniðinu) meðan hlutfallið 
er öfugt í skógi þar sem meginforði 
kolefnisins er ofanjarðar og í efstu 
lögum jarðvegsins.  Í rannsóknum á 
kolefnisforða í jarðvegi er algengast 
að taka sýni úr efstu 30 sm. Það gefur 
auga leið að þessi aðferðarfræði 
gefur villandi niðurstöðu þegar bera 
á saman kolefnisforða í graslendi 
annarsvegar og skóglendi hinsvegar. 
Samanburður á kolefnisforða í 
jarðvegi í skógi og graslendi, m.a. á 
Íslandi, sýndi greinilega að kolefnið 
í skógarjarðvegi var aðalega í efstu 
10 cm ólíkt graslendinu þar kolefnið 
var í mun meira mæli dreift niður í 

dýpri jarðvegslög (sjá Bársena o.fl. 
2014 – Global Change Biology).  
Samanburðurinn sýndi einnig að 
kolefni í jarðvegi tapaðist við að 
planta skógi í graslendi – og þó náði 
sýnatakan aðeins niður á 30 cm dýpi 
í þessu tilviki. Nýbirtar rannsóknir 
frá Skotlandi gáfu sambærilegar 
niðurstöður fyrir grasríkt mólendi 
þar sem plantað hafði verið m.a 
birki (Betula pubescens) og 
Skógarfuru (Pinus sylvestris) fyrir 
12 og 39 árum. Mælingar sýndu að í 
skógarreitunum var kolefnisforðinn 
í jarðveginum minni en í óröskuðum 
samanburðarreitum –þ.e. kolefni 
hafði tapast úr jarðveginum við 
skógarplöntunina og ávinningur 
við kolefnisuppsöfnun í trjábolum 
ofanjarðar vann ekki upp 
heildartapið (sjá Friggens o.fl. 
2020 – Global Change Biology). 
Fjölmargar rannsóknaniðurstöður 
sem fram hafa komið nú síðustu 
ár  benda til að graslendi sé ekki 
síður – og jafnvel enn betur -  til þess 
fallið að binda kolefni en ræktaður 
skógur. Það er því mikilvægt að 
afla gagna um kolefnisupptöku 
og kolefnisbindingu í mismunandi 
graslendisvistkerfum sem finnast 
á Íslandi.

Í frumathugun, sem gerð 
var í graslendi á þremur 
bæjum á Vesturlandi 2015 var 
kolefnisupptaka borin saman á 
sambærilegu friðuðu, léttbeittu og 
þungbeittu graslendi auk þess sem 
mælt var magn lífræns kolefnis í 
jarðvegi við þessa beitarþunga. 
Valin voru þrjú svæði svæði á 
hverjum bæ við reiti sem girtir 
höfðu verið af fyrir áratugum í 
þeim tilgangi að planta trjám, með 
beitt svæði hinu megin girðingar.  
Voru það annars vegar minni 
þungbeitt hólf þar sem skepnum 
var haldið til haga og hins vegar 
léttbeittar mun stærri girðingar með 
hóflegum beitarþunga. Niðurstaða 
þessarar frumrannsóknar sýndi 
að langtíma friðuðu hólfin voru 
minnst virk í CO2 upptöku og með 
minnstan lífrænan kolefnisforða í 
jarðveginum. Vaxandi beit sýndi 
aukna virkni í CO2 upptöku og hafði 
meira lífrænt kolefni í jarðveginum. 
Þar sem frumathugunin gaf nokkuð 
skýra niðurstöðu  er mikilvægt að 
afla frekari gagna um áhrif beitar 
á kolefnisbúskap úthaga á Íslandi. 
Stendur til að gera þá rannsókn á 
næstu þremur árum með aðstoð 
fjárveitinga úr Rannsóknarsjóði 
í samstarfi innlendra og erlendra 
stofnana.  Þá mun RML aðstoða 
við að finna hentug svæði til 
mælinganna og verður leitað til 
bænda um aðstoð við þá leit – sjá 
nánar á öðrum stað í þessu tölublaði.

Anna Guðrún Þórhallsdóttir
prófessor
Háskólinn á Hólum
551 Sauðárkrókur
Sími: 8435337

HÁSKÓLINN Á HÓLUMHÁSKÓLINN Á HÓLUM

Aðstoð við að kortleggja möguleg rannsóknasvæði
Í janúar síðastliðinn hlaut rann
sóknarverkefnið ExGraze  
Áhrif langtíma beitarfriðunar 
á kolefnis upptöku og kolefni í 
gras lendisjarðvegi styrk úr Rann
sóknarsjóði til þriggja ára. 

Verkefnastjóri er Anna Guðrún 
Þórhallsdóttir, Háskólanum á 
Hólum, en samstarfsmenn eru m.a. 
Rene van der Wal, prófessor frá 
Landbúnaðarháskólanum í Svíþjóð, 
Richard Bardgett, prófessor frá 
Háskólanum í Manchester, og 
Áslaug Geirsdóttir, prófessor 
við Háskóla Íslands, auk annarra 
innlendra aðila.

Í verkefninu er ætlunin að mæla 
og bera saman kolefnisbúskap – þ.e.  
upptöku og uppsöfnun kolefnis í 
jarðvegi á beittu og óbeittu/friðuðu 

landi á 40 stöðum víða um land. 
Óbeitt, þ.e. afgirt friðuð hólf, er víða 
að finna um landið og fjöldi slíkra 
svæða henta vel í rannsóknina.  
Mörg þessara hólfa voru girt af frá 
beitilandi á sínum tíma til að þessi 
planta þar trjágróðri og á mörgum 
stöðum hefur beitin haldist utan 
girðingarinnar. Annars staðar hafa 
girðingar verið settar upp til að 
friða fyrir beit af öðrum ástæðum 
en svæðið umhverfis áfram með 
beit. Við höfum sérstakan áhuga 
á fá upplýsingar um öll hólf sem 
hafa þekkta friðunarsögu – þ.e. vitað 
um tímalengd friðunar og að hólfin 
hafi verið friðuð allan þann tíma en 
beitin haldist utan girðingarinnar. 
Heimamenn þekkja sitt land og er 
því leitað til bænda og landeigenda 

sem vita um slík svæði að senda 
okkur upplýsingar

Rannsóknaaðilar eru í samstarfi 
við RLM um öflun þessara 
upplýsinga. Á heimasíðu RML er 
eyðublað þar sem upplýsingum er 
komið á framfæri en einnig má hafa 
samband við ráðgjafa RML beint 
og koma upplýsingum á framfæri. 
Upplýsingum verður safnað saman í 
gagnagrunn og völd svæði heimsótt 
og skoðuð í sumar. Á næsta sumri 
hefjast síðan mælingar á þeim 
svæðum sem verða valin.

