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Umhverfisráðuneytið:

Landgræðslu- og
landsáætlun

Anna Lóa Sverrisdóttir og Ronja Sif Björk með lambadrottningar í Reykhúsum við Kristnes í Eyjafjarðarsveit. Þess má til gamans geta að þær Anna og
Ronja eru barnabörn Önnu Guðmundsdóttur og Páls Ingvarssonar, bónda í Reykhúsum. Anna Lóa (í rauða jakkanum) var nýfermd þegar myndin var tekin,
en hún fermdist í Akureyrarkirkju síðastliðinn laugardag. 
Mynd / Margrét Þóra Þórsdóttir

Drög að landgræðsluáætlun og
landsáætlun í skógrækt eru nú
til kynningar á vefsíðum Land
græðslunnar og Skógræktarinnar.
Vinna við áætlanirnar tvær er í
samræmi við lög um landgræðslu
og lög um skóga og skógrækt.
Meginmarkmið landgræðsluáætlunar lúta að vernd og endurheimt vistkerfa, vernd kolefnisríks jarðvegs, samdrætti í losun
gróðurhúsalofttegunda frá landi
og bindingu kolefnis í jarðvegi og
gróðri samhliða því að efla líffræðilega fjölbreytni. Jafnframt er fjallað
um hvernig má auka þanþol og viðnámsþrótt vistkerfa og nýta land á
sjálfbæran hátt, í takt við vistgetu
þess.
Landsáætlun í skógrækt fjallar
um málaflokkinn skógrækt, sem
heyrir undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Skógræktin er sú ríkisstofnun sem fæst við málaflokkinn.
Heildstæð stefna á þeim forsendum
sem hér gilda hefur ekki áður verið
unnin. Lokaafurð er heildarstefna í
skógrækt á Íslandi til næstu 10 ára.
Drögin eru kynnt í sex vikur
ásamt umhverfismati. Óskað er
eftir umsögnum um drögin og er
umsagnarfrestur til og með 14.
júní.
/VH

Kuldatíð setur mark sitt á
sauðburðinn norðan heiða
– Engin skelfing en lítið sprettur í kuldanum, segir Sigurgeir Hreinsson, framkvæmdastjóri Búnaðarsambands Eyjafjarðar
Sauðburður er víðast hvar
kominn í gang og gengur eftir
atvikum vel, að því er Sigurgeir
Hreinsson, framkvæmdastjóri
Búnaðarsambands Eyjafjarðar,
segir. Mikil kuldatíð hefur sett
mark sitt á liðna daga norðan
heiða og ekki útlit fyrir miklar
breytingar þar á samkvæmt
langtímaveðurspám.
„Þetta er óþægilegt og krefst
meiri vinnu af bændum þegar tíðin
er ekki sérlega heppileg til að setja
út lambfé. Það sem bjargar hér um
slóðir er að vindur er ekki mikill og
lítil bleyta, en það er skítakuldi og
engin beit. Það sprettur ekki neitt.
Enn þá er þetta þó engin skelfing,“
segir Sigurgeir.

umfangsmikið hér og hvar í Eyjafirði
í fyrravor og uppskera af þeim sökum
verið fremur slök á þeim bæjum þar
sem kal var mest. Vitað væri að
einhverjir bændur væru orðnir tæpir
en aðrir væru aflögufærir með hey.
„Það hefur verið óvenjumikið um
það nú í vor að bændur eru að miðla
heyi sín á milli,“ segir Sigurgeir.
Kuldaleg vor eru ekki ný af
nálinni, upp á þau er boðið reglulega
í tímans rás, „en þau hafa alltaf
ákveðna erfiðleika í för með sér og
eins veldur tíðarfar af þessu tagi
meiri kostnaði fyrir bændur sem
þurfa þá að gefa meira kjarnfóður,
svo dæmi sé tekið,“ segir hann.

Óvenjumikið verið að
miðla heyi á milli bæja

„Maður vonast alltaf eftir snjólausum
maí, en það er ekki á allt kosið,“ segir
Bjarney Guðbjörnsdóttir, bóndi á
Halldórsstöðum í Eyjafjarðarsveit.

Hann segir að kal hafi verið nokkuð

Vonast alltaf eftir snjólausum maí

Kindurnar á Halldórsstöðum í Eyjafjarðarsveit urðu að sætta sig við snjókomu og alhvíta jörð um síðustu helgi. Þær
kvörtuðu þó ekki enda vel hugsað um að gefa þeim heytuggu þar sem litla beit var að hafa. Mynd / Bjarney Guðbjörnsdóttir

Þar er stórt sauðfjárbú, um 730
fullorðnar kindur og er sauðburður
í fullum gangi. Fé er hleypt út jöfnum
höndum svo ekki þrengist um of í
húsunum.
Ábúendur á Halldórsstöðum
hoppuðu ekki beint hæð sína í
loft upp þegar þeir voru að drekka

miðdegiskaffið á sunnudaginn var,
það var byrjað að snjóa.
„Það er auðvitað alveg
bölvanlegt,“ segir Bjarney.
Töluverður snjór var yfir öllu fremst
í Eyjafirði en á mánudag var hitinn
að þokast upp og líklegt að snjó tæki
fljótlega upp.

Bjarney segir að snjórinn hafi
náð lömbum upp að hnjám og þau
minnstu verið vel á kafi þegar veðrið
var hvað leiðinlegast, en þau gátu
komist í gott skjól.
„Við vonum að þau þoli þetta, en
það er alltaf leiðinlegt þegar snjóar í
miðjum sauðburði,“ segir hún. /MÞÞ
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Aðalfundur framleiðenda í lífrænum búskap og fullvinnslu afurða:

Skorað á stjórnvöld að hefja
strax vinnu við aðgerðaráætlun
vegna lífrænnar ræktunar
– Samþykkt aðild að Bændasamtökum Íslands í breyttri mynd

Mynd / HKr.

Ingvi Stefánsson, formaður Félags svínabænda. 

Svínabændur sameinast
Bændasamtökum Íslands

– Vilja stóraukna akuryrkju til að treysta fæðuöryggið
Félag svínabænda hélt aðalfund sinn
með fjarfundarbúnaði 30. apríl. Var
samþykkt samhljóða að sameinast
Bændasamtökum Íslands í nýju
félagskerfi bænda. Þá var samþykkt
ályktun um að hvetja stjórnvöld til
að stórauka fjármagn til innlendrar
akuryrkju á næstu árum, í samstarfi
við Landbúnaðarháskóla Íslands
(LbhÍ) og Bændasamtök Íslands.
Ingvi Stefánsson, á Teigi í Eyjafirði,
verður áfram formaður félagsins og
með honum í stjórn þeir Geir Gunnar
Geirsson frá Stjörnugrís og Sveinn
Jónsson frá Síld og fisk.
Treysta fæðuöryggi landsins
Í ályktuninni kemur fram að með því
að stórauka fjármagn til akuryrkju
megi treysta fæðuöryggi landsins.
„Svínabændur bæði geta og vilja
gegna lykilhlutverki í þeirri sókn
sem nauðsynlegt er að eigi sér stað
til að stuðla að auknu fæðuöryggi á
Íslandi,“ segir í ályktuninni.
Í greinargerð með ályktuninni
er vitnað til orða Kristjáns Þórs
Júlíussonar landbúnaðarráðherra
vegna útgáfu skýrslu LbhÍ um
fæðuöryggi, frá því í febrúar síðastliðnum, en skýrslan var unnin
að beiðni atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins. „Um leið sýnir
skýrslan fram á mikilvægi þess að
móta stefnu um hvernig tryggja
megi fæðuöryggi þjóðarinnar. Með
slíkri stefnu þarf að setja markmið
um getu innlendrar matvælaframleiðslu til að takast á við skyndilegar
breytingar á aðgengi að innfluttri
matvöru og aðföngum til að tryggja
fæðuöryggi þjóðarinnar,“ sagði
Kristján Þór.
„Félag svínabænda tekur heils

hugar undir þessi orð ráðherra.
Einnig hafa stjórnvöld gefið það út að
Ísland stefnir að kolefnishlutleysi árið
2040 og frumvarp sem lögfestir þau
markmið liggja fyrir Alþingi. Innlend
akuryrkja getur átt þar hlutverk sé rétt
haldið á málum.
Það er þó ljóst að íslensk akuryrkja þarf aukinn stuðning til að
geta vaxið og dafnað á næstu árum.
Helsta ástæðan fyrir því að innflutt
korn er ódýrara en íslenskt er að
stuðningur við framleiðslu korns
er meiri á flatareiningu lands í
löndum Evrópusambandsins og að
uppskera þar er víðast hvar meiri
en á Íslandi. Í því samhengi má
nefna að allur landbúnaður innan
ESB sem er stundaður norðan 62°
breiddargráðu er skilgreindur sem
landbúnaður stundaður á svæðum
með náttúrulegar takmarkanir. Þessi
svæði njóta aukins stuðnings. Því
er þörf á viðvarandi kynbótastarfi
hér á sviði nytjaplantna til þess að
brúa uppskerubilið svo að íslensk
akuryrkja verði samkeppnishæfari.
Þegar akuryrkja hefur náð ákveðinni
stærð dregur úr þörf á stuðningi þar
sem að stærðarhagkvæmni í þessum
geira er mikil. Því þarf framsækna
aðgerðaráætlun sem kemur innlendri akuryrkju á þann stað,“ segir
í greinargerð Félags svínabænda.
Félagi svínabænda ekki slitið
Að sögn Ingva verður Félagi
svínabænda ekki slitið en starfsemi
samtakanna færist undir Bændasamtök
Íslands. Sjóðir og eignir Félags
svínabænda verða áfram á kennitölu
þess og stjórnin, sem jafnframt er
stjórn búgreinadeildarinnar, hefur
umsjón með þeim. 
/smh
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Aðalfundur VOR (félags bænda
í lífrænum búskap og fullvinnslu
afurða) hélt aðalfund sinn 15. apríl.
Var samþykkt að VOR myndi eiga
aðild að Bændasamtökum Íslands
í þeirri breyttu mynd af félagskerfi
sem samþykkt var á Búnaðarþingi
í mars. Á fundinum var samþykkt
áskorun til stjórnvalda að hefja
þegar í stað vinnu við aðgerð
aráætlun vegna lífrænnar rækt
unar.
Í ályktuninni kemur fram að
Ísland sé verulega á eftir þeim löndum sem það ber sig saman við, hvað
varðar þróun lífrænnar ræktunar og
skort hefur verið á að til væri aðgerðaráætlun sem fylgt væri stig af stigi.
„Slíkar áætlanir hafa reynst vel í
nágrannalöndum okkar og lífræn
ræktun blómstrar þar. Í þeirri þróun
sem hafin er í Evrópu er hætt við að
hefðbundin íslensk framleiðsla sitji
eftir og verði undir í samkeppni við
innflutt matvæli.
Í nýsamþykktri matvælastefnu er
lögð áhersla á öryggi og heilnæmi
matvæla og sjálfbærni framleiðslunnar. Ekkert er betur til þess fallið
að standast þessi viðmið en lífræn
ræktun og framleiðsla.“
Eygló áfram formaður
Að sögn Eyglóar Bjarkar Ólafsdóttur,
formanns VOR, þarf ekki að gera
breytingar á samþykktum félagsins
vegna breytinga á félagskerfi bænda,
því það verði áfram sjálfstætt félag
með aðild að Bændasamtökum
Íslands.
Hún segir að kosið hafi verið
um nokkur stjórnarsæti á fundin-

völl og ímynd matvælaframleiðslu
sem byggir á gæðum og heilbrigði
umhverfis,“ segir í áskoruninni.
Telur VOR að miðað við núverandi lagaramma og ferli við leyfisveitingar, séu mörk milli tilrauna
og markaðssetningar það óljós og
þekking á áhrifum sleppingar svo
takmörkuð hér á landi, að tilefni sé
til að leggja bann við allri útiræktun erfðabreyttra lífvera á Íslandi.
Slepping sé ekki réttlætanleg þar sem
hægt er að rækta umræddar lyfjaplöntur með öruggum hætti undir
þaki án þess að ímynd og umgjörð
landbúnaðar og matvælaframleiðslu
sé lögð að veði.

Eygló Björg Ólafsdóttir verður áfram
formaður VOR, félags bænda í lífrænum búskap og fullvinnslu afurða.

Mynd / Aðsend

um samkvæmt samþykktum. Stjórn
skipa áfram þau Eygló, Guðmundur
Ólafsson, Kristján Oddsson og
Guðfinnur Jakobsson. Nýr aðalmaður í stjórn er Eiður Eyþórsson,
sem starfar á Sólheimum, en Karen
Jónsdóttir hverfur úr stjórn. Eygló
verður áfram formaður, Guðmundur
ritari og Kristján gjaldkeri.
Skorað á stjórnvöld að banna alla
útiræktun erfðabreyttra lífvera
Önnur ályktun var samþykkt á fundinum um útiræktun á erfðabreyttum
plöntum. Þar er skorað á stjórnvöld
að leggja bann við allri útiræktun
erfðabreyttra lífvera til næstu fimm
ára. „Ræktun erfðabreyttra plantna
utandyra felur í sér áhættu fyrir umhverfið, aðra ræktun og veikir grund-

Áburðarmálin í brennidepli
IFOAM
Í kjölfar aðalfundarins var efnt til
málþings sem haldið var með fjarfundarfyrirkomulagi, sem hægt er
að nálgast í gegnum Facebook-síðu
VOR. Þar talaði Gunnar Þorgeirsson,
formaður Bændasamtaka Íslands,
um Bændasamtök Íslands í breyttri
mynd, Hildur Harðardóttir frá
Umhverfisstofnun um lífræn matvæli – Svaninn og opinber innkaup, Unnsteinn Snorri Snorrason,
framkvæmdastjóri Landssamtaka
sauðfjárbænda, um lífræna sauðfjárrækt – áskoranir og tækifæri,
dr. Ólafur R. Dýrmundsson sagði
fréttir frá Evrópuhópi IFOAM – þar
sem áburðarmál eru í brennidepli –
og loks flutti Guðmundur Tómas
Axelsson erindi um lífrænt Ísland
árið 2021 – hugmyndir til stafrænnar
miðlunar, en hann kemur frá WebMo
Design. 
/smh

Reglugerð sem heimilar heimaslátrun á
sauðfé og geitum til markaðssetningar
– Krafa verður um heilbrigðisskoðun dýralæknis á staðnum í boði stjórnvalda
Kristján Þór Júlíusson, sjávar
útvegs- og landbúnaðarráðherra,
hefur undirritað reglugerð sem
heimilar heimaslátrun á sauðfé
og geitum til markaðssetningar. Í
reglugerðinni er skilyrt að dýra
læknar sinni heilbrigðisskoðunum
bæði fyrir og eftir slátrun og mun
kostnaður þess greiðast úr ríkis
sjóði.
Reglugerðin kemur í kjölfar tilraunaverkefnis um heimaslátrun
sem atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið stóð fyrir síðastliðið
haust í samstarfi við Landssamtök
sauðfjárbænda. Bændur stóðu þar
sjálfir að sýnatökum. Reyndust gildi
gerlamagns í góðu lagi og sýrustig
var einnig að mestu leyti undir viðmiðunarmörkum.

Slátrarateymið á Vaðbrekku sem tók þátt í tilraunaverkefninu um heimaslátrun:
Brynjólfur Júlíusson, Sigurður Aðalsteinsson, Aðalsteinn Hákonarson og
Aðalsteinn Sigurðsson, bóndi á Vaðbrekku. 
Mynd / Hjörtur Magnason

Heilbrigðisskoðun
dýralækna á staðnum
Gerðar voru tilraunir með fjareftirlit
dýralækna í tilraunaverkefninu en
tiltekin tæknileg vandamál komu
upp og því er í nýju reglugerðinni
kveðið á um að opinberir dýralæknar sinni heilbrigðisskoðunum á
staðnum, bæði fyrir og eftir slátrun.
Helstu atriði reglugerðarinnar:
Sérstakar
undanþágur
•
vegna slátrunar og stykkjunar í samræmi við kröfur
Evrópuregluverksins, s.s. lág-

markskröfur til húsnæðis og
aðstöðu.

Liður í aðgerðaráætlun
fyrir landbúnaðinn

•

Kveðið er á um kröfur við aflífun, hollustuhætti við slátrun,
innra eftirlit og förgun aukaafurða dýra.

•

Til að auðvelda bændum að
nýta sér þessa heimild þá hefur
Matvælastofnun útbúið leiðbeiningabækling á grundvelli
reglugerðarinnar þar sem skýrð
eru út helstu skilyrði sem gerð
eru til slátrunar og stykkjunar
í litlum sauðfjár- og geitasláturhúsum.

Reglugerðin er einnig liður í aðgerðaráætlun til eflingar íslensks
landbúnaðar í kjölfar COVID-19
heimsfaraldursins. Með því að gera
bændum kleift að framleiða og selja
afurðir beint frá býli má styrkja
verðmætasköpun og afkomu þeirra
fyrir næstu sláturtíð.
Með þessu er einnig stuðlað
að frekari fullvinnslu, vöruþróun, varðveislu verkþekkingar
og menningararfs við vinnslu
matæla. /smh
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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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Fyrstu drög að landbúnaðarstefnu fyrir Ísland:

Lykilþættir verða landnýting, loftslagsmál,
umhverfisvernd, nýsköpun og tækni
– Tillögur settar fram um breyttar áherslur í styrkjakerfi landbúnaðarins
Kristján
Þór
Júlíusson
landbúnaðarráðherra stóð fyrir
kynningarfundi í morgun í
beinu streymi úr atvinnuvegaog nýsköpunarráðuneytinu
þar sem kynntar voru
tillögur verkefnisstjórnar um
landbúnaðarstefnu fyrir Ísland.
Tillögurnar voru kynntar
sem umræðuskjal undir heitinu
Ræktum Ísland. Björn Bjarnason,
fyrrverandi ráðherra og þingmaður,
og Hlédís H. Sveinsdóttir,
ráðgjafi og verkefnastjóri, skipa
verkefnisstjórnina og kynntu
þau helstu lykilbreytur og helstu
efnisflokka skýrslunnar, sem
telur 80 síður. Meðal tillagna eru
breyttar áherslur í styrkjakerfi
landbúnaðarins, að áhersla verði
lögð á stuðning við búsetu í
sveitum annars vegar og hins vegar
aukin áhersla á þátt jarðræktar og
annarrar landnýtingar. Rökin fyrir
breyttum áherslum eru að stuðningur
sem tengdur er að mestu eða öllu
leyti ákveðnum búgreinum og
afurðum kunni að vinna gegn því
að landbúnaður aðlagist breyttum
aðstæðum.
Hugmyndin er að nýtt styrkjafyrirkomulagi samanstandi af eftirtöldum styrkjaflokkum: býlisgreiðslur, jarðræktarstyrkir, landbóta- og
umhverfisstyrkir, fjárfestingarstyrkir
og framleiðslustyrkir.
Býlisgreiðslur eru hugsaðar til
stuðnings hverju býli þar sem er
föst búseta og landbúnaðarstarfsemi skilar að lágmarki tilgreindum
tekjum. Landbóta- og umhverfisstyrkir verða til stuðnings umsömdum verkefnum á þessum sviðum.
Fjárfestingastyrkir verða til stuðnings í framkvæmdum sem miði að
aukinni hagræðingu og arðsemi í
búrekstri. Framleiðslustyrkir eru
framleiðsluhvati til að ná settum
markmiðum um framleiðslumagn
í búgreinum.

Myndir / Golli

Kristján Þór Júlíusson landbúnaðarráðherra stóð fyrir kynningunni á drögum nýrrar landbúnaðarstefnu fyrir Ísland. 

Landnýting, umhverfismál,
nýsköpun og tækni
Í kynningunni kom fram að lagt er
upp með að þrjár lykilbreytur muni
marka landbúnaðarstefnu fyrir Ísland
til framtíðar; landnýting, loftslagsmál og umhverfisvernd auk nýsköpunar og tækni.
Meginþættir landbúnaðarstefnu
framtíðarinnar eru samkvæmt tillögunum að treysta fæðuöryggi,

Björn Bjarnason fór yfir grundvöll lykilbreyta sem muni marka landbúnaðarstefnu fyrir Ísland til framtíðar; landnýting, loftslagsmál og umhverfisvernd
auk nýsköpunar og tækni.

Hlédís Sveinsdóttir fór yfir þá 19 efnisþætti sem eru í skýrslunni Ræktum
Ísland. Þegar samráðsferlinu er lokið skilar verkefnastjórnin fullmótaðri
landbúnaðarstefnu fyrir Ísland.

tryggja matvælaöryggi og sjálfbæra
landnýtingu, auka verðmætasköpun
og samkeppnishæfni á grundvelli

landi og binda kolefni í vistkerfum.
Á þetta ber að leggja megináherslu
í landbúnaðarstefnu. Verkið verður
ekki unnið án þátttöku bænda og
án þess að hlutur þeirra sé metinn
til fjár á einn hátt eða annan.

vísinda og nýjustu tækni – og
stuðla að því að blómlegur landbúnaður þrífist um land allt.
„Í tillögum verkefnisstjórnar er
hugað að umgjörð landbúnaðarins í
heild og því ekki fjallað sérstaklega
um einstakar búgreinar. Núverandi
búvörusamningar gilda til ársins
2026 og er tilgangur skjalsins að
vísa veginn við gerð slíkra samninga í framtíðinni,“ segir í tilkynningu úr ráðuneytinu.
Hinar þrjár lykilbreytur
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„Við gerð meginatriðanna var tekið
mið af þremur lykilbreytum sem
munu hafa mikil áhrif á þróun landbúnaðar á komandi árum:
Landnýting Sjálfbær nýting beitiog ræktunarlanda er lykilatriði ef
tryggja á framtíð landbúnaðar á
Íslandi. Vatn og nytjaland til ræktunar eru meðal mestu verðmæta
samtímans hvert sem litið er í veröldinni. Mikilvægt er að sátt ríki
um sjálfbæra landnýtingu.
Loftslagsmál – umhverfisvernd
Samhliða sífellt minni losun gróðurhúsalofttegunda vegna athafna
manna verður að minnka losun frá

Tækni – nýsköpun Með nýtingu
nýrrar tækni má gjörbreyta aðferðum á sviði landbúnaðar eins
og annars staðar. Þá hefur tækni til
að tryggja rekjanleika matvæla allt
frá beitarlandi til borðstofu tekið
stórstígum framförum,“ segir enn
fremur í tilkynningunni.
Frekara samtal með fundum
og í Samráðsgátt
Með umræðuskjalinu er opnað á
frekara samtal og samráð. Í byrjun
júní mun Kristján Þór efna til tíu
opinna funda (með fyrirvara um
sóttvarnareglur) um allt land til að
kynna skjalið og eiga samtal um
það, ásamt verkefnisstjórn.
Auk þess hefur umræðuskjalið þegar verið birt á Samráðsgátt
stjórnvalda og verður hægt að veita
umsögn þar til 26. maí. Þau sem vilja
koma ábendingum á framfæri eru
hvött til að gera það þar.
Þegar samráðsferlinu er lokið

mun verkefnisstjórnin skila ráðherra
fullmótaðri landbúnaðarstefnu fyrir
Ísland.
Fundardagskráin er eftirfarandi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vesturland 1. júní kl. 20.00. Land
búnaðarháskólinn á Hvanneyri.
Ísafjörður 2. júní kl. 20.00 Hótel
Ísafjörður.
Blönduós 8. júní kl. 16.00.
Félagsheimilið Blönduósi.
Eyjafjörður 8. júní kl. 20.30.
Hlíðarbær.
Þórshöfn 9. júní kl. 12.00. Þórsver.
Egilsstaðir 9. júní kl. 20.00. Valaskjálf.
Höfn í Hornafirði 10. júní kl. 12.00.
Nýheimar.
Selfoss 14. júníkl. 20.00. Þingborg.
Höfuðborgarsvæðið 15. júní
kl. 20.00. Atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytið.
Opinn fjarfundur. Nánar auglýstur
síðar.

Nálgast má Ræktum Ísland í
gegnum Samráðsgátt stjórnvalda,
þar sem tillögurnar liggja til
umsagnar. Bæði eru skrár á pdfformi og svo er líka hljóðbókarút/smh
gáfa. 
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– VERKIN TALA
Vélfang ehf. selur og þjónustar jafnt nýjar sem notaðar vélar og tæki fyrir landbúnað,
verktaka, golfvelli og sveitarfélög ásamt varahluta- og viðgerðarþjónustu.

Fer fremstur

Fjölskyldufyrirtæki í fararbroddi

Leiðandi afl í 190 ár

Framtíðarsýn í landbúnaði

Framúrskarandi þjónusta við viðskiptavini

Styrkur - afköst- skilvirkni

Nýsköpun - metnaður - framsækni

Gylfaflöt 32 ● 112 Reykjavík ● Sími 580 8200 ● www.velfang.is ● Óseyri 8 ● 603 Akureyri
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SKOÐUN

Af rúllupylsuaðferðum

Íslensk stjórnvöld eru komin í dálítið
undarlega stöðu vegna nær alsjálfvirkra
samþykkta á reglum sem hlaðið hefur
verið einhliða og óumbeðið ofan á EESsamninginn. Eitthvað sem íslenska þjóð
in hefur aldrei fengið að kjósa um.
Þjóðin fékk ekki heldur að kjósa um
samninginn sem gerður var af þrem
aðildarríkjum Fríverslunarsamtaka Evrópu
(EFTA), Íslandi, Noregi og Liechtenstein
við 28 aðildarríki Evrópusambandsins
1993.
Margir lofa EES-samninginn sem tók
gildi 1. janúar 1994 í hástert og segja gildi
hans fyrir íslenskan efnahag ótvírætt.
Vissulega breytti aðlögun Íslands að þessum
samningi heilmiklu í okkar viðskiptum, en
samt er útilokað að fullyrða að án hans væri
væri allt hér miklu verra. Einfaldlega vegna
þess að Íslendingar og EFTA-þjóðirnar sem
heild hefðu aldrei setið með hendur í skauti
og sett öll sín viðskipti í núllstöðu.
EFTA-ríkið Sviss hefur t.d. aldrei verið
hluti af EES-samningnum, en trúlega
stendur engin Evrópuþjóð efnahagslega
betur en Svisslendingar í dag, nema
borgríkin í Liechtenstein og Lúxemborg.
Tölur Alþjóðabankans (World Bank)
sýna að verg landsframleiðsla (VLF)
á mann 2019, eða fyrir COVID-19, var
mest í Liechtenstein, eða 181.402 (US)
dollarar á mann. Þar eru íbúar 38.896 og
búa í 160 ferkílómetra (km2) landi sem er
ekki aðildarríki ESB.
Lúxemborg var í öðru sæti með 114.685
dollara. Þar eru íbúar 633.622 og búa á
2.586,4 km2. Síðan kom Sviss með 81.989,
þá Írland með 78.779 dollara, Noregur
75.420 dollara og Ísland með 67.085
dollara á mann. Bandaríkin koma svo fast
á hæla Íslandi, 65.298 dollara.
Þegar menn líta til Evrópusambandsins
sjá margir beina aðild sem lokatakmarkið
í innleiðingu á óumbeðnu viðbótar regluverki EES-samningsins. Þá er Þýskaland
yfirleitt talið límið sem heldur því saman.
Þjóðverjar eru vissulega til fyrirmyndar
á mörgum sviðum. Þessi hornsteinn ESB er
samt mikill eftirbátur Íslands þegar kemur að
vergri landsframleiðslu á mann sem gjarnan
er notað til að meta efnahagsstyrkleika
þjóða. Þar var landsframleiðslan samkvæmt
tölum Alþjóðabankans „aðeins“ 46.468
dollarar á árinu 2019. Eða nær þriðjungi
lægri en á Íslandi og 35.521 dollurum lægri
á mann en í Sviss sem stendur utan við bæði
ESB og EES.
ESB-landið Danmörk er með talsvert
minni verga landsframleiðslu á mann en
Ísland, eða 60.213 dollara. Svíþjóð er með
51.648 dollara og Finnland með 48.771
dollar.
Bretland, sem er nýgengið úr ESB, var
42.329 dollara VLF á mann 2019. Fyrir
utan fjölmennasta ESB-ríkið Þýskaland, þá
er Frakkland næstfjölmennasta ríkið og ein
af meginstoðum bandalagsins með 40.495
dollara á mann. Þriðja stærsta aðildarríkið,
Ítalía, var með 33.226 dollara og fjórða
stærsta ESB-ríkið, Spánn, var með 29.565
dollara VLF á mann á árinu 2019.
Þegar litið er á þessar tölur mætti öllum
vera ljóst að Ísland er efnahagslega betur
statt en öll ESB-löndin að undanskildu
borgríkinu Lúxemborg og Írlandi. Því ætti
mönnum líka að vera það ljóst að Ísland
mun aldrei fá einhverja ölmusu úr sjóðum
ESB. Það er hrein blekking að halda slíku
fram. Nettó aðildargjöld hljóta því að verða
mjög há fyrir Ísland.
Spurningin er bara hvort EES-samn
ingurinn muni með rúllupylsuaðlögunar
aðferðinni, á endanum gera íbúa Liechten
stein, Noregs og Íslands sjálfkrafa að hæstu
skattgreiðendum í heimi í sjóði ESB.
Eitthvað sem sem aldrei hefur verið borið
undir íbúa þessara þjóða. 
/HKr.

Umræðuskjal um íslenska landbúnaðarstefnu
Gunnar Þorgeirsson

formaður Bændasamtaka Íslands
gunnar@bondi.is
Landbúnaðarráðherra boðaði til streymis
fundar í síðustu viku um umræðuskjal um
landbúnaðarstefnu fyrir Ísland. Ég hvet
bændur til að kynna sér þau áhersluat
riði sem þar koma fram. Í skjalinu er að
finna fjölmörg atriði sem gefa bændum
tækifæri til að efla framleiðslu á afurð
um tengdum landbúnaði. Einnig hefur
ráðherra tilkynnt um fundaröð um landið
til að kynna drögin og vil ég einnig hvetja
bændur til að fjölmenna á þá fundi því á
slíkum fundum skapast tækifæri til að
koma sjónarmiðum og athugasemdum á
framfæri.
Umræðuskjalið er komið inn á samráðsgátt
Stjórnarráðsins og hvetjum við bændur til
þess að skila inn athugasemdum en jafnframt
munu samtökin taka saman athugasemdir um
þau atriði sem þau verða áskynja um og sem
betur megi fara. Það er löngu tímabært að
sett verði fram stefna um landbúnað til lengri
tíma. Ég vil fagna framkomnu umræðuskjali
en auðvitað er margt þarna inni sem á eftir að
útfæra, en nýtum tækifærin sem eru til staðar,
því eins og fram kemur þá er íslenskur landbúnaður lykilstoð í okkar samfélagi.
Starfsmenn
Ég vil hvetja atvinnurekendur í landbúnaði
til þess að huga að starfsmönnum sínum á
þessum fordæmalausum tímum. Það eru
margir starfsmenn af erlendu bergi brotnir
sem starfa í landbúnaði og því er mikilvægt
að vinnuveitendur tryggi að starfsmenn
skrái sig á heilsugæslustöð svo heilbrigðisyfirvöld komi skilaboðum til þeirra um
mætingu í bólusetningu. Það er okkur öllum
mikilvægt að ná til allra í bólusetningarferlinu og atvinnurekendur sinni skyldu sinni
um að upplýsa sína starfsmenn um fyrirkomulagið hér á Íslandi. Allar upplýsingar

um bólusetningar og málefni því tengt er að
finna á covid.is og þar má einnig finna leiðbeiningarnar á fjölmörgum tungumálum.
Búnaðarþing
Fyrirhugað er aukabúnaðarþing þann 10.
júní næstkomandi þar sem stefnt verður
að samþykkt á nýjum samþykktum
Bændasamtakanna á grundvelli samþykktar
Búnaðarþings frá 23. mars síðastliðnum.
Búnaðarþingið verður haldið á fjarfundarformi og einungis eitt mál á dagskrá,
sem er staðfesting á nýjum samþykktum
ásamt samþykktum um uppstillingarnefnd
og kosningu tveggja fulltrúa til viðbótar
inn í stjórn Bændasamtakanna. Einnig
verða fyrstu drög að stefnumörkun fyrir
Bændasamtökin kynnt
Fjölmörg aðildarfélög hafa þegar haldið
sína aðalfundi og samþykkt nýtt fyrirkomulag. Það er von mín að frá og með 1.
júlí næstkomandi munum við starfa eftir
nýjum samþykktum og fyrirkomulagi.

Mikill undirbúningur hefur farið fram hér
á skrifstofu samtakanna um að innleiða nýtt
skipurit og verður það áskorun að takast
á við það og ná fram þeim slagkrafti sem
felst í nýju fyrirkomulagi bændum til heilla.
Merking matvæla
Hafinn er undirbúningur að búvörumerki fyrir
íslenskar landbúnaðarafurðir. Það er unnið
á grundvelli sambærilegra merkja sem er
við lýði í Skandinavíu. Nauðsynlegt er að
undirbúningur að innleiðingunni verði í góðu
samtali við framleiðendur og afurðastöðvar
í greininni svo og verslunina og neytendur.
Nauðsynlegt er að merkið standi undir merki
um íslenskar afurðir og verði öllum til hagsbóta til að upplýsa um afurðir sem framleiddar
eru hér og unnar hvort sem er í verslunum,
veitingastöðum og mötuneytum. Þetta er eitt
af mikilvægustu atriðum er lýtur að markaðssetningu á afurðum sem framleiddar eru
með hreinu vatni í heilnæmu umhverfi og án
sýklalyfja.

ÍSLAND ER LAND ÞITT

Hofsós er þorp á Höfðaströnd við austanverðan Skagafjörð, báðum megin við ósa Hofsár. Þar er Vesturfarasetrið, safn og rannsóknarsetur tengt
vesturferðum Íslendinga 1870-1914. Það er í gömlu timburhúsi þar sem Kaupfélag Austur-Skagfirðinga var áður til húsa, og í nýbyggingu sem
reist var í sama stíl. Þar er ágætt skipalægi frá náttúrunnar hendi, einkum í norðaustanátt, og betra en annars staðar við Skagafjörð. Talið er að
verslun hafi hafist á staðnum á 16. öld, og er Hofsós því einn elsti verslunarstaður landsins. Þangað sóttu Skagfirðingar nær alla sína verslun
þar til byggð hófst á Sauðárkróki upp úr 1870. Föst búseta hófst á Hofsósi á 19. öld og flestir urðu íbúar þorpsins um 300 um miðja 20. öld.
Aðalatvinnuvegurinn var lengst af fiskveiðar og vinnsla sjávarafla og þjónusta við sveitirnar í kring en á síðustu árum hefur ferðamannaþjónusta
skipað æ stærri sess. Á Hofsósi er að finna eitt elsta bjálkahús landsins, Pakkhúsið, vörugeymslu frá tíma einokunarverslunarinnar. Það var
reist árið 1772. Í Pakkhúsinu er nú Drangeyjarsafn, helgað Drangey og nýtingu hennar fyrr og nú. 
Mynd / Hörður Kristjánsson
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að vakti athygli kunnugra í
Eyjafirði frétt í Bændablaðinu
af hjónunum í Villingadal,
þeim Guðrúnu Jónsdóttur og Árna
Sigurlaugssyni þar sem þau veita viðtöku viðurkenningu Búnaðarsambands
Eyjafjarðar fyrir afburða árangur í sauðfjárrækt. Viðurkenningarskjalið er mynd
af stórhyrndum hrúti, en þau hjón hafa
lagt sérstaka rækt við kollótt fé, og heldur
þótt ami að hyrndu fé. Sveinn bóndi
Sigmundsson á Vatnsenda, sem fitlar
með ágætum við vísnagerð, vék vísu að
þættinum af tilefni verðlauna þeirra hjóna
í Villingadal:
Myndin vekur sorg og sút,
þau sanna fjárrækt kunna.
„Hvað gerum við með hyrndan hrút?”
-hugsa Árni og Gunna.

Mynd / Aðsend

Nemendurnir sem útskrifuðust frá Lýðskólanum á Flateyri laugardaginn 1. maí síðastliðinn. 

Útskrift og skólastjóraskipti
við Lýðskólann á Flateyri

Útskrift Lýðskólans á Flateyri fór fram
laugardaginn 1. maí í þriðja sinn frá stofnun
skólans. Vegna samkomutakmarkana
var athöfninni streymt á Facebook-síðu
skólans.
Alls útskrifuðust 32 nemendur frá skólanum að þessu sinni, 17 af námsbrautinni Hafið,
fjöllin og þú og 15 af námsbrautinni Hugur,
heimurinn og þú.
Lilja Dögg Alfreðsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra ávarpaði nemendur um

fjarfundabúnað og óskaði þeim til hamingju
með daginn. Hún sagði Lýðskólann efla nemendur sína sem einstaklinga en einnig bæði
samfélagið í kring og landið allt.
Við athöfnina tilkynnti núverandi skólastjóri, Ingibjörg Guðmundsdóttir, að hún
hyggðist láta af störfum sem skólastjóri í
sumar. Runólfur Ágústsson, formaður stjórnar,
þakkaði Ingibjörgu góð og mikilvæg störf á
erfiðum tímum snjóflóða og heimsfaraldurs.
Nýr skólastjóri verður Katrín María

Gísladóttir. Katrín María er Flateyringur.
Hún er með BA í sálfræði frá Háskólanum á
Akureyri og meistaragráðu í forystu og stjórnun frá Háskólanum á Bifröst. Katrín María er
nú aðstoðarskólastjóri Lýðskólans á Flateyri
en var áður verkefnastjóri tungumálakennslu
flóttabarna hjá Ísafjarðarbæ og kennari við
Grunnskólann á Flateyri. Hún hefur einnig
frá árinu 2019 átt sæti í stjórn Lýðskólans og
þekkir því starf skólans afar vel. Þetta kemur
m.a. fram í tilkynningu frá skólanum. /MHH

Líflegt hjá krökkunum í Frístundaklúbbi Grímsnes- og Grafningshrepps:

Heimsóttu kirkju, bílaverkstæði og tóku á móti
sprengjudeildarmönnum Landhelgisgæslu
Frístundaklúbbur Grímsnes- og Grafningshrepps, sem eru nemendur á miðstigi
Kerhólsskóla fór nýlega í tvær áhugaverðar
heimsóknir á Stóru-Borg.
Fyrst heimsóttu krakkarnir kirkjuna á
staðnum þar sem Hörður Óli Guðmundsson,
formaður sóknarnefndar, tók á móti hópnum
og sagði frá sögu og starfsemi kirkjunnar.
Eftir það var bílaverkstæði feðganna Þrastar
Sigurjónssonar og Sigurjóns Þrastarsonar
heimsótt, en þeir eru með alhliða bílaviðgerðir
fyrir sveitunga sína og aðra, sem þurfa á slíkri
þjónustu að halda. Báðar heimsóknirnar tókust
stórvel.
Þá má geta þess að klúbburinn fékk
líka skemmtilega heimsókn 5. maí en þá
komu tveir starfsmenn sprengjudeildar
Landhelgisgæslunnar og kynntu starfsemi
deildarinnar og sýndu hluta af þeim búnaði
sem deildin vinnur með. Heimsóknin var
stórskemmtileg og spurðu krakkarnir margra
spurninga. 
/MHH

Árangur í sauðfjárrækt tengist svo umtalsvert vorkomunni. Þá sjást ljóslifandi
afurðir sæðinga og kynbóta. Þórarinn Már
Baldursson orti af listfengi næstu vísur um
vorkomuna:
Loks er snjóa leysa fer,
linnir Góu taki,
ekki flóafriður er
fyrir lóukvaki.
Litlir fætur fara á ról,
fölgrænt strá er étið.
Bröltir út á bæjarhól
blessað súpuketið.
Bragi Björnsson bóndi á Surtsstöðum orti
á köldu vori:
Skyndilega skipti um svið,
skráðist nýrri saga:
Lífið virtist vonlaus bið
vors og hlýrri daga.
Verða að lifa ýmiss án,
allvel þó svo vegni,
þeir sem eiga allt sitt lán
undir sól og regni.
Vorið gengur von í hag,
varman lengir daginn.
Á þýða strengi ljúflingslag
leikur engi og haginn.
Á vorinu 1967 kvað Bjarni frá Gröf:
Skattana mína ég skulda,
skepnurnar drap ég úr hor.
Blærinn er blár af kulda,
við blessum þig, íslenska vor.
Haraldur Zophoníasson á þessa einstöku
lýsingu á vorkomunni:
Aftur litar vorið veginn,
vefur hita brá og kinn,
vetrarslitum verður feginn
veðurbitinn hugur minn.
En víkjum nú frá vori og vísum tengdum
því. Enn í dag þykir mörgum furðuleg
sú gjörð þegar hinu staðarlega nafni á
bænum Tumsu í Aðaldal var breytt í
Norðurhlíð. Það þótti mörgum undarleg tilskipan, enda orti þar um Konráð
Erlendsson:
Nú er komin nýrri tíð,
nú er engin Tumsa,
nú er komið að Norðurhlíð,
nú er ég alveg klumsa.

Krakkarnir í Frístundaklúbbnum með Herði Óla á stéttinni við
kirkjuna á Stóru-Borg. 
Myndir / Magnús Hlynur Hreiðarsson

Friðjón Ólafsson orti um Edda vesalinginn sem enga eirð fann fyrir kvenseminni:
Ástin brennir unga menn,
oft slær henni niður,
einn mun kenna á því senn,
okkar rennismiður.
Eddi, þessi angurgapi
oft á „Skjóna“ mikinn fer,
reglulega röskur knapi
ríður „onaf“ fyrir sér.

Feðgarnir Þröstur og Sigurjón, sem eru með bílaverkstæði á Stóru-Borg.

Þeir Andri Rafn Helgason (t.v.) og Sigurður Ásgrímsson, yfirmaður
sprengjudeildarinnar, komu í heimsóknina á Borg, sem fór fram á
útivistarsvæðinu við Kerhólsskóla.

Umsjón:
Árni Geirhjörtur Jónsson
kotabyggð1@gmail.com
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AF VETTVANGI BÆNDASAMTAKANNA

FRÉTTIR

Vigdís Häsler, framkvæmdastjóri BÍ, og Gunnar Þorgeirsson, formaður
samtakanna, ásamt Karli Steinari Valssyni og Silju Ingólfsdóttur
hjá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra sem komu í heimsókn í
Bændahöllina.

Vörn á vinnustað

Bólusetningar geta komið í veg
fyrir að vinnustaðir lamist vegna
COVID-19 smita. Hægt er að
draga verulega úr áhættunni
sem fylgir COVID-19 ef stór
hluti starfsfólk er bólusettur.
Bólusetningar ganga vel og
opnir bólusetningadagar eru
vikulega fyrir ákveðna aldurshópa
hjá heilsugæslunni. Mikilvægt er
að allir fái þær upplýsingar ásamt
hvatningu til að mæta. Ferlið sjálft
tekur aðeins um 30 mínútur og
þá er biðlað til atvinnurekenda
að sýna sveigjanleika svo að
starfsfólk geti mætt í bólusetningu.
Boð með sms
Boð í bólusetningu kemur
með sms-i í símann ef fólk er
skráð á heilsugæslu. Ef fólk
er ekki skráð með símanúmer
hjá heilsugæslu þá þarf það að
fylgjast með tilkynningum um
opna bólusetningadaga fyrir
sinn aldurshóp. Þá dugar að
mæta með skilríki og kennitölu
til að fá bólusetningu. Allir
sem búa og starfa á Íslandi
eiga rétt á bólusetningu, sér að
kostnaðarlausu.
Vottorð veitir ákveðna
undanþágu
Bólusettir einstaklingar með
vottorð um fulla bólusetningu
eru undanþegnir tvöfaldri skimun
með 5-6 daga sóttkví á milli
við komuna til Íslands. Því er
töluverður ávinningur fyrir bæði
starfsfólk og vinnustaði að sem
flestir séu bólusettir. Vinnutap og
smithætta vegna ferðalaga erlendis
er í lágmarki svo lengi sem fólk er
bólusett gegn COVID-19.
Bólusett fólk sem hefur verið
útsett fyrir smiti getur fengið
mótefnamælingu og ef mótefni er
til staðar þá þarf það ekki að fara í
sóttkví (nema dvalið sé á heimili
með öðrum sem eru í sóttkví eða
einangrun). Mikilvægt er þó að

vera vakandi fyrir einkennum
og forðast að vera í kringum
viðkvæma hópa. Persónulegar
sóttvarnir draga verulega úr
fjarveru vegna sóttkvíar og
veikinda af völdum COVID-19.
Vinnustaðir um land allt hafa
lent í töluverðum erfiðleikum
þetta rúma ár sem faraldurinn
hefur geisað, sér í lagi þegar upp
kemur smit innan vinnustaðar
og starfsmenn lenda í sóttkví
eða þaðan af verra: veikjast af
COVID-19 í lengri tíma með
tilheyrandi einangrun. Vinnusamir
einstaklingar með einkenni hafa
mætt til vinnu í stað þess að halda
sig til hlés og fara í sýnatöku.
Þegar smit hafa síðan uppgötvast
hafa margir smitast til viðbótar
með töluverðum áhrifum á
starfsemina.
Það er því hagur allra,
starfsfólks, vinnustaða og
samfélagsins í heild, að sem
flestir þiggi bólusetningu og fái
hvatningu og svigrúm til að mæta
á tilsettum tímum í bólusetningu.
Efni á fjölmörgum tungumálum
til útprentunar er að finna á covid.
is undir Kynningarefni.
Aðstoð við erlenda starfsmenn
mikilvæg
„Það er ánægjulegt að fá út þessar
leiðbeiningar og það er mikilvægt
að atvinnurekendur aðstoði sína
starfsmenn sem koma erlendis
frá, til skemmri og lengri tíma,
að skrá sig á heilsugæslu í sínu
sveitarfélagi. Það er einnig
mikilvægt að við sem erum
með starfsfólk af erlendu bergi
í landbúnaði hvetjum þá til að
fara í bólusetningu og kynna
þeim fyrir því fræðsluefni sem
til er á mörgum tungumálum
inni á covid.is-síðunni. Það er
ávinningur fyrir alla að þessir
hlutir séu í lagi og lykillinn hér
liggur hjá vinnuveitandanum,“
segir Gunnar Þorgeirsson,
formaður Bændasamtaka Íslands.

ÖNNUMST ALLAR
ALMENNAR
VINNUVÉLAVIÐGERÐIR

ORF Líftækni veitt leyfi til útiræktunar á erfðabreyttu byggi í Gunnarsholti:

Framleiða á frumuvaka og önnur
prótein fyrir frumuræktað kjöt

Umhverfisstofnun hefur samþykkt umsókn ORF Líftækni hf.
um leyfi fyrir útiræktun á erfðabreyttum byggplöntum í landi
Landgræðslunnar í Gunnarsholti,
Rangárþingi ytra. Ætlunin er samkvæmt umsókninni að gera fleiri
slíkar tilraunir á stærri skala, ef
þessi skilar góðum niðurstöðum.
Markmiðið er að framleiða frumuvaka og önnur prótein með sameindaræktun sem eru mikilvæg
fyrir frumuræktað kjöt.
Ætlar ORF Líftækni að bera
saman ræktun yrkja á Íslandi við
sambærilega ræktun fyrirtækisins
í Kanada. Ræktunin er í samstarfi
við Landgræðsluna og gerður er
afnotasamningur milli rekstraraðila
og Landgræðslunnar sem og
samningur við Landbúnaðarháskóla
Íslands (LbhÍ) um afnot af tækjum
ásamt nauðsynlegri þjónustu.
Starfsmenn LbhÍ munu sjá um
sáningu, uppskeru og hreinsun tækja.
5 hektara land árið 2025

Umhverfisstofnun hefur þrisvar
áður veitt ORF Líftækni leyfi til
útiræktunar á erfðabreyttu byggi,
að fengnum jákvæðum umsögnum
lögbundinna umsagnaraðila. Leyfin
voru veitt á árunum 2003–2009.
Árangur ræktunarinnar var misjafn
vegna veðráttu. Árið 2009 var
veitt leyfi á svæði sem er allt að 10
hektarar að stærð.
Á þessu ári er áætlað að
ræktunarsvæðið verði 2 hektarar en
aukið jafnt og þétt til 2025, en þá
er gert ráð fyrir að stærð þess verði
komið í 5 hektara.
Sex umsagnir bárust um útdrátt
umsóknarinnar frá níu aðilum.
Að auki bárust umsagnir frá
Náttúrufræðistofnun Íslands og
ráðgjafarnefnd um erfðabreyttar
lífverur, að ósk Umhverfisstofnunar,
sem liggja til grundvallar afstöðu
Umhverfisstofnunar um að ekki séu
líkur á neikvæðum umhverfisáhrifum
ræktunarinnar – auk fyrri reynslu af
útiræktun í Gunnarsholti.
Ræktunin samræmist gildandi
lögum og reglugerðum

Vönduð og góð þjónusta

HUGVIT Í VERKI

VHE • Melabraut 27 • Hafnarfjörður • Hraun 5 Reyðarfirði
S í m i 5 7 5 9 7 0 0 • F a x 5 7 5 9 7 0 1 • w w w. v h e . i s • s a l a @ v h e . i s

Myndir / ORF Líftækni

Tilraunaræktun ORF Líftækni í Kanada. 

Í fjórum umsögnum er bent á að
slík ræktun gæti haft skaðleg áhrif
á ímynd Íslands sem matvælaframleiðslulands, sem nú er án útiræktunar á erfðabreyttum plöntum. Í
greinargerð Umhverfisstofnunar
fyrir leyfinu er brugðist við þessum
atriðum með þeim hætti að það sé
löggjafans að taka afstöðu til þeirra,
sem séu almenns eðlis hvað varðar
notkun á erfðatækni. Það hafi þegar

Gróðurhús ORF Líftækni rétt hjá Grindavík á Reykjanesi.

verið gert með gildandi lögum.
Heimilt sé samkvæmt lögum að veita
leyfi sem þetta að öllum skilyrðum
uppfylltum. „Stofnunin minnir á að
leyfi hafa verið veitt fyrir ræktun
erfðabreytts byggs á sama svæði áður
og íslensk stjórnvöld hafa ekki tekið
þá afstöðu að banna skuli ræktun á
erfðabreyttum plöntum utandyra.
Ræktunin, með þeim skilyrðum sem
kveðið er á um í leyfinu, samræmist
gildandi lögum og reglugerðum.
Ekki hafa að mati stofnunarinnar
komið fram í umsögnum eða á kynningarfundi sértæk siðferðisleg sjónarmið sem varða framkomna umsókn
og leyfisveitingu útiræktunar á erfðabreyttum byggyrkjum ORF Líftækni
hf. í tilraunarreit í Gunnarsholti,“
segir í greinargerðinni.
Aðgerðir fullnægjandi
Umhverfisstofnun telur að hverfandi
líkur séu fyrir hendi á útbreiðslu
hins erfðabreytta byggs út fyrir

tilraunareit og á mögulegri víxlfrjóvgun erfðabreytta byggsins við
annað bygg eða plöntur í nágrenni
ræktunarinnar.
Stofnunin telur einnig hverfandi
líkur á að vaxtaþættir (próteinin)
geti valdið neikvæðum áhrifum á
lífríki á ræktunarstað eða nágrenni
hans.
Aðgerðir til að tryggja afmörkun ræktunarreitsins eru fullnægjandi að mati Umhverfisstofnunar,
með þeim skilyrðum sem stofnunin setur í leyfið.
Leyfið er gefið út í samræmi
við ákvæði laga um erfðabreyttar
lífverur, reglugerðar um sleppingu
og dreifingu eða markaðssetningu
erfðabreyttra lífvera. Leyfið hefur
þegar tekið gildi og gildir til 1.
nóvember 2027, en síðasta tímabil
ræktunar og uppskeru erfðabreytts
byggs er árið 2025. Eftirlit með
svæðinu verður tvö næstu ár þar á
eftir þegar svæðið skal hvílt. 
			 /smh
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Land óskast

Vilt þú selja lóð eða jarðarskika?
Óskum eftir að kaupa land á bilinu 1-10 hektarar sem er að hámarki í um 100 km fjarlægð frá höfuðstaðnum.
Við erum opin og sveigjanleg og erum að skoða nokkra kosti.
Meðal þess sem kemur til greina er:
•
Hluti úr jörð, landspilda, gömul íbúðar- eða útihús með afmörkuðu landi í kring.
•
Kaup á lóð fyrir íbúðarhús og leiga á útihúsum eða samvinna við starfandi bændur.
•
Land í nálægð við höfuðborgina, t.d. í Mosfellsdal, á Hafravatnssvæðinu, við Nesjavallaleið eða
Hólmsheiði.
Við hyggjumst byggja heilsárshús og hesthús með tíð og tíma en fyrst um sinn stunda
skógrækt. Landið þarf ekki að vera skipulagt en kostur að vegasamband sé
fyrir hendi og vatn og rafmagn ekki órafjarri.

Hringið í síma 862-3412 eða sendið línu í netfangið tjorvi@mosar.is

Tjörvi & Heiðrún

VANTAR ÞIG
HEYRNARTÆKI?
Nýju MORE heyrnartækin eru þjálfuð til að þekkja hljóð. Innbyggt djúptauganet
skilar einstaklega nákvæmri hljóðvinnslu og skýrum hljómgæðum.

Í maí bjóðum við upp á heyrnarmælingar og ráðgjöf á:
Akureyri, Egilsstöðum, Húsavík, Neskaupsstað, Sauðárkrók
og í Vestmannaeyjum.

Tímabókanir í síma 568 6880

Glæsibæ | Reykjavík | Landsbyggðaþjónusta | Heyrnartaekni.is | 568 6880

NÁM MEÐ STARFI
Dreifnám fyrir fullorðna
–

Borgarholtsskóli býður upp á nám fyrir:
•
•
•
•
•

Félagsliða
Félags- og tómstundaliða
Leikskólaliða
Stuðningsfulltrúa í skólum
Viðbótarnám Leikskólaliða

Umsóknarfrestur er til 10. júní 2021
Sótt er um á: www.bhs.is/namid/brautir/dreifnam/umsokn
Nánari upplýsingar á: www.bhs.is/namid/brautir/dreifnam/
Ef þig vantar frekari upplýsingar sendu þá póst á: dreifnam@bhs.is
Námið fer fram í gegnum netið og í staðlotum – kjörið fyrir þá sem eru í starfi og vilja
ná sér í starfsréttindi. Sláðu til og skráðu þig, þú sérð ekki eftir því.
Fylgstu með okkur

Borgarholtsskoli

Borgarholtsskoli

borgo.is
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Aðalfundur Beint frá býli:

Nýr formaður hvetur
bændur að kynna sér hvað
félagið geti gert fyrir þá

Fallega kvígan í fjósinu í Syðri-Gróf 2 með mömmu sinni. Kvígan heitir Ungfrú
og mamman Mjallhvít. 
Mynd / Elísabet Thorsteinsson

Rauðgrönótt kvíga fæddist
á Syðri-Gróf 2 í Flóahreppi
Nýlega kom í bæinn mjög falleg
hvít kvíga á bænum Syðri-Gróf
2 í Flóahreppi þar sem Elísabet
Thorsteinsson og Axel Páll
Einarsson eru bændur. Þau eiga
börnin Lilju Maríu (9 ára) og Pál
Axel (6 ára) og eiga svo von á
öðrum strák í maí.
Á bænum eru 28 árskýr, 110 ær og
17 hross. Kvígan, sem hefur fengið
nafið Ungfrú, er undan Mjallhvít
0684 og Kláus 14031.

„Við höldum mikið upp á þennan
lit og hafa alltaf verið grönóttar kýr
í fjósinu. Ungfrú er rauðgrönótt en
áberandi mikið hvít eins og móðir sín.
Okkur þykir gaman að geta viðhaldið
þessum fallega lit í kúastofninum.
Árið 2015 fór naut á nautastöðina frá
okkur sem var svartgrönótt sem vakti
mikla lukku litaglaðra bænda. Hann
hét Grani. Það sem einkennir þessar
kýr er að þær eru mjög skapgóðar,“
segir Elísabet.
/MHH

Mýrdalshreppur:

Hundaföngunargjaldi komið á
Sveitarstjórn Mýrdalshrepps
hefur samþykkt að bæta inn í
gjaldskrá um hundahald sérstöku
hundaföngunargjaldi.
Þetta er gert til að spyrna við
lausagöngu hunda í sveitarfélaginu.
Fram kemur að „Kostnaður vegna
handsömunar hunda sem teknir eru

lausir skal greiddur af hlutaðeigandi
leyfishafa eða umráðamanni
hunds sé um leyfislausa hunda að
ræða. Sá kostnaður greiðist með
handsömunargjaldi sem er eftirfarandi:
Í fyrsta sinn, 12.000 krónur, í annað
sinn, 17.000 krónur og í þriðja sinn
og oftar, 25.000 krónur. /MHH

Nú á allt að seljast. Eigum þessar lengdir á lager.
Litað bárujárn

Þykkt: 0,60 mm
Breidd: 1045 mm
Klæðir: 988 mm
3.600 kr m² m/vsk.
40% afsláttur meðan birgðir endast
2.160 kr m² m/vsk

RAL 8012 Dumbrautt
Lengd: 6.700 mm
Lengd: 6.940 mm
RAL 9005 Svart
Lengd: 4.800 mm
Plata = 6,7 * 0,988 = 6,62 m2

Nánari upplýsingar hjá sölumönnum.
STRÚKTÚR ehf | Bæjarflöt 9 | 112 Reykjavík | struktur@struktur.is | Sími: 588 6640

Beint frá býli (BFB) – Félag
heimavinnsluaðila – hélt aðalfund
sinn fyrir starfsárið 2020 þann 11.
apríl, með fjarfundarfyrirkomulagi.
Ný stjórn tók við félaginu
eftir framhaldsaðalfund fyrir
árið 2019 sem haldinn var í
janúar síðastliðnum. Hanna S.
Kjartansdóttir á Leirulæk er
formaður, en hún selur nautakjöt
beint frá býli undir merkjum
Mýranauts.
Með Hönnu í stjórn eru
þau Arnheiður Hjörleifsdóttir,
Bjarteyjarsandi, varaformaður,
Guðmundur Jón Guðmundsson,
Holtsseli, er gjaldkeri, Jóhanna Sjöfn
Guðmundsdóttir, Grímsstöðum, er
ritari og Jóhanna B. Þorvaldsdóttir,
Háafelli, er meðstjórnandi.
BFB var stofnað árið 2008 og hefur
verið aðildarfélag að Bændasamtökum
Íslands frá 2018 þegar það sótti um
aðild á Búnaðarþingi. Félagar í Beint
frá býli eru að sögn Hönnu á bilinu 60
til 70 í dag.
Félagskerfi bænda ekki
til umfjöllunar
Stefnt er að sameiningu
búgreinafélaganna og Bænda
samtaka Íslands um mitt sumar.
Í skipuriti fyrir nýtt félagskerfi
Bændasamtaka Íslands er gert ráð fyrir
að þau aðildarfélög sem gangi þvert á
búgreinar, BFB, Samtök ungra bænda
og VOR – framleiðendur í lífrænum
búskap, verði með skilgreind hlutverk
sem aðildarfélög og kjósi sér hvert
sinn Búnaðarþingsfulltrúa. Að sögn
Hönnu var ekki fjallað um fyrirhugaða
breytingu á félagskerfi bænda á
aðalfundinum. Hún segir að ný stjórn
vilji kynna sér málin betur áður en þau
verði lögð fyrir félagsmenn.
Kynning Á REKO
Að sögn Hönnu voru tvö fróðleg
erindi flutt á fundinum. „Annars
vegar var um að ræða kynningu frá
Arnheiði Hjörleifsdóttur á starfsemi
Reko. Reko er ört stækkandi
söluvettvangur beint frá býli bænda,
og góð viðbót þar sem framleiðendur
koma sínum vörum milliliðalaust
til neytenda. Reko viðburðir hafa
verið haldnir í flestum landshlutum
og hafa félagsmenn Beint frá býli
verið reglulegir þátttakendur á þeim

Hamborgari beint frá Mýranauti.

Hanna S. Kjartansdóttir, formaður
Beint frá býli. 
Mynd / Aðsend

og lýsa allir ánægju sinni með það
söluumhverfi sem Reko hefur skapað
hér á landi.
Hins vegar talaði Mattías Sævar
Lýðsson á Húsavík á Ströndum
fyrir hönd aðgerðahóps bænda
um heimaslátrun og sagði frá
niðurstöðum sem fengust úr verkefni
um heimaslátrun í haust. Frumvarp
sem heimilar heimaslátrun er í vinnslu
og hefur landbúnaðarráðherra lýst
yfir stuðningi sínum við verkefnið.
Ef heimaslátrun verður leyfð er ljóst
að það verður mikil bylting fyrir þá
bændur sem hafa aðstöðu til þess
heima við, og sjá fram á að geta fært
neytendum sínum enn betri vöru en
hingað til.“
Vefurinn gerður aðgengilegri
og skilvirkari
Hanna segir að nýlega hafi vefur
félagsins verið uppfærður. Nú séu
komnir nýir leitarmöguleikar með
gagnvirku landakorti sem gerir
neytendum auðveldara að rata til
bænda. „Þá hafa möguleikarnir
til að finna ákveðnar vörur verið
stórbættir, nú er til dæmis hægt að
leita að hryggjum, lærisneiðum,
mjólkurvörum eða rabarbara, ekki
þarf að senda fyrirspurn á alla sem
selja vöruflokkinn eins og var, heldur
velur notandinn bara þá vöru sem
hann vill versla og þeir sem selja
hana fá fyrirspurnina. En til að þetta
virki eins og það á að gera þurfa

bændurnir að vera duglegir að tengja
þær vörur sem þeir bjóða upp á við
bæinn sinn.
Félagið fékk Beit ehf. til að taka
upp efni og gera kynningarmyndband
um fjölbreytta starfsemi BFB, sem
þegar er komið í dreifingu við góðar
undirtektir. Félagið á efni í fleiri
myndbönd sem er verið að leggja
lokahönd á og fara þau vonandi í
dreifingu í sumar.“
Markmiðið að tryggja
neytendum gæðavörur
Hanna segist vilja nota tækifærið og
minna á gildi Beint frá býli eins og
þau birtast í annarri grein samþykkta:
„Tilgangur félagsins er að hvetja til
heimavinnslu og sölu, einnig vinna að
hagsmunum þeirra bænda sem stunda
eða hyggjast stunda hvers konar
framleiðslu og sölu á heimaunnum
afurðum. Meginmarkmið félagsins
er að tryggja neytendum gæðavörur
þar sem öryggi og rekjanleiki vöru
er í fyrirrúmi. Félagið skal einnig
hvetja til varðveislu hefðbundinna
framleiðsluaðferða og kynningar
á svæðisbundnum hráefnum og
hefðum í matargerð öllum neytendum
til heilla og hagsbóta.“
Hún hvetur neytendur til að
kynna sér það vöruúrval sem Beint
frá býli bændur hafa upp á að bjóða
og hvað frumframleiðendur geta
gert fyrir neytendur til að fullnægja
þeim kröfum sem þeir hafa til
vörunnar. „Með auknum innflutningi
á ferskum afurðum hefur aldrei
verið mikilvægara að bændur og
neytendur standi saman svo hægt sé
að standa vörð um þá hreinu afurð
sem framleidd er hér á landi.
Enn er pláss fyrir fleiri félaga
og hvetur Beint frá býli áhugasama
um að kynna sér hvað félagið geti
gert fyrir þig,“ segir Hanna S.
Kjartansdóttir á Leirulæk.  /smh

Íslenskir kúabændur standa sig vel:

Alls hlutu 59 bændur verðlaun fyrir
framleiðslu á úrvalsmjólk
Alls hlutu 59 bændur um land
allt verðlaun fyrir úrvalsmjólk.
Verðlaun fá þeir innleggjendur
sem lögðu inn mjólk í 1. flokki A í
öllum mánuðum ársins.
Reglur um verðlaun fyrir mjólk í 1.
flokki A eru þær að hámark frumutölu
í mánuðinum sé 200 þúsund frumur/
ml eða lægra mælt og reiknað sem
faldmeðaltal. Einnig að hámark
líftölu í mánuði sé 20.000 ein/ml
mælt og reiknað sem beint meðaltal
mánaðarins. Loks að hámark frírra
fitusýra sé 0,9 mmol/l, reiknað sem
faldmeðaltal mánaðarins.
Viðurkenningar voru veittar
af hálfu Auðhumlu sem er
samvinnufélag í eigu um 600
mjólkurframleiðenda um land allt

Pétur Friðriksson, bóndi á Gautsstöðum í Eyjafirði, er einn þeirra kúabænda
sem hafa fengið verðlaun fyrir úrvalsmjólk. 
Mynd / HKr.

og hefur það hlutverk að taka við
mjólk frá félagsmönnum sínum og
umbreyta í mjólkurafurðir á Íslandi

og erlendis. Auðhumla er móðurfélag
Mjólkursamsölunnar ehf. með 80%
eignarhlut.
/MÞÞ
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VARAHLUTIR Í DRÁTTARVÉLAR
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Claas

Deutz Fahr

Massey Ferguson
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Zetor
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Komum
hlutunum
á hreyfingu
Við bjóðum hagstæðar leiðir
til að fjármagna ný og notuð
atvinnutæki og bíla sem henta
rekstrinum þínum.