Við þurfum að fá upplýsingar um 
staðsetningu girðinganna, bæjarheiti 
og sveitarfélag/póstnúmer  ásamt 
tengiliði.  Þá þurfa að koma fram 
upplýsingar um aldur girðinganna 
– hvenær þær voru settar upp og, 

ef plantað hefur verið - hvort trjám 
hafi verið plantað í alla girðinguna 
eða hluti hennar einungis friðaður.  
Þar sem við erum að sækjast eftir 
samanburði sitt hvoru megin 
girðingar þá þarf að vera beit utan 
girðingarinnar og æskilegt að fá 
upplýsingar um hvort mismunandi 
beitt hólf (meiri beit eða minni) liggi 
að friðaða hólfinu. Þá væri gott að 
láta fylgja nálægð við veg og/eða 
aðgengi að rannsóknasvæðunum.

Ráðgjafarþjónusta landbún-
aðarins tekur við ábendingum um 
möguleg rannsóknasvæði.  Eyðublöð 
koma inn á heimasíðu RML á næstu 
dögum og má þar fylla út eyðublöðin 
og senda RML. Þá má einnig senda 
póst á. annagudrun@holar.is með 
sömu upplýsingum

Með góðum kveðjum,

Anna Guðrún Þórhallsdóttir, 
Háskólanum á Hólum
Sigtryggur Veigar Herbertsson, 
Rannsóknarmiðstöð 
landbúnaðarins

Upplýsingar sem óskað er eftir að 
fylgi með ábendingu:

Bæjarheiti og póstnúmer:
Tengiliður:
Aldur girðingar/friðunar:
Áætluð stærð girðingar:
Áætlaður hluti án trjáplantna:
Fjöldi mismunandi beittra 
hólfa sem liggja að friðaðri 
girðingu:
Aðgengi – fjarlægð frá vegi:

Graslendi, kolefni og loftslag – eru tengsl þar á milli?

Hólar í Hjaltadal.  Mynd / HKr.

Kýr á beit í Senfinental, Berner Oberland í Sviss – í yfir 1.000 m hæð.

Anna Guðrún Þórhallsdóttir.
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- 6” dælur með þrítengi
- Stillanlegar lengdir
- Að fullu galvaniseraðar

- 4,6 metrar
- 650mm skrúfa

STORTH- Haugdælur

STORTH- Haughrærur

SULKY - DX20 & DX20+
- Með upphækkun og loki
- Jaðarbúnaður í DX20+
- 1.500L

- Stærð tunnu 7m3

- Dekk, 15x22.5
- Aflþörf 80HÖ

HISPEC - Keðjudreifari

SULKY - X40 Econov GPS
- Með upphækkun og loki
- Quartz stjórntölva
- GPS búnaður
- Trappa
- 3D jaðarbúnaður með isobus
  tengimöguleika
- 3.200L- 3.200L

SULKY - Master P30 
loftsáðvél með HR160 

pinnatætara
- 3 metra
- 24 rása

BETRI NÝTING

MEIRI SPARNAÐUR

HUGUM AÐ HAUGNUM!

VORIÐ ER KOMIÐ!Hægt er að skrá auglýsingar og greiða með auðveldum hætti á bbl.is 
Verð: Textaauglýsing kr. 2.500 m. vsk (innan við 140 slög) og kr. 5.900 texti + mynd. 
Skilafrestur: Fyrir kl. 16.00 á þriðjudegi fyrir útgáfu. 

Sími: 563 0300  |  Netfang: augl@bondi.is  |  Veffang: www.bbl.is

SmáauglýsingarSmáauglýsingar

Cyltech tjakkalausnir  
er framsækið þjónustu

verkstæði sem býður upp  
á sérhæfða þjónustu er  

tengist viðgerðum og nýsmíði  
á glussa og lofttjökkum. 

Mikið magn vara hluta  
til á lager. 

Bjóðum einnig upp á  
almenna renni og stálsmíði.

Frekari upplýsingar á 
 Cyltech.is eða 895-2920

Bjóðum uppá sérsniðnar 
svampdýnur og bólstrun fyrir:

Tjaldvagninn    Fellihýsið    
Húsbílinn    Bátinn

Hjólhýsið    Sumarhúsið   
Heimilið o.m.fl!

Fljót og góð þjónusta
Svampur.is     Vagnhöfða 14 Reykjavík 

Símar 567 9550 og 858 0321

Flutningapallur 7.2.  
Burður 13.8. Krani 18 tm.

Uppl. í síma 788-8865

Kranabílsþjónusta EB

Ísskápur fyrir pallhús, fyrir 12 og 24 
volt ásamt gasi. Lítið notaður, selst 
ódýrt. Uppl. í síma 893-2761. 

Kranabíll í verktöku, á Norðurlandi. Öll 
almenn kranavinna og efnisflutningar 
vegna mannvirkjagerðar eða annað. 
Garðvinna, fjarlægja tré o.s.frv. 
Útvega fyllingarefni fyrir verktaka 
eða húsbyggjendur. Föst tímavinna 
eða verðtilboð í stök verk. Uppl. 
gefur Gummi Emils í síma 694-3540.

Óska eftir Ford F150, með bilaða 
vél eða skiptingu. Er að leita eftir 
heillegum bíl að öðru leyti. Uppl. í 
síma 869-1027.

Ertu með bíl sem er of góður til að 
henda, eða þarf smá ást en hefur 
ekki tíma? Er með hóp af krökkum 
sem eru með skrúfukvöld, þar eru 
þau að læra og brasast í bílum og 
fleiri tækjum. Heyrðu í mér og við 
finnum lausn, uppl. í síma 660-6707.

Til sölu þetta bjálkahús til flutnings, 
sem er staðsett á Skeiðum, 15. mín.
fyrir austan Selfoss. Undirstöður 
fylgja. Húsið er 25 fm + 7 fm 
yfirbyggð verönd. Eldhúsinnrétting, 
baðherb. Var byggt fyrir um 8 árum 
síðan í Kópavogi og flutt á vörubíl 
austur. Uppl. í síma 893-4609.

Hús 5x3 metrar auk áfastrar yfir-
byggðar verandar, full einangrað, 4 
stk. álgluggar opnanlegir. Húsið er 
tilbúið til flutnings, staðsett í Bisk-
upstungum. Uppl. í síma 842-4744.

Gröfuarmar á ámoksturstæki. Gröfu-
dýpt, 1,5 m eða 2,0 m. Færsla til 
beggja hliða. Allar festingar í boði. 
Vandaður búnaður frá Póllandi. 
Hákonar son ehf. Sími 892-4163 - 
hak@hak.is

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

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

Glussaknúnar vatnsdælur fyrir 
tankbíla og vinnuvélar. Sjálfsogandi  
dælur í mörgum stærðum sem dæla 
allt að 120 tonnum á klst. Einnig dæl-
ur með miklum þrýstingi, allt að 10 
bar. Hákonarson ehf, sími 892-4163, 
hak@hak.is, www.hak.is

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

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

Brettagafflar með Euro-festing-
um. Burðargeta 2.000 kg. Lengd á  
göfflum 120 cm. Rammi, gataður 
fyrir rúlluspjót. Til á lager. Einnig 
með glussafærslu. Hákonarson ehf. 
Sími 892-4163 - hak@hak.is

Backhoe fyrir dráttarvélar og hjóla-
skóflur. Margar stærðir. Gröfudýpt: 
1,3 - 4,2 metrar. Margar stærðir 
af skóflum og öðrum aukabúnaði. 
Hákonar son ehf. Sími 892-4163, 
hak@hak.is, www.hak.is

Glussadrifnar gólfhrærur. Vinnudýpt: 
1,9 m. Stærð á skrúfu: 48 cm. Rotor: 
12 kW. Glussaflæði: 75 L/mín. 20 m 
af glussaslöngum fylgja. Mesta hæð 
frá gólfi: 2 m. Burðarvirki: Heitgalf / 
SS stál. Hákonarson ehf. Sími 892-
4163. Netfang: hak@hak.is

Háþrýstiþvottadælur fyrir allan 
iðnað. Öflugar og vandaðar dælur 
á frábæru verði frá Comet, www.
comet-spa.com. Aflgjafar; rafmagn, 
Honda bensín, Yanmar dísil, aflúrtak 
á traktor. Heitt og kalt vatn, mikið 
vatnsflæði og þrýstingur allt að 500 
bar. Hákonarson ehf. Uppl. í síma 
892-4163, hak@hak.is, www.hak.is

Sjálfsogandi dælur úr sjóþolnum 
kopar eða ryðfríu stáli. Stærðir: 1“ , 
2“, 3“, 4“. Aflgjafar: Rafmagn, bensín 
/ dísil, glussi, traktor. Framleiðandi: 
GMP Ítalíu. Hákonarson ehf. Sími 
892-4163, hak@hak.is, www.hak.is
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TÆKI Á LAGER

INGERSOLL RAND

AUSA D150 AHG

AJ POWER

CAT EP25CN

Afhendist með handvirku hraðtengi
og þremur skóflum þar af ein
vökvastrekkjanleg, verðið kemur 
þægilega á óvart.

Rafgeymir 80 Volt 620 Ah 
með vatnsáfyllingarkerfi, 
Lyftihæð 4800 mm, 
Gámagengur, Hliðarfærsla á göfflum, 
Vigt í mælaborði, 
Dempari f. gálga, 
Strikfrí dekk, Sjálfvirk handbremsa, 
Mjög góð vinnuljós með auto on/off

7,5 kw loftpressa frá 
Ingersoll Rand, Mjög hljóðlát með 
sambyggðum þurrkara. 1006 ltr/
mínútu við 10 bara þrýsting. 
Loftkútur 270 ltr.

14 km hraði
4x4 
1.510 kg á þyngd

Eigum til á lager nokkrar 
AJ Power rafstöðvar. 
Frá 17 til 120 kW

CAT 301.8 NG

Fyrir frekari upplýsingar 
hafið samband.

S: 5905100
sala@klettur.is

230421_bændablaðið.indd   1230421_bændablaðið.indd   1 4/23/2021   1:22:14 PM4/23/2021   1:22:14 PM

Sjálfsogandi dælur frá Japan (Kos-
hin). Fyrir vatn, skolp, mjög óhreint 
vatn (trash). 2“ , 3“ , 4“. Orginal 
Honda vélar með smurolíuöryggi. 
Hákonarson ehf. Sími 892-4163, 
hak@hak.is, www.hak.is

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

Innihrærur fyrir haugkjallara. Raf-
drifnar (3 fasa) eða glussadrifnar. 
Vinnudýpt: 130 cm eða meira. Einnig 
hægt að fá hrærurnar glussadrifn-
ar með festingum fyrir gálga á lið-
léttingum. Hákonarson ehf. Uppl. í 
síma 892-4163, hak@hak.is / www.
hak.is

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

Lambheldu hliðgrindurnar. Þessar 
hliðgrindur hafa slegið í gegn um 
land allt. Lambheldar, léttar og auð-
veldar í uppsetningu. Breidd 4,20 m, 
hæð 1,10 m. Möskvastærð 10x15. 
Verð á grind kr. 26.900 stk. auk 
vsk. Ef keypt eru 2 til 4 stk., verð kr 
24.900 stk. auk vsk. Ef keyptar eru 
5 eða fleiri, verð kr. 19.900 stk. auk 
vsk. Til afhendingar á Hvolsvelli eða 
í Sundahöfn án aukakostnaðar, en 
sent hvert á land sem er. Pantanir 
og uppl. í símum 669-1336 og 899-
1776. Aurasel - Meira fyrir aurinn.