L ANDSBANKINN.IS
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Byggðarráð Sveitarfélagsins Skagafjarðar og Akrahreppur:

Formlegt boð um viðræður um
kosti og galla sameiningar
– Ekki full samstaða innan Akrahrepps um hvort sameiningarviðræður séu tímabærar

Byggðarráð Sveitarfélagsins
Skagafjarðar bauð nýverið
hreppsnefnd Akrahrepps til
formlegra viðræðna um sameiningu sveitarfélaganna tveggja
í Skagafirði. Í greinargerð
með tillögu Sveitarfélagsins
Skagafjarðar varðandi boðið til
Akrahrepps segir að mikilvægt
sé að vinna faglegt mat á kostum, göllum og tækifærum sem
felast í sameiningu sveitarfélaganna tveggja og sýn um þá uppbyggingu sem þarf að ráðast í
til að styrkja samkeppnishæfni
og búsetuskilyrði samfélagsins í
Skagafirði.
Lagt var til að hvort sveitarfélag
fyrir sig tilnefndi fimm fulltrúa í
viðræðurnar og að sótt yrði um fjárframlag úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga vegna þeirrar vinnu. Eins
er lagt til að niðurstaða liggi fyrir
í lok ágúst og að íbúar fái þannig
tækifæri til að koma afstöðu sinni
á framfæri við alþingiskosningar í
lok september.
Verið að skoða næstu skref
Innan hreppsnefndar Akrahrepps
var ekki full samstaða um að tímabært væri að hefja formlegar samningaviðræður. Þó telur nefndin það
grundvöll fyrir allri ákvarðanatöku
að farið verði í að meta hugsanlegan
ávinning og veikleika mögulegrar
sameiningar á forsendum sveitarfélagsins og með hag samfélagsins
alls að leiðarljósi.
„Slík vinna yrði unnin í víðtæku
samráði við íbúa og niðurstaðan
lögð fyrir þá til ákvörðunar um
framhaldið“, segir í bókun frá fundi
hreppsnefndar Akrahrepps þar sem
þessi mál voru til umræðu.
„Ekki náðist samstaða um
málið innan hreppsnefndar en
eins og önnur sveitarfélög þá er
Akrahreppur sífellt að leita leiða
til þess að auka velferð og þjónustu

Ekki er full samstaða í Akrahreppi um hvort tímabært sé að hefja formlegar viðræður um hugsanlega sameiningu
við Sveitarfélagið Skagafjörð. Varaoddvitinn segir að pólitískir hagsmunir snúist ekki eftir því hvernig vindar blási
í Blönduhlíð. Þessar kýr undu sér bærilega í logni í Blönduhlíðinni í fyrrasumar. 
Mynd / MÞÞ

við íbúa á sama tíma og það skiptir
máli að sveitarfélagið sé vel rekið
fjárhagslega. Það er of snemmt að
segja meira á þessu stigi málsins
annað en að verið er að skoða næstu
skref,“ segir Hrefna Jóhannesdóttir,
oddviti Akrahrepps.
Sjáum þessa þróun víða
í kringum okkur
Sigfús Ingi Sigfússon, sveitarstjóri
í Sveitarfélaginu Skagafirði, segir
að sú hugsun hafi búið að baki að
sameinuð væru sveitarfélögin enn
öflugri og gætu veitt íbúum sínum
enn betri þjónustu en nú er en
jafnframt verið öflugur málsvari
héraðsins alls í hinum fjölmörgu
hagsmunamálum sem það snerta.
„Þessa þróun í átt til stærri og
öflugri sveitarfélaga sjáum við víða
í kringum okkur, m.a. eru nágrann-

ar okkar í Austur-Húnavatnssýslu
í formlegum sameiningarviðræðum, einnig Skútustaðahreppur og
Þingeyjarsveit, auk fjögurra sveitarfélaga á Suðurlandi sem stefna á
atkvæðagreiðslu í september nk. um
sameiningu þeirra. Önnur sveitarfélög eru einnig í startholunum og
má nefna að Svalbarðshreppur og
Langanesbyggð ætla að ákveða í
sumar hvort þau hefji formlegar
sameiningarviðræður, auk þess sem
Dalabyggð hefur greint frá því að
sveitarstjórn þar ætli að bjóða kollegum sínum í Húnaþingi vestra og
Stykkishólmsbæ og Helgafellssveit
til fundar til að ræða mögulegar
sameiningar,“ segir Sigfús Ingi.
„Við sjáum af viðbrögðum
nágranna okkar í Akrahreppi að það
er vilji þar til að vinna faglegt mat á
kostum, göllum og tækifærum sem
felast í sameiningu sveitarfélaganna

tveggja. Við fögnum því auðvitað
og teljum það farsælt skref. Í kjölfar
þess og samtals við íbúana er hægt
að taka ákvörðun um hvort gengið verður til formlegra viðræðna
um sameiningu Skagafjarðar í eitt
heildstætt og öflugt sveitarfélag.“
Hvernig vindar
blása í Blönduhlíð
Varaoddvitinn í Akrahreppi, Einar
Gunnarsson, bókaði á fundi hreppsnefndar Akrahrepps að leiði sú vinna
sem hreppsnefnd hafi ákveðið, þ.e.
að hefja vinnu á kostum og göllum
sameiningar flytjist öll ákvarðanataka um stærstu hagsmunamál íbúa
Akrahrepps til pólitísks kjörinna
fulltrúa í öðru sveitarfélagi, „en
eins og kunnugt er snúast pólitískir
hagsmunir ekki eftir því hvernig
vindar blása í Blönduhlíð,“ segir

í sérbókun Einars frá fundinum.
Nefnir hann að á borði hreppsnefndar sé uppbygging skólanna í
Varmahlíð, þar sem Akrahreppur eigi
25% eignarhlut og þá sé vinna við
endurskoðun aðalskipulags nýhafin.
„Samstarf sveitarfélaga, kaup og sala
á þjónustu þeirra á milli án þess að
staðsetning þeirra skipti máli verður
sífellt auðveldari. Rafræn stjórnsýsla
og störf án staðsetningar eiga eftir
að auðvelda rekstur smærri sveitarfélaga. Akrahreppur hefur sjálfur
fjárhagslegt bolmagn, mannauð og
þekkingu til að reka gott samfélag
áfram.“
/MÞÞ

Umbúðamiðlun tryggir sjómönnum aðgang að fiskikerjum um allt land:

Leita uppi fiskiker sem eru nýtt undir annað en ætlast er til

Nokkuð er um að fiskiker séu
nýtt á annan hátt en til er ætlast.
Umbúðamiðlun á fjöldann allan
af fiskikerjum og leigja þau út um
land allt. Töluverður fjöldi kerja
er hér og hvar um landið í annarri
notkun en undir fisk, ís eða öðrum
tengdum matvælum. Fyrirtækið
leitar nú uppi þau ker sem leynast
til sjávar og sveita og eru ekki í
réttri notkun.
Brynjar Guðmundsson, eftirlits
maður hjá Umbúðamiðlun, segir að
fyrirtækið sérhæfi sig í að leiga út
fiskiker og kassa fyrir matvæli, þá
eingöngu fisk og matvæli honum
tengdum. Stærstu viðskiptavinir félagsins eru íslenskar útgerðir og fiskvinnslur. Fiskiker frá
Umbúðamiðlun megi sjá á hverri
bryggju um land allt, en félagið
tryggir sjómönnum hvarvetna um
landið aðgang að kerjum.
Kerin á eingöngu að nota undir
fisk og tengdum afurðum
„Það er mikill fjöldi kerja frá okkur
í misnotkun, eins og við köllum
það, úti um land allt. Þau fara af
einhverjum ástæðum af þeim stað þar

sem þau eiga að vera og lenda annars
staðar og í öðru hlutverki. Okkar ker
eru fyrst og fremst notuð til að flytja
matvæli, einkum sjávarafurðir, frá
einum stað til annars, t.d. frá bát í
vinnslu og gegnum fiskmarkaði. Það
telst misnotkun þegar farið er að nýta
þau á annan hátt, svo sem eins og að
brynna skepnum úti á túni,“ segir
Brynjar.
Mikið í húfi
Hann segir nokkur brögð að því
að ker skili sér ekki til baka. Í því
liggi miklir fjármunir fyrir fyrirtækið. En ekki sé óvarlegt að áætla
að þúsundir kerja séu hér og hvar
um landið, ónotuð eða í annarri
notkun en þeim er ætlað. Tjón
fyrirtækisins sé því verulegt, það

Brynjar Guðmundsson, eftir
litsmaður hjá Umbúðamiðlun,
segir að mikill fjöldi fiskikerja
sem fyrirtækið á sé í annarri
notkun en undir fisk eða
tengdar afurðir, hér og
hvar um landið. Leitað
er að þessum kerjum og
ábendingar vel þegnar.

hlaupi á tugum eða jafnvel hundruðum milljóna. Það sé því mikið
í húfi. „Misnotkun eða notkun í
heimildarleysi telst nytjastuldur
sem er refsiverður,“ segir Brynjar.
„Við viljum byrja á því að
biðla til fólks sem hefur ker undir
höndum að láta vita af því eða
einfaldlega skila þeim.“
Átakseftirlit í sumar

Ef ker er sannarlega ónýtt
þarf að skrá það út úr kerfinu
hjá Umbúðamiðlun og gera
viðeigandi ráðstafanir í samvinnu
við starfmenn fyrirtækisins. Ónýt
ker eru enn eign félagsins þar
til félagið hefur gert viðeigandi
ráðstafanir og heimilað notkun
þess aftur.
Brynjar segir að fólk geti sent
mynd af kerinu og númeri þess
og hann geti þá í kjölfarið ráðlagt
hvað skuli gera.
Brynjar og starfsmenn
Umbúðamiðlunar hafa verið og
verða á ferðinni í allt sumar í
ákveðnu átakseftirliti sem verður
síðan fylgt eftir til frambúðar.
/MÞÞ
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BYLTING
Í PALLBÍLUM
ISUZU D-MAX
Nýr og fullkominn Isuzu D-Max sameinar byltingarkennda
hönnun, ótrúlegan vinnukraft með 3,5 tonna dráttargetu og
framúrskarandi öryggi. Skoðaðu þennan frábæra kraftajötun
á bl.is eða í sýningarsalnum okkar við Sævarhöfða.

3.500 kg dráttargeta
Fimm stjörnu öryggi
Fimm ára ábyrgð

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

BETRA START
MEÐ EXIDE RAFGEYMUM
Áreiðanlegir og sterkbyggðir rafgeymar fyrir
flestar gerðir dráttarvéla. Veldu þaulreynda
vöru frá gæðaframleiðanda.

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

ÓBYGGÐIRNAR KALLA

TVEGGJA TIL SEX MANNA HÚSTRUKKAR TIL LEIGU
Fullkominn ferðafélagi fyrir:
Veiðiferðina, Öræfin, Norðurljósin, Hálendið, Fjölskylduna, Vinina.
Til leigu, með eða án bílstjóra.

ingi@boreal.is

S: 864 64 89

www.boreal.is
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Landbúnaður á Íslandi eykur framleiðni og minnkar losun til muna
Umhverfisstofnun skilaði skýrslu
sinni til Loftslagssamnings
Sameinuðu þjóðanna (UNFCCC)
á dögunum. Heildarlosun sem telst
á beinni ábyrgð Íslands dregst
saman um 2,1% ef landnotkun er
skilin frá og 1% ef landnotkun er
tekin með. Losun á beinni ábyrgð
Íslands er sú losun sem íslensk
stjórnvöld munu þurfa að gera upp
gagnvart skuldbindingatímabili
Parísarsamkomulagsins.
Losun frá landbúnaði dregst
saman um 2,1% milli áranna 2018 og
2019. Þar með hefur losun minnkað
um 5,8% síðan 1990 – ólíkt flestum
öðrum geirum þar sem að losun hefur
aukist síðan 1990. Á sama tímabili
hefur framleiðsla landbúnaðarafurða
aukist um 71 þúsund tonn.
Landbúnaðurinn eykur framleiðni
sína stöðugt með aukinni þekkingu
bænda og innleiðingu tækninýjunga
og með þeim hætti verður minna að
meiru.
Innleiða mælingar á
kolefnisfótspori
„Við vorum að ljúka og gefa út
samfélagsskýrslu þar sem umhverfisog sjálfbærnistefna okkar kemur
fram en við viljum vera leiðandi í
þessum þáttum. Því náum við með
því að framleiðslan hjá okkur sé alltaf
fyrsta flokks og að öryggi og heilsa
neytenda sé höfð að leiðarljósi. Við
höfum reiknað út kolefnisfótspor
starfseminnar með reiknilíkani
Sambands garðyrkjubænda þar sem
tekið er inn kolefnisspor salats frá fræi
þar til salatið er tilbúið til dreifingar.
Þar kemur í ljós að kolefnisspor
Lambhaga er 1,11 CO2/kg sem við
erum ansi sátt við,“ segir Hafberg
Þórisson, eigandi Lambhaga, og
bætir við:
„Eins og fram kemur í stefnu

• Losun frá landbúnaði dregst
saman um 2,1% milli áranna
2018 og 2019.
• Losun hefur minnkað um 5,8%
síðan 1990 í landbúnaði.
• Á sama tímabili hefur framleiðsla landbúnaðarafurða
aukist um 71 þúsund tonn.
• Lambhagi leiðandi í mælingum og markmiðum á kolefnisfótspori framleiðslunnar.
Lambhaga þá er okkar framtíðarsýn
að leggja okkar af mörkum til að gera
Ísland sjálfbært í matvælaframleiðslu.
Til að styðja við okkar framtíðarsýn
vinnur Lambhagi með sérfræðingum
frá Ábyrgum lausnum ehf. í að
innleiða markmið Sameinuðu
þjóðanna um sjálfbæra þróun. Við
leggjum áherslu á að viðskiptavinir
okkar geti tekið upplýsta ákvörðun um
kaup og við viljum miðla traustum og
gagnsæjum upplýsingum til haghafa,
m.a. á vefsíðu okkar. Við viljum hafa
hreina virðiskeðju og leggjum áherslu
á heiðarlegt og siðferðislegt samstarf.
Við viljum eiga viðskipti við birgja
sem vinna markvisst með okkur að
því að innleiða heimsmarkmiðin.
Við viljum takmarka losun
gróðurhúsalofttegunda frá rekstri
fyrirtækisins, setja stefnu í
umhverfismálum þar sem við höfum
nú þegar innleitt mælingar og markmið
sem draga úr kolefnisfótspori
fyrirtækisins. Við viljum hlúa að
nýsköpun í starfseminni, byggja upp
trausta innviði, fylgja breytingum
sem eiga sér stað og styrkja
þannig samkeppnishæfni Íslands
í matvælaframleiðslu til að mæta
breyttri samfélagsgerð og breyttum
þörfum til framtíðar.“

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300
Næsta blað kemur út 27
27.. maí

Búsaga hefur oft tekið þátt í Handverkshátíð og sýnt gamlar dráttarvélar. Handverkshátíð verður ekki haldin með
hefðbundnu sniði í sumar, annað árið í röð, en í samvinnu við Matarstíg Helga magra verður bryddað upp á ýmsu
í sumar, m.a. reglulega bændamarkaði. 
Mynd / Eyjafjarðarsveit

Handverkshátíð og Matarstígur Helga magra:

Óhefðbundin Handverkshátíð en reglulegir bændamarkaðir haldnir í sumar
– Matvælaframleiðendur, félagasamtök og fleiri eiga kost á að setja upp dagskrá
Handverkshátíð mun fara fram
á komandi sumri en verður með
óhefðbundnu sniði vegna þeirrar
óvissu sem áhrif heimsfaraldurs
kórónuveirunnar kann að hafa.
Handverkshátíðin og Matarstígur
Helga magra hafa tekið höndum
saman fyrir sumarið 2021 og munu
efna til reglulegra bændamarkaða
þar sem áhersla verður lögð á mat
og handverk úr Eyjafjarðarsveit.
Félagasamtökum, handverksfólki,
matvælaframleiðendum og öðru
þjónustuaðilum í sveitarfélaginu
verður boðið að setja upp dagskrá
hjá sér og auglýsa í tengslum við
dagskrá Handverkshátíðar og
Matarstígs Helga magra í sumar. Í
tilkynningu kemur fram að með því
vilji stjórn og aðrir aðstandendur
Handverkshátíðar halda nafni

hátíðarinnar á lofti og stuðla að
skemmtilegum viðburðum víðs
vegar um Eyjafjarðarsveit í góðu
samstarfi við Matarstíginn.
Handverkshátíð í Eyjafjarðarsveit
hefur verið haldin á hverju ári,
28 ár í röð, þar til í fyrra þegar
áhrif kórónuveirunnar settu
strik í reikninginn. Þeir sem að
Handverkshátíð standa telja eðli
hátíðarinnar með þeim hætti að
ekki sé ábyrgt að halda hana með
óhefðbundnu sniði í ár. Þar koma
margir saman, sýnendur eru jafnan
um 100 talsins og á bilinu 10 til 15
þúsund gestir hafa sótt hátíðina ár
hvert.
Brot af því besta verður í boði
Handverkshátíð er ein helsta

fjáröflun ýmissa félaga í Eyja
fjarðarsveit og hafa félagsmenn lagt
á sig umtalsverða sjálfboðavinnu í
þágu samfélagsins um árin til að
gera hátíðina sem glæsilegasta.
Fram kemur í tilkynningu að
ákvörðun um að breyta út af nú sé
því ekki léttvæg, „og einungis tekin
af vel ígrunduðu máli en ljóst er að
ákvörðunin kemur sér ekki vel fyrir
fjárhag félaganna, en ábyrgðar
hlutverkið er þó talið vega meira
á þessum sérkennilegu tímum,“
segir í tilkynningu frá Finni Yngva
Kristinssyni sveitarstjóra.
Engu að síður verður gestum og
gangandi boðið að sjá brot af því
besta úr Eyjafjarðarsveit í sumar
og þess vænst að sem flestir fái að
njóta.

/MÞÞ

Tjaldsvæðið á Blönduósi:

Nýtt félag tekur við rekstrinum

Samningur hefur verið undir
ritaður milli Blönduósbæjar
og fyrirtækisins L&E ehf.
um rekstur tjaldsvæðisins í
Brautarhvammi á Blönduósi.
Félagið L&B er í eigu Liyu
Yirga Behaga og Guðjóns Ebba
Guðjónssonar en þau eiga
veitingastaðinn Teni á Blönduósi.
Þau Liyu og Guðjón munu einnig
starfrækja Upplýsingamiðstöð í
gamla Kaupfélaghúsinu samhliða
rekstri tjaldsvæðisins, að því er
fram kemur á vefsíðu Blönduóss.
Vinsæll áfangastaður
Heimamenn búa sig undir að fjöldi
landsmanna verði á faraldsfæti á
komandi sumri og eru nýir rekstr
araðilar þegar farnir að undirbúa
móttöku ferðalanga. Umsjón tjald
svæðisins hefur mörg undanfarin ár
verið í umsjón Glaðheima.
Tjaldsvæðið á Blönduósi hefur
löngum verið vinsæll áfanga
staður, en það er staðsett í fallegu

Liyu Yirga Behaga frá L&E, sem tekur við rekstri tjaldsvæðisins í
Brautarhvammi á Blönduósi, og Valdimar O. Hermannsson sveitarstjóri
undirrita samninginn.
Mynd / Blönduósbær

umhverfi á bökkum Blöndu og
því stutt að fara á útivistarsvæðið
í Hrútey. Sundlaug, skemmtilegt

leiksvæði, verslun og veitinga
staðir eru einnig skammt undan.
/MÞÞ
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Íslenska nýsköpunarfyrirtækið Algalíf framleiðir astaxanthín úr örþörungum:

Fær Alþjóðlegu líftækniverðlaunin 2021

Íslenska nýsköpunarfyrirtækið
Algalíf
hlýtur Alþjóðlegu
líftækniverðlaunin 2021 sem
besti framleiðandi á afurðum úr
náttúrulegu astaxanthíni.
Verðlaunin eru veitt árlega í
nokkrum mismunandi flokkum af
fagtímaritinu Global Health and
Pharma. Algalíf er fyrsta íslenska
fyrirtækið til að vinna þau. Þetta
er í sjötta sinn sem Alþjóðlegu
líftækniverðlaunin eru veitt.
Algalíf framleiðir astaxanthín
úr örþörungum sem ræktaðir eru í
starfsstöð fyrirtækisins í Reykjanesbæ.

Algalíf er langstærsta örþör
ungafyrirtæki á Íslandi og í fararbroddi
í Evrópu. Það hefur getið sér gott orð
á alþjóðavettvangi fyrir sjálfbærni,
gæði og afhendingaröryggi.
„Starfsemin hefur gengið mjög vel
að undanförnu og það er afskaplega
ánægjulegt að fá viðurkenningu í
formi þessara virtu verðlauna,“ segir
Orri Björnsson, forstjóri Algalífs, í
tilkynningu frá fyrirtækinu af þessu
tilefni.
Í lok síðasta árs var tilkynnt um
fyrirhugaða fjögurra milljarða króna
stækkun fyrirtækisins. Sérhæft

og vel menntað starfsfólk heldur
framleiðslukostnaði Algalífs í
skefjum með nýsköpun og nýtingu
hátæknilausna á öllum stigum. „Þessi
verðlaun eru fyrst og fremst rós í
hnappagatið fyrir starfsfólk Algalífs,“
segir Orri Björnsson forstjóri.
Nýlega kynnti Algalíf metnaðar
fulla umhverfisstefnu, en öll fram
leiðslan fer fram í stýrðu hátæknium
hverfi innanhúss. „Það hjálpar okkur
mikið í markaðssetningu erlendis að
vera í fararbroddi í umhverfismálum
á alþjóðavísu,“ segir Orri Björnsson
forstjóri. 
/MÞÞ

Gedduhöfði á Grímstunguheiði:

Reisa nýjan 500 fermetra
gangnamannaskála
Nýr gangnamannaskáli verður reistur við Gedduhöfða á
Grímstunguheiði. Hann verður
allt að 500 fermetrar að stærð og
með gistiplássi fyrir 60 manns. Við
hann verður 300 fermetra stórt
hesthús og aðrar byggingar um
200 fermetrar að stærð.
Skálanum er ætlað að þjóna
gangnamönnum en gæti einnig nýst
öðrum, svo sem ferðamönnum. Sagt
er frá áformum um byggingu skálans
á vefsíðu Húnavatnshrepps.
Fram kemur í greinargerð
vegna verkefnisins að nýi skálinn
muni leysa tvo eldri af hólmi,
Öldumóðuskála og Álkuskála. Þeir
hafa verið í notkun í áratugi og eru
mjög illa farnir. Þeir verða lagðir
niður í kjölfarið.
Tengist vegakerfi
og reiðleiðum vel
Markmið aðalskipulagsbreytingar
innar er að bæta aðstöðu og nýtingu
svæðisins en nýr gagnamannaskáli
þjónar gangnamönnum en gæti
nýst breiðari hópi svo sem ferða
mönnum, eins og fram kemur í
greinargerðinni. Þar kemur enn
fremur fram að skálinn tengist

vel við núverandi vegakerfi og
reiðleiðum og staðsetningin sé
góð sé tekið tillit til annarra
skálasvæða. Húnavatnshreppur
og Sveitarfélagið Skagafjörður
eiga tvo gangnamannaskála
skammt frá, Galtarárskála og
Ströngukvíslarskála sem mikið eru
notaðir vegna hestaferða.
Um 500 manns gista
í skálanum á ári
Ekki er mikil umferð ferðamanna
um Grímstunguheiði um þessar
mundir og segir í greinargerðinni
að ný skálabygging sé fyrst og
fremst hugsuð til þess að koma
í stað gömlu skálanna tveggja.
Áætlaður heildarfjöldi þeirra sem
gista í skálanum yfir árið er undir
500 manns.
Breyta þarf aðalskipulagi
Húnavatnshrepps vegna þessa
verkefnis og hefur sú breyting
þegar verið auglýst. Hægt er að gera
athugasemdir við skipulagið fram til
4. júní næstkomandi. Tillögur liggja
frammi á skrifstofu Húnavatnshrepps
á Húnavöllum og á skrifstofu
skipulagsfulltrúa á Blönduósi. 
			 /MÞÞ

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

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

Vorboðinn í sjónum

Heimkynni hrognkelsis eru
beggja vegna í Norður-Atlants
hafi og þar veiðist það norðan
frá Barentshafi og Hvítahafi
suður til Portúgals. Það veiðist
einnig við Grænland og við
austurströnd Norður-Ameríku
frá Hudson-flóa í Kanada
suður til Hatteras-höfða í
Bandaríkjunum.
Við Ísland er hrognkelsi allt í
kringum landið og er víða algengt.
Hrognkelsi er fiskurinn á hundrað
krónu peningnum. Hrognkelsi er
göngufiskur sem heldur sig miðog uppsjávar úti á reginhafi hluta
úr árinu en kemur upp á grunnmið
til að hrygna síðari hluta vetrar og
fyrri hluta vors.
Haus hrognkelsisins er lítill
og kjafturinn smár og með litlum
en beittum tönnum. Augun eru
í meðallagi stór. Bolurinn er
stuttur og kviðurinn hálfflatur.
Bakuggar eru tveir og myndar
fremri bakuggi háan kamb.
Aftari bakuggi og raufaruggi eru
andspænis hvor öðrum og líkir að
stærð og útliti. Eyruggar eru stórir
og kviðuggarnir eru ummyndaðir
í sogskál. Sporðblaðka er stór.
Roðið er þykkt og er kallað hvelja
og þakið smáum beinkörtum.
Grásleppan er dökkgrá að ofan,
ljósari á hliðum og hvít eða
ljósgræn að neðan. Rauðmaginn
er dökkgrár að ofan, grágrænn að
neðan, en um hrygningartímann
verður hann rauður eða rauðgulur
að neðan.
Fæða
fullorðinna
hrognkelsa er einkum ljósáta,
uppsjávarmarflær, smáhveljur og
fleira, en seiðin sem alast upp í
þarabeltinu éta ýmis smádýr
t.d. botnkrabbaflær, marflær og
þanglýs. Mörg dýr éta hrognkelsi
og má nefna hákarl og sel en auk
þess eru hrognkelsi ein aðalfæða
búrhvala hér við land. Í seinni
tíð hefur skötuselur herjað á
rauðmaga á vorin og vilja sumir
líkja skötusel á hrygningarslóð
hrognkelsis við mink í æðavarpi
þar sem hann étur rauðmagann
á meðan hann gætir hrognanna.
Hrognkelsi hrygna á vorin og
fram á sumar. Rauðmaginn kemur
fyrr á hrygningarstöðvarnar en
grásleppan og hrygningin fer
fram á grjót- eða klapparbotni
í þarabeltinu. Hrygnan festir
hrognin, sem eru 80 til 150
þúsund, við botninn í stórum
klösum og hængurinn frjóvgar
þau um leið. Í nokkrar vikur eftir
hrygningu, á meðan hrognin
þroskast, gætir hængurinn
þeirra og sér um að þeim berist
nægjanlegt súrefni auk þess sem
hann reynir að verja þau fyrir
óvinum.
Latneska heitið, Cyclopteruc
lumpus, líkir hrognkelsinu við
kýklópa sem voru risar með
eitt auga í enninu samkvæmt
grískri goðafræði og vísar
einnig til kambsins á baki þess. Í
Þjóðsögum Jóns Árnasonar segir
þannig um tilurð hrognkelsis:
Einu sinni gekk Kristur með sjó
fram og var Sankti Pétur með
honum. Kristur hrækti í sjóinn
og af því varð rauðmaginn. Þá
hrækti líka Sankti Pétur í sjóinn
og af því varð grásleppan. Þessi
saga gefur glöggt til kynna hvort
kynið var í meira áliti og gildir
það enn.
Eftir vetrarsult var algengt
að fólk hefði ekki bragðað
nýmeti í langan tíma og
hrognkelsagöngum að vori því
víða fagnað. Á Ströndum er sagt
að lifnað hafi yfir fólki eftir að
fyrstu hrognkelsin veiddust á
vorin og að hárið hafi fengi á sig
sérstakan blæ og jafnvel aukist
við neyslu þeirra og hrognkelsin
stundum kölluð vorboðinn í
sjónum.		
/ VH

Mynd / Hákon Ernuson

Úr vinnslusal Síldarvinnslunnar í Neskaupstað. 

Tæknibyltingin í uppsjávargeiranum
Uppsjávarfiskur
heildaraflans
Tæknibyltingin
í helmingur
uppsjávargeiranum
Guðjón Einarsson
gudjone3@gmail.com

Gríðarleg uppbygging og tækniþróun hefur orðið í veiðum og
vinnslu á uppsjávarfiski á síðustu
árum. Helmingi færri skip en áður
þarf til að veiða svipað aflamagn
og afköst á hvern starfsmann í
landvinnslunni hafa margfaldast
vegna aukinnar sjálfvirkni. Þá fer
mun stærri hluti aflans til manneldis en fyrr.
Veruleg endurnýjun hefur
orðið í uppsjávarflotanum í seinni
tíð. Nýjasta viðbótin er Vilhelm
Þorsteinsson EA, sem Samherji
lét smíða og fékk afhentan fyrir
skemmstu. Fljótlega er svo von á
systurskipi hans, Berki NK, sem
Síldarvinnslan í Neskaupstað er eig
andi að. Burðargeta þessara skipa
hvors um sig er vel yfir 3.000 tonn í
þrettán lestartönkum þar sem aflinn
verður kældur niður til að sem best
hráefni komi að landi.
Samþjöppun í eignarhaldi
Þegar nær dró síðustu aldamótum
varð mikil samþjöppun í eignar
haldi uppsjávarflotans. Einstaklings
útgerðir runnu inn í stærri einingar,
skipunum fækkaði og stærri og full
komnari skip voru keypt í staðinn.
Á árinu 2001 voru 43 uppsjávar
skip í rekstri að hluta eða öllu leyti
en síðan þá hefur þeim fækkað um
meira en helming og eru nú innan
við 20 talsins. Sum þeirra eru af
nýjustu og fullkomnustu gerð
smíðuð á síðustu 10 árum: Venus
NS, Víkingur AK, Sigurður VE,
Beitir NK, Heimaey VE og Börkur
NK. Önnur eru nokkru eldri en flest
eru búin fullkomnum kælikerfum
sem er forsenda þess að unnt sé að
koma með fyrsta flokks hráefni að
landi. Þau fáu skip sem eru með síðri
búnað til kælingar liggja við bryggju
og er aðeins gripið til þeirra ef veiði
geta hinna dugar ekki til.
„Kæling aflans skiptir öllu
máli,“ segir Sindri Karl Sigurðsson,
verkefna- og þróunarstjóri
Síldarvinnslunnar í Neskaupstað.
„Það er ekki hægt að laga hráefni
sem farið er að skemmast út af
ónógri kælingu eða slæmri meðferð
við dælingu og geymslu um borð.
Það er stöðugt verið að betrumbæta

Á síðasta ári nam uppsjávarafli íslenskra skipa 529 þúsund tonnum
eða rétt rúmlega helmingi af heildarafla landsmanna. Aflaverðmætið
var liðlega 24 milljarðar og útflutningsverðmætið nálægt helmingi
hærra. Þetta voru 16% af heildaraflaverðmæti landsmanna og 17%
af heildarútflutningsverðmæti sjávarafurða það árið. Rétt er að taka
fram að engar loðnuveiðar voru leyfðar á árinu 2020 og munar
mikið um það.
Alls níu fyrirtæki stunda veiðar og vinnslu á uppsjávarfiski hérlendis:
Brim, Eskja, Gjögur, Ísfélag Vestmannaeyja, Loðnuvinnslan,
Samherji, Síldarvinnslan, Skinney-Þinganes og Vinnslustöðin
(útgerð Hugins VE meðtalin). Vinnsla á uppsjávarfiski til manneldis
eru á sjö stöðum á landinu: Þórshöfn, Vopnafirði, Neskaupstað,
Eskifirði, Fáskrúðsfirði, Höfn og Vestmannaeyjum. Auk þess eru
gerð út tvö frystiskip á uppsjávarveiðum.

ferlið frá því að fiskurinn kemur í
veiðarfærið og þangað til hann skilar
sér inn í vinnsluna í landi.“
Stóraukin sjálfvirkni

hættir, síldarsöltun sem var mann
aflafrekasta vinnslan var aflögð
og áhersla á sjálfvirknivæðingu
frystingar sett í forgrunn.

Sífellt meira til manneldis
Stóraukin sjálfvirkni hefur leitt
til mikillar hagræðingar í vinnslu Sú breyting hefur einnig orðið
uppsjávarfiska í landi, að sögn á liðnum árum að sífellt meira
Sindra. Áður var fiskinum hand af uppsjávaraflanum hefur við
raðað í flökunarvélarnar eftir að unnið í pakkningar til manneldis.
skemmdur fiskur hafði verið tíndur Undantekningin er kolmunni sem
úr, en nú eru komnar sjálfvirkar flök ekki er arðvænn markaður fyrir
unarvélar sem greina fisktegundir, til manneldis enn sem komið er
ýta skemmdum fiski frá og raða og fer hann því allur til bræðslu,
svo og meðafli á
síðan fiskinum
veiðum. Að
inn. Áður þurfti
pp úr 1990 voru afköstin þeim
sögn Sigurjóns
fjóra starfsmenn
hjá Síldarvinnslunni í Arasonar yfirverk
við hverja flök
unarvél en nú sér
uppsjávarfiski um 70 fræðings hjá Matís
einn starfsmaður
nú svo komið
tonn á dag með 56 manns er
að allur makríl- og
um þrjár vélar.
í vinnu, en núna er verið að síldarafli hérlendis
Sem sagt fækkun
frysta um 600 tonn með álíka er tekin til mann
úr 12 mönnum í
einn vegna þriggja
eldisvinnslu og
fjölda starfsmanna.
flökunarvéla.
sama er að segja
Sama þróun hefur
um loðnuaflann
átt sér stað í frystingunni. Raðað er á síðustu vertíð. Það hráefni úr
í frystitækin og losað úr þeim með þessum fiskistofnum sem skilar sér
í fiskimjölsverksmiðjurnar er fyrst
sjálfvirkum hætti.
Sem dæmi um þær byltingar og fremst afskurður og innyfli úr
kenndu breytingar sem orðið hafa fiskinum sem ekki nýtist á annan
í þessum geira nefndi Sindri að hátt. Reyndar er nú unnið að rann
upp úr 1990 hefðu afköstin hjá sóknaverkefni sem miðar að því að
Síldarvinnslunni í uppsjávarfiski nýta þessa hluta fisksins einnig til
verið um 70 tonn á dag með 56 manneldis og rauðátuna úr maga
manns í vinnu, en núna væri verið hans sömuleiðis. Síldarvinnslan
að frysta um 600 tonn með álíka ásamt Stefáni Þór Eysteinssyni hjá
fjölda starfsmanna. Svo tekinn sé
Matís leiða það verkefni.
annar samanburður, þá voru afköst
á manntíma um 250-300 kíló um
Innreið makrílsins
aldamótin en eru nú 1100 kíló. Hér
spila bæði inn í breyttir vinnslu Gott dæmi um mikilvægi kælingar

U

afla um borð í fiskiskipunum er mak
ríllinn. Þegar makríllinn hélt innreið
sína í íslenska lögsögu fyrir alvöru
árið 2007 voru viðbrögðin fyrst
þau að veiða sem mest af honum í
bræðslu enda lítil þekking í landinu
á vinnslu hans til manneldis (ásamt
því að vinnslubúnaður húsanna var
ekki hannaður fyrir þetta stóran
fisk) og flestum lá á að afla sér sem
mestrar veiðireynslu áður en þessi
nýi stofn yrði kvótasettur. Jafnframt
var mönnum ljóst að makríll veiddur
að sumarlagi eins og hérlendis væri
ekki heppilegt hráefni til manneld
isvinnslu. Erlendis er hann alls ekki
veiddur á þessum árstíma af þessum
sökum.
Að sögn Sigurjóns Arasonar er
makríllinn aðeins 10% feitur þegar
hann kemur til Íslands í byrjun júlí
í ætisleit en rýkur upp í 25-30%
fitu á þremur vikum. Við svo snögg
umskipti verður holdið sundurtætt
af ofáti og vöðvar fitusprengdir. Þá
skiptir öllu máli að kæla aflann niður
í mínus 1,5 gráður um borð í fiski
skipunum þannig að unnt sé að vinna
hann í landi. Jafnframt hafa útgerð
irnar reynt að færa veiðina eins aft
arlega á sumarið og unnt er til þess
að makríllinn verði betra vinnsluhrá
efni. Það hefur tekist þokkalega þótt
elta hafi þurft makrílinn langt á haf
út á leið hans frá landinu undir lokin.
„Sú þekking sem búið var að afla
hérlendis um mikilvægi kælingar
áður en makríllinn hóf göngu sína til
Íslands flýtti fyrir því hversu fljótt
menn náðu tökum á makrílvinnsl
unni. Árangurinn hefur satt að segja
verið undraverður,“ segir Sigurjón.
Norsk-íslenska síldin
Í því sambandi má benda á að
vinnsla á norsk-íslenskri síld til
manneldis í landi hófst ekki að
marki fyrir en búið var að ná tökum
á kælingu aflans. Sú breyting kom í
kjölfar úreldingar skipa eftir kvóta
setningu norsk-íslensku síldarinnar
og stýringar veiðanna. Þær útgerðir
sem stóðu eftir endurbættu skip sín
með nýjum kælikerfum en veiðar
á kolmunna höfðu á sama tíma
kallað eftir auknu vélarafli. Þessi
grunnþekking nýttist síðan áfram
þegar kom að veiðum á makríl til
manneldis. Segja má að á þessum
árum hafi verið búið í haginn fyrir
komu makríls með rannsóknum á
aflagæðum með tilliti til samspils
veiða og vinnslu.
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Lely Center Ísland
6,500 - 9,500
11,000 - 13,500 lítra
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Akureyri: Óðinsnes 2 – Sími 464 8600

GRÓÐURHÚS

27.
maí

TRYGGÐU
ÞÉR GRÓÐURHÚS
Í SUMAR!