Þarft þú að steypa? Við seljum 
evrópskar steypuhrærivélar í sér-
flokki. Margar týpur, stórar sem litlar. 
Honda besínvélar, dísel Lombardini/
cohler vélar eða rafmagnsmótorar, 
framleiddar á Ítalíu. Stórar bens-
ínsteypuhrærivélar með 300 lítra 
mix-hæfni til á lager. Uppl. í síma 
858-4755 og á www.partis.is

Hjólkoppar til sölu, mikið úrval. Út-
sala á Toyota, Ford og VW. 2000 
kr. stk. Lítið við. Valdi koppasali, 
Hólmi v/ Suðurlandsveg, ofan við 
Rauðhóla. Opið 11-18. Uppl. í síma 
865-2717.

Taðkvíslar. Eigum 1,4 m með 
Euro-festingum. Sterk framleiðsla 
frá Póllandi. Þétt á milli beinna tinda. 
Hákonarson ehf. Sími 892-4163. 
hak@hak.is, www.hak.is

Faðmgreip fyrir stórar rúllur. Mesta 
opnun er 212 cm. Lyftir rúllum sem 
eru allt að 1.000 kg. Eigin þyngd: 190 
kg. Ásoðnar Euro-festingar og slöng-
ur með kúplingum fylgja. Vönduð 
og sterk smíð með þykkri dökkgrárri 
dufthúð (pólýhúð). Til á lager. Verð 
149.000 kr. +vsk. Hákonarson ehf. 
Hafið samband á hak@hak.is eða í 
síma 892-4163.

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

Kerra fyrir tvö mótorhjól eða fjór-
hjól. Heildarburður 750 kg. Kross-
viðsbotn. Nefhjól og ljósabúnaður. 
Rampur fylgir. Sturtanleg. Til á lag-
er. Hákonarson ehf. Sími 892-4163. 
hak@hak.is

Vélavit ehf. er nú umboðsaðili fyr-
ir HATZ díselvélar á Íslandi. Sala, 
varahlutir og viðgerðarþjónusta hjá 
okkur í Skeiðarási 3, Garðabæ. Uppl. 
í síma 527-2600.

Rafdrifnir EP brettatjakkar með öfl-
ugri LI – ION rafhlöðu, burðargeta 
1500 kg. EP gæði á góðu verði. G. 
Skaptason ehf. Uppl. í símum 893-
4334 og 481-1020, www.gson.is

Gámaheysi l 4,2 m B 2,3 H 42 hæð 
í krók 90 cm tilboð óskast. Uppl. hjá 
Selfossveitum á maggi@arborg.is

Leikandi léttar fjárgrindur. Liprar 
og léttar fjárgrindur. Krækt saman 
án aukahluta, Breidd 180 cm, hæð 
90 cm. Verð kr. 7.900 stk. auk vsk. 
Ef keyptar eru 10 grindur eða fleiri, 
verð kr. 6.900. Látið ekki lamb úr 
túni sleppa. Í fyrra seldist allt upp! 
Pantanir og upplýsingar í símum 
899-1776 og 899-669.

Til sölu 3 lóðir í Áshildarmýri á Skeið-
um. 1 klst. akstur frá Rvk. Eignarlóð-
ir. Lóðirnar standa allar sér. Á svæð-
inu er rafmagn, heitt og kalt vatn, 
ljósleiðari. Stærðir frá 8.000-11.400 
fm. Verð frá 3,8 - 5,4 m.kr. Uppl. í 
síma 893-4609.

Gose fjórhjól 2017, ekið 1290 km. 
Uppl. í síma 894-4928.

Kerra Lark VT 612TA 2 öxla, árgerð 
2020, ekinn 1 þ. km. Kerran er klædd 
að innan með góða burðargetu. 
Ásett verð kr 2.690.000.- Tilboð 
staðgreitt kr.2.390.000.- Rnr.107412. 
Uppl. í síma 892-4243.

Einfasa rafmótorar á lager og sér-
pöntun. Allt fyrir háþrýst vökvakerfi. 
Vökvatæki ehf. www.vokvataeki.is 
vt@vokvataeki.is og í síma 861-
4401.

Til sölu Mazda CX 5 árg. 2012, ekinn 
160 þús. Lítur ágætlega út að innan 
og utan. Verðhugmynd er 1.900 þús. 
en hlusta á öll tilboð. Uppl. í síma 
869-1027.

Þessi gullmoli er til sölu Ford Transit, 
árg. 2006, 6 manna, 137 hö. Aftur-
drifinn, tvöföldu að aftan. Gerið til-
boð. Uppl. í síma 858-7127.

Mazda 2, árg. 2014. Beinskiptur, 
bensín. Keyrður 108.800 km. Nýyfir
farinn. Mjög sparneytinn og lipur í 
akstri. Ný dekk fylgja. Verðhugmynd 
800.000 kr. en skoða öll tilboð. Uppl. 
í síma 698-2367.

Toyota Corolla Sedan, árg. 1992, 
skráður fornbíll, engin bifreiðagjöld, 
í góðu standi. Ekinn 240 þús. km. 
skoðun 2022, vetrardekk. Uppl. í 
síma 892-8678.

Bilxtra Atlas alhliða kerra með römp-
um, hönnuð til að flytja ökutæki og 
ýmsar vörur. M: 4m x 2,1m, DMC: 
3500kg. Uppl. í síma 837-7750, 
www.bilxtra.is

Bilxtra BD7530UT, DMC: 750 kg, In.
mál: 304 x 150 x 35 cm. Eigin. þ: 290 
kg, 13"dekk. Verð: 385.000. Uppl. í 
síma 837-7750. www.bilxtra.is

Bilxtra B1430HT, sterkbyggð, opnan-
legir hlerar. DMC:1400 kg, In.mál: 
304 x 150 x 35 cm, 560.000 m/VSK 
og skráningu. Uppl. í síma 837-7750.