BJÁLKAHÚS

VÖNDUÐ
BJÁLKAHÚS

MIKIÐ ÚRVAL
TÖLVUPÓSTUR

sala@bkhonnun.is
SÍMI

571-3535

VEFFANG

www.bkhonnun.is

SITUR ÞÚ Á

EIGNUM ANNARRA
Fiskiker merkt Umbúðamiðlun
eru eign félagsins og einungis
ætluð undir ferskan fisk og ís.
Öll önnur notkun varðar sektum!

555 6677 | umb.is | Korngörðum 5, Reykjavík
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FRÉTTIR

LANDSJÁ

Uppbygging ljósleiðarakerfisins á Íslandi:

Nýr strengur til Írlands í burðarliðnum

Þróun í stuðningi og afurðaverði síðan 2004 á föstu verðlagi ársins
2020. Samanburðurinn er ónákvæmur þar sem að upphæðum
búvörusamninga er deilt niður á greiðslumark til þess að gefa hugmynd
um umfang stuðnings m.v. framleiðslu. Útreikningar höfundar eru
byggðar á gögnum frá Hagstofu Íslands og fjárlögum áranna 2004–2020.

Hlauptu hraðar, segir
Rauða drottningin
Rauða drottningin í Lísu í
Undralandi drottnaði yfir
furðulegu konungsríki. Hún
segir við Lísu að „í mínu konungsríki þarftu að hlaupa eins
hratt og þú getur til þess að
standa kjurr“. Það má segja
að konungsríki Rauðu drottningarinnar sé víða. Það er í það
minnsta staðan við framleiðslu
landbúnaðarafurða.
Sífelldar tæknibreytingar
draga úr kostnaði við framleiðslu
sem aftur skilar sér í að raunverð
matvæla lækkar og bændur þurfa
að hlaupa hraðar til að vera á sama
stað.
Vatnshalli í stuðningi og vöxtur
Um áratugaskeið hefur verið
vatnshalli í stuðningi við
framleiðslu landbúnaðarafurða.
Sá halli hefur leitt til þess – ásamt
vexti hagkerfisins – að á síðustu
þrjátíu árum hefur stuðningurinn
farið úr því að vera um 5% af
landsframleiðslu í að vera 0,5%.
Í myndinni hér að ofan sést
hvernig þetta hefur haft áhrif
á afurðaverð og stuðning við
framleiðslu á mjólk. Raunverðið
hefur lækkað í takt við lækkandi
framleiðslukostnað vegna
framfara. Þessi samanburður
byggir á því að taka greiðslur
skv. mjólkursamningi og setja
í samhengi við greiðslumark
hvers árs. Það er ónákvæmt,
hluti greiðslna sem bundið er
við greiðslumark hefur breyst
í gegnum árin. Þó gefur þetta
hugmynd um hver þróunin hefur
verið.
Smám saman dregst saman
vægi stuðningsins – vegna
vatnshallans og vegna þeirra
miklu aukningar sem hefur orðið
á framleiðslu, greiðslumark ársins
2004 var 105 m. lítra á meðan það
er 145 m. lítra á þessu ári. Á sama
tíma hafa íslensk stjórnvöld búið
þannig um hnútana að sífellt eykst
samkeppni við erlenda framleiðslu
með gerð viðskiptasamninga við
ESB og þá staðreynd að tollarnir
rýrast af verðgildi með árunum.
Hlauptu hraðar, segir rauða
drottningin.
Ný markmið í
búvörusamningum
Aukið vægi á loftslagsmál

Bænda

Kári Gautason.

hefur gert það að verkum að í
búvörusamningum eru komin ný
markmið, um að kolefnisjafna
mjólkurframleiðslu fyrir árið 2040.
Það er metnaðarfullt verkefni sem
kallar á að hver einasti bóndi fari
yfir sinn búrekstur og reyni að
átta sig á því hvar hægt sé að bæta
árangur. En það er fyrirsjáanlegt
að verkefnið muni koma til með
að auka framleiðslukostnað.
Það kallar á að greinin fari enn
upp um gír og hlaupi hraðar en
nokkru sinni fyrr. Það hefur þó
náðst árangur í því að stjórnvöld
hafa viðurkennt að tollaumhverfið
er hluti af starfsumhverfi
landbúnaðarframleiðslu, viðræður
eru hafnar við ESB um að
endurskoða tollasamninginn og
í drögum að landbúnaðarstefnu
var það sérstaklega dregið
fram að meta þyrfti bindingu
bænda á kolefni til fjár með
einhverjum hætti. Þetta er mjög
mikilvægt atriði. Vegna þess
að sé það ekki gert þá mun
kostnaðurinn við að kolefnisjafna
greinina leka út í verðlagið
og skerða samkeppnishæfni
mjólkurframleiðslunnar – eða
draga úr afkomu bænda.
Spurningar til þingmannsefna
Þeir þingmenn sem veljast inn á
Alþingi í haust munu væntanlega
afgreiða næstu endurskoðun
búvörusamninga. Fullt tilefni er
til þess að spyrja þingmannsefni út
í afstöðu til þessara mála. Hvaða
sýn hafa þeir? Taka þeir undir
með Rauðu drottningunni um
að bændur eigi að hlaupa sífellt
hraðar til þess að standa kyrrir?
Kári Gautason,
sérfræðingur hjá BÍ

Smáauglýsingar
Smáauglýsingar
56-30-300
56-30-300
56-30-300

Staða ljósleiðaratenginga á
Íslandi er í dag með því allra
besta sem þekkist á heimsvísu. Þá
hefur rík áhersla verið lögð á það
á undanförnum árum að tryggja
öryggi í fjarskiptatengingum við
útlönd um fleiri sæstrengi. Eldgos
gætu þó haft talsverð áhrif á
þennan öryggisþátt landsins.
Þó ljósleiðari hafi verið lagður
að stórum hluta um allt land, þá
eiga símafyrirtækin eftir að ljúka
lagningu á ljósleiðara síðasta spottann inn á fjölmörg heimili. Hefur
skapast kurr í fólki víða um land
út af þessu. Um þrettán þúsund
heimili í þorpum og bæjum eru
enn án tenginga. Þar hafa menn
borið við þeirri afsökun að slíkar
tengingar séu ekki nógu arðbærar.
Þá á enn eftir að bæta í grunnnetið
og tryggja hringtengingar og rekstraröryggi á einstökum svæðum með
lagningu strengja á Suðausturlandi,
Austurlandi og á sunnanverðum
Vestfjörðum.
Haraldur Benediktsson, bóndi
og alþingismaður, hefur verið
ötull talsmaður uppbyggingar ljósleiðarakerfisins.
„Ég þekki til hundruð starfa
sem hafa verið flutt í íslenskar
sveitir eftir að tengingar bötnuðu.
Ísland á að taka forustu í að leiða
umræðu um þessa þróun og láta
sig hana varða. Við erum líklega
fyrsta landið í heiminum sem gengur jafn hraustlega til verks,“ sagði
Haraldur í viðtali í Bændablaðinu
15. apríl síðastliðinn. Hvatti hann
Bændasamtökin til að leiða áfram
umræðuna um þessi mál og láta sig
hana varða.
Tveir fjarskiptastrengir til
landsins en gert ráð fyrir þrem
Í stefnu fyrir fjarskipti fyrir tímabilið
2019-2033 sem samþykkt var á
Alþingi 2019 kemur fram að þrír
virkir fjarskiptasæstrengir skuli
tengja Ísland við Evrópu á hverjum
tíma. Rökin eru margþætt en öryggissjónarmiðin þó mikilvægust.
Jafnframt hefur atvinnulífið lagt
þunga áherslu á að nýr fjarskiptasæstrengur verði lagður á næstu árum
og að hann verði að fullu fjármagnaður af ríkissjóði.
Í dag erum við með tvær
tengingar, þ.e. Farice 1, sem tekin
var í notkun 2003 og er strengurinn
tekinn á land á Seyðisfirði og Danice
1 sem komst í gagnið 2009 og var
tekinn í land á Suðurlandi. Þessir
strengir tengja Ísland við Skotland
og Danmörku.
Nýr ljósleiðarastrengur
frá Írlandi
Til stendur að leggja þriðja strenginn
milli Írlands og Íslands sem lagður
verður næsta sumar með landtöku

Núverandi og fyrirhugaðar ljósleiðaratengingar Íslands við útlönd. FARICE
1 var tengdur árið 2003. DANICE var tengdur 2009 og fyrirhugað er að tengja
IRIS 2022.

við Grindavík. Eldgos á Reykjanesi
vekur spurningar um hvort landtaka strengsins á þessum stað sé
heppileg. Tengingar þaðan inn á
meginkerfi landsins munu liggja
þvert yfir sprungur í brotabelti
Reykjanesskagans. Væntanlega er
í þessu áhætta sem erfitt er að komast hjá. Mikilvæg gagnaver eru t.d.
í Reykjanesbæ. Ef landtaka strengs
frá Írlandi yrði á svipuðum slóðum
og Danice strengurinn á Suðurlandi,
yrði tengingar inn á Reykjanesið líka
yfir sprungukerfi. Lagnir til höfuðborgarsvæðisins eru sama marki
brenndar, nema mögulega þær sem
koma hringleiðina að norðan.
Fjármögnun á nýjum
sæstreng til Írlands tryggð
Á ríkisstjórnarfundi í september
2020 var samþykkt tillaga samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra
og fjármála- og efnahagsráðherra
þess efnis að tryggja fjármögnun
nýs fjarskiptasæstrengs milli Íslands
og Írlands. Strengurinn, sem hlotið
hefur nafnið ÍRIS, mun liggja milli
suðvesturhluta Íslands (Grindavík)
og Galway á Írlandi og verður þriðji
fjarskiptastrengurinn sem tengir
Ísland við Evrópu. Ýmis tækifæri eru talin geta falist í beinni
tengingu milli Íslands og Írlands
fyrir íslensk fyrirtæki og almenning
enda er Írlands ein helsta netmiðja
Evrópu. Stefnt er að því að taka nýja
strenginn í gagnið fyrir lok árs 2022
og árið 2023 hið síðasta. Farice áætlaði stofnkostnað við strenginn um
50 milljónir evra.
Undirbúningur hófst með samningi fjarskiptasjóðs við Farice ehf. í
árslok 2018 um fyrsta fasa verkefnisins sem er botnrannsókn og hefur
sleitulaust síðan verið unnið skipulega að margvíslegum undirbúningi.
Farice vann að undirbúningi verkefnisins á árunum 2019 og 2020 með

samningi við Fjarskiptasjóð. Farice
hefur samið við Subcom LLC um
framleiðslu og lagningu strengsins.
Félagið er leiðandi í framleiðslu
og framkvæmdum við neðansjávar
fjarskiptasæstrengi í heiminum og
hefur komið að slíkum verkefnum
víða um heim.
Farice ehf., sem nú er í fullri
eigu ríkisins, á og annast rekstur
strengjanna. Frá því að FARICE-1
og DANICE strengirnir voru teknir
í notkun hefur samfélagið orðið enn
háðara öruggum fjarskiptatengingum við útlönd.
Rof á fjarskiptasambandi
getur valdið miklu tjóni
Rof á fjarskiptasambandi, hvort sem
er stutt eða langt, getur haft í för með
sér verulegt tjón og óhagræði fyrir
einstaklinga, fyrirtæki og efnahag
landsins. Stjórnvöld hafa því lagt
áherslu á að fjarskiptatengingar
við Evrópu verði í gegnum þrjá
sæstrengi sem koma á land á mismunandi landtökustöðum.
„Það er nauðsynlegt að endurnýja
kerfið tímanlega þar sem Faricestrengurinn er kominn til ára sinna.
Að auki er skjót uppfærsla útlandasambanda jafnvel enn brýnni nú
þegar samgöngur í heiminum eru
takmarkaðar um ófyrirséðan tíma
vegna Covid-19,“ sagði Sigurður
Ingi Jóhannsson samgöngu- og
sveitarstjórnarráðherra á síðastliðnu
hausti.
„Til lengri tíma litið er enn
fremur mikilvægt út frá viðskiptasjónarmiðum og samkeppnishæfni,
að tryggja fullnægjandi tengingar
við umheiminn sem þjónað geta
kröfuhörðum og eftirsóknarverðum
viðskiptavinum. Betri tengingar við
landið styðja jafnframt við nýsköpun, þekkingariðnað og ýmis önnur
tækifæri til atvinnu-, menningar- og
verðmætasköpunar.“ 
/HKr.

Alþingi samþykkir gerð iðnaðarstefnunnar fyrir Ísland
Ísland mun í fyrsta sinn í sögunni
setja sér sjálfbæra iðnaðar- og
atvinnustefnu, eftir að þings
ályktunartillaga Pírata og tveggja
þingmanna Framsóknar þess
efnis var samþykkt á Alþingi
fimmtudaginn 6. apríl.
Markmið stefnumótunarinnar
verður ekki aðeins að bregðast við
fyrirséðum áskorunum framtíðar,
eins og aukinni sjálfvirknivæðingu.
Markmið hennar verður jafnframt
að styrkja og fjölga stoðum íslensks
atvinnulífs og styðja þannig við
fjölbreyttan og sjálfbæran iðnað.
Íslenskur iðnaður byggist í mörgum tilfellum á tiltölulega fáum stoðum. Það skapar hins vegar hættu
á kerfishruni við einstök áföll og
dregur slíkt fyrirkomulag úr sjálfbærni viðkomandi greinar.
Smári McCarthy, þingmaður
Pírata og fyrsti flutningsmaður

tillögunnar, segir Íslendinga hafa
stuðst við það sem hann kallar
„haglabyssuaðferðina“. Stjórnvöld
hafi hlaðið hagkerfið „ómarkvissum
tækifæriskornum og láta það skjóta
hingað og þangað. Vissulega mun
það stöku sinnum hæfa og jafnvel
skilja eftir sig varanlegt spor, en
það vita samt allir að hægt er að ná
meiri árangri með því að miða,“
segir Smári.
Fleiri stoðir, meiri sjálfbærni
Að mati Smára þarf að hverfa frá
óbilandi trú stjórnvalda á áframhaldandi vænleika „hvalrekahagkerfisins“ sem bar til Íslands
stórútgerðir, áliðnað, bankabransa,
makríl og nú nýlega ferðamannastraum. Slíkri handahófskenndri
nálgun megi ekki rugla saman við
hagstjórn.

Einn helsti tilgangur sjálfbærrar
iðnaðarstefnu er því að dreifa framleiðni með þeim hætti að til verði
sveigjanleg framleiðslunet margra
smárra aðila frekar en fárra stórra
fyrirtækja. Slík tilhögun iðnaðar
stuðlar að byggðafestu og minni
hagsveiflum og dregur úr staðbundnum áföllum vegna samdráttar
í einstökum geirum eða gjaldþrotum einstakra fyrirtækja.
Hér á landi hefur fengist nokkur
reynsla af þess konar stuðningi við
einstök byggðarlög sem byggist
á stuðningi við tiltekna starfsemi.
Hins vegar er vænlegra að mati
flutningsmanna tillögunnar að
styrkja atvinnulíf byggðarlaga
almennt, frekar en afmarkaðar
atvinnugreinar. Það dragi úr áhættu
á að meginstoðir atvinnulífs í
viðkomandi byggðarlögum hrynji
vegna einstakra atburða.  /HKr.
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Iðnaðarhúsnæði byggt á Blönduósi
Stefnt er að því að nýtt
iðnaðarhús verði risið á
Blönduósi fyrir næstu áramót.
Fyrsta skóflustunga var tekin
nýverið og framkvæmdir eru
þegar hafnar.
Húsið er ríflega 1.700 fermetrar
að stærð og stendur við Miðholt
1 á Blönduósi. Það er límtréshús,
klætt samlokueiningum á
steyptum sökkli. Það skiptist
upp í 11 misstórar einingar og
verður ýmiss konar starfsemi í
húsinu þegar það hefur verið tekið
í notkun. Frá þessu er sagt á vefsíðu
Blönduósbæjar.
Það voru þeir Ásgeir Blöndal,
Guðmundur Ingþórsson, Björn

Varahlu�r i VOLVO
Vinnutæki

Bænda

27.
maí

Friðriksson og Kristján Kristófersson
sem sameinuðust um að taka fyrstu
skóflustunguna og var myndin tekin
af því tilefni.
/MÞÞ

Lely Center Ísland

GRAFAGRINDUR

GOTT ÚRVAL
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20%
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Tilbúin til afhendingar!

REKI EHF ER STOLTUR UMBOÐSAÐILI DONALDSON
Á ÍSLANDI. EIGUM MIKIÐ ÚRVAL AF SÍUM Á LAGER.
Reki ehf

Höfðabakka 9

110 Reykjavík

Sími: 562 2950

Fax: 562 3760

E-mail: bjorn@reki.is

www.reki.is

3m vinnslubreidd I 1000L I 24 rása
Við bjóðum einnig upp á úrval áburðardreifara sem eru tilbúnir
til afgreiðslu - Hafið samband við sölumann í síma 480 5600!

20

Bændablaðið | Miðvikudagur 12. maí 2021

FRÉTTASKÝRING

Matvælaframleiðslulandið Ísland er með skelfilega stöðu í skólpmálum og engin áætlun er til um aukna skólphreinsun:

Það er kúkur á hreinleikaímynd Íslendinga
– Um 40% þéttbýlisstaða með 2000 íbúa eða fleiri sinna ekki einu sinni lágmarkskröfum um skólphreinsun
Hörður Kristjánsson
hk@bondi.is

Frekari hreinsun 0%

Eins þreps
hreinsun
56%

Engin hreinsun
40%

OSPAR löndin sem aðild eiga að
samningi um verndun Norðaustur-Atlantshafsins.

Skólpmál á Íslandi í ósamræmi
við alþjóðasamninga

Tveggja þrepa hreinsun 4%

Tveggja þrepa hreinsun á skolpi líkt og sést á þessari mynd, þykir eiginlega
lágmarkið í skólphreinsun í flestum þéttbýlisstöðum í Evrópu og Bandaríkjunum. Á höfuðborgarsvæðinu á Íslandi er eins þreps hreinsun látin duga.

Heimild: Umhverfisstofnun

til hendi. Í svari ráðuneytisins segir
líka:
„Það er margt í gangi í dag, t.d. er
Umhverfisstofnun að vinna að gerð
ýmissa leiðbeininga fyrir heilbrigðiseftirlit og sveitarfélög, þá er unnið
að bættri samræmingu og upplýsingagjöf. Meiri áhugi er á fráveitumálum og vilji til að gera betur varðandi
marga þætti, s.s. nýtingu á seyru til
landgræðslu. Þá er einnig mikilvægt
að við náum að draga úr úrgangi og
öðrum mengandi efnum í fráveitu svo
að við séum að fá betra hráefni til
meðhöndlunar og að við séum ekki
að losa þessi efni út í viðtakana okkar.
Sjá t.d. samstarfsverkefnið okkar nýja
með Samorku, heilbrigðiseftirlitum
og SÍS https://klosettvinir.is/“.
Skólpið ekki lengur
sýnilegt í fjörunni, en ...

Lítið hefur breyst síðan 2010
„Helstu niðurstöður skýrslunnar
eru þær að lítið hefur breyst í stöðu
fráveitumála hjá sveitarfélögum síðan
2014 og í raun síðan 2010. Alls voru
um 74% íbúa með einhvers konar
hreinsun árið 2014 en það hlutfall
var orðið 76% árið 2018. Ef tekið
er mið af þróuninni frá árinu 2010
til 2018 eru breytingar afar hægar í
áttina að því að sveitarfélög uppfylli
að fullu kröfur um hreinsun skólps.
Þegar fráveituvatn er hreinsað þarf
einnig að fylgjast með árangri
hreinsunarinnar með mælingum og
ástandi viðtaka. Skortur er á að slíkt
sé framkvæmt í samræmi við kröfur
reglugerðarinnar. Auk þess er kominn
tími á endurskoðun á skilgreiningum
fyrir síður viðkvæma viðtaka.
Áhersla á endurnýtingu á seyru er
að aukast en um það bil helmingur af
þeirri seyru sem safnaðist árið 2018
var endurnýttur. Með fjárstuðningi
ríkisins við sveitarfélög vegna
fráveituframkvæmda, sbr. breytingu
á lögum um uppbyggingu og rekstur
fráveitna, eru líkur á að meiri hreyfing
verði á málaflokknum sem leiði til
aukinnar hreinsunar. Þá verður unnið
að því í tengslum við vatnaáætlun
að sveitarfélög vinni að úrbótum á
hreinsun fráveituvatns og uppfylli
ákvæði reglugerðar um fráveitur og
skólp.“

Bændablaðið / HKr.

Íslendingar eru sannarlega með
allt niður um sig í skólphreins
unarmálum. Hér á landi er ekki
starfrækt ein einasta skolp
hreinsisstöð á vegum sveitarfélaga
sem sinnir alvöru þriggja-, hvað
þá fjögurra þrepa skolphreinsun,
líkt og þekkist víða um lönd þar
sem litið er á umhverfi og vatn sem
mikilvæg verðmæti.
Þetta kemur m.a. fram í gögnum
sem umhverfis- og auðlindaráðuneytið vísaði í vegna fyrirspurnar
Bændablaðsins um stöðu þessara
mála á Íslandi.
Umhverfisstofnun gaf út skýrslu
um stöðu skólpmála fyrir árið 2018
núna um áramótin og byggir hún á
stöðunni hjá 28 stærstu þéttbýlunum,
eða þeim sem eru að losa meira en
2.000 „persónueiningar“ af skólpi
á ári. Já „persónueiningar,“ það er
sannarlega ekki dónalegt stofnanaorðið sem búið hefur verið til um
kúk og piss, klósettpappír og annað
góðgæti sem sturtað er niður í klósett
landsmanna.
Í svari umhverfisráðuneytisins er reyndar líka tekið fram að
Umhverfisstofnun sé að vinna í
gerð gagnagáttar fyrir skil á fráveitugögnum frá heilbrigðiseftirlitum og sveitarfélögum og mun verða
hægt að skoða þau gögn í framtíðinni í kortasjá https://kortasja.ust.is/
mapview/. Í dag eru aðeins komnar
hráar upplýsingar um staðsetningu
hreinsistöðva og útrása byggt á gögnum frá þessum 28 þéttbýlum. Það á
þó eftir að rýna þau gögn og bæta við
upplýsingum.
Skýrsla Umhverfisstofnunar var
gefin út í desember 2020 og heitir
„Stöðuskýrsla í fráveitumálum 2018“.
Skýrsla þessi er unnin í samræmi
við ákvæði reglugerðar nr. 798/1999
um fráveitur og skólp fyrir samantekt gagna um stöðu fráveitumála á
tveggja ára fresti. Þetta er athyglisvert
í ljósi þess að skýrslan á að sýna stöðuna 2018, en var svo tvö ár í vinnslu
þar til hún var birt. Því er vart við því
að búast en að staðan í fráveitumálum
2020 verði birt fyrr en í árslok 2022. Í
skýrslunni segir m.a. í inngangi:

Skólphreinsistöð í Trier í Þýskalandi. Þar er tveggja þrepa stöð sem hönnuð
var fyrir 170.000 manna byggð.

Engin áætlun til um innleiðingu á
aukinni hreinsun!
Með hliðsjón af skuldbindingum
Íslands og þeim samningum sem
íslensk stjórnvöld hafa undirritað
í gegnum tíðina er staðan hreint út
sagt ömurleg. Í svari ráðuneytisins
við erindi Bændablaðsins segir:
„Áætlun um innleiðingu á aukinni
hreinsun er ekki til sem slík en það
má segja að með styrkveitingu
ríkisstjórnarinnar er verið að
bæði þrýsta á sveitarfélög um að
hreinsa skólp og aðstoða þau við
framkvæmdina. Í ár hefur ríkisstjórnin
sett einn milljarð í það verkefni.“
Ef menn líta til nágrannalandanna
er alveg ljóst að Íslendingar eru ekki
að standa sig vel í þessum málum.
Í Noregi eru t.d. reglur um að
bannað sé að losa skolp út í hafið
nær landi en 300 metrum frá strönd.
Sveitarfélögum er samt heimilt að
setja strangari reglur. Þannig hefur
sveitarfélagið Nesodden t.d. hreinlega
bannað losun óhreinsaðs skólps í
hafið.
Margt sagt vera í gangi
Ekki er staðan þó alveg svo slæm að

ekki sé verið að gera neitt í þessum
efnum hér á Íslandi, en varla er samt
hægt að segja að hér sé rösklega tekið

Eins og kunnugt er af fréttum hafa
yfirvöld á höfuðborgarsvæðinu mjög
stærst sig af viðamiklum umbótum
á skólphreinsikerfum. Þær felast þó
aðallega í því að settar hafa verið upp
dælustöðvar sem safna saman skólpi
á nokkra staði og dæla því í gegnum
leiðslur langt út í Faxaflóa. Skólpið er
því ekki lengur sýnilegt í fjöruborðinu
á höfuðborgarsvæðinu eins og áður, en
fer eigi að síður aðeins grófhreinsað
sem ómeðhöndluð gerla-, bakteríuog efnasúpa út í lífríki hafsins, þar
sem sjómenn stunda sínar fiskveiðar.
Ný „hreinsistöð“ á Akureyri er af
svipuðum toga.

Skólphreinsistöð í borginni Montpellier í Frakklandi, sem er þriðja stærsta
borgin á Miðjarðarhafsströnd Frakklands. Þarna eru m.a. tankar fyrir
metangasframleiðslu. Borgin er litlu stærri en höfuðborgarsvæðið á Íslandi,
eða með um 290.000 íbúa.

Í skýrslunni segir einnig að mikilvægt
sé að hafa í huga að hreinsun
fráveituvatns sé hluti af stærri
heildarmynd þar sem markmiðið er
að draga úr losun mengandi efna út
í umhverfið.
„Hreinsun fráveituvatns tengist
skuldbindingum íslenska ríkisins
t.d. í gegnum alþjóðasamninga
eins og OSPAR, loftslagsmál
og heimsmarkmið Sameinuðu
þjóðanna.“
„ O S PA R
Convention“
er samningur um verndun
sjávarumhverfis NorðausturAtlantshafsins. Hann er hluti af
alþjóðasamningi um verndun hafsins.
Þessi samningur er eins konar
uppfærsla á Oslóar-sáttmála frá 1972
og sameining við Parísarsamkomulag
og var undirritaður af fulltrúum 15
þjóðríkja í París 22. september
1992. Löndin sem undirrituðu
samkomulagið voru Belgía, Danmörk,
Finnland, Frakkland, Þýskaland,
Ísland, Írland, Holland, Noregur,
Portúgal, Spánn, Svíþjóð, Bretland
og Norður-Írland, Lúxemborg og
Sviss. Samningurinn tók gildi 25.
mars 1998 og kom þá í stað bæði
Oslóar- og Parísarsamkomulagsins.
Þó hvorki Finnar, Lúxemborgarbúar,
né Svisslendingar eigi í raun bein
tengsl við við það hafsvæði sem
samningurinn tekur til, þá vildu
þau eigi að síður taka þátt. Finnar
á þeim forsendum að finnskar ár
rynnu í Barentshaf og Lúxemborgarar
og Svisslendingar á forsendum
Parísarsamkomulagsins vegna
tengsla sinna við ána Rín. Þá er
samningurinn líka viðurkenndur af
Evrópusambandinu.
Viðauki 5 í Ospar samningnum
öðlast gildi á Íslandi nú í sumar,
eða þann 18. júlí 2021 og fjallar um
vernd og varðveislu vistkerfa og
líffræðilegs fjölbreytileika. Í fyrstu
grein viðaukans segir:
„Að því er varðar þennan viðauka
og viðbæti 3 eru skilgreiningar
á „líffræðilegri fjölbreytni“,
„vistkerfi“ og „búsvæði“ þau sem
eru í samningnum um líffræðilega
fjölbreytni frá 5. júní 1992.“
Í þriðju grein OSPAR samningsins
segir svo um hlutverk aðildarríkja
samningsins og skyldur:
„Við að uppfylla skyldu sína samkvæmt samningnum til að gera, hver
í sínu lagi, nauðsynlegar ráðstafanir
að vernda hafsvæðið gegn skaðlegum
áhrifum athafna manna til að vernda
heilsu manna og til að vernda vistkerfi
hafsins. Einnig þegar það er hægt,
að endurheimta hafsvæði sem hafa
orðið fyrir skaðlegum áhrifum, sem
og skyldu þeirra samkvæmt samningnum um líffræðilega fjölbreytni
frá 5. júní 1992. Skyldur til að þróa
áætlanir um varðveislu og sjálfbæra
nýtingu og um líffræðilega fjölbreytni. Samningsaðilar skulu:
a. Grípa til nauðsynlegra ráðstafana til að vernda vistkerfin
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og líffræðilegan fjölbreytileika
hafsvæðisins og að endurheimta, þar sem það er gerlegt,
hafsvæði sem hafa orðið fyrir
skaða.
b. Vinna saman að því að gera
áætlanir og ráðstafanir í
þeim tilgangi að hafa stjórn
á athöfnum manna sem
skilgreindar eru með beitingu
viðmiðana í 3. viðauka
samningsins.“
Það eru óhreinindi á fínu
hreinleikaímyndinni
Samkvæmt þessu er alveg ljóst að
Íslendingar eru ekki að uppfylla
skyldur sínar gagnvart OSPAR
samningnum í ljósi þess að aðeins
4% sveitarfélaga á Íslandi með
meira en 2.000 íbúa eru með tveggja
þrepa hreinsun á skólpi sem frá þeim
rennur í hafið.
Tveggja þrepa hreinsun er í raun
það sem mætti kalla lágmarkshreinsun úrgangsefna úr skólpi.
Fyrsta stigs hreinsun á skólpi
sem notuð er í 56% sveitarfélaga
á Íslandi með 2.000 íbúa eða fleiri,
felur eiginlega ekki annað í sér en
að grófhreinsa rusl til að koma í veg
fyrir að dælubúnaður skólpdælustöðva stöðvist. Samt skilar þetta
um 120 tonnum af rusli sem sturtað er í klósettin og fer í „hreinsi-“dælustöðvar í Klettagörðum og
Ánanaustum í Reykjavík á ári. Það
hefur síðan verið urðað í Álfsnesi.
Engin hreinsun í 40%
sveitarfélaga með yfir 2.000 íbúa
Þá hlýtur það að teljast skelfileg
staða að 40% sveitarfélaga með
meira en 2.000 íbúa í landi sem
státar af hreinni matvælaframleiðslu og hrósar sér af hreinu hafi
og umhverfi, eru ekki með eina einustu hreinsun á sínu skólpi. Það er
sannarlega kúkur á fínu hreinleikaímyndinni sem Íslendingar verða,
samkvæmt alþjóðlegum skuldbindingum, að þrífa upp eftir sig.
Coca-Cola sýnir gott fordæmi
Víða í stórborgum erlendis má sjá
gríðarstórar fjögurra þrepa skólphreinsistöðvar þar sem öll snefilefni
eru gerð óvirk og vatnið hreinsað
þar til það er nothæft að nýju til
áveitu og jafnvel sem drykkjarvatn. Hér í Bændablaðinu hefur
verið fjallað um eina hreinsistöð á
Íslandi sem hefur þessa eiginleika,
en hún er í eigu Vífilfells (CocaCola) í Reykjavík og hreinsar allt
affall og skólp sem frá verksmiðjunni kemur. Til að sýna fólki fram
á hreinleikann á vatninu sem þar
er hreinsað er vatnið frá stöðinni
m.a. notað í fiskabúr. Þessi stöð var
reist samkvæmt stefnu Coca-Cola
Company sem tekin var upp árið
2007 um að allt vatn sem notað er
í verksmiðjum fyrirtækisins skyldi
100% endurunnið.
Þó Íslendingar geti enn státað af
nægu hreinu vatni, þá er það ekki
svo með allar aðrar þjóðir. Þannig
hefur Coca-Cola t.d sett upp 500
hreinsistöðvar í Indlandi sem skila
yfir 25 milljörðum lítra af hreinu
vatni aftur út í samfélagið til neyslu.
Aukin vitund í heiminum um
mikilvægi skólphreinsunar
Á vefsíðu IGI Global má sjá grein
um mikilvægi skólphreinsunar í ljósi
sögunnar, vaxandi mannfjölgunar
og aukinnar ferðaþjónustu. Þar segir
að skólpmál hafi svo sem ekki verið
mikið áhyggjuefni manna fyrir tvö
hundruð árum eða svo þegar íbúatala jarðar var „einungis“ um einn
milljarður. Með vaxandi fólksfjölda
þar sem jarðarbúar eru nú nálægt
7,6 milljörðum og stórauknu þéttbýli er lykilatriði að stunduð sé
hreinsun á skólpi. Þá hafa stóraukin
ferðalög fólks líka aukið áherslur
á að þessir þættir séu í lagi sem
og meðvitund sem vaknað hefur
vegna COVID-19 faraldursins um
smithættu af skólpi.

spyrja í auknum mæli um allan
heim, eins og í Malasíu þar sem mikil
aukning varð í ferðaþjónustu upp úr
2013. Þar hefur aukin skólpmengun
m.a. leitt til mengunar grunnvatns og
vatnsbóla. Eða eins og fram kemur í
greininni á vef IGI Global.
Mengun skólps hefur í för með
sér hættu bæði fyrir heilsu manna og
umhverfið, svo sem:

Skólphreinsistöð í Amersfoort í Hollandi, þar sem íbúafjöldinn er um 146
þúsund. Stöðin var tekin í notkun 2013.