Bilxtra BD7527YU, DMC: 750 kg, 
In.mál: 262x132x35cm, 13"dekk, 
Verð: 285.000. Uppl. í síma 837-
7750. www.bilxtra.is

Bilxtra BD7530YU, DMC: 750 kg, 
In.mál: 304x150x35cm, 13"dekk, 
Verð: 330.000. Uppl. í síma 837-
7750. www.bilxtra.is

Strandveiðibátur til sölu með haffæri. 
Klár beint á strandveiðarnar. Ný vél 
er í bátnum og allt tipp topp. Uppl. í 
síma 894-9130.
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Erum með sérhönnuð lúsmýsnet  
fyrir glugga í metratali og ýmsar  
aðrar vörur gegn lúsmý. Lítið á 
úrvalið á postverslun.is Sendum 
samdægurs um allt land.

Ruddasláttuvél Þessari ruddasláttu-
vél er hægt að beita á ýmsa vegu. 
Sláttubreidd 235cm, sterkbyggðir 
armar, 826kg, rpm 540, aflþörf 60-
95hp, fyrir tvívirkt glussakerfi, 24 
stórir hnífar, 5 reimar. Getur sleg-
ið 90° upp og 65° niður. 10 auka 
hnífar og reimasett fylgir með. Verð 
550.000 + vsk. Uppl. gefur Jón 
Bjarni í síma 824-6121 eða á jon-
bjarni@skogarberg.is.

Lagerlosun snjókeðjur. Hvellur býður 
20% af öllum traktors- og bílakeðjum 
fram til 20. maí nk. Gott úrval og 
frábært verð! Sjá á https://hvellur.is 
Hvellur - G. Tómasson ehf. Smiðju-
vegi 30, 200 Kópavogi, sími 577-
6400, hvellur@hvellur.com.

Vegristar 4 x 2,5 m verð 317.500 
+ vsk. Bera alla venjulega umferð 
í heimreiðum, traktora, fulllestaða 
vörubíla. Flytjum á staðinn fyrir 
hagstætt verð, sama verð og fyrri ár. 
Gönguhlið, veghlið í ýmsum stærð-
um og gerðum. Facebook: Sæblær 
ehf, uppl. í símum 899-2202 og 862-
1909.

Framlengingargafflar í nokkrum 
stærðum, lyfta fyrirferðarmiklum 
og löngum hlutum (2 í pakka). Verð 
frá 65.000. Uppl. í síma 837-7750, 
info@bilxtra.is

Bílalyftur, tveggja pósta bílalyfta 
4,0 tn. rafm.læsingar. Verð 598.000 
m.vsk. Brimco ehf. Efribraut 6, Mos-
fellsbæ. Uppl. í síma 894-5111. Opið 
frá kl. 13.00-16.30 www.brimco.is

Álbrautir fyrir kerruna. Parið frá 400 
kg í burðargetu og allt að 4.060 kg. 
Ýmsar lengdir. Parið frá kr. 19.900 
m.vsk. Sendum um land allt. Brimco 
ehf. Efribraut 6, Mosfellsbæ. Uppl. 
í síma 894-5111, opið frá kl. 13.00-
16.30 -www.brimco.is

Til sölu MAN H41 vörubíll, árgerð 
2004. Bíllinn er keyrður 345.000 km 
og sjálfskiptur. Það eru ný dekk á 
bílnum. Eigin þyngd er 13.000 kg 
og hefur verið i góðu viðhaldi. Uppl. 
í símum 892-0043 og 866-6542. 
Ásett verð er 4.900.000 kr. + vsk.

Scania 420, árg. '06, ek. 250.000, 
8x4. Verð 4.5 m + vsk. Uppl. í síma 
894-8620.

Man 37 414, árg. '00. Krani 19 tm 
fjarst. Verð 3.5 m + vsk. Uppl. í síma 
894-8620.

Scania 560, árg. 2013, ek 320.000, 
8x4. Verð 10 m+ vsk. Uppl. í síma 
894-8620.

Verdo gæðaspónakögglar í 15 kg 
pokum. Frábær undirburður fyrir 
hross. Brettaafsláttur og brettið keyrt 
frítt heim á höfuðborgarsvæðinu. 
Brimco ehf. Sími 894-5111 - www.
brimco.is Opið frá kl. 13.00-16.30.

Hestakerrur tveggja og þriggja 
hesta, ríkulegur útbúnaður. Frá kr. 
1.345.000 m.vsk. Gæðakerrur – 
Góð reynsla. Brimco ehf. Efribraut 
6, Mosfellsbæ. Sími 894-5111. Opið 
kl. 13.00-16.30 - www.brimco.is

Kurlarar fyrir traktora í úrvali sem 
taka allt að 25 cm svera boli. Einnig 
öflugir kurlarar með bensínmótor. 
Verð frá kr. 175.000 + vsk. www.
hardskafi.is - uppl. í síma 896-5486.

Hnífatætari 230 cm kr. 545.000 
+ vsk., 250 cm kr. 795.000 + vsk. 
Skoðaðu úrvalið á www.hardskafi.
is - uppl. í síma 896-5486.

Kerrur á einum og tveimur öxlum 
á lager, með og án bremsa. Ýmsar 
útfærslur, breiddir og lengdir. Einnig 
gott úrval af tveggja og þriggja hesta 
kerrum. Gæðakerrur – Góð reynsla. 
Brimco ehf. Efribraut 6, Mosfellsbæ. 
Sími 894-5111. Opið kl. 13.00-16.30 
- www.brimco.is

Seljum vara- og aukahluti í flestar 
gerðir af kerrum. Sendum um land 
allt. Brimco ehf. Sími 894-5111. Opið 
frá kl. 13.00-16.30 - www.brimco.is

Magnaðir gafflar í hirðinguna og 
önnur störf. Álskaft og plastgreiða, 
nær óbrjótanleg. Þyngd 900 gr. Verð 
9.500 kr. m.vsk. Sendum um land 
allt. Brimco ehf. Efribraut 6, Mos-
fellsbæ. Sími 894-5111. Opið frá kl. 
13.00-16.30.

Tökum að okkur hinar ýmsu viðgerð-
ir á kerrum, hestakerrum sem og 
öðrum kerrum. Förum með þær í 
aðalskoðun. Pantið tíma. Brimco ehf. 
Efribraut 6, Mosfellsbæ. Sími 894-
5111. Opið kl. 13.00-16.30 - www.
brimco.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, Mosfellsbæ. S. 894-
5111. Opið frá kl. 13.00-16.30 - www.
brimco.is

Maschio ruddasláttuvél 2,57 mt. fyrir 
fram- eða afturbeisli. 80-110 hö. kr. 
1.285,000- uppl. í símum 587-6065 
og 892-0016.

Áburðardreifari fyrir fjórhjól kr. 
59.520 með vsk. Einnig erum við 
með sláttuvélar í úrvali, staurabora, 
tindaherfi og slóðadraga fyrir fjór-
hjólið. www.hardskafi.is - uppl. í síma 
896-5486.

Hyundai hjólaskófla, 10 tonn. Notuð 
2000 vst. Verð 9.5 m +vsk. Uppl. í 
síma 894-8620.

Hyundai 5,8 tonna hjólagrafa árg. 
2016, 1350 vst. Verð 6.9 m + vsk. 
Uppl. í síma 894-8620.

Maschio C 280 hnífatætari fyrir 
85-130 hö. 4ra-hraða 2,85 mt. Kr. 
1.426.000- m. vsk. Uppl. í símum 
587-6065 og 892-0016.

Reck Jaguar Jumbo turbo 600 haug-
hræra með lið fyrir 100-200 hö. Kr. 
1.087.000,- með vsk. Uppl. í símum 
587-6065 og 892-0016.

Til sölu Volvo XC70. Árg. 2006. 
Keyrður 375.000. Sjálfsk/Dísel/AWD. 
Strokkar: 5/Hestöfl: 136,0/Slagrými: 
2.401cc. Nagladekk fylgja, bíllinn er 
skoðaður og honum hefur verið mjög 
vel við haldið. Verð: 1,2 m. Engin 
skipti. Uppl. í síma 821-7570.

Nánari upplýsingar gefur:

Grétar Hrafn Harðarson
S: 892-1480 

Nf: gretarhrafn@simnet.is
MEIRA FÓÐUR, LYSTUGRA FÓÐUR

Nánari upplýsingar gefur:
Grétar Hrafn Harðarson

Sími 892-1480
Nf: gretarhrafn@simnet.is

Silostop Max stæðuplast er sterkt, einfalt og þunnt og með einstaka súrefnisheldni.
www.silostop.com/uk/ 

Nánari upplýsingar gefur:
Grétar Hrafn Harðarson

Sími 892-1480
Nf: gretarhrafn@simnet.is

GRÆNU VELFERÐARGÓLFINGRÆNU VELFERÐARGÓLFIN

www.comfortslatmat.com

Nánari upplýsingar gefur:

Grétar Hrafn Harðarson
S: 892-1480 

Nf: gretarhrafn@simnet.is
MEIRA FÓÐUR, LYSTUGRA FÓÐUR

Nánari upplýsingar gefur:
Grétar Hrafn Harðarson

Sími 892-1480
Nf: gretarhrafn@simnet.is

Silostop Max stæðuplast er sterkt, einfalt og þunnt og með einstaka súrefnisheldni.
www.silostop.com/uk/ 

Nánari upplýsingar gefur:
Grétar Hrafn Harðarson

Sími 892-1480
Nf: gretarhrafn@simnet.is

GRÆNU VELFERÐARGÓLFINGRÆNU VELFERÐARGÓLFIN

www.comfortslatmat.com

Lely Center Ísland

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

STARTARAR
gerðir dráttarvéla

BændaBændablaðiðblaðið  
Smáauglýsingar 56-30-300Smáauglýsingar 56-30-300  
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Smáauglýsinga-
síminn er:

563 0300

www.bbl.is

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

Sisu plöntustafir ýmsar stærðir. Verð 
frá kr. 22.800,- m. vsk. Einnig bakka-
belti, haldarar og pokar á lager. Uppl. 
í símum 587-6065 og 892-0016.

JAK 200 E vökvatréklippur fyrir 
minigröfur 2 - 4 tonn. 160 kg. kr. 
994.000,- með vsk. Uppl. í símum 
587-6065 og 892-0016.

Kronos 1.700M keðjusláttuvél fyrir 
vegkanta, hljóðmanir ofl., ekki við-
kvæm fyrir steinum. Uppl. í símum 
587-6065 og 892-0016.

BX122R trjákurlari með vökvamötun 
tekur allt að 30 cm boli, fyrir 90 -160 
hö. 995 kg. Uppl. í símum 587-6065 
og 892-0016.

Krömer 3,2T 2-pósta bílalyfta fyr-
ir 220 V. asymmetric armar Kr. 
376.000,- m. vsk. Uppl. í símum 
587-6065 og 892-0016.

Stubbastandar - Stubbahólkar. Bæði 
frístandandi og veggfestir. Uppl. á 
netfangið stubbastandur@gmail.
com og í síma 842-2535. Sendi frítt 
um allt land.

Gestahús. 15 fermetrar í grunnflöt 
3x5m. Klætt með lerki að utan og 
búið að ulla og setja rakavarnarlag. 
Grind er á stálbitum og tilbúið til 
flutnings. Mjög vandað og flott hús. 
Uppl. í síma 698-0140, Maggi eða í 
síma 699-3124, Sigmundur.

Gleði, Gleði, Gleði. Gleðilegt sum-
ar! XM

WB680P nýleg ítölsk jafnvægisstill-
ingavél til sölu. Einnig notaðar um-
felgunarvélar. Uppl. á kaldasel@
islandia.is og í síma 820-1071.

Iseki sláttutraktorar vinna verkið 
hratt og örugglega. Kraftmikil dísel-
vél og upp í 600 lítra tankur fyrir 
nýslegna töðuna. Hagstætt verð og 
góð þjónusta. HÁ Verslun, Víkur-
hvarfi 4, Kópavogi. Uppl. í símum 
588-0028 og 897-3650. Netfang: 
haverslun@haverslun.is. Við erum 
líka á Facebook!

Ferguson 165, 'árg. 75, 58.3hp. Í 
góðu standi miðað við aldur. Verð 
650.000. Uppl. í síma 611-5985.

Til sölu hitablásarar, álbitar og 
Liberkrani. Tilboð óskast. Uppl. í 
síma 892-2221.