• Hætta fyrir heilsu manna vegna
sýkla, baktería, vírusa og eiturefna sem skila sér út í þörungablóma í hafinu.
• Hætta sem skólp getur skapað
fyrir margvíslega ferðaþjónustu.
• Hætta fyrir lífríki sjávar, lífríki
vatns, dýralíf og fleira.
Bandaríkjamenn vöktu
athygli á skólp- og sorpmálum
fyrir rúmum 70 árum

Bandaríkjamenn hafa verið ásakaðir um ýmsa hluti er varðar slæma
umgengni um náttúruna, ekki síst í loftslagsmálum. Þeir byrjuðu samt
um miðja síðustu öld að hvetja þjóðir heims til að koma í veg fyrir að
úrgangsefni frá margvíslegri starfsemi manna endaði í hafinu. Hér er ein af
14 skólphreinsistöðvum New York-borgar.

Strangar reglur í Evrópu
Í Evrópusambandinu hafa verið
í gildi reglur um meðferð skólps í
þéttbýli sem byggðar eru á regluverki
sem tekið var upp í maí 1991. Ýmis
sérafbrigði af þeim reglum eru þó í
gildi í einstökum löndum.
Könnun á stöðu þessara mála
í Evrópu var fyrst gerð af EurEau,
landssamtökum vatnsveitna og
skólphreinsunarmála árið 2009
(European Federation of National
Associations of Drinking Water
Suppliers and Wastewater Services).
Í nýrri könnun sem gerð var 2017
kom fram að þó miklar framfarir hafi
átt sér stað væri samt full ástæða til
aðgæslu á sumum svæðum.
18.000 skólphreinsistöðvar og
68,4% af skólpinu fullhreinsað
Í könnuninni kom fram að 18.000
skólphreinsistöðvar af ýmsum
stærðum voru þá starfræktar í allri
Evrópu. Þar kemur líka fram að
upplýsingagjöf um meðferð á skólpi
er víða mjög ábótavant og tölur
um ýmsa liði vantaði frá nokkrum
löndum. Eigi að síður segir að 3,1% af
skólpinu sé meðhöndlað með forstigs,
eða eins þreps hreinsun. (Líkt og
gert er með nær 100% af skólpinu
frá höfuðborgarsvæðinu á Íslandi).
Tveggja þrepa hreinsun var á 28,5% af
skólpinu og fullhreinsun, eða það sem
nefnt er „tertiary level“ var á 68,4% af
skólpinu. Þessi skilgreining „tertiary“
var þó ekki sögð viðurkennd sem slík
í leiðbeiningum um frárennslismál,
„Urban Wastewater Treatment
Direction – UWWTD“.
Meðhöndlaða hratið frá
skólphreinsistöðvunum var að 49,2%
hluta nýtt sem áburður í landbúnaði,
en 24,9% var brennt. Þá fór 12,4% til
uppgræðslu og 8,7% í landfyllingar.
Niðurstaðan er að 95% íbúa
í Evrópu hafa aðgengi að hreinu
drykkjarvatni og hjá þeim er skólp
endurunnið og veitt að nýju út í
náttúruna með öruggum hætti. Þá er
skólphreinsunin líka víða nýtt til að
framleiða metangas.
Með 4,2 milljóna kílómetra
vatnsveitukerfi
Þess má til gamans geta að í könnun
EurEau kom einnig fram að vatnsveitukerfið í Evrópu er um 4,2
milljónir kílómetra, eða 11 sinnum
vegalengdin frá jörðinni til tunglsins. Um þetta kerfi renna árlega
44,7 milljarðar rúmmetra af vatni.
Það þýðir samkvæmt könnuninni að
hver einasti íbúi Evrópu noti að meðaltali 128 lítra af vatni á dag, þá er allt

með talið, iðnaður og annað. Víða er
það miklu minna og á öðrum stöðum
meira. Til samanburðar þá er meðalnotkun á vatni á reykvískum heimilum um 165 lítrar á dag, sem er það
mesta sem þekkist á Norðurlöndum
samkvæmt tölum Samorku. Rétt
er að taka fram að ýmiss konar atvinnustarfsemi notar margfalt meira
af vatni.
Hverju ætla menn að svara?
Í ljósi áherslu annarra þjóða varðandi
skólphreinsun er áhugavert að hugsa
til þess að engin áform séu uppi um
aukna skólphreinsun á Íslandi. Það
er líka áhugavert að velta því fyrir
sér hverju menn ætla að svara þegar
erlendir ferðamenn, sem eru afar
vel meðvitaðir um hreinleikaímynd
landsins, fara að spyrja um ástand
skólpmála hér á landi.
Þetta er einmitt spurning sem
ferðamálafrömuðir eru farnir að

Ýmsir aðrir samningar hafa verið
gerðir til að stemma stigu við losun
úrgangsefna í hafið. Þar má t.d. nefna
London Convention frá 1972 sem gert
var að frumkvæði Bandaríkjamanna
sem höfðu áhyggjur af losun úrgangsefna í hafið á árunum frá 1950
til 1980. Í þessu samkomulagi segir
m.a.:
„Samningsaðilar skulu hver og
einn stuðla að virkri stjórn á öllum
uppsprettum mengunar sjávarumhverfisins, og beita sér sérstaklega
til að taka öll framkvæmanleg skref
til að koma í veg fyrir mengun sjávar
með því að henda úrgangi og öðru
efni sem er til þess fallið að skapa
hættu fyrir heilsu manna, skaða lífríki sjávar, eða trufla aðra lögmæta
notkun hafsins.“
Fastur úrgangur frá
sveitarfélögum í heiminum yfir
2 milljarðar tonna á ári
Samkvæmt gögnum Alþjóðabankans
verða til 2,01 milljarður tonna af
föstum úrgangi í sveitarfélögum
heimsins á hverju ári. Að minnsta
kosti 33 prósent af því er ekki meðhöndlað á umhverfisvænan hátt. Á
heimsvísu er úrgangur sem myndast
á mann á dag að meðaltali 0,74 kíló
en er víða, frá 0,11 til 4,54 kílóum
á mann. Líklega er úrgangurinn frá
Íslendingum með því mesta sem
þekkist.
Þótt í hátekjulöndum búi aðeins
um 16% jarðarbúa, þá framleiða þeir

um 34 prósent, eða 683 milljónir
tonna, af úrgangi heimsins.
Þegar horft er fram á við er búist
við að úrgangur á heimsvísu muni
aukast í 3,40 milljarða tonna árið
2050, sem er meira en tvöföld fólksfjölgun á sama tíma.
Á heildina litið er að mati
Alþjóðabankans jákvæð fylgni milli
myndunar úrgangs og tekjustigs.
Spáð er að framleiðsla úrgangs á
hvern íbúa í hátekjulöndum aukist
um 19 prósent árið 2050 samanborið
við lág- og meðaltekjulönd þar sem
búist er við að það aukist um um það
bil 40% eða meira.
Úrvinnsla úrgangs minnkar
upphaflega við lægstu tekjurnar og
eykst síðan hraðar til aukinna tekjubreytinga við lágar tekjur en við háar
tekjur. Reiknað er með að heildarmagn úrgangs sem myndast í lágtekjulöndum aukist meira en þrisvar
sinnum árið 2050. Austur-Asía og
Kyrrahafssvæðið búa til mestan
úrgang heimsins, 23 prósent, og MiðAusturlönd og Norður-Afríka framleiða minnst, 6 prósent. Samt sem
áður eru svæðin sem vaxa hraðast í
Afríku sunnan Sahara, Suður-Asíu
og Mið-Austurlöndum og NorðurAfríku, þar sem gert er ráð fyrir
að árið 2050 verði heildarúrgangur
meira en þrefaldur, tvöfaldur og tvöfaldur. Á þessum svæðum er meira en
helmingur úrgangs um þessar mundir
afhentur með opnum hætti og ferlar
vaxtar úrgangs munu hafa mikil áhrif
á umhverfi, heilsu og velmegun og
krefjast þess vegna brýnna aðgerða.
Meðhöndlun á skólpi
og vatnsendurvinnsla er
vaxandi iðnaður
Meðhöndlun á skólpi og
vatnsendurvinnsla er víða stór
iðnaður og fer vaxandi. Samkvæmt
skýrslunni „Water And Sewage
Global Market Report 2021“ þá mun
þessi geiri vaxa árlega á heimsvísu
um 5,5%, eða úr 501,8 milljörðum
dollara árið 2020 í 529,5 milljarða
dollara á árinu 2021. Er stærsti hluti
vaxatarins nú sagður tilkominn vegna
endurskipulagningar fyrirtækja vegna
COVID-19 faraldursins. Faraldurinn
hefur einmitt opnað augu manna fyrir
mikilvægi skólphreinsunar til að hefta
útbreiðslu sjúkdómsfaraldra. Gert er
ráð fyrir að veltan á þessum markaði
verði komin í 711,1 milljarða dollara
árið 2025.

Kerrur

frá Ifor Williams
í öllum stærðum
og útfærslum

Mikið úrval varahluta í Ifor Williams
og allar aðrar gerðir af kerrum,
ásamt úrvals viðgerðarþjónustu
VÍKURVAGNAR EHF.
Víkurvagnar ehf. - Hyrjarhöfða 8. - 110 Reykjavík
Sími 577-1090 - www.vikurvagnar.is - sala@vikurvagnar.is
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Frá Raufarhöfn. 

Aðstaða til móttöku og flokkunar sorps á Raufarhöfn:

Alltaf opið en umgengnin og
flokkun ekki nægilega góð

Nýlega var ráðist í uppbyggingu
aðstöðu til móttöku og flokkunar
sorps innan þéttbýlis á
Raufarhöfn. Hún var til umræðu
á fundi byggðaráðs Norðurþings
á dögunum.
Sorpmóttakan, sem eingöngu er
ætluð greiðendum sorphirðugjalda,
var byggð upp í svokallaðri síldarþró
innan hafnarsvæðis og er staðsetningin
með þeim hætti að nokkuð auðvelt
er að viðhafa nauðsynlega stýringu
á aðgengi samhliða leiðbeinandi
eftirliti varðandi flokkun sorps
eins og almennt tíðkast á
sorpmóttökustöðvum um land allt.
Lagt var upp með að starfsmaður
áhaldahúss veitti leiðbeiningar og
ráðgjöf á meðan opið er og var í því
skyni lögð fram tillaga að vöktuðum
afgreiðslutíma sorpmóttökunnar.

skipulags- og framkvæmdaráðs
til fyrirkomulags í tengslum
við aðgengismál sorpmóttöku á
Raufarhöfn byggt á þeirri reynslu
sem fyrir liggur. Ýmsar bókanir
voru lagðar fram á fundinum,
m.a. um að sorpmóttaka yrði opin
ákveðna daga og á ákveðnum tímum
og starfsmaður yrði á staðnum á
meðan opið er. Þá kom fram bókun
um að fela starfsmönnum að finna
leiðir til að lágmarka kostnað sem
til fellur vegna notkunar lögaðila á
sorpmóttökustöðvum Norðurþings
austan Tjörness en þær eru
eingöngu fyrir íbúa. Fram kom
hugmynd um að efna til íbúafundar
um sorpmóttökuna.

Heimamenn lögðust gegn
takmarkaðri opnun

„Það eru vissulega mikil þægindi
fólgin í því fyrir íbúa að geta losað
sig við sorp þegar hentar en ef
umgengni er ábótavant eða verið er
að losa sorp á þessum stöðum sem
ekki er verið að greiða fyrir þarf
að grípa til lokana á svæðunum,“
sagði í einni bókun.
Loks má nefna tillögu um
að senda íbúum og lögaðilum
á Raufar
h öfn erindi vegna
sorpmóttökunnar þar sem komið
yrði á framfæri ábendingum um
nauðsynlega flokkun úrgangs og
að lögaðilum beri að greiða fyrir
sitt sorp.
„Verði flokkun og umgengni
svæðisins ekki með viðunandi
hætti er ljóst að grípa þarf til
takmörkunar á opnunartíma og
frekara eftirlits með flokkun,“ segir
í tillögunni. 
/MÞÞ

Heimamenn lögðust eindregið
gegn takmörkunum á aðgengi
að móttökunni og kölluðu eftir
ótakmörkuðum afgreiðslutíma
án eftirlits. Skipulags- og fram
kvæmdaráð samþykkti á þeim tíma
að verða við þeim óskum.
Frá opnun móttökunnar hefur
þó oft og ítrekað komið fram í
máli bæjarverkstjóra á Raufarhöfn
að umrætt fyrirkomulag sé fjarri
því að skila árangri með tilliti til
gæða sorpflokkunar eða almennrar
umgengni um sorpmóttökusvæðið
og leiðir því til aukins kostnaðar
sveitarfélagsins vegna sorpförgunar.
Vilja lágmarka kostnað
Óskað hefur verið eftir afstöðu

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík | Sími 530 1400 | www.rikiskaup.is

Gripið til takmörkunar ef
umgengni er ekki viðunandi

Allar nánari upplýsingar
veita starfsmenn
Ríkiskaupa í síma 530 1400
eða í gegnum netfangið
fasteignir@rikiskaup.is

AUGLÝSA EFTIRFARANDI EIGN TIL SÖLU:

EFRI-HRAUNBÆR, 881 KIRKJUBÆJARKLAUSTUR - JÖRÐ
Um er að ræða ríkisjörðina Efri-Hraunbæ. Jörðin er staðsett í
Álftaveri, austan við Mýrdalssand í Skaftárhreppi og er aðkoma að
jörðinni af Suðurlandsveg (1) um Álftaversveg (211). Jörðin er vel
staðsett stutt frá þjóðvegi 1 og þaðan er falleg fjallasýn og útsýni
yfir Álftaver.
Land jarðarinnar er 239 ha. og þar af er ræktað land talið vera um
20 ha.
Húsakostur jarðarinnar, mannvirki og girðingar eru almennt talin
vera í slöku eða lélegu ástandi og þarfnast mikils viðhalds og
endurbóta.
Leitað er eftir tilboðum. Seljandi áskilur sér rétt til að hafna öllum
tilboðum.
Nánari upplýsingar á heimasíðu Ríkiskaupa: www.rikiskaup.is.
Verð: Tilboð óskast. Tilboð verða opnuð 20. maí 2021, kl. 13:00.

Fulltrúar félaganna sem skrifuðu undir samkomulagið ásamt samgönguráðherra.

Sögulegur forvarnarsáttmáli

Laugargaginn 8. maí mynduðu
átta útivistarfélög með sér sam
starfsvilja með því að undirrita
samstarfs- og viljasamkomulag
þess efnis að starfa saman í þeirri
viðleitni að virða útivistarsvæði
og tilvist hvert annars með það í
forgrunni að fækka slysum á hesta
fólki. Landssamband hestamanna
boðaði til blaðamannafundar um
viðburðinn og var það Sigurður
Ingi Jóhannsson samgöngumála
ráðherra sem hóf fundinn með því
að segja nokkur orð.
Í máli hans kom m.a. fram að á
síðasta ári hefðu 160 einstaklingar
leitað á bráðamóttöku vegna ýmissa
slysa í hestasportinu, einnig sagði
hann frá að bætt hafi verið í fjármagn
til að leggja reiðstíga sem mun koma
til framkvæmda á næstunni.
Fulltrúar akandi, gangandi,
hjólandi, skíðandi og ábyrgra
hundaeiganda
Jón Gunnar Jónsson, forstjóri

Ferða- og útivistarfélaginu Slóðavinir
og Landssamtökum hjólreiðamanna.
Of mikið af óþarfa slysum

Sigurður Ingi og Björn ökukennari
við undirskriftina, þeim var í mun að
klára þetta sem fyrst svo þeir gætu
farið út og fengið sér í nefið.

Samgöngustofu, útskýrði hvernig
Samgöngustofa kemur að þessu
átaki í stuttu máli, síðan var sýnt
stutt forvarnarmyndband sem gert
var að tilstuðlan hestamanna í samvinnu við Samgöngustofu og að
lokum var sáttmálinn undirritaður
af Landssambandi hestamanna,
Frjálsíþróttasambandinu, Skíðasam
bandi Íslands, Félagi ábyrgra hundaeiganda, Ökukennarasambandinu,
fyrir bifhjólafólk var það Sniglarnir,

Allir á staðnum voru sammála um að
slysin væru of mörg og aðgerðar væri
þörf. Því var þessu samstarfi hrundið
af stað þar sem Landssamband hestamanna og hestamannafélög unnu
að hugmyndavinnunni í samráði og
samvinnu við Samgöngustofu.
Í stuttu máli felst samstarfið og
samstarfsviljinn í því að virða útivistarþarfir hvert annars og að umgangast hvert annað í nærgætni og með
það í huga að fara varlega í návist
hestafólks við reiðgötur og reiðstíga.
Að ekki sé hlaupið, hjólað eða ekið
á sérmerktum reiðgötum ætluðum
hestafólki til útivistar og hestafólk
haldi sig á sérmerktum reiðstígum.
Með gagnkvæmri virðingu er það
von allra sem að samkomulaginu
standa að slysum fækki og ekki síst
meiri jákvæðni og samstarfi innan
félaganna og útivistarhópanna. /HLJ

Ný fyrsta þreps hreinsistöð fráveitu komin í gagnið á Akureyri:

Stöðin síar hátt í 30 tonn af rusli
úr fráveitukerfinu árlega

„Við erum afskaplega stolt af
þessum áfanga. Það er mikill
áfangi fyrir samfélagið hér við
Eyjafjörð að ná því markmiði
að uppfylla allar þær kröfur sem
gerðar eru til okkar í þessum
efnum,“ segir Helgi Jóhannesson,
forstjóri Norðurorku. Kostnaður
við verkefnið nemur rúmum
milljarði króna, en ávinningurinn,
hreinni strandlengja, er mikill
fyrir samfélagið.
Ný hreinsistöð fyrir fráveitu
á Akureyri var tekin í notkun í
nóvember síðastliðnum. Forsagan er
nokkur en fyrir 30 árum, árið 1991,
var lagt af stað í heildarskipulagningu
á fráveitukerfinu á Akureyri hvað
varðaði hreinsun og aðskilnað, „og
nú loks höfum við náð lokapunkti
framkvæmdarinnar,“ segir Helgi.
Norðurorka tók við rekstri
fráveitu á Akureyri árið 2014 og þá
þegar var hafinn undirbúningur að
gerð hreinsistöðvarinnar og hönnun
hennar. Framkvæmdin þurfti að fara
í gegnum umhverfismat. „Það er
langur ferill að baki, en nú höfum
við náð þeim langþráða áfanga að
mengun við strandlengjuna verður
innan þeirra marka sem skilgreind
eru í reglugerð um fráveitur og
skólp,“ segir Helgi.
Útrásin er um 400 metra frá landi
og á rúmlega 40 metra dýpi
Hreinsistöðin er á grjótvarinni
landfyllingu við Sandgerðisbót. Hún
er með þeim stærri hér á landi en allt
skólp frá bænum fer um stöðina og er
grófhreinsað þar. Hreinsibúnaðurinn
kemur frá Svíþjóð og er um að ræða
þrepahreinsun, svokallaða fyrsta
þreps hreinsun, sem felur í sér að
allir fastir hlutir í fráveituvatninu
eru síaðir frá með þriggja millimetra
þrepahreinsun. Úrgangi sem berst
í stöðina um fráveitukerfið er

Hreinsistöðin er á grjótvarinni landfyllingu við Sandgerðisbót. Stærð lóðarinnar gerir ráð fyrir möguleika á frekari hreinsun skólps í framtíðinni. Þakgluggar stöðvarinnar á móti suðri eru svipaðir þeim sem voru á gömlu
Sambandsverksmiðjunum á Gleráreyrum, en það er tilvísun í að stór hluti
af verksmiðjuhúsunum var urðaður á staðnum til að mynda uppfyllingu fyrir
hreinsistöðina. 
Myndir / Norðurorka

pakkað og hann fluttur til urðunar.
Fráveituvatninu er síðan veitt um
400 metra frá landi og á 40 metra dýpi
þar sem það fer út í sjávarstrauma
og dreifist.
Mikilvægt í þröngum firði með
mikla matvælaframleiðslu
Stöðin er með tvískipt innrennsli, sem
þýðir að hægt er að loka helmingi
hennar í einu fyrir skólprennsli
og vinna að hreinsun og viðhaldi
þróa án þess að stöðva reksturinn.
Fráveituvatni er dælt upp á
hreinsibúnaðinn og síðan tekur
sjálfsrennsli við um útrennslispípu.
Rásirnar eru tvær, auk áðurnefndrar
400 metra útrásar er önnur álagsútrás
sem er 90 metrar að lengd og tekur
toppa, m.a. þegar um ræðir asahlákur
og háa sjávarstöðu. Útrásir liggja í
forsteyptum sökklum á sjávarbotni.
Helgi segir það stóran áfanga að
ná að hreinsa allt fráveituvatn áður
en því er veitt út í fjörðinn.
„Það er gríðarlega mikilvægt

Helgi Jóhannesson, forstjóri
Norðurorku, segir ávinning af
hreinsistöðinni, sem kostaði um
einn milljarð króna, en gera má ráð
fyrir að allt að 30 tonn af rusli sé síuð
þar frá árlega, rusl sem ella hefði
lent úti í sjó.

fyrir okkur sem búum við langan og
þröngan fjörð þar sem stundaður er
öflugur matvælaiðnaður að hafa þessa
hluti í góðu lagi. Það er á okkar valdi
að ganga vel um náttúruna,“ segir
hann. 
/MÞÞ

MEIRA FÓÐUR, LYSTUGRA FÓÐUR
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„Allar lóðir eru
ókeypis hjá okkur,
það borgar enginn
krónu fyrir þær, enda
er eftirspurn eftir
lóðum mjög mikil hjá
okkur, fólk vill ólmt Flúðir. 
flytja á Flúðir,“ segir
Halldóra Hjörleifsdóttir, oddviti
Hrunamannahrepps.
Sveitarfélagið auglýsti nýlega
nokkrar einbýlishúsalóðir og
iðnaðarlóðir lausar til umsókn
ar og það var ekki að spyrja að
viðbrögðunum, fjölmargir höfðu
samband við skrifstofu sveitar
félagsins til að kanna málið frekar.
Þess má geta að staða sveitar
félagsins er góð. Á fundi
sstjórnar 4. maí voru
sveitar
teknir til seinni umræðu árs
reikingar Hrunam annahrepps

K7000 Ring 27cm
Sögunardýpt 27cm

S: 892-1480
Nf: gretarhrafn@simnet.is
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Silostop Max stæðuplast er sterkt, einfalt og þunnt og með einstaka súrefnisheldni.
www.silostop.com/uk/
Nánari upplýsingar gefur:
Nánari upplýsingar gefur:
Grétar Hrafn
Harðarson
Grétar
Hrafn Harðarson
S: 892-1480
Sími 892-1480
Nf: gretarhrafn@simnet.is

MEIRA FÓÐUR, LYSTUGRA FÓÐUR

Nf: gretarhrafn@simnet.is
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fyrir árið 2020. Þar kom fram að
rekstrarniðurstaða A-hluta var
jákvæð um 23 milljónir króna.
Rekstrarniðurstaða A og B hluta
var jákvæð um 69,2 milljónir. Þá
var nettófjárfesting upp á 93,5
milljónir og veltufé frá rekstri nam
121 milljón króna. Heildareignir
sveitarfélagsins voru 1.674
milljónir, en heildarskuldir 865
milljónir króna. Eigið fé nam 809
milljónum króna. Skuldahlutfall er
69% og hefur lækkað úr 71,4% frá
/MHH/HKr.
fyrra ári.

Silostop Max stæðuplast
er sterkt, einfalt
og þunnt og með einstaka súrefnisheldni.
GRÆNU
VELFERÐARGÓLFIN
www.silostop.com/uk/

Nánari upplýsingar gefur:
Grétar Hrafn Harðarson

www.comfortslatmat.com

FS400 LV
Sögunardýpt 16,5cm

Steinsagarblöð
og kjarnaborar

Sími 892-1480
Nf: gretarhrafn@simnet.is

GRÆNU VELFERÐARGÓLFIN
Nánari upplýsingar gefur:
Grétar Hrafn Harðarson
Sími 892-1480

www.comfortslatmat.com

DM400 kjarnaborvél
Hámark: 350mm

LF75 LAT
Jarðvegsþjappa
Þjöppuþyngd 97 kg
Plata 50x57cm

Husqvarna K770
Sögunardýpt 12,5cm

Nf: gretarhrafn@simnet.is

Allt fyrir
atvinnumanninn
Steinsagir – Kjarnaborvélar – Gólfsagir

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

www.holar.is

Háskólinn á Hólum

Hagnýtt háskólanám
•
•
•
•
•

Ferðamálafræði
Stjórnun ferðaþjónustu og móttaka gesta
Viðburðastjórnun
Fiskeldisfræði
Reiðmennska og reiðkennsla

Tækifærin eru í okkar greinum

Þú finnur Hólaskóla
bæði á Facebook
og Twitter!

Háskólasamfélag með langa sögu

Hólar í Hjaltadal er í senn mikill
sögustaður og útivistarparadís.
Háskólinn á Hólum er lítill en
öflugur háskóli sem sinnir kennslu
og rannsóknum á sviði ört
vaxandi atvinnugreina.

Hólaskóli Háskólinn á Hólum

Hólum í Hjaltadal 551 Sauðárkrókur
Sími 455 6300 holaskoli@holar.is www.holar.is

24

Bændablaðið | Miðvikudagur 12. maí 2021

UTAN ÚR HEIMI

Endurskoðendadómstóll Evrópu rassskellir landbúnaðarkerfi ESB fyrir eiturefnanotkun:

Áhættumat, og eftirlitskerfi ónothæft
og lög og reglur eru ekki að virka
– Bændur í Evrópusambandinu nota enn um 350 þúsund tonn af virkum efnum sem blandað er í eyðingarefni á ári
Endurskoðendadómstóll Evrópu
(European Court og Auditors ECA) komst að þeirri niðurstöðu
í skýrslu á síðasta ári að lítill sem
enginn árangur hafi náðst innan
Evrópusambandsins í að draga
úr notkun og minnka hættu af
notkun margs konar eiturefna
í landbúnaði. Sala og notkun á
virkum efnum er enn gríðarleg.
Sala á gróðureyðingarefnum,
sveppaeitri, skordýraeitri og ýms
um hjálparefnum sem notuð eru í
evrópskum landbúnaði hefur verið
nokkuð stöðug í fjölda ára. Það
hefur haft í för með sér niðurbrot á
jarðvegi vegna þess að skordýr og
örverur drepast. Einnig berast eiturog ýmis hjálparefni í grunnvatn og
skaða líka lífríki í ám og vötnum eins
og fiska og fugla. Eiturefni dreifast
víða vegna uppgufunar og falla síðan
aftur til jarðar í menguðu regnvatni.
Þetta gerist þrátt fyrir setningu
margs konar laga og reglugerða til að
stemma stigu við óhóflegri notkun
eiturefna.
350 þúsund tonn af
virkum efnum á ári
Samkvæmt tölum ECA nemur sala
á virkum efnum sem notuð eru í það
sem kallað er „Plant protection products, eða PPP,“ um 350.000 tonnum
árlega. Þeim efnum er síðan blandað
út í vatn eða önnur efni til dreifingar
á akra og tún sem getur gert umfangið gríðarlegt. Þessi efni, sem oft
eru kölluð varnarefni, mætti miklu
fremur kalla skaðvaldaeyðingarefni,

að sjálfbærri notkun PPP. Hins vegar
komumst við að því að takmarkaðar
framfarir eru við að mæla og draga
úr áhættu af notkun PPP. Starf okkar
sýndi að aðgerðir ESB til sjálfbærrar
notkunar PPP fóru hægt af stað og
við greindum veikleika í núverandi
ramma ESB.“
Engin skráningarskylda á notkun
efnanna og reglum illa fylgt

Eiturefnum úðað á akur. 

enda innihalda þau mörg hættuleg
eiturefni. Er þeim ætlað að verja og
tryggja uppskeru fyrir illgresi, skaðlegum sveppagróðri, sjúkdómum og
skordýrum.
Geta endað sem
leifar í matvælum
Notkun þessara efna getur haft í för
með sér alvarlegar afleiðingar fyrir
mannfólkið sem neytir afurðanna,
eða eins og ECA segir:
„PPP efnin geta haft áhrif á gæði
vatns og jarðvegs, líffræðilegan fjölbreytileika og vistkerfi og þau geta
endað sem leifar í matvælum.“
ECA segir að frá árinu 1991 hefur
ESB byggt upp rammalöggjöf til
að heimila PPP, stuðla að sjálfbærri
notkun þeirra efna og draga úr áhættu

Mynd / Wikipedia

sem notkun PPP hefur í för með sér
fyrir heilsu manna og umhverfið.
Framkvæmdastjórnin samþykkir
virk efni sem hægt er að nota í PPP
sem hafa leyfi í aðildarríkjunum og
athugar hvort aðildarríkin innleiði
viðeigandi löggjöf ESB. Hún á að
stuðla að samþættingu og hvetja til
notkunar fyrirbyggjandi, náttúrulegra eða annarra efnafræðilegra
aðferða við eyðingu meindýra og
annarra skaðvalda, áður en gripið
er til PPP efna.
Veikleikar í kerfinu
„Meginmarkmið okkar var að meta
hvort aðgerðir ESB hafi dregið úr
áhættu sem tengist notkun PPP.
Framkvæmdastjórnin og aðildarríkin
hafa gripið til aðgerða til að stuðla

Þá segir einnig að ECA hafi kannað
hvort löggjöf ESB bæri í sér skilvirka
hvata til að draga úr ósjálfbærri
notkun á PPP efnum.
„Reglur ESB krefjast þess að
bændur beiti samþættri skaðvaldaeyðingu, sem þýðir að þeir ættu
aðeins að leita í PPP efni ef forvarnir
og aðrar aðferðir bregðast eða eru
ekki árangursríkar.
Þrátt fyrir að það sé skylda fyrir
bændur að beita samþættri skaðvaldaeyðingu er þeim ekki skylt að
halda skrár um hvernig þeir beittu
því og framfylgd á reglunum er því
veik.“
Þá segir að engin krafa sé um
að fara þurfi að reglum um notkun
hjálparefna til að njóta styrkja
samkvæmt CAP landbúnaðarstefnu
ESB. Þá hafi áhættuminni kostir
sem geta komið í stað notkun á PPP
efnum ekki verið gerðir aðgengilegir
fyrir bændur.
Tölur ekki samanburðarhæfar
„Við skoðuðum hvort fram
kvæmdastjórnin og aðildarríkin

mældu áhættu og umhverfisáhrif
af notkun PPP og komumst að því
að gögn sem safnað var og gerð
aðgengileg voru ekki nægileg
til að stuðla að virku eftirliti.
Fyrirliggjandi tölfræði ESB um
PPP sölu er safnað saman á of
háu stigi í kerfinu til að vera
gagnleg og tölur um notkun
á PPP í landbúnaði voru ekki
samanburðarhæfar.“
Ónothæft áhættumat
„Í nóvember 2019 birti fram
kvæmdastjórnin áætlun sína um
tvo nýja samræmda áhættuvísa.
Hvorugur vísirinn sýnir að hve
miklu leyti tilskipunin hefur
náð árangri við að ná markmiði
ESB um sjálfbæra notkun á PPP
efnum.“
ECA leggur til að ESB gangi
úr skugga um að aðildarríkin
breyti almennum meginreglum
um samþætta skaðvaldaeyðingu
í hagnýtar forsendur og að þær
verði staðreyndar á búunum. Þá
verði reglurnar tengdar greiðslum
samkvæmt sameiginlegri land
búnaðarstefnu eftir 2020.
Bæta þurfi tölfræði um PPP efni
þegar lögin verða endurskoðuð til
að gera þau aðgengilegri, gagnlegri
og samanburðarhæfari. Einnig er
lagt til að mat verði lagt á framfarir
í átt að stefnumarkmiðum, bæta
samræmda áhættuvísa eða þróa
nýja með hliðsjón af raunverulegri
notkun á skaðvaldaeyðingarefnum
(PPP).
/HKr.