HÁ Verslun ehf. er nýr dreifingaraðili 
fyrir Husqvarna á Íslandi. HÁ Verslun 
ehf., Víkurhvarfi 4, 203 Kópavogi. 
Uppl. í símum 588-0028 og 897-
3650 Netfang: haverslun@haversl-
un.is - Við erum líka á Facebook!

Stjörnugarðar leita

að starfsfólki

Sérfræðingar í

hellulögnum og öllum

lóðarfrágangi

Við erum byrjuð að undirbúa sumarið og viljum

því bæta við okkur fólki en það vantar að

fylla í eftirfarandi stöður: 

Verkstjóri

Vélastjórnandi

Verkstæðismaður

Viðkomandi þarf að hafa góða reynslu af

verkstjórn og vinna vel í hóp sem og sjálfstætt

Nauðsynlegt að hafa vinnuvélaréttindi

Sveins/meistararéttindi í vélvirkjun kostur

Umsóknir sendist á Þóri

Þórisson á netfangið

thorir@stjornugardar.is

Til sölu
Sturlungabækurnar. Brennan á 
Flugumýri og Bardaginn á Örlygs-
stöðum. Gott (sér)kennsluefni. 
Vinnuhefti frí. Uppl. og pantanir 
í síma 899-1509 og á espolin@
espolin.is

Eðalbíll til sölu. Volvo S-40, árg. 
'98, á götuna nóv. '97, 1600 vél, 
ssk., ekinn 187.000. Tveir eigend-
ur. Ný tímareim ágúst '19, ekinn 
20.000 síðan. Nýtt púst ágúst 
'20, demparar aftan jan. '21. Allt 
í bremsum endurnýjað á síðustu 
tveimur árum. Uppl. í síma 899-
3630.

Til sölu tjaldvagn Cambi Camp vel 
viðhaldið, í góðu lagi. Selst ódýrt. 
Uppl. í síma 894-9100.

Til sölu gamli gráni, árg.́ 53, með 
sláttuvél og ámoksturstækjum. 
Einnig lítill sláttutraktor og lítil raf-
stöð. Uppl. í síma 867-8115.

Original Land Crusier 150, felgur 
(17”) með þrýstiskynjurum til sölu. 
Hálfslitin naglalaus vetrardekk eru á 
felgunum. Verðhugmynd 85.000 kr. 
Uppl. í síma 898-9826, á Akureyri.

Til sölu 16kw Fujitsu varmadæla, 
loft í vatn, árgerð 2015. Einnig 
notaðir rafmagnsþilofnar og hita-
túpur. Uppl. í símum 478-1550 og 
896-6412. Ásmundur Gíslason 
Árnanesi.

Til sölu bækurnar Eylenda I og II, 
kr. 75.000. Einnig keramikofn kr. 
150.000. Uppl. í síma 691-8144.

Til sölu 20 feta gámur einangrað-
ur að innan með rafmagnstöflu og 
gönguhurð. Staðsettur í Kópavogi. 
Verð kr. 300.000. Uppl. gefur Eiríkur 
í síma 822-0830.

Til sölu. Fjögur góð sumardekk 18 " 
undan Subaru XV 2019. Uppl. í síma 
898-5449.

Óska eftir
Kaupi vínylplötur og alls kyns tónlist 
og tónlistartengt efni. Geri tilboð í 
söfn. Uppl. gefur Óli í síma 822-3710 
eða á olisigur@gmail.com

Óska eftir stokkabelti til kaups. Bæði 
víravirkis og steypt stokkabelti kemur 
til greina. Uppl. í síma 698-4002, 
sigrunlar@gmail.com

Óska eftir góðum traktor, 100 hest-
öfl + með ámoksturstækjum. Verð 
allt að 3,5 m. Vantar einnig góðan 
sturtuvagn. Uppl. í síma 776-3929.

Vil taka á leigu eldra hús í dreifbýli, í 
þjónustufæri við Selfoss. Með hugs-
anleg kaup í huga að ári. Toppleigj-
andi. Uppl. í síma 777-5651.

Óska eftir traktor, Fiat af gerðinni 
70-90 eða 80-90. Kostur ef hún 
væri með ámoksturstækjum, ekki 
nauðsyn. Þarf að vera gangfær, en 
útlit skiptir ekki máli. Uppl. á net-
fangið gunnarbjarni123@gmail.com

Óska eftir 4x4 dráttarvél með 
ámoksturstækjum, 60-80 hp. Hafið 
samband í síma 865-1379.

Óska eftir 10-13 tonna beltagröfu. 
Uppl. í síma 896-7930.

Atvinna
Stúlka, 28 ára frá Rússlandi, óskar 
eftir að komast á sveitaheimili á 
Suðurlandi. Talar mjög góða ensku 
og skilur íslensku nokkuð vel. Hún 
hefur reynslu af hestum og myndi 
gjarnan vilja vera á heimili þar sem 
eru hestar. Uppl. gefur Hreinn í síma 
893-8667.

Girðingavinna á Norðurlandi vestra. 
Starfsmaður óskast í girðingavinnu 
í sumar, reynsla æskileg, fæði og 
húsnæði á staðnum. Uppl. í síma 
868-6558.

Óska eftir vinnu í sveit. Mjög áhuga-
samur um landbúnað sem og vélar. 
Verð 17 ára í júní. Hef unnið í sveit 
áður. Hægt er að hafa samband 
við mig í síma 899-6240, Kristján 
Bjarni.