Franskir bændur mótmæla fyrirhuguðum breytingum á landbúnaðarkerfi CAP:

Segja „Green New Deal“ loftslagshugmyndir fela
í sér ósanngjarna skattlagningu á bændur
Franska bændasambandið
FDSEA skipulögðu mikil mótmæli á stór-Parísarsvæðinu föstudaginn 30. apríl undir kjörorðunum; „Frakkland, viltu enn hafa
bændur?“
Drógu þúsundir bænda og
franskra bændasamtaka dráttarvélar sínar, einkum í Clermont
Ferrand og Lyon, til að mótmæla
stefnu ESB sem þeir segja að setji
þá í útrýmingarhættu. Hafa franskir bændur mótmælt undanfarnar
vikur, þrátt fyrir COVID-19 lokanir
og takmarkanir.
Þungamiðja mótmæla frönsku
bændanna beinist að frönsku nýjustu hugmyndum ESB sem ætlað
er að endurbæta CAP, sameiginlega landbúnaðarstefnu ESB. Með
breytingunum á að endurskipuleggja

framleiðslukerfið sem De Gaulle
stofnaði til árið 1962 til að auka
framleiðslu og fæðuöryggi.
Efasemdir um
„Green New Deal“ áform
Endurbæturnar á CAP eru gerðar
undir slagorðunum „Green New
Deal“. Fela fyrirhugaðar umbætur
í sér nýja löggjöf sem miðar að því
að skattleggja notkun köfnunarefnisáburðar. Frumvarpið leggur mikla
áherslu á loftslagsmálin sem nú eru
mjög í tísku. Bændur lýsa köfnunarefnisgjaldinu, sem þar er ætlunin að
taka upp, sem „refsiverðu og ósanngjörnu“. Það muni setja neikvæðan
stimpil á alla notkun efnaáburðar án
þess að bjóða upp á aðra kosti að
mati FDSEA, sem er stærsta stéttar-

Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur

Vertu vinur okkar á Facebook

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

Franskir bændur trufluðu umferð á vegum til Parísar.

félag Frakklands. Sambandið segir
að nýja löggjöfin hafi hunsað þær
breytingar sem þegar hafa átt sér
stað á starfsháttum bænda og þær
muni draga úr tekjum bænda án þess
að veita raunverulega viðspyrnu í
loftslagsmálum.
Hugsanlegt áburðargjald ásamt
Egalim lögunum gerir ráð fyrir að
franskir framleiðendur semji sjálfir
um verð við stóra dreifingaraðila.
Þar er miðað við að mati FDSEA,
að framleiðsluverð landbúnaðarvara
verði langt undir framleiðslukostnaði, sem gæti verið hörmulegt fyrir
bændur og fjölskyldur þeirra. Egalim
lögin voru upphaflega tekin upp í
Frakklandi í október 2018 og áttu að
koma á jafnvægi í viðskipti bænda
og matvælamarkaðarins.

Á sama tíma krefst CAP umbóta
í núverandi landbúnaði. Þar er gert
ráð fyrir að bændur leggi mikið á
sig til að koma af stað vistvænum
umskiptum sem flestir bændur telja
ómögulegt að framkvæma og láta nú
gremju sína á þessum hugmyndum
í ljós.
Franskir bændur upplifa
gífurlega vanlíðan
Í skýrslu öldungadeildarinnar, sem
birt var 17. mars, var bent á „gífurlega vanlíðan“ meðal franskra
bænda, einkum vegna „lágra tekna
í landbúnaði og tilfinninga um vanvirðingu stéttarinnar með stöðugu
áreiti á greinina.
Fyrir bændurna snúast mótmæl-

in einnig um að senda skilaboð
til samborgaranna og að vekja
athygli á brýnni nauðsyn þess að
bjarga frönskum landbúnaði og
koma í veg fyrir að matvælaöryggi verði fórnað. Einnig að varðveita eigin stjórn á matvælaframleiðslu Frakka og að tryggja að
þjóðarframleiðslan verði varðveitt.
Bændurnir kölluðu á að CAP landbúnaðarkerfið tæki mið af búskap
en ekki hagsmunum fyrirtækja.
Kerfið sýni metnað til að fjöldi
bænda geti haldið áfram rekstri á
öllum svæðum og í öllum framleiðslugeirum landbúnaðarins.
Í Þýskalandi voru bændur einnig
á götum úti um miðjan mars til að
mótmæla ómögulegum aðstæðum
sínum. 
/HKr.
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Lely Center Ísland

Bílskúrs- og iðnaðarhurðir

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

SELDU HRYSSUR TIL LÍFS

Hrossabændur
óska eftir hryssum

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

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

Vinnufatnaður

Hífilausnir

Iðnaðarhurðir með gönguhurð
Bílskúrshurðir
Hurðir í trékarma
Tvískiptar hurðir

HURÐIR

Greiðum 45.000 kr. án vsk. fyrir hryssuna
Sækjum frítt á Suður-, Vestur- og Norðurland.
Upplýsingar: hryssa@isteka.com eða í síma 581-4138.

Iðnaðarhurðir

Fyrsta flokks þjónusta og ráðgjöf

Mega vera þriggja til fimmtán vetra

ATH! HÆKKAÐ VERÐ!

Smíðað eftir máli

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

Bændablaðið Smáauglýsingar 56-30-300

Kranar og talíur

Snjókeðjur

Pökkunarlausnir

Fallvarnarbúnaður

Höfum á lager mikið úrval af alskyns vinnufatnaði, hífi- og festingabúnaði, krönum og talíum, snjókeðjum,
pökkunarlausnum og fallvarnarbúnaði. Í vörulistanum á www.isfell.is er að
finna ítarlegar upplýsingar um allar vörur.

Hafðu samband og kynntu þér
vöruúrvalið og þjónustuna!

HEY!

Ísfell ehf, Óseyrarbraut 28
220 Hafnarfjörður, Sími 5200 500
www.isfell.is, isfell@isfell.is

Við seljum góð tæki á góðu verði í sumarverkin, gerið verðsamanburð

EITT MESTA ÚRVAL LANDSINS AF
RUDDASLÁTTUVÉLUM

Kurlarar bensín og dráttarvélknúnir
Áburðardreifarar
margar stærðir
Verð frá 128.000+vsk

D
UPPSEL
tanleg!
ing væn
d
n
e
Ný s

PERKINS 113hp verð: 6.400.000+vsk

Sláttuvélar 1,2-2,9 m vinnslubreidd

SOLIS 26 með ótal möguleikum

Heytætlur 2,4 - 5,2 m vinnslubreidd

Rakstrarvélar 2,4 - 4,4 m vinnslubreidd

Vallarbraut.is
S-4540050
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Benedikt Benediktsson, framleiðslustjóri kjötvinnslu SS á Hvolsvelli, með Olgu Mörk Valsdóttur framleiðslustjóra, sem hefur unnið í 21 ár hjá SS, og Oddi Árnasyni fagmálastjóra, sem hefur
starfað í að verða 35 ár hjá félaginu.
Myndir / Magnús Hlynur Hreiðarsson

Kjötvinnsla Sláturfélags Suðurlands á Hvolsvelli fagnaði 30 ára afmæli 1. maí:

Starfsemin gengur glimrandi vel
– Starfsmenn eru um 160 og 500 vörunúmer í gangi

„Ég hóf störf hjá félaginu 10.
janúar 1994 og fór þá að læra
kjötiðn. Ég er nú fæddur og
uppalinn á Selfossi og vann
hjá þeim góða manni Ingólfi
Bárðarsyni í kjötvinnslu KÁ í
tvö sumur og þá kviknaði einhver
áhugi á faginu en það var ekki
pláss fyrir nema á þeim tíma hjá
honum þannig að það varð úr að
ég fór austur á Hvolsvöll að læra.
Ég hef búið á Hvolsvelli nær allan
tímann síðan þá. Ég tel að það hafi
verið mjög mikil lukka fyrir mig
persónulega að hafa flutt austur og
hafa kynnst öllu því góða fólki sem
ég þekki í dag. Ég er líklega orðinn
meiri Rangæingur en Árnesingur
eftir þessi ár á Hvolsvelli. Því
hefur stundum verið hent fram að
Hvolsvöllur sé nafli alheimsins og
ég held að það sé bara nokkuð til í
því,“ segir Benedikt Benediktsson,
framleiðslustjóri kjötvinnslu SS á

Hvolsvelli, þegar hann er spurður
hvenær hann hóf störf hjá félaginu
og hvað kom til.
1.maí síðastliðinn voru 30 ár frá
því að kjötvinnslan hóf starfsemi á
Hvolsvelli en ekki var hægt að halda
upp á tímamótin með opnu húsi eða
slíku vegna Covid 19. Blaðamaður
settist niður með Benedikt til
að forvitnast um starfsemina á
Hvolsvelli.
Áttu fullkomið sláturhús
á Hvolsvelli
Þegar talið berst að því af hverju
sláturfélagið ákvað að setja sig
niður á Hvolsvelli en ekki á Hellu
eða Þykkvabænum er Benedikt með
svarið á reiðum höndum. Já, SS átti
á þessum tíma fullkomið sláturhús á
Hvolsvelli og menn sáu möguleika
á að breyta því í kjötvinnslu sem
var og gert. Þarna höfðu þeir menn

áræði, sem komu að málinu og voru
framsýnir þrátt fyrir mjög ótrúlega
þrönga stöðu sem SS var í á þeim
tíma. Þessi ákvörðun var gríðarlega
happadrjúg, bæði fyrir SS og ekki
síður fyrir sveitarfélagið. Það er
margt fólk sem fær atvinnu hjá
okkur og auk þess mörg afleidd störf
í ýmiss konar þjónustu við okkur og
aðra. Það vinna um 160 manns hjá
okkur og fjöldi íbúa í sveitarfélaginu
eru um 2.000 talsins, þannig að það
er ansi hátt hlutfall sem vinnur hjá
SS,“ segir Benedikt.
Stöðug þróun í gangi
Kjötvinnslan á Hvolsvelli er alltaf að
stækka og stækka með tilheyrandi
þróun í tæknibúnaði og öðru slíku.
„Já, já, það er stöðug þróun í
vinnslu, vélvæðing hefur verið töluvert undanfarin ár. Vinnslan hefur
verið stækkuð í tvígang frá 1991,
síðast 2008 þegar vöruafgreiðslan
var flutt á Hvolsvöll frá Reykjavík
og þá komu 10-15 störf með. Við
erum að framleiða rúmlega 500
vörunúmer í dag og stöðug vöruþróun er í gangi. Vöruþróunarferlið
okkar er þannig að við erum með
vöruþróunarhóp sem hittist einu
sinni í mánuði. Í hópunum eru
aðilar úr framleiðslunni, sölu- og
markaðsdeild. Margt er prufað en
það fer ekki nærri allt í sölu,“ segir
Benedikt.
SS pylsurnar langvinsælastar

Starfsfólk kjötvinnslunnar er ánægt með vinnuna þar enda segir Benedikt
að staðurinn, sé mjög skemmtilegur og léttur vinnustaður þar sem húmor
og gleði er aldrei langt undan.

Benedikt er næst spurður hvað sé
vinsælasta og vinsælustu vörur kjötvinnslunnar á Hvolsvelli.
„SS pylsurnar eru vissulega
okkar vinsælasta vara en 1944
réttirnir eru einnig gríðarlega vinsælir og viðskiptavinir eru mjög
ánægðir með þá breiðu vörulínu sem
við framleiðum en við erum einmitt
að setja nýjan rétt á markað þessa

Hér er verið að pakka SS vínarpylsunum, sumar fara í 10 pylsu pakkningar
á meðan aðrar fara fimm saman í pakkningu.

dagana en það er Panang kjúklingur.
Grillkjötið okkar er líka mjög vinsælt og seljum við töluvert mikið af
því. Einnig eru grillpylsurnar okkar
mjög vinsælar eins og Ostapylsur,
Pólskar pylsur og Pylsur fagmannsins, sem eru Chilli ostapylsur. Það
er algjör nauðsyn að grilla pylsur í
„forrétt“ þegar staðið er við grillið
og borða þær berar,“ segir Benedikt
og glottir.
Starfsmenn frá Íslandi,
Póllandi og Búlgaríu
Í dag eru starfsmenn kjötvinnslunnar um 160 í 150 stöðugildum.
Starfsmenn vinnslunnar koma frá
Íslandi, Póllandi og Búlgaríu.
„Við erum með margt fólk af
erlendu bergi brotið. Við erum ótrúlega heppin á Íslandi að fá þetta fólk

til okkar. Það er gaman að vinna
í svona margmenningarsamfélagi
eins og við erum í. Þó svo að tungumál geti stundum verið hamlandi þá
eru margir sem tala reiprennandi
íslensku og alltaf einhverjir sem
eru í íslenskunámi. Þau segja nú
mörg að íslenskan sé erfið að læra
sem ég skil mjög vel. Ég fór sjálfur
á pólskunámskeið fyrir nokkrum
misserum síðan og hún er ansi erfið
en þetta er auðvitað alltaf spurning
um æfingu því hún er nauðsynleg,“
segir Benedikt aðspurður um þjóðerni starfsfólksins.
Styrkir til nærsamfélagsins
- Sláturfélagið hefur verið mjög
duglegt að styrkja alls konar starfsemi í nærsamfélagi sínu og munar
um minna þar.
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Lilja Einarsdóttir, sveitarstjóri Rangárþings eystra, er mjög ánægð,
eins og allir íbúar sveitarfélagsins, að SS hafi valið að opna kjötvinnslu
sína á Hvolsvelli fyrir 30 árum. 
Mynd / MHH

SS er langstærsti vinnustaðurinn á Hvolsvelli
„Þegar SS flutti hingað með
kjötvinnsluna árið 1991 var það
gríðarleg lyftistöng fyrir atvinnulífið hér í Rangárvallasýslu. Á
þessum tíma var skortur á
atvinnu og það að fá hingað
hundrað störf á einni nóttu var
ómetanlegt. Það var svo fljótlega
ráðist í viðbyggingu þar sem
starfsemin óx og dafnaði vel hér,
svo sambúðin er góð.
Fyrirtækið hefur vaxið og
dafnað hér í Rangárþingi eystra,
enda ákaflega gott að vera hér.
Fyrst um sinn voru eingöngu
Íslendingar sem unnu í kjötvinnslunni, en með aukinni fjölbreytni og framboði af atvinnu
hafa komið hingað erlendir
starfsmenn sem hafa svo sannarlega sett sinn svip á mannlífið.
Flestir koma frá Póllandi og mjög
mörgum líkar vel hér og flytjast
hingað alfarið og koma sér vel
fyrir með fjölskyldu sína,“ segir
Lilja Einarsdóttir, sveitarstjóri
Rangárþings eystra, þegar hún
var spurð út í 30 ára afmæli kjötvinnslunnar og hvernig starfsemin hefur þróast.
Stærsti vinnustaðurinn
SS er stærsti vinnustaðurinn í
sveitarfélaginu og munar um
minna að hafa svona flott fyrirtæki á Hvolsvelli.

„Já, SS hefur í gengum árin
styrkt æskulýðs- og ungmennastarf
ríkulega bæði með beinum peningum og framleiðsluvörum. Ég tel að
það sé frábært fyrir SS að vera á
Hvolsvelli og happadrjúg ákvörðun
að vinnslan hafi flutt á sínum tíma
og sömuleiðis gott fyrir Rangárþing
eystra að SS sé hér, það græða allir,“
segir Benedikt.
Þróast áfram til enn betri
vegar næstu 30 árin
- Benedikt er að lokum spurður

„Já, SS er enn stærsti vinnustaðurinn í okkar sveitarfélagi
svo eðli málsins samkvæmt
skiptir starfsemin miklu máli
fyrir svæðið. Erlendir starfsmenn vinnslunnar hafa sett
svip sinn á Hvolsvöll og næsta
nágrenni.
„Já, já, það hafa í gegnum árin
flutt hingað margir einstaklingar
og fjölskyldur fyrir tilstuðlan
SS. Það er mjög skemmtilegt
hversu vel fólk hefur aðlagast
samfélaginu, nú eða samfélagið
fólkinu. Þessir kærkomnu íbúar
sækja einnig í önnur störf sem
eðlilegt er og ég held að flestir
vinnustaðir hafi notið góðs af
starfskröftum þeirra. Mannlífið
verður líka fjölbreyttara svo það
eru mörg tækifæri sem fylgja
fjölmenningarsamfélagi. Það
er líka frábært hvað SS hefur
verið ötull styrktaraðili íþróttafélaganna á svæðinu, bæði með
fjárhagslegum styrkjum sem og
með sínum frægu pylsum, sem
nær alltaf eru í boði þegar hér
eru hátíðir af hvaða tagi sem
er,“ segir Lilja. Hún bætir því
við að hún vilji í lokin óska
forsvarsmönnum og starfsfólki
hjartanlega til hamingju með
þessi tímamót og vonar að sambúð SS og Rangárþings eystra
eigi eftir að vaxa og dafna enn
frekar á næstu áratugum.

hvernig hann sjái næstu 30 árin fyrir
sér hjá kjötvinnslunni?
„Já, þú segir nokkuð. Starfsemin
mun vafalaust þróast áfram til enn
betri vegar næstu árin og vöruþróun er í stöðugum gangi. Við erum
heppin að búa að því góða starfsfólki sem vinnur hjá fyrirtækinu
og það mun hjálpa okkur áfram til
framtíðar.
Ég vil bara fá að nota tækifærið
og koma kærum þökkum til þeirra
neytenda, sem velja okkar góðu
vörur á diskinn sinn.“
/MHH

Skoðun dagsins:

Það er betra að vera
skjótur en skjóttur

Nældu þér í óumdeildari skoðun, komdu
með hestakerruna á næstu skoðunarstöð
og hafðu hana klára fyrir vorið og sumarið.
Sími 570 9090 • www.frumherji.is

ÁREIÐANLEIKI
KRAFTUR GÆÐI

Fjölhæfir vinnuhestar
Yamaha rafstöðvarnar eru léttar, hljóðlátar, handhægar
og auðveldar í notkun. Loftkældar fjórgengis rafstöðvar.
Í anddyri vinnslunnar á Hvolsvelli er allt yfirfullt af viðurkenningarskjölum
og bikurum, sem starfsmenn vinnslunnar hafa unnið til á síðustu árum í
gegnum alls konar kjötkeppnir.

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

Aukning í skógrækt á Vesturlandi í fyrsta sinn í 15 ár:

800 þúsund plöntur

Margrét Þóra Þórsdóttir
mth@bondi.is
„Það var svo sannarlega kominn tími á að birta færi til í skógræktinni, það virðist vera bjart
fram undan á þeim vettvangi,“
segir Sæmundur Kr. Þorvaldsson,
skógræktarráðgjafi á Vesturlandi.
Mikið var gróðursett í fyrrasumar og lítur út fyrir að bætt verði
um betur í ár, veruleg aukning er
í kortunum fyrir komandi sumar.
Stefnir allt í mestu gróðursetningu
í landshlutanum í 15 ár.
Ná sama fjölda og var 2004
Sæmundur segir ánægjulegt að nú
sjái loks fyrir endann á samfelldu
samdráttarskeiði í gróðursetningu
sem staðið hefði allt of lengi. Nú í
sumar sé útlit fyrir að gróðursettar
verði um 800 þúsund plöntur á
Vesturlandi. Það er nokkurn veginn
á pari við það sem gróðursett var á
árunum 2004 og 2005 þegar mest var.
„Síðan fór að halla undan fæti,
það var allt gert á þeim árum til að
sporna gegn viðvarandi þenslu sem
þá var í gangi og greinilega hefur

Guðmundur bóndi Sigurðsson, skógarbóndi á Oddsstöðum 2 (t.v.), að skoða með Valdimar Reynissyni skógræktarráðgjafa hvort 15 ára furulundurinn
að baki þarfnist einhverrar meðhöndlunar að sinni. 
Mynd / SÞ

Hér má sjá uppvaxandi skóga hjá þremur skógarbændum í Lundarreykjadal;
næst eru Oddsstaðir 2, þá Oddsstaðir 1 og í fjarska má greina umfangsmikla
skógrækt í Tungufelli. 
Mynd / Hlynur Gauti Sigurðsson

Eitt hentar hér og annað þar. Hér er greni að vaxa hægt í annars heppilegu
lerkilandi, nema hvað að í lágsveitum Vesturlands verður rússalerkið tæpast
nokkurn tíma að gæðatré en grenið kemst þangað þótt hægar fari. Svona
lærum við á þessa ræktun með tíð og tíma. 
Mynd / SÞ

Það þarf ekki Skorradal til að allt
geti vaxið, það þarf bara skjól.
Bóndinn á Tungulæk á Mýrum, Einar
Óskarsson, og ráðgjafinn Ellert
Arnar Marísson skeggræða til hvers
þetta logn nýtist best. 
Mynd / SÞ

Lely Center Ísland STÍUGRINDUR

1,23m og 1,84m
Reykjavík: Krókháls 5f – Sími 414 0000 – www.LCI.is
Akureyri: Óðinsnes 2 – Sími 464 8600

15 ára sitkagreni og stafafura í Sveinatungu í Norðurárdal. 

Mynd / SÞ

Framtíðarskóglendi á Búrfelli í Reykholtsdal. 

Mynd / SÞ

Sæmundur Kr. Þorvaldsson.

BJÓÐUM MIKIÐ ÚRVAL SÆTA Í HVERS KYNS
VINNUTÆKI FRÁ UNITEDSEATS.

niðurskurður í skógrækt verið vel
til þess fallinn að ná því markmiði.
Það var í það minnsta dregið mjög úr
fjárveitingum sem þýddi að gróðursetning dróst saman og eins var líka
gripið til uppsagna starfsfólks hjá
hinu opinbera, fólki sem vann m.a.
að skipulagsverkefnum. Starfsfólki
fækkaði umtalsvert, um 30% fækkun varð á mannskap hjá okkur svo
dæmi sé tekið,“ segir Sæmundur.
Samningar um 11.300 ha
lands undir skógrækt

Reki ehf

Sími: 562 2950

Höfðabakka 9

110 Reykjavík

Netfang: tryggvi@reki.is

Vefsíða: www.reki.is

Um þessar mundir eru samningar við
131 landeigenda á Vesturlandi um
skógrækt og á alls 11.300 hektara
lands. Það gerir að meðaltali um 86
ha á hverja jörð. Þegar er að sögn
Sæmundar búið að planta í um 4.500
ha af þeim ríflega 11 þúsund sem
samningar eru í gildi um.
„Og nú verður bara haldið áfram

sem aldrei fyrr. Við erum loks núna
eftir 15 ár að ná þeim dampi sem
var í gróðursetningum fyrir hálfum
öðrum áratug,“ segir hann. Á gamla
Vesturlandssvæðinu er fyrirhugað að
gróðursetja um 650 þúsund plöntur í
ár og um 150 þúsund á Vestfjörðum,
eða samanlagt um 800 þúsund
plöntur líkt og var í eina tíð.
Komið að grisjun og fellingu
Sæmundur segir að bændaskógrækt
hafi verið stunduð á Vesturlandi í
rúma tvo áratugi og því sé komið að
grisjun skóganna jafnvel og fellingu.
Brýnt sé að bændur sem stundi
skógrækt geri sér mat úr afurðum
sem skógarnir gefa af sér, en þeir

þurfi líka að huga að því að koma
sér upp þeim tækjum og tólum sem
til þarf við þá vinnu sem fram undan
er í skógunum.
„Það er mikill kostnaður við að
koma sér upp þeim tækjum sem
nauðsynleg eru og því ekki úr vegi
að bændur sameinist um kaupin og
deili sín á milli, en eins eru verktakar á þessu sviði til taks ef menn
kjósa að hafa þann háttinn á,“ segir
hann.
Sæmundur segir að útlit sé
fyrir að mikið falli til af viði á
Vesturlandi á næstu áratugum, en
samkvæmt útreikningum sem fyrir
liggja sé áætlað að um 190 (þúsund)
rúmmetrar falli til í fjórðungnum á
næstu 30 árum.
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Hrossabændur
- hestamenn!
Vantar hross til slátrunar
á næstu vikum.

Áfram greinist fuglaflensa í villtum fuglum á vetrarstöðvum íslenskra farfugla, sem streyma enn til Íslands. Því þarf aukið viðbúnaðarstig áfram að
vera í gildi vegna fuglaflensu.

Sláturpantanir í� sí�ma 480 4100.

Sláturfélag Suðurlands
Selfossi

Viðbúnaðarstig vegna fuglaflensu enn í gildi:

Greinist enn í villtum fuglum á
vetrarstöðvum íslenskra farfugla

– Öll sýni MAST hér á landi hafa samt verið neikvæð
Matvælastofnun hefur gefið út
tilkynningu um að aukið viðbúnaðarstig vegna fuglaflensu sé enn
í gildi. Ástæðan er að hún greinist
áfram í villtum fuglum á vetrarstöðvum íslenskra farfugla, sem
streymi enn til Íslands.
Þann 15. mars birti atvinnuvegaog
nýsköpunarráðuneytið
auglýsingu um tímabundnar
sóttvarnarráðstafanir, á grundvelli
tillögu Matvælastofnunar, til að
fyrirbyggja að fuglaflensa berist í
alifugla og aðra fugla sem eru í haldi
á Íslandi. Hún gengur út á að allir
slíkir fuglar þurfi tímabundið að vera
hafðir í yfirbyggðum gerðum þar
sem villtir fuglar komast ekki inn
eða í fuglaheldum húsum. Sóttvarnir
skuli viðhafðar til að hindra smit frá
villtum fuglum í alifugla.
Öll sýni neikvæð hingað til
Hingað til hafa öll sýni reynst vera
neikvæð sem Matvælastofnun
hefur tekið úr dauðum fuglum eftir
ábendingar frá almenningi. „Finnist
fuglaflensa í villtum fugli mun
Matvælastofnun tafarlaust upplýsa
eigendur alifugla og almenning um
það. Sérstakt eftirlit verður haft
með heilbrigði alifugla og annarra
fugla í haldi, í a.m.k. fjórar vikur
á svæði innan við 10 kílómetra frá
fundarstað fuglsins og annars staðar
eftir þörfum. Matvælastofnun mun
einnig meta þörf á takmörkunum
á flutningi fugla á þeim tíma.
Þess vegna ítrekar stofnunin að
allir sem halda alifugla skrái sitt
fuglahald í gegnum þjónustugátt
Matvælastofnunar svo stofnunin
geti haft samband ef þörf er á.
Áfram er mikilvægt fyrir
Matvælastofnun að fá tilkynningu
frá almenningi um dauða villta
fugla nema augljóst sé að þeir hafi
drepist af slysförum. Með vöktun á
fuglaflensu í villtum fuglum getur
Matvælastofnun metið smithættu
fyrir alifugla og aðra fugla í haldi.
Smithætta er einnig metin út frá
stöðu greininga í villtum íslenskum
farfuglum á vetrarstöðvum þeirra.
Horft er sérstaklega til norðurhluta
Þýskalands, vesturhluta Danmerkur,
Vaðlahafs og Bretlandseyja. Í
nýjasta áhættumati þýskrar rannsóknarstofu fyrir heilbrigði dýra
(FLI) frá 26. apríl kemur fram að
greiningar í villtum fuglum og alifuglum hafa á síðustu dögum verið
á undanhaldi, og þar af leiðandi
er smithætta fyrir alifugla metin í
meðallagi. Á Bretlandseyjum eru
áfram í gildi hertar smitvarnir fyrir
alifugla og aðra fugla í haldi á öllu
landinu sem voru tilkynntar þann 11.
nóvember 2020. Í Danmörku þurfti
nýlega að aflífa stóran hóp eldisanda
og -gæsa. Einnig þar í landi eru hertar smitvarnir áfram í gildi sem voru
settar þann 6. nóvember 2020,“ segir
í tilkynningu Matvælastofnunar.

Afleiðingar fuglaflensusmits geta
verið alvarlegar; stór hluti fuglahópa
getur drepist, fyrirskipa þarf aflífun á
öllum fuglum á búi sem fuglaflensa
greinist á og leggja þarf ýmiss konar
takmarkanir á starfsemi á stóru
svæði umhverfis viðkomandi bú.
Enn möguleiki á smiti
Það er mat starfshóps um fuglaflensu
að enn sé möguleiki á smiti frá
villtum fuglum í alifugla og aðra
fugla í haldi. Gert er ráð fyrir að
hægt verði að aflétta kröfum um
tímabundnar varnaraðgerðir ef ekki
greinast skæðar fuglaflensuveirur
þegar meginfjöldi farfugla er
kominn til landsins. „Þegar
sambærileg hætta var til staðar
vegna fuglaflensu H5N8 í Evrópu
árið 2017 var varnaraðgerðum
aflétt þann 19. maí það ár. Hvort
um sama tímapunkt verði að ræða
í ár kemur í ljós á næstu vikum.
Þangað til er það samfélagsleg
ábyrgð allra fuglaeigenda að
fara eftir fyrirmælum um hertar
sóttvarnaaðgerðir, því efnahagslegt
tjón getur verið gífurlegt ef upp
kemur fuglaflensa á alifuglabúi.
Auk þess er ávallt hætta á að
fuglaflensuveirur geti stökkbreyst
með þeim afleiðingum að smithætta
fyrir fólk aukist, ef þeim er ekki
haldið í skefjum, þó svo engar
vísbendingar hafi komið upp um
aukna smithættu með þeim skæðu
fuglaflensuveirum sem hafa fundist
í Evrópu í vetur,“ segir enn fremur í
tilkynningu Matvælustofnunar. 
			 /smh

Öflugar rafstöðvar
Hjá Dynjanda færðu öflugar rafstöðvar,
í mismunandi stærðum og gerðum
sem henta fyrir margskonar aðstæður.
Við veitum þér faglega aðstoð.
Hafðu samband.

Skeifunni 3h ll Sími: 588 5080 ll dynjandi.is
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Hvetja almenning til að rækta garðinn sinn
– Hvert framlag skiptir máli
Félag garðplöntuframleiðenda,
sem samanstendur af 14 fram
leiðendum um allt land, fer senn
af stað með átaksverkefnið Þinn
garður – þín kolefnisbinding til að
auka áhuga, þekkingu og þátttöku
almennings á ræktun gróðurs með
tilliti til kolefnisbindingar. Með því
vill félagið vekja fólk til vitundar
um að allur gróður og græn svæði
binda kolefni og allir geta lagt sitt
af mörkum.
Það er von félagsins að með
fræðslu og kynningu aukist áhugi
fólks á að rækta meira á sínu
heimasvæði og stuðla þannig að eigin
kolefnisbindingu.
„Við erum að fara af stað með
þetta spennandi verkefni þar sem
ætlunin er að fá almenning í lið
með okkur til að virkja græna fingur
landsins, fræða fólk um kosti þess
að hlúa vel að eigin garði, svölum
og sumarbústaðalöndum með því að
planta meira af trjám og blómum
ásamt því að rækta eigin matvæli.
Það geta allir lagt sín lóð á vogar
skálarnar til að hafa jákvæð áhrif á
umhverfið og samfélagið í heild,“
segir Erla Hjördís Gunnarsdóttir,
verkefnisstjóri verkefnisins, sem
bendir jafnframt á að stærsta og

fjölbreyttasta ræktunarverkefni á
Íslandi sé ræktun gróðurs í þéttbýli
og sumarbústaðalöndum.
Fræðsla og ráðgjöf
við val á plöntum
Inni á heimasíðu garðplöntu
framleiðenda, gardplontur.is,
getur almenningur fundið lista
yfir garðplöntuframleiðendur og
leitað að upplýsingum um plöntur,
ræktunarskilyrði og fleira. Auk þess
prýðir fjöldi mynda gagnagrunninn,
notendum til glöggvunar.
„Inni á síðunni má finna hvaða
plöntur og tré er heppilegast að rækta
Erla Hjördís Gunnarsdóttir, verkefnastjóri verkefnisins Þinn garður – þín
kolefnisbinding, ásamt gjaldkera Félags garðplöntuframleiðenda, Guð
mundi Vernharðssyni, eiganda Gróðrarstöðvarinnar Markar í Fossvogsdal
í Reykjavík.

miðað við þær aðstæður sem hver og
einn býr við. Fræðsla og ráðgjöf um
val á plöntum og ræktun mun standa
til boða bæði með þjónustu sem veitt
er við kaup á plöntum í garðplöntu
stöðvum sem og á netinu,“ útskýrir
Erla Hjördís og segir jafnframt:
„Til að vekja athygli á átakinu

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík | Sími 530 1400 | www.rikiskaup.is

munum við vera sýnileg í sumar á
ýmsum miðlum og taka allir garð
plöntuframleiðendur landsins þátt í
átakinu með því að fræða gesti sína
um hinar fjölmörgu tegundir sem
í boði eru hérlendis og hvað henti
fyrir hvern og einn með tilliti til
aðstæðna. Ræktun í heimilisgarði

Inni á heimasíðu Félags garðplöntu
framleiðenda má finna plöntuleit
þar sem ítarefni er að finna með
myndum um hátt í 1.200 plöntur sem
til eru hérlendis.

hreinsar mengun og skaðleg efni úr
umhverfinu og þar sem allar plöntur
ljóstillífa og binda kolefni þá skipt
ir framlag hvers og eins máli þegar
kemur að kolefnisbindingu.“

Allar nánari upplýsingar
veita starfsmenn
Ríkiskaupa í síma 530 1400
eða í gegnum netfangið
fasteignir@rikiskaup.is

AUGLÝSA EFTIRFARANDI EIGN TIL SÖLU:

VERKMENNTASKÓLINN Á AKUREYRI ÓSKAR EFTIR
TILBOÐUM Í SUMARHÚS TIL FLUTNINGS
Tilboð óskast í sumarhús til flutnings, staðsett á lóð Verkmennta
skólans á Akureyri og byggt af nemendum í húsasmíði, rafvirkjun
og pípulögnum.
Um er að ræða timburhús, 53 m2 að grunnfleti með svefnaðstöðu
og geymslu á lofti. Að utan er húsið klætt olíugrunnaðri band
sagaðri vatnsklæðningu og bárujárni, örlítil vinna er eftir í frágangi
klæðningar. Þak er bárujárnsklætt. Í húsinu eru timburgluggar og
úthurðir. Lagt er fyrir rafmagni og neysluvatni í húsinu, búið er að
leggja fyrir gólfhita, þá er eftir að setja gólfniðurföll í sturtu og í
þvottahús.
Húsið verður til sýnis eftirfarandi daga; miðvikudaginn 12. maí
kl 16:30-18:30 og þriðjudaginn 18. maí kl. 15-18.
Húsið er tilbúið til flutnings og þarf kaupandi að fjarlægja það eigi
síðar en 15. ágúst 2021.
Tilboðum skal skila rafrænt á heimasíðu Ríkiskaupa fyrir kl. 12:00
mánudaginn 24. maí n.k. merkt Sumarhús VMA 21445.
Nánari upplýsingar á heimasíðu Ríkiskaupa: www.rikiskaup.is.
Verð: Tilboð óskast.

Hressir grunnskólakrakkar í Hafnarfirði.

Bestu birkimyndböndin
– Efnt til keppni meðal grunn- og framhaldsskólanema
Átak til að auka útbreiðslu
birkiskóga, með söfnun og sáningu á birkifræi, hófst á síðasta
ári. Fjöldi fólks tók þátt í því og
umtalsverðu magni af birkifræi
var safnað. Til að glæða enn frekar
áhuga landsmanna var ákveðið að
efna til myndbandakeppni meðal
grunn- og framhaldsskólanema.
Keppnin hófst í lok apríl og lýkur
30. september. Ástæðan fyrir svona
löngum keppnistíma er sú að án efa
vilja einhverjir mynda birkið frá því
að það lifnar að vori og þar til það
stendur í haustlitum með fullþrosk
að fræ.

Keppt verður í tveimur
flokkum, grunnskólaflokki og
framhaldsskólaflokki. Í boði eru
vegleg verðlaun sem fyrirtækin
Heimilistæki og Tölvulistinn gáfu til
keppninnar. Sjá nánar á heimasíðunni
http://www.birkiskogur.is.
Hver þátttakandi getur sent inn
fimm myndir inn í sinn flokk. Engar
hömlur eru settar hvað varðar tæki
sem eru notuð við gerð myndbanda.
Sama gildir um efnismeðferð. Hins
vegar eru gerðar kröfur um að
myndin/myndirnar frá hverjum og
einum fjalli um birki á Íslandi, lengd
innsendra myndbanda fari ekki yfir

60 sekúndur og að skráningarformið
sé fyllt út. Einn höfundur skal skrif
aður fyrir hverju myndbandi.
Aldurstakmörk á samfélagsmiðl
um eru 13 ár á Íslandi. Ef þátttakandi
er yngri en 13 ára verður hann að
hafa leyfi foreldra/forráðamanna til
að taka þátt.
Á síðunni www.birkiskogur.is er
skráningarform sem þátttakandi þarf
að útfylla. Þar þarf m.a. að koma
fram nafn höfundar, heiti Instragram
reiknings, sími, netfang og slóð inn á
myndbandið. Hægt verður að skoða
innsend myndbönd á síðunni www.
birkiskogur.is.
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Vegna aukinnar eftirspurnar óskum
við eftir bújörðum á söluskrá
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

NÝ MASSEY FERGUSON DRÁTTARVÉL
EINFALDLEIKI. ÁREIÐANLEIKI. 100% SKÝTENGING.

MASSEY FERGUSON 8S | 205-265 HP

Bænda
27. maí

Austurvegur 69 - 800 Selfoss
Sími 480 0080
buvelar.is

is a global brand of AGCO Corporation.

MAXIMUM OFF ROAD RECOVERY ™

Dráttarspil og aukahlutir
fyrir jeppa og fjórhjól
í mörgum stærðum
Loftdælur
Drullutjakkar
og ﬂeira
Verslun

Reykjavík
Tangarhöfða 8 - 15
Sími: 590 2000
varahlutir@benni.is

Sérfræðingar í bílum

benni.is
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Orkugerðin ehf. í Flóahreppi umbreytir sláturúrgangi í dýrmætan áburð til uppgræðslu:

Draumurinn að byggja nýja verksmiðju
sem breytir fiðri í próteinríkt dýrafóður
– segir Ólafur Wernersson framkvæmdastjóri sem telur mikil tækifæri leynast í rekstrinum
Hörður Kristjánsson
hk@bondi.is
Kjötmjölsverksmiðjan Orku
gerðin ehf. í Flóahreppi (gamla
Hraungerðishreppi), er afsprengi
verksmiðjunnar Kjötmjöls ehf.
sem tók til starfa undir lok sept
ember 2000. Verksmiðjan er nú
á góðum skrið undir stjórn Ólafs
Wernerssonar framkvæmdastjóra
sem sér m.a. mikil tækifæri í
vinnslu próteins í lífrænan áburð
úr hráefni eins og fiðri af slátur
fuglum.
Starfsmenn Orkugerðarinnar eru
að jafnaði þrír til fjórir. Ólafur staðfesti í samtali við Bændablaðið að
starfsemin væri farin að ganga vel.
Húsnæði fyrirtækisins, sem er
stálgrindarhús, er um 800 fermetrar
að stærð en auk þess tilheyrir um 40
fermetra ketilhús fyrirtækinu.
Afkastageta verksmiðjunnar er
um 2 tonn á klukkustund, eða allt að
7.500 tonn á ári. Hún tekur við dýraog sláturúrgangi og getur einnig
tekið við öðrum lífrænum efnum.
Þar er þó ekki tekið við hræjum
af dýrum sem drepist hafi vegna
sjúkdóma, eins og vegna riðuveiki.

Miklar endurbætur hafa verið gerðar á verksmiðjunni á undanförnum árum
og ekki vantar mikið á að hún geti verði 100% sjálfbær í orkunotkun. 

Mynd / Orkugerðin

eimað úr þessu allt vatn og keyrt í
gegnum pressu sem aðskilur fitu frá
fastefninu. Fitan fer síðan í tank og
þaðan í gegnum liggjandi skilvindu
sem hreinsar dýrafituna ansi vel sem
er þá í fljótandi formi meðan hún er
í yfir 30 gráðu hita.“
Fluttu út um 1.000 tonn af
dýrafitu á einu og hálfu ári

Fiðrinu umbreytt
í prótein í áburði
Fyrir utan vinnslu Orkugerðarinnar
á sláturdýrum og afskurði frá
kjötvinnslum, þá hefur fiðri frá
Reykjagarði verið breytt í mjöl með
góðum árangri. Einnig varphænum
sem ekki fara til manneldis. Þá er
nýverið búið að gera samning við
Nesbúið um að varphænur frá þeim
séu teknar í vinnsluna þegar verið er
að skipta um hænur í búinu.
„Þannig voru t.d. um 20 tonn
af hænum frá Nesbúinu teknar til
vinnslu í vikunni fyrir páska og gekk
það glimrandi vel,“ segir Ólafur.
Ólafur leggur þó áherslu á að
sóttdauð dýr eða hænur sem drepist hafi vegna sýkinga séu alls ekki
teknar í mjölvinnsluna.
Hann segir að um 120 tonn af
hænum falli til hjá Nesbúinu á ári
sem þurfi að farga. Eitthvert álíka
magn fellur til hjá Reykjagarði.
Þessar hænur hefðu að öllu jöfnu
verið urðaðar en eru nú nýttar í
framleiðslu á mjöli til áburðar.

Ólafur Wernersson, framkvæmdastjóri Orkugerðarinnar í Flóahreppi, við
sjóðarann í verksmiðjunni. 
Mynd / Orkugerðin

Starfsemi Orkugerðarinnar
nýtist Reykjagarði vel

Draumurinn að reisa aðra
fullkomnari verksmiðju
„Framtíðardraumurinn er að setja
hér upp aðra verksmiðju. Núverandi
verksmiðja er af því sem kallað
er „katagoria tvö“ (annars stigs
verksmiðja). Það þýðir að við
megum ekki framleiða fóðurefni.
Til að heimilt sé að framleiða fóðurmjöl þarf að vinna það í sérstöku
ferli varðandi úrgang í áhættuflokkum 2 og 3. Skýrsla sem Matís gerði
sýnir að þannig sé hægt að vinna
það sem þeir kalla fjaðramjöl. Það
verður samt enn betra ef blandað er
í það blóði við vinnsluna og fæst þá
mjög gott prótein sem hægt er að
nýta sem dýrafóður.
Hvort af þessu verður fer eftir því
hvernig málin þróast hér á suðvesturhorni landsins varðandi förgun á
fugli og öðrum dýrum.“
Stöðugt er verið að þrengja reglur
varðandi urðun á sláturúrgangi.
Ólafur segir að ný fullkomnari
verksmiðja við hlið þeirrar sem
fyrir er myndi styrkja mjög
starfsemi Orkugerðarinnar. Það

Þessi fita er síðan notuð til að reka
verksmiðjuna og kynda upp okkar
eigin ketil. Fita sem verður umfram
það sem við þurfum að nota í okkar
rekstur er seld til Hollands þar sem
hún er notuð í lífefnaeldsneyti. Á
einu og hálfu ári erum við t.d. búnir
að flytja út tæp 1.000 tonn af dýrafitu
til lífeldsneytisgerðar,“ segir Ólafur.
Hann segir alveg ljóst að margþættur hagur sé af þessari nýtingu á
dýrafitu til að kynda verksmiðjuna
og til að framleiða lífeldsneyti.

Orkugerðin er staðsett skammt ofan við þjóðveginn austan við Selfoss.

myndi líka auka möguleika á
vinnslu á sláturúrgangi hér á landi
þannig að ekki þyrfti að frysta
hann og flytja úr landi til vinnslu.
Það minnkar einnig kolefnisspor
matvælaframleiðslunnar.
Dýrafita nýtt til að
knýja verksmiðjuna
Afurðirnar sem verða til í
verksmiðjunni eru fita sem nýtt er
sem orkugjafi til gufuframleiðslu
í verksmiðjunni í stað svartolíu.
Einnig er umframfitan seld til
Hollands í lífdísilframleiðslu. Aðrar
afurðir eru mjöl eða kögglar í 700 kg
stórsekkjum eða í 25 kg plastpokum.
Vinna úr 400 til 600
tonnum á mánuði
„Við erum að taka við í kringum 400

tonnum af sláturúrgangi á mánuði
yfir vetrarmánuðina. Það eykst um
200 tonn í sláturtíðinni,“ segir Ólafur
Wernersson.
„Nýlega gerðum við tilraun að
beiðni Guðmundar Svavarssonar í
Reykjagarði með að taka fiðrið sem
til fellur við slátrun. Það höfðu verið
vandræði við að losna við það og
það því urðað. Með því að blanda
því saman við kjúklingainnyflin
þá gengur ágætlega að vinna það í
verksmiðjunni hjá okkur. Þarna er
um að ræða um 400 tonn af hráefni
sem annars færi til urðunar.“
Hráefnið soðið til
að drepa bakteríur
„Fiðrið ásamt innyflunum er soðið
í þrjár klukkustundir og þar af í hart
nær klukkutíma undir þrýstingi til
að drepa allar bakteríur. Síðan er

Guðmundur Svavarsson, fram
kvæmdastjóri Reykjagarðs, sem
er jafnframt stjórnarmaður í
Orkugerðinni ehf., segist stoltur
af því hvernig hafi tekist til með
fullnýtingu á nær öllu hráefni sem
til felur í kjúklingavinnslunni, eða
rúmlega 99%.
„Það sem ekki nýtist til manneldis
af okkar hráefni fer annars vegar til
Fóðurstöðvar Suðurlands þar sem
unnið er úr því refafóður. Restin
fer í Orkugerðina sem býr til úr
því kjötmjöl sem er síðan nýtt til
landgræðslu og skógræktar. Fitan
úr hráefninu er síðan notuð að hluta
til að knýja verksmiðjuna og til
lífdísilframleiðslu.
Fram til þessa hefur allt fiðrið
af sláturfugli verið urðað, en nú er
farið að nýta það líka sem prótein
í áburðarmjöl. Þannig erum við
að ná rúmlega 99% nýtingu á
öllu því hráefni sem til fellur í
kjúklingavinnslunni hjá okkur.“
Guðmundur segir að þarna sé
Reykjagarður um leið að minnka
kolefnisspor Íslendinga með framleiðslu á mjöli sem nýtt er til jarðvegsbindingar og ræktunar skóga
með tilheyrandi kolefnisbindingu.
„Við erum mjög stolt af þessu,“
segir Guðmundur.
Hættu brennslu á svartolíu
Upphaflega var kjötmjöls
verksmiðjan kynt með svartolíu,

en eftir að kúariðufárið kom upp
í Bretlandi og sala á afurðum frá
verksmiðjunni stöðvaðist var skipt
yfir í brennslu á dýrafitu. Fyrir
tveimur árum var svo tekinn í
notkun mun fullkomnari brennari
til að brenna dýrafitu, þannig að
nú er enginn sjáanlegur reykur
frá verksmiðjunni lengur. Þá var
skipt um sjóðarana í verksmiðjunni
sumarið 2020 auk þess sem legur og
annað í snigli voru endurnýjaðar. Nú
er verksmiðjan nánast eins og ný.
Stöðugt unnið að aukinni
sjálfbærni verksmiðjunnar
„Áður fyrr kostaði það okkur um
20 krónur að eyða hverju kílói af
dýrafitu sem við gátum ekki brennt.
Nú erum við hins vegar að fá
greiddar á milli 30 til 50 krónur fyrir
hvert kg af fitu. Þannig hefur þetta
orðið til þess að draga úr kostnaði
við förgun sláturúrgangs og um leið
að auka sjálfbærni verksmiðjunnar.
Það eina sem við eigum eftir að
gera til að verksmiðjan sé 100%
sjálfbær, er að setja upp gufutúrbínur
til að nýta varmaorkuna frá verksmiðjunni. Gufan sem verður til við
suðuna er í dag kæld með andrúmslofti, en það mætti t.d. nýta hana til
að skerpa á hitaveituvatni.
Nú með vorinu er ætlunin að
koma upp kæliturni með hitaspíral
þannig að við getum allavega flutt
útblástursvarmann yfir í neysluvatn
verksmiðjunnar.“
Ólafur segir að til að hægt sé að
nýta þessa varmaorku inn á hitaveitukerfið sem liggur inn í verksmiðjuna og fær orku frá jarðhitaveitu, þyrfti hringrásarkerfi á hitaveituna og mögulega varmaskipti.
Kjötmjölið nýtt í áburð
til landgræðslu
„Kjötmjölið má ekki nota í annað en
áburð þar sem þarmainnihald sláturdýra er nýtt með í vinnsluferlinu. Það
er því Landgræðslan, Skógræktin,
Landsvirkjun og Hekluskógar sem
taka mest af okkar afurðum.
Mér skilst þó að bændur í lífrænni
ræktun sem og aðrir bændur megi
orðið nota mjölið frá okkur. Þó
eru þær hömlur á því að ef nota á
áburðinn á tún eða beitarland, þá
verði að vera búið að bera á það
fyrir 1. nóvember árið á undan, síðan
má byrja að beita á viðkomandi
beitarland 1. apríl.“
Ólafur segir að þessar
tímasetningar hafi verið gagnrýndar,
m.a. vegna þess að sláturtíð á Íslandi
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fársins í Bretlandi. Þar með hrundi
markaður fyrir afurðir Kjötmjöls ehf.
og var verksmiðjan komin í mikil
vandræði í árslok 2004 sem endaði
með gjaldþroti. KB banki yfirtók
eignir verksmiðjunnar og var öllu
starfsfólki sagt upp í lok janúar 2005.
Starfsemi var svo hætt 15. apríl 2005
og ákveðið að selja verksmiðjuna til
niðurrifs.
Verksmiðjan endurreist – Urðun á
sláturúrgangi þótti ekki verjandi
Ekki var saga kjötmjölsverk
smiðjunnar í Flóanum þar með
öll. Haustið 2005 var starfsemi
kjötmjölsverksmiðjunnar hafin
á nýjan leik en þá hafði öllum
sláturúrgangi verið urðað um
skeið sem þótti ekki boðlegt. Á
Suðurlandi einu féllu þá árlega til
um fjögur til fimm þúsund tonn af
lífrænum úrgangi frá sláturhúsum og
kjötvinnslum. Verksmiðjan tók síðan
að nýju til starfa undir nafni Förgunar
og gekk starfsemin þokkalega.

Trausti Jóhannsson, skógarvörður
hjá Skógræktinni.

Orkugerðin Heiðargerði 5 framleiðir mjöl sem fagmönnum þykir afbragðsgott til uppgræðslu lands. Er mjölið afgreitt
í stórsekkjum til flutnings. 
Myndir / HKr.

Algjört undraefni
Trausti Jóhannsson, skógarvörður
hjá Skógræktinni, hefur góða
reynslu af notkun kjötmjöls frá
Orkugerðinni.
Þetta mjöl er algjört undraefni,“
segir Trausti. „Það hefur gert
kraftaverk á þeim stöðum sem við
höfum verið að nota þetta. Við höfum
til dæmis verið að græða upp áreyrar
við Þjórsá í Skarfaskeri í Landsveit.
Þar er mjög rýr jarðvegur og við
höfum dreift einni umferð af mjöli
og gróðursett í það aspir og þá mest
aspargræðlinga. Síðan höfum við
fylgt því eftir ári seinna og heildreift
yfir landið einu sinni með tilbúnum
áburði. Þetta hefur gefið mjög góða
raun. Reyndar gjörbreytir ein umferð
af kjötmjölinu landinu og það grær
strax upp. Í þessum rýra jarðvegi er
mikið af fræforða eins og súrur og
margs konar smáplöntur. Þetta tekur
strax við sér við að fá kjötmjölið og
framvinda fer af stað. Þá kemur
þetta líka í veg fyrir frostlyftingu.
Við höfum líka notað þetta mikið í
Hekluskógum. Það er lítill vandi að
koma þessu fyrir og ágætt að dreifa
þessu með skeljasandsdreifurum.“
Kemur mjög vel út í
uppgræðsluverkefnum
Gústav M. Ásbjörnsson, sviðsstjóri
hjá Landgræðslunni, tekur í sama
streng og Trausti hjá Skógræktinni.
„Efnið er að koma mjög vel út
í uppgræðsluverkefnum. Það er
frekar hátt innihald næringarefna
eins og köfnunarefnis og fosfórs í
mjölinu og gæðin hjá Orkugerðinni
eru orðin mjög mikil. Við erum samt
ekki að bera mikið magn á hektara,
eða frá einu og upp í eitt og hálft
tonn. Maður tekur því ekkert eftir
því á yfirborðinu eftir eina rigningu
þar sem mjölinu hefur verið dreift.
Þá eru næringarefnin að leysast út
hægt og rólega og við eigum tilraun
sem sýnir það vel yfir þriggja ára
tímabil. Kjötmjölið hefur því lengri
áhrifatíma en tilbúinn áburður. Þetta
er því ágætis valkostur og nýtist vel
þar sem hægt er að koma þessu við.“
Gústaf segir að þeir noti
skeljasandsdreifara við dreifinguna
á kjötmjölinu. Þeir hafi þó breytt
honum svo auðveldara sé að stýra
magninu. Þeir hafi komist að því
að með því að dreifa kjötmjölinu
með hefðbundnum skítadreifurum
vilji dreifingin vera ójöfn. Þannig
geti farið óþarflega mikið á suma
staði og hætta á að full mikið fari af

Gústav M. Ásbjörnsson, sviðsstjóri
hjá Landgræðslunni.

Magnús H. Jóhannsson, sviðsstjóri
hjá Landgræðslunni.

næringarefnum á hvern hektara sem
geti falið í sér óþarfa sóun.
„Notkunin hjá okkur á kjötmjöli
er alltaf að aukast,“ segir Gústaf.

Í upphafi var hún reist til að búa til
kjötmjöl í sláturúrgangi í stað þess að
urða hann sem nú er reyndar bannað.
Til að byrja með kom hráefnið eingöngu úr fugla- og gripasláturhúsum og kjötvinnslum á Suðurlandi.
Kjötmjölið var að stórum hluta selt
sem dýrafóður til Evrópu og þá aðallega í loðdýrafóður. Þegar upp kom

„Þetta er einstakt efni“
Magnús H. Jóhannsson, sviðsstjóri
hjá Landgræðslunni, er sérfræðingur
í þessum málum og mikill
áhugamaður um nýtingu lífrænna
áburðarefna.
„Þetta er einstakt efni. Það er
þurrt og þokkalega meðfærilegt
að dreifa því. Kjötmjölið hefur
hátt niturhlutfall og er einstakt til
uppgræðslu eins og svo margt annað
lífrænt efni. Við höfum notað það
ansi mikið uppi í Hekluskógum,
eða allt að 200 tonn á ári. Magnið
á hektara er svona frá 1,2 tonnum
og upp í 1,6 tonn á hektara. Þetta
er mjög góður áburður og tilvalið
að nota hann til uppgræðslu. Með
honum erum við kannski að setja
um 100 til 120 kg af nitri á hektara.
Ef þetta væri tilbúinn áburður væri
það eflaust ansi hátt niðurhlutfall við
uppgræðslu. Þar miðum við helst
ekki við meira en 50 kg á hektara
því meira magn skolast bara í burtu
og nýtist ekki. Þar sem um kjötmjöl
er að ræða, sem er lífrænt efni, þá
leysast næringarefnin hægar út í
umhverfið og eru því til staðar í
lengri tíma. Menn tala því um að
áhrifin geti varað í minnst þrjú ár.
Þetta höfum við séð víða,“ segir
Magnús H. Jóhannsson.
Kúariða í Bretlandi setti
rekstur kjötmjölsverksmiðjunnar
á hliðina
Eigendur Kjötmjölsverksmiðjunnar
í upphafi voru Sorpstöð Suðurlands,
Sláturfélag Suðurlands, Búnaðarfélag
Hraungerðishrepps, Eignarhaldsfélag
Suðurlands, Gámaþjónustan hf.,
Þríhyrningur hf., Reykjagarður hf.,
Atvinnuþróunarsjóður Suðurlands
og Grísabær. Þá áformaði Sorpa
einnig eignaraðild að verksmiðjunni.

kúariða í Bretlandi síðla árs 2000,
sem olli Creutzfeldt-Jacob sjúkdómi,
var farið að banna að fóðra gripi með
kjötmjöli. Það var einnig gert hér á
landi þó þessi sjúkdómur hafi aldrei
komið upp hér í nautgripum svo vitað
sé.
Reyndar má segja að Íslendingar
hafi þarna gengið lengra en margir
töldu æskilegt. Þar var m.a.
vísað til frumkvæðis Páls Agnars
Pálssonar yfirdýralæknis, sem
lét banna innflutning á kjöt- og
beinamjöli 1968. Hann komst síðan
að samkomulagi við forstöðumenn
kjötmjölsverksmiðja á Íslandi
1978 um bann við notkun kjöt- og
beinamjöls í fóður jórturdýra. Eftir
það var íslenska kjötmjölið nær
eingöngu notað í eldi annarra dýra
eins og svína og loðdýra.
Íslenska kjötmjölið líka bannað
til fóðrunar loðdýra og svína
Þó engar vísbendingar væru um að
kúariðusmitaðir gripir væru nýttir
við vinnslu á íslenska kjötmjölinu
var eigi að síður líka lagt bann við
notkun á kjötmjöli í loðdýrafóður og
svínafóður á Íslandi í kjölfar kúariðu-

Áframhaldandi urðun reyndist
verksmiðjunni erfið
Þar sem reglugerð um bann við urðun
sláturhúsaúrgangs sem fyrirhugað var
setja í ársbyrjun 2009 lét standa á sér
fóru sláturleyfishafar að urða úrgangi
í stórum stíl sem enn á ný kippti
fótunum undan afkomumöguleikum
kjötmjölsverksmiðjunnar. Var staðan
því aftur orðin erfið þegar kom fram
á árin 2014 og 2015.
Ólafur Wernersson tók við sem
framkvæmdastjóri á árinu 2017. Þrátt
fyrir undangengna erfiðleika tókst að
koma fótunum undir verksmiðjuna
á nýjan leik. Ljóst var samt að fara
þurfti í kostnaðarsama endurnýjun
á búnaði.
Núverandi eigendur Orkugerð
arinnar, eins og fyrirtækið heitir í dag,
eru að stærstum hluta þeir sömu og
stofnuðu Kjötmjölsverksmiðjuna í
janúar 1969, eða Sorpstöð Suð
urlands, Sláturfélag Suðurlands,
Sláturhúsið Hellu, Reykjagarður og
Ísfugl.
Orkugerðin fékk starfsleyfi frá
Umhverfisstofnun 16. desember 2019
til að framleiða próteinmjöl og fitu úr
allt að 7.000 tonnum af hráefni á ári.
Gildir það til 13. desember 2035. Var
það byggt á fyrra leyfi Förgunar ehf.
vegna sömu verksmiðju sem gilti frá
2007 til 2019.

Lífræn hreinsistöð

• Fyrirferðalítil fullkomin
sambyggð skolphreinsistöð

Grafika 19

lýkur oft ekki fyrr en í nóvember.
Þá sé heldur ekki venjan að hleypa
fé á afrétti í apríl. Samkvæmt
skilgreiningum á notkun á svona
mjöli í Evrópu ætti að vera óhætt
að dreifa mjölinu lengur á haustin.
Golfvallarstjórnendur hafa
svolítið verið að kaupa frá okkur
mjöl og sagan segir að hægt sé að
spila hálfum mánuði lengur á þeim
golfvöllum á haustin og byrja hálfum
mánuði fyrr á vorin en á öðrum
völlum. Ég sel það þó ekki dýrara
en ég keypti það,“ segir Ólafur.
Ólafur segir að sjá megi góðan
árangur af nýtingu kjötmjölsins
til landgræðslu, m.a. á svæði
Landgræðslunnar fyrir ofan
Gunnarsholt.

• 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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Dýralæknanám í Slóvakíu nýtur vaxandi
vinsælda meðal Íslendinga
– Mikill áhugi, segir ræðismaður landsins, en BSc gráður frá Hvanneyri og Hólum stytta námið um tvö ár
Vaxandi áhugi er fyrir að stunda
nám við dýralæknaháskólann
í Košice í Slóvakíu. Skólinn
heitir University og Veterinary
Medicine and Pharmacy og þar
eru nú 24 Íslendingar við nám.
Runólfur Oddsson, ræðismaður
Slóvakíu á Íslandi, segir að síðast
liðið vor hafi þrír íslenskir nem
endur útskrifast frá háskólanum.
Þá hófu 8 nemar nám við skólann
haustið 2020. Þar af 5 sem eru í 6
ára námi og 3 sem fara í 4 ára nám
eftir Bsc próf á Íslandi.
„Þetta er 6 ára nám, en skól
inn tekur gilt BSc gráður frá
Landbúnaðar
h áskóla Íslands á
Hvanneyri og frá Háskólanum á
Hólum og er það metið sem ígildi
tveggja ára náms við skólann,“
segir Runólfur.
Í University og Veterinary
Medicine and Pharmacy er starf
ræktur dýraspítali og þar er einnig
aðstaða fyrir ræktun dýra og rann
sóknir á sjúkdómum. Í skólanum
er bæði hægt að læra lækningar á
gæludýrum sem og stærri dýrum
eins og hestum.
Margs konar og öflugt félagsstarf
er stundað við skólann og klúbbar
af ýmsu tagi, eins og veiðiklúbbur,
klúbbur áhugamanna um býflugna
rækt, smádýrarækt og fuglarækt. Þá
er starfræktur fjallamennskuklúbbur
og ýmislegt fleira. Áhugasamir geta
kynnt sér skólann nánar á heimasíðu
hans; www.uvlf.sk/en.
Inntökupróf í sumar
Inntökupróf við skólann verða
haldin á netinu (online) þann 3. júní
næstkomandi og er umsóknarfrestur
til 21. maí.
Annað inntökupróf verður svo
haldið 1. júlí og er umsóknarfrestur
í það til 17. júní.
Þriðja inntökuprófið verður svo

Košice er næststærsta borg Slóvakíu með um 260.000 íbúa og er höfuðstaður samnefnds sjálfstjórnarhéraðs í
austurhluta landsins nærri Slovak Ore fjallgarðinum. Á árinu 2013 var Košice útnefnd menningarhöfuðborg Evrópu
ásamt Marseille í Frakklandi.

haldið 19. ágúst en umsóknarfrestur
vegna þess er til 6. ágúst.
Runólfur segir að nokkrir
slóvanskir nemendur skólans sem
lokið hafa námi hafi komið til
Íslands til að auka sín réttindi. Þeir
hafi unnið í sláturhúsum á Íslandi í
eitt ár til að fá réttindi til matvæla
skoðunar. Hafi þeir m.a. hælt fag
legum vinnubrögðum í sláturhúsinu
á Selfossi og sér í lagi hvað varðar
meðferð dýra og virðingu fyrir dýr
unum sem verið var að slátra.
Hafi fólk hug á að komast í
inntökupróf, þá veitir Runólfur
Oddsson, ræðismaður Slóvakíu,
góðfúslega nánari upplýsingar.

fyrir samfélagið. Er það í samvinnu
við Carpathian Foundation. Sex ver
kefni eru þar nú í gangi samkvæmt
heimasíðu fyrirtækisins í þágu
barna-, öryggis-, og umhverfismála
í austurhluta Slóvakíu.
Ekki langt frá Košice er borgin
Prešov sem er þriðja stærsta borg
Slóvakíu. Þá er Uzhhorod í Úkraínu
aðeins í 97 km fjarlægð fyrir austan
Košice, en borgin tilheyrði áður
Tékkóslóvakíu. Uzhhorod var löngu
áður þekkt undir nafninu Ungvár, en
þaðan er nokkurn veginn jafnlangt
til Eystrasalts (Baltic), Adríahafs
og Svartahafs, eða um 650 til 690
kílómetrar. Um 25 km eru svo frá
Košice til ungversku landamæranna.
Íslendingar sækja líka
í læknanám í Martin
Borgin Martin er staðsett um 236
km fyrir vestan Košice, en meira en
200 Íslendingar stunda læknanám
við Jessenius Faculty of Medicine
(www.jfmed.uniba.sk/en). Þar hafa
um 80 íslenskir læknar lokið námi.
Lestir fara beint á milli borganna
mörgum sinnum á dag. Ferðin tekur
um 2 klukkustundir og 50 mínútur.
Internet er í lestunum og matarvagn
ar. Frábært útsýni er á leiðinni til
Tatra fjalla.
Inntökupróf verður í Jessenius
Faculty of Medicine þann 5. júní og
er umsóknarfrestur í það próf til 12
maí. Annað inntökupróf verður svo
haldið 10. júní og í það er umsóknar
frestur til 17. júní.
Læknanám í Olomuc
í Tékklandi

Öflug félagsstarf er í University og Veterinary Medicine and Pharmacy og
klúbbar starfandi af ýmsu tagi.
Frá kennslu í dýralækningum í University og Veterinary Medicine and
Pharmacy. 
Mynd / UVMP

Netfangið hjá honum er kaldasel@
islandia.is og hægt er að ná í hann í
síma 820-1071.
Stáliðnaðar- og
menningarborgin Košice

Slóvakía í Austur-Evrópu varð sjálfstætt ríki þegar gömlu Tékkóslóvakíu var
skipt upp í Tékkland og Slóvakíu árið 1993.

Košice er næststærsta borg Slóvakíu
með um 260.000 íbúa, en höfuð
borgin Bratislava er stærst með um
430.000 íbúa.
Košice er höfuðstaður samnefnds
sjálfstjórnarhéraðs í austurhluta
landsins nærri Slovak Ore fjall
garðinum (Slovenské rudohorie)
sem er mesti fjallgarður Slóvakíu.
Þar eru þrír háskólar, fjöldi safna,
sýningarsala og nokkur leikhús.
Á árinu 2013 var Košice útnefnd
menningarhöfuðborg Evrópu ásamt
Marseille í Frakklandi.
Košice er mikilvæg iðnaðarborg
fyrir Slóvakíu og stálbræðslan U.S.
Steel Košice stærsti vinnustaðurinn

í borginni og stærsti stálframleið
andinn í Mið-Evrópu. Hefur fyrir
tækið unnið að margvíslegum sam
félagsverkefnum, eins og eitt sem
nefnt er „Together for the Region“,
sem gæti útlagst, gerum þetta saman

Frá Košice.