Daniel Torres frá Spáni óskar eftir 
vinnu á Íslandi. Hann hefur reynslu 
af störfum á veitingastöðum og hót-
elum. Daniel er með bílpróf og góða 
tölvukunnáttu. Uppl. á netfangið bar-
andi.madrid@gmail.com eða í síma 
00 34 647 452199
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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
Lely Center Ísland

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

HAUGSUGU-
DÆLUR

6,500 - 9,500
11,000 - 13,500 lítra

HAUGSUGUHLUTIR
VARAHLUTIR

LÚSMÝ, LÚSMÝ
LÚSMÝ
www.ölfus.is

Upplýsingar í síma 895-9801

Austurvegi 69  //   800 Selfoss  //   480 0080  //   buvelar@buvelar.is //  www.buvelar.is

•	 Dyna	4	skipting:	16	+	16	
Rafskiptur	með	4	gírum	og	4	milligírum	
Vökvavendigír

•	 4	strokkar	115	hestöfl

•	 Ámoksurstæki	með	vökvadempun,	3ja	sviði,		
Euro-SMS	ramma	og	innbyggðum	stjórntækjum

•	 100	lítra	vökvadæling

•	 3	vökvasneiðar	(3x2)

•	 Vökvavagnbremsuloki	(1+2)

•	 Lyftukrókur	með	vökvaútskoti

•	 3.	hraða	aflúrtak,	540-540E-1000

•	 Frambretti,	sveigjanleiki	í	beygju

•	 Dekk	540/65R34	og	440/65R24

•	 Húsfjöðrun

•	 Loftkæling

•	 Stillanlegt	loftpúðasæti

•	 Farþegasæti	m/öryggisbelti

•	 Útvarp	m/CD,	MP3,	USB	og		Bluetooth

•	 Visio	glerþak	fremst	á	ökumannshúsi

•	 2	vinnuljós	framan	og	2	aftan

•	 Vinnublikkljós

Verð með ámoksturstækjum kr.

12.490.000
án vsk.
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Búnaður:

Jarðir
Óskum eftir bújörð í rekstri til leigu 
eða til kaups, sauðfjárbú eða bland-
að bú koma til greina. Uppl. á saud-
naut@gmail.com

Óskum eftir eignarlóð eða jarðar-
parti til skógræktar á Vesturlandi 
eða Suðurlandi, að minnsta kosti 
1 ha að stærð. Mögulegt þarf að 
vera að koma þangað hjólhýsi og 
byggja sumarhús seinna meir. 
Uppl. má gjarnan senda á netfang-
ið magneagunn@gmail.com eða 
hafa samband í símum 848-8878 
og 844-4317.

Leiga
Iðnaðarhúsnæði óskast, verður að 
vera upphitað og ákjósanleg stærð 
100 - 250 fermetra. Staðsetning innan 
við 40 km frá höfuðborgarsvæðinu. 
Hugsanleg fyrirframgreiðsla fyrir rétt 
hús. Vinsamlega hafið samband í 
síma 899-7683.

Vantar land til leigu eða kaups , 2 - 5 
ha til matjurtaræktunar á Suðurlandi. 
Uppl. í síma 898-3180, Kjartan.

Spádómar
Símaspá 908-6116. Ástir -fjármál 
-heilsa.

Til leigu
Bjart og gott herbergi til leigu í Ár-
bæjarhverfi og til leigu herbergi í 
101. Uppl. í síma 866-4754.

Þjónusta
Tek að mér viðgerðir á flestum 
tegundum sjálfskiptinga. Hafið sam-
band í síma 663-9589 til að fá uppl. 
og tilboð. HP transmission, Akur-
eyri. Netfang: einar.g9@gmail.com, 
Einar G.

Bjóðum bændum gistingu á Hótel 
Laxnesi, Mosfellsbæ á góðu verði. 
hotellaxnes@hotellaxnes.is – Uppl. 
í síma 566-8822.

www.bbl.is

Í höfuðstað Norðurlands huga menn að þrifum gatna:

Afkastamikill götusópur 
gegn svifryksmengun
Nýr og afkastamikill götusóp-
ur hefur verið tekin í notkun á 
Akureyri en honum er ætlað að 
vinna gegn svifryksmengun í 
bænum.

Götusópurinn, sem er af gerðinni 
Schmidt 660, er fyrsta flokks tæki, 
vel búinn með góðum tromlukústi, 
sjö rúmmetra safnkassa og getur 
tekið vatn inn á sig. Hliðarsópur er 
stillanlegur og getur sópað alveg upp 
að kanti sem er mikill kostur. Þá er 
sogkraftur tækisins óvenjumikill.

Sópurinn á metanbíl

Sópurinn er á metanbíl í samræmi 
við umhverfis- og samgöngustefnu 
bæjarins. Með þessu tæki er hægt 
að hreinsa göturnar á skilvirkan og 
vandaðan hátt og stuðla þannig að 
fallegra umhverfi og hreinna lofti.

Fjárfestingin er liður í aðgerðum 
Akureyrarbæjar til að stemma stigu 
við svifryksmengun sem mælist 

reglulega of mikil. Rík áhersla er 
lögð á þetta verkefni um þessar 
mundir og er meðal annars unnið 
að greiningu á efnasamsetningu og 
uppruna svifryks á Akureyri.

Vonir standa til að með samhentu 
átaki bæjarins við að hreinsa betur 
göturnar og íbúa við að draga úr 
bílaumferð og notkun nagladekkja 
megi ná góðum árangri í baráttunni 
við svifrykið.

Hafist handa við vorverkin

Götusópurinn var boðinn út síðasta 
vor og er keyptur af fyrirtækinu 
Aflvélum ehf. fyrir 40 milljónir 
króna. Hann kom til landsins á 
dögunum og er nú kominn á götur 
Akureyrar þar sem hann verður við 
stífa vinnu á næstunni. Vorverkin eru 
enda að hefjast og einn liður í því er 
að hreinsa bæinn og koma honum í 
sumarbúninginn. Þetta kemur fram 
á vefsíðu Akureyrarbæjar.  /MÞÞ

Nýr götusópur í baráttu við svifryk. Frá afhendingu hans, Friðrik Ingi 
Friðriksson forstjóri Aflvéla og  Andri Teitsson formaður Umhverfis 
og mannvirkjaráðs Akureyrarbæjar. 
Mynd / Akureyrarbær
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GÆÐI I STYRKUR I ENDING

“Kúskerpi ehf. í Skagafirði hefur átt fimm McHale vélar frá árinu 2011 og núna 
eigum við þrjár vélar sem að við notum í verktöku og heima við. Við bræður á 

Kúskerpi erum sérlega ánægðir með að vélarnar eru áreiðanlegar, 
afkastamiklar og endingargóðar.”

Nýtt á Íslandi! 

F3100 - Sláttuvél R68-78 - Rakstrarvél R3100 - Sláttuvél

FUSION 3 PLUS FUSION 3 FUSION VARIO

Halldór og Sigurður Einarssynir, Kúskerpi ehf. í Skagafirði