Runólfur segir að Íslendingar hafi
einnig sótt talsvert í tannlækna
nám í Tékklandi sem er hinn hlut
inn af gömlu Tékkóslóvakíu. Þar
er Palaský University í borginni
Olomouc á Haná svæðinu í Moravíu
í austurhluta Tékklands. Olomouc
er sjötta stærsta borg Tékklands og
elsti hluti borgarinnar, „Old Town“
er á heimsminjaskrá UNESCO.
Um 20.000 manns stunda nám í
Palaský háskólanum sem er starf
ræktur í mörgum deildum. Hafa
nokkrir Íslendingar farið þar í nám
í læknisfræði og í tannlæknadeild
skólans. 
/HKr.
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Bloomberg:

Bankar í Evrópu munu halda áfram að
nötra af hneykslismálum og mistökum
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Þreyta, vanmáttur og uppgjöf virðist vera farin að einkenna evrópska bankakerfið
BRÚAR 3, 641 HÚSAVÍK – ÚTIHÚS Á LEIGULÓÐ
að því er fram kom í könnun
Um er að ræða fyrrum útihús ríkisjarðarinnar Brúar, samtals fimm
Deloitte á hug 200 alþjóðmatshlutar sem boðnir eru til sölu á sér leigulóð og eru nánar
legra bankastjórnenda. Þar
Seðlabanki Evrópu. 
Mynd / Coinmod sögðust tæplega 60 prósent
tiltekið, hlaða byggð árið 1939, votheysgryfja byggð árið 1952,
blásarahús byggt árið 1971, fjós byggt árið 1972 og kálfahús byggt
evrópskra svarenda að ótti
árið 1990. Hús og lóð eru staðsett á fallegum útsýnisstað í grónu
vel, væri gott fyrir efnahagslegan starfsmanna við að snúa aftur til
stöðugleika. Ekki síst með því starfa myndi hamla getu þeirra til
umhverfi við bakka Laxár í Þingeyjarsveit.
að byggja upp traust neytenda á að ná árangri eftir heimsfaraldurLeitað er eftir tilboðum í útihúsin á leigulóðinni Brúar 3. Seljandi
heilbrigði og öryggi bankakerf- inn. Það er marktækt neikvæðari
áskilur sér rétt til að hafna öllum tilboðum.
isins. Í þessu skyni getur Evrópa afstaða en fram kom í svörum
lært af bandarísku alríkisstofnun- bankastjórnenda í Norður-Ameríku
Nánari upplýsingar á heimasíðu Ríkiskaupa: www.rikiskaup.is.
inni (FDIC),“ segir í umfjöllun og Asíu. 
/HKr.
Bloomberg.
Verð: Tilboð óskast. Tilboð verða opnuð 3. júní 2021, kl. 13:00.
Samkvæmt tölum International
banker berjast evrópskir bankar
við erfiða stöðu m.a. vegna
langvarandi neikvæðra vaxta. Þar
er vísað
rannsókn á stöðu 1.300
FRAMHALDSSKÓLANEMENDUR
NÁNARI UPPLÝSINGAR OG UMSÓKNIR
TIL í7.JÚNÍ
banka í Evrópu. Þar kemur fram
ALLS STAÐAR AÐ AF LANDINU
HEIMAVIST.IS
að 300 þeirra séu enn að bjóða upp
á neikvæða útlánsvexti, allavega
MA
til sumra viðskiptavina, og þar af
séu 200 að bjóða einstaklingum
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Að mati International banker má
vegna mikils vanda í bankakerfinu búast við auknum samrunatilraunum. Þá séu auknar áhyggjur
í kerfinu út af sjálfbærni banka
fremur en áhyggjur út af því að
bankar verði of stórir til að það
megi hreinlega ekki láta þá falla.
Þar segir einnig að bankar á
evrópskum nýmörkuðum verða
líklega með sterkasta mótvind allra
banka á árinu 2021.
Vísað er til þess að Moody's
hafi varað við því snemma í desember að skerðingar á lánum muni
aukast verulega vegna tvöfalds
efnahagslegs áfalls heimsfaraldursins og lækkunar olíuverðs.
„Þrýstingur mun færast til
banka í Mið- og Austur-Evrópu, en
hagkerfi þar drógust minna saman
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Búist við auknum samruna
í bankakerfinu
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„Útlánsvextir mega ekki fara
neðar,“ sagði í grein á vefsíðu
International banker um áramótin.
Þar segir einnig að búið sé að
þurrausa ríkisaðstoð við bankana.
Þar sem suður-evrópsk hagkerfi
eru sérstaklega skemmd af heimsfaraldrinum og þar sem slík hagkerfi hafa tilhneigingu til að vera
með hærra hlutfall lítilla og meðalstórra fyrirtækja, býst ING bankinn enn fremur við því að þetta
tiltekna undirsvæði muni upplifa
verstu veikingu á eftirspurn bankalána á öllu myntbandalagssvæði
evrunnar.
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Vextir mega ekki lækka

ÚS

„Leiðtogum Evrópu hefur ekki
tekist að ná markmiði sínu um
evrópskt innlánstryggingaráætlun.
Núverandi kerfi sem veitir öryggisafrit af innlendum forritum
er ruglingslegt og ófullnægjandi. Leiðtogar Þýskalands og
Frakklands hafa áhyggjur af því
að þeir verði látnir borga reikninginn fyrir bankahrun í öðrum
löndum. Þetta er skammsýnt. Að
koma á fót einni, samræmdri innstæðutryggingaráætlun fyrir evrusvæðið, sem almenningur skilur

Þreyta og uppgjöf í
bankastjórnendum

B ÍÓH

Innlánstryggingaráætlun
hefur ekki gengið eftir

en í löndum sem eru meginstoðir Evrópusambandsins.“

S

„Það er löngu tímabært að laga
þetta rof á trausti með því að ljúka
gerð bankasambandsins „Banking
Union. Aðgerðir eru nú brýnar og
nauðsynlegar,“ segir Bloomberg.
„Leiðtogar á evrusvæðinu
brugðust við alþjóðlegu fjármálakreppunni 2008-2009 með
því að skuldbinda sig til að mynda
bankasamband sem átti að fela í
sér umbætur á reglugerð stærstu
bankanna. Aðgerðir varðandi
úrlausn banka og sameiginlega
innstæðutryggingu fyrir meðlimi
sambandsins. Rökin voru góð. Til
að tryggja fjárhagslegan og efnahagslegan stöðugleika í framtíðinni þurfti Evrópa umbætur til að
styrkja og stjórna stærstu bönkum
Evrópu, sem standa undir um það
bil 70% af útlánum yfir evrusvæðið. Það hefði verið verulegur efnahagslegur ávinningur að gera það
og við vorum fullviss um að af því
yrði. Samt meira en áratug síðar er
bankasambandinu enn ólokið. Það
er kominn tími til að ljúka verk
efninu og gera Evrópu og banka
hennar hæfari til að takast á við
efnahagsstorma í framtíðinni,“
segir greinarhöfundur Bloomberg.
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Tímabært að draga úr vantrausti
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Bankageirinn í Evrópu heldur
áfram að nötra af hneykslismálum og mistökum sagði í grein
á vef Bloomberg þann 6. apríl
síðastliðinn. Það er allt önnur og
dapurlegri sýn en sú mynd sem
sumir íslenskir stjórnmálamenn
hafa verið að reyna að draga upp
af efnahagskerfinu í Evrópu að
undanförnu og þykir eftirsóknarvert að Ísland verði hluti af.
Samkvæmt greininni í
Bloomberg standa þýskir ríkissaksóknarar nú frammi fyrir kröfum
um að ákæra þýska arm Greensill
Capital bankans.
Fjármálaeftirlit Þýskalands,
BaFin, hefur verið niðurlægt vegna
3,5 milljarða evra hneykslisins
hjá greiðsluþjónustufyrirtækinu
Wirecard AG í München sem kom
upp í júní 2020. Fyrirtækið var
skráð í kauphöllinni í Frankfurt
og voru umsvif þess hluti af DAX
vísitölunni. Þarna var um alvarlegt
peningaþvættismál að ræða sem
tengist stórum bönkum í mörgum
löndum evrusvæðisins. Það hefur
valdið vantrú á að bankaeftirlit hafi
yfirsýn yfir það sem hefur verið að
gerast í Evrópu.

Allar nánari upplýsingar
veita starfsmenn
Ríkiskaupa í síma 530 1400
eða í gegnum netfangið
fasteignir@rikiskaup.is
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Á FAGLEGUM NÓTUM

Erfðamengisúrval getur aukið erfðaframfarir um 50%
Undanfarin ár hefur verið unnið
að innleiðingu á erfðamengisúrvali í íslenska kúastofninum.
Einn áfangi í þeirri vinnu var
samanburður á erfðamengiskynbótamati, og hefðbundnu kynbótamati. Fyrstu niðurstöður af
þeirri vinnu lágu fyrir fyrir tæpu
ári síðan, og þær munu bráðlega líta dagsins ljós í ritrýnda
vísindaritinu Journal of Animal
Science. Hér gerum við grein fyrir
niðurstöðum þeirrar rannsóknar,
og þýðingu þeirra fyrir kynbætur
íslenskra kúa.
Hvað er erfðamengjaúrval?
Með nokkurri einföldun má segja að
erfðamengisaðferðir við kynbótamat
séu frábrugðnar hefðbundnum aðferðum að einu leyti; skyldleiki milli
gripa er metinn samkvæmt arfgreiningum í staðinn fyrir ættartölu. Þörf
er á að arfgreina viðmiðunarhóp sem
tengir arfgreiningar við frammistöðu
gripanna í hinum ýmsu eiginleikum
og tölfræðilegt líkan er „þjálfað“ til
þess að meta kynbótagildi gripa í
stofninum. Viðmiðunarhópnum þarf
síðan að viðhalda um ókomna tíð
þannig að hann sé sem skyldastur
stofninum á hverjum tíma. Því fylgir
nokkur kostnaður, en kostnaður
við hverja arfgreiningu hefur þó
farið mjög lækkandi og mun halda
áfram að lækka. Erfðamengisúrval
hefur nú verið stundað í um 13 ár
í nokkrum löndum og hefur skilað
gríðarmikilli aukningu erfðaframfara. Í Bandaríkjunum hefur aukning
erfðaframfara fyrir nyt í Holstein
stofninum verið um 50%, og aukningin allt að fjórföld fyrir aðra eiginleika. Í fyrstu var talið að einungis
væri mögulegt að beita aðferðinni
í Holstein-stofninum vegna mikils kostnaðar við arfgreiningar, en
skjótlega kom í ljós að með því
að arfgreina kýr er aðferðin einnig
möguleg í minni stofnum og í þeim
hefur víða náðst góður árangur.
Samanburður á
hefðbundnu kynbótamati og
erfðamengiskynbótamati
Það er einkum eitt atriði sem mikilvægt er að athuga þegar tekin
er ákvörðun um að hefja erfðamengisúrval í kúastofni og það er
hversu mikla aukningu á öryggi
kynbótamatsins er hægt að sækja
með beitingu erfðamengjaspáa,

Egill Gautason.

Baldur Helgi Benjamínsson.

miðað við hefðbundið kynbótamat.
Í rannsókninni sem hér um ræðir var
kynbótamat annars vegar reiknað
samkvæmt hefðbundinni aðferð,
sem byggir á ættartölu, og hins vegar
var kynbótamat reiknað samkvæmt
svokölluðu „single-step GBLUP“
líkani, sem sameinar skyldleika
samkvæmt arfgreiningum og ættartölu í eitt skyldleikafylki. Fylgni
kynbótamatsins við raunverulega
frammistöðu gripanna var síðan
notuð til að fá mat á öryggi kynbótamatsins. Aukning öryggis fyrir
mjólkurmagn, fitumagn, próteinmagn, og frumutölu var 13, 23, 19,
og 20 prósentustig. Hlutfallsleg
aukning var frá 39% fyrir mjólkurmagn upp í 128% fyrir fitumagn hjá
arfgreindum gripum. Slæmu fréttirnar úr rannsókninni voru að aukningin var engin fyrir gripi sem ekki
voru arfgreindir og því er nauðsynlegt að arfgreina alla þá gripi sem
reikna á erfðamengis kynbótamat
fyrir. Þróunin erlendis hefur þó verið
að sífellt fleiri gripir eru arfgreindir,
og sérfræðingar búast við því að í
framtíðinni verði nærri hver einasti
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gripur arfgreindur í kúastofnum sem
beita erfðamengisúrvali. Þessi aukning öryggis í íslenska stofninum er
sambærileg og jafnvel heldur hærri
en hefur sést í rauðu norrænu kynjunum og Holsteinkúm, í sambærilegum rannsóknum. Það er viðbúið
að frekari arfgreiningar muni auka
öryggið enn frekar með stækkandi
viðmiðunarstofni. Því er allt útlit
fyrir að aðferðin muni skila miklum
árangri í okkar stofni eins og annarsstaðar þar sem hún hefur verið notuð
í kúastofnum.
Íslenski stofninn hentar vel
fyrir erfðamengjaspár
Einangrun íslenska stofnsins er
styrkur með tilliti til erfðamengjaspáa. Fyrri rannsóknir í doktorsverkefni Egils hafa staðfest að íslenski
stofninn er mjög lítið blandaður
öðrum stofnum. Svokölluð samsætutengsl (en. linkage disequilibrium) eru því sterkari í honum en
í blönduðum stofnum (t.d. NRF),
sem veldur því að mikil aukning á
öryggi kynbótamatsins fæst með
notkun arfgreininga, enda byggir
erfðamengisúrval á því að arfgreindu
erfðamörkin séu í samsætutengslum
við erfðavísa sem hafa áhrif á eiginleikana sem ræktað er fyrir. Í
stofnum þar sem samsætutengslin
eru veik er tilhneiging til þess að
aukning á öryggi kynbótamats sé
minni heldur en í stofnum þar sem
samsætutengslin eru sterkari.
Hvað þarf að gera?
Það er allmikið sem þarf að gera til
að taka aðferðina í gagnið. Í fyrsta

Mat á umhverfisáhrifum
Álit Skipulagsstofnunar

Dýpkun við Sundabakka á Ísafirði
Skipulagsstofnun hefur gefið álit sitt um mat á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000. Álitið liggur frammi hjá Skipulagsstofnun,
Borgartúni 7b, Reykjavík. Álitið og matsskýrslu framkvæmdaraðila er
einnig að finna á vef stofnunarinnar www.skipulag.is.

Guðmundur Jóhannesson.

lagi þarf að taka í notkun nýtt forrit til að reikna kynbótamatið sem
nefnist DMU en unnið er að innleiðingu þess. Viðhald viðmiðunarstofnsins kallar á viðvarandi töku
á DNA sýnum en bændum munu
bráðlega standa til boða gripamerki
sem taka DNA sýni um leið og þau
eru sett í kálfana. Þá þarf RML
að taka upp verklag við sýnatöku,
geymslu þeirra og notkun arfgreininga. Arfgreiningargögnin þurfa að
fara í gegnum gæðaeftirlit, hreinsun
og uppsetningu áður en hægt er
að nota þau fyrir kynbótamat. Að
þessu loknu þarf að koma upp nýju
verklagi við gerð kynbótamatsins.
Í tengslum við þá vinnu er skynsamlegt að yfirfara vandlega öll
gögn, líkön og aðferðir sem beitt
er. Það er vafalaust rými til að bæta
erfðaframfarir með því einu að sníða
vankanta af núverandi aðferðum.
Þetta útheimtir allmikla forritunarvinnu og mögulega fjárfestingu
í geymsluplássi og reiknigetu, auk
þess sem vinna við kynbótamatið
eykst til muna. Þessa vinnu er að
megninu til aðeins hægt að vinna
af sérfræðingi með menntun á sviði
kynbóta. Í dag er kynbótamatið
keyrt nokkrum sinnum á ári, en með
nýjum aðferðum verður það í sem
næst stöðugri keyrslu.
Nýtt kynbótaskipulag
Eitt veigamesta atriðið í aukningu
erfðaframfara kúastofna með erfðamengisúrvali hefur verið stytting
ættliðabilsins en hjá nautsfeðrum
hérlendis er það um 6-7 ár. Auk þess
verður minni kostnaður við nautahald, þar sem að ekki er þörf á að ala
naut til afkvæmaprófunar sem ekki
koma til notkunar sem reynd naut;
kálfakaup og fóður eru stórir kostnaðarliðir í rekstri Nautastöðvarinnar.
Kynbótaskipulagið sem við
mælum með, er að keyptir nautkálfar yrðu notaðir við kynþroska
sem „reynd naut“, byggt á erfðamengjaspá þeirra. Þar yrði um allmikla breytingu að ræða á túlkun
kynbótamatsins, þar sem að öryggið yrði lægra en öryggið sem er á
núverandi kynbótamati fyrir reynd
naut. Á móti kæmi að ættliðabilið
myndi styttast gríðarlega. Miðað
við úrvalsstyrkinn í núverandi kynbótaskipulagi, því öryggi kynbótamats sem fékkst í rannsókninni, og
lækkun kynslóðabils fyrir nautsfeður, kýrfeður og nautsmæður niður í
tvö ár, gæti aðferðin skilað um 50%
aukningu á erfðaframförum miðað
við núverandi skipulag. Þessar prósentutölur í erfðaframförum eru þó
nokkurri óvissu háðar. Þær gætu
verið lægri fyrir suma eiginleika en
hærri fyrir aðra. Miklu máli skiptir að það takist að ná sem hæstu
öryggi á erfðamengisspánum, og
að stytta kynslóðabilið sem mest.
Áframhaldandi arfgreiningar eru
nauðsynlegar til þess að viðhalda
marktækni og öryggi erfðamatsins.
Við teljum að skynsamlegasta leiðin
í því sambandi sé að arfgreina allar
ásettar kvígur.
Hvað kosta svo herlegheitin?
Við skulum reyna að gera örlitla

grein fyrir þeim kostnaði sem þetta
umfangsmikla verkefni hefur í för
með sér. Verði sú leið farin að arfgreina allar ásettar kvígur verður um
að ræða nálægt 9 þús. gripum á ári
og miðað við greiningarkostnað í
dag lætur nærri að árlegur kostnaður
vegna þessa gæti numið ríflega 50
milljónum króna. Við þetta myndu
svo bætast arfgreiningar á nautkálfum sem kæmu til greina sem
kynbótanaut og ef við gefum okkur
að í þeim tilgangi væru tekin sýni úr
500 kálfum næmi sá liður nálægt 3
milljónum króna til viðbótar. Auknar
kröfur vegna keyrslu á kynbótamati,
bæði vegna aukinnar tíðni og krafna
til vélbúnaðar, ásamt áframhaldandi
þróun kerfisins gæti innifalið í sér
kostnað upp á 10-20 millj. kr. á ári.
Heildarkostnaður gæti þá numið ríflega 70 milljónum króna á ári eða
rétt um 0,5 kr. á hvern framleiddan
lítra.
Á móti þessu kæmi sparnaður
vegna minna umfangs nautahalds
og sæðistöku. Sé reiknað með að
árlega kæmu 20 naut til notkunar
myndi nautahald dragast saman um
nálægt 67%. Reikna má með að
sæðistaka myndi samsvara ársnotkun að umfangi eða dragast saman
úr yfir 200 þús. skömmtum í um 50
þús. skammta á ári. Það má reikna
með að sparnaður vegna þessa gæti
numið um 20-30 millj. kr. á ári.
Ávinningurinn er mikill
og viðvarandi
Samkvæmt þessu yrði raunverulegur
kostnaðarauki greinarinnar ríflega
40-50 millj. kr. á ári. Hin raunverulega arðsemi liggur síðan í auknum
erfðaframförum. Það má gera ráð
fyrir að krónutala í erfðaframförum
sé nú um 170 millj. kr. á ári fyrir
mjólkuriðnaðinn í heildina. Ef við
gerum ráð fyrir 50% aukningu fyrir
alla eiginleika, þá fást um 85 millj.
kr. á ári með auknum erfðaframförum. Ef kostnaður er 40-50 milljónir á ári má reikna með ávinningi
um 40 millj. kr. á ári í minnkuðum
framleiðnikostnaði fyrir mjólkuriðnaðinn í heild. Rétt er að nefna að
þessar framfarir eru samleggjandi
og gera íslenska mjólkurframleiðslu
samkeppnishæfari til frambúðar.
Um þessar tölur er auðvitað nokkur
óvissa en við teljum þetta hófsamt
mat frekar en ofmat. Kostnaðurinn
við arfgreiningarnar lækka á næstu
árum, auk þess sem öryggi kynbótamatsins mun aukast eftir því
sem fleiri gripir eru arfgreindir.
Lykilatriði er að vanda til verka við
breytingar á kynbótamatinu, og að
vel takist til við að lækka kynslóðabil í stofninum. Enn er að nefna að
arfgreiningarnar munu skila gríðarmiklum gögnum sem verður hægt
að nýta í rannsóknir á stofninum og
til ýmiskonar hagræðis við ræktunina. Þar er ekki síst að nefna að
erfðamengisspá fæst fyrir hverja arfgreinda kvígu. Í löndunum í kringum
okkur hefur erfðamengisspáin orðið
öflugt bústjórnartæki, til dæmis til
að velja kýr fyrir holdasæði. Ef íslenskum bændur mun standa til boða
kyngreint sæði í framtíðinni mun
erfðamengisspáin nýtast mjög vel.
Einnig mun sjást á arfgreiningunni hvort kálfur ber erfðavísi
fyrir horn eða ekki. Þá mun vonandi
verða hægt að finna erfðavísinn sem
veldur fláttu, og uppræta hana með
öllu úr stofninum. Ræktun gegn
erfðagöllum, þekktum og óþekktum, verður því öll auðveldari.
Erfðamengisúrval gefur aukið færi
á að rækta fyrir eiginleikum með lágt
arfgengi, og það eru einmitt slíkir
eiginleikar þar sem mestur árangur
hefur náðst með erfðamengisúrvali.
Það má því vera að hægt verði að
bæta við eiginleikum eins og fóðurnýtingu og metanlosun. Að frátöldum beinum fjárhagslegum ávinningi
viljum við líka benda á að auknar
erfðaframfarir leiða að sjálfsögðu
einnig til þægilegri framleiðslugripa:
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skapbetri og frjósamari gripir, með
betri mjaltir og spena- og júgurgerð.
Fjármögnun
Eins og segir að framan er um
umtalsverða aukningu á kostnaði að ræða, þó að allar líkur séu
á miklum ávinningi. Kúabændur
þurfa að huga að því hvernig fjármagna megi arfgreiningarnar og þá
auknu vinnu sem verður við kynbótamatið. Það er afar brýnt að á
hverjum tíma sé kynbótafræðingur
að störfum sem getur bæði viðhaldið
og þróað þekkingu. Undanfarin ár
hefur nærri ekkert fjármagn verið
til annars en þeirrar lágmarksvinnu
sem þarf til að viðhalda kynbótastarfinu, og raunar hafa flestar
nýjungar í nautgriparæktinni um
áratugaskeið verið keyrðar áfram
af áhugasömum masters- og doktorsnemum. Við teljum nauðsynlegt
að greinin gerist metnaðarfyllri og
fjármagns verði aflað til að RML
geti sinnt þróunarstarfi á þessu sviði
af meiri myndarskap í framtíðinni.
Við viljum benda á að erfðamengisúrval er engin heildarlausn
í kynbótamálum íslenskra kúa.
Eftir sem áður er afar mikilvægt til
dæmis að draga úr heimanautanotkun, vanda skráningar og merkingar
gripa, og að bændur verði áfram
tilbúnir til að taka virkan þátt í
sameiginlega ræktunarstarfinu. Í
nýju kynbótaskipulagi þarf einnig
að huga vandlega að stjórn á skyld-

leikarækt. Virk stofnstærð er ásættanleg í íslenska stofninum, en má þó
ekki minnka mikið. Víða um lönd
hefur upptaka erfðamengisúrvals
dregið mjög úr virkri stofnstærð og
nauðsynlegt er að gæta vel að aukningu skyldleikaræktar í okkar litla,
lokaða stofni.
Kynbætur á íslenskum kúm hafa
í gegnum áratugina verið stundaðar
þannig að jafnan hefur kapp verið
lagt við að fylgjast með rannsóknum
og þróun, og beita bestu aðferðum.
Þó að smæð stofnsins standi kynbótastarfinu nokkuð fyrir þrifum,
þá sýna greiningar mikinn ávinning
af kynbótastarfinu. Til að viðhalda
íslenskum kúm sem samkeppnishæfum framleiðslugripum kemur varla
annað til mála en að halda áfram
að taka upp þær aðferðir sem best
reynast. Erfðamengisúrval hefur
verið algjör bylting í kúastofnum í
kringum okkur, og von bráðar verður
íslensk nautgriparækt farin að taka
þátt í þeirri byltingu.
Egill Gautason,
doktorsnemi í kynbótafræðum
Guðmundur Jóhannesson,
ábyrgðarmaður nautgriparæktar hjá Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins
Baldur Helgi Benjamínsson,
stjórnarmaður RML og
kúabóndi á Ytri-Tjörnum í
Eyjafirði

Ný félagsgjöld í
Bændasamtökum
Íslands
Þann 1. júlí næstkomandi verður innheimt félagsgjald
í BÍ samkvæmt breyttu veltutengdu, þrepaskiptu
gjaldi fyrir mánuðina júlí-desember. Nú er komið að
því að bændur geta skráð umfang og eðli síns rekstrar
inni á Bændatorginu þar sem búið er að opna sérstakt
skráningareyðublað. Félagsmenn eru hvattir til að
ganga frá skráningunni sem fyrst.
Allir greiðendur félagsgjaldsins þurfa að skrá veltutölur í sinni búgrein
samkvæmt framtali síðasta árs af landbúnaðarstarfsemi. Í þeim tilfellum
þar sem félagsmenn stunda fleiri en eina búgrein er farið fram á að þeir
skipti veltunni hlutfallslega á viðkomandi greinar.
Þegar uppfærð skráning á veltu ársins liggur fyrir um mitt ár eiga
bændur von á endanlegu uppgjöri eftirstöðva tímabilsins.
Dæmi: Blandað bú með kýr og sauðfé er með 60 m. kr. veltu af landbúnaði
án vsk. samkvæmt framtali 2020. Skiptingin er 50/10 og fellur búið undir
veltuþrep í gjaldskránni 60-64,9 m. kr. þar sem árgjaldið er 375 þ. kr. eða
187 þ. kr. fyrir seinni hluta ársins 2021.

Hvað þarf að hafa í huga við skráningu?
•

Upplýsingar um veltu eru samkvæmt framtali 2020, sem er velta
ársins 2019.

•

Skrá þarf veltu af allri landbúnaðarstarfsemi, þar með taldar
beingreiðslur og styrki, án virðisaukaskatts.

•

Undanskildir eru styrkir vegna landbótaverkefna þar sem þeir
eru ætlaðir til að mæta útlögðum kostnaði.

•

Hlunnindi þarf að meta í hverju tilfelli og hefur t.d. æðarrækt
verið flokkuð sem landbúnaðarstarfsemi en ekki rekaviður.

•

Ef miklar sveiflur eru á tekjum búsins milli ára, þá er heimilt að
miða við meðaltal þriggja síðustu rekstrarára.

•

Tekjur, sem eru ekki af beinni landbúnaðarstarfsemi, eru ekki
teknar með. Dæmi um slíkt er söluhagnaður af seldum vélum,
þjónustutekjur, s.s. vegna verktöku eða námskeiðshalds,
leigutekjur af landi, veiði og húsnæði. Þá eru tryggingabætur
og greiðslur vegna tjóna, s.s. frá Bjargráðasjóði og vegna
niðuniðurskurðar, ekki teknar inn í veltutölur.

Ert þú með spurningar vegna félagsgjaldanna?
Fulltrúar BÍ svara fyrirspurnum í síma 563-0300 á skrifstofutíma. Hægt er
að senda skilaboð í gegnum Bændatorgið og í netfangið bondi@bondi.is.

Fyrir okkur öll

Fylgstu með bændum á
Facebook
Instagram
bondi.is og bbl.is
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Þúfnabaninn – senuþjófur sýningarinnar
Þúfnabaninn – senuþjófur sýningarinnar
Hann náði þó ekki á Búsáhalda
sýninguna. Kom of seint. Sigurður
Sigurðsson búnaðarmálastjóri
hafði séð vélina að störfum í
Svíþjóð og hrifist. Þarlendir
kölluðu hana „fræsara“ enda
orðið lýsandi fyrir vinnubrögð
vélarinnar. Má auðveldlega skilja
að menn, sem glímt höfðu við
þúfnasléttun með ristuspaða,
skóflu og ef til vill hestaplógi, herfi
og hestareku, féllu í stafi er þeir
sáu risavél þessa fræsa þúfurnar
niður og pressa svörðinn í sléttan
flöt sem grænkaði innan fárra
vikna. Saga þúfnabananna frá
Heinrich Lanz í Mannheim var
sögð í bókinni Frá hestum til
hestafla, bls. 125-155.
Þegar þúfnabaninn kom til
landsins, þremur vikum eftir að
Búsáhaldasýningunni lauk, bjó
vélameistarinn, er með honum kom,
hann strax til vinnu. Árni G. Eylands
lagði honum lið, enda kunnandi til
véla. Í hlut Árna kom raunar að
annast rekstur banans, og fleiri sem
á eftir komu, næstu misserin (þeir
komu alls sex til landsins). Sigurður
búnaðarmálastjóri hóf að kynna
þúfnabanann og vinnubrögð hans.
Efndi hann m.a. til kynningar suður
í Vetrarmýri við Vífilsstaði, þangað
sem hann kallaði helstu ráðamenn
þjóðarinnar svo séð gætu nýbreytnina
með eigin augum. Það var rökrétt
í ljósi þess að stjórnvöld höfðu

Þúfnabaninn Lanz. Við hann stendur Gunnlaugur Gunnlaugsson sem þarna var við kennslu á vélanámskeiði á Hvanneyri. (Guðni Þórðarson - Þjms.).

lipurlega greitt fyrir því að fjármunir
fengjust til vélarkaupanna.
Fullyrða má að koma og
vinnubrögð Lanz-þúfnabanans
vöktu mikla athygli. Má sjá það
til dæmis af fréttum og öðrum
skrifum í blöðum frá þessum tíma.
Menn hrifust af afköstunum. Líka
því að vinnubrögðin samýmdust
ræktunaraðferð sem þá naut vinsælda,
græðisléttuninni: Að vinna svörðinn
þannig að innlendu túngrösin nytu sín
áborin og á sléttuðu landi.

Tíðarandinn var hallur undir
stórtækni: Togveiðiskip, stórvirkjanir
vatnsfalla, Titanic og loftförin
Hindenburg og Graf Zeppelin. Hví þá
ekki stóra ræktunarvél? Þýsku Lanzræktunarvélarnar voru hvað helst
hugsaðar til þess að auka akuryrkju
þurfandi þjóðar á stríðstímum,
þjóðar sem á töluverð lönd hafði
að ganga. Hérlendis var þessu öðru
vísi farið þótt framleiðsluþörfin
væri sambærileg. Landið var nær
vegalaust, búin smá og dreifð. Því

varð ekki hjá annmarkanum komist:
Lanz-ræktunarvélin reyndist erfið til
umferðarvinnu, var eiginlega of stór
fyrir hinn almenna íslenska bónda
og reyndist auk þess dýr í rekstri og
viðhaldi.
En Lanz-þúfnabaninn hafði gert
það sem skipti ósmáu máli: Að
kveikja og breiða út trú manna á það
að beita mætti vélarafli við sléttun
túna og aðra ræktun landsins. Tækni
heimsins þróaðist og áður en áratugur
var liðinn frá Búsáhaldasýningunni

tóku „minni“ dráttarvélar í félagseign
bænda, t.d. IHC 10-20 og Fordson,
dráttarvélar með viðeigandi
jarðvinnslutækjum að fara um sveitir.
Mannshönd og hestar þokuðu brátt
sem aðal-aflgjafar til jarðvinnslu og
bylting varð í ræktun landsins. Hér
mátti því taka undir með skáldinu frá
Fagraskógi: „Fáir njóta eldanna sem
fyrstir kveikja þá.“
Bjarni Guðmundsson
Hvanneyri
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Af skotvopnum og grasbítum
Í Bændablaðinu þann 15.4.2021
skrifaði Ólafur Arnalds prófessor
grein sem fékk mig til að staldra
við. Þar beinir hann m.a. orðum
sínum til formanns Bænda
samtakanna með setningunni;
„Það hefur löngum tíðkast að
skjóta sendiboðann, ekki síst
ef skortir vilja til að horfast í
augu við staðreyndir. En það fer
formanninum engan veginn að
munda slík skotvopn.“
Þar er Ólafur enn og aftur að
tala um og vitna í Grólindarkortin
(rofkortin) og fyrstu niðurstöður
þess verkefnis sem staðfesti allt
að hans mati, sem áður hefur verið
sagt um ástand landsins, og að
afneitun á slæmu ástandi lands, þar
sem það á við sé alls ekki hagur
bændastéttarinnar.
Fyrst skal benda á að síðan 1980
hefur fé á Íslandi fækkað um 50%,
úr 827.000 niður í 415.000 (2019).
Þar af eru aðeins 16% (65.000)
á Suðurlandi þar sem afréttarbeit
er helst gagnrýnd (inni í þessum
tölum er ekki meðtalinn sá fjöldi
fjár sem bændur beita á sínum eigin
heimalöndum og senda ekki á afrétt).
Þar er samdráttur líka mestur, eða
34% frá árunum 1998-2019.
Ólafur talar einnig um að tilraunir
til að taka á þeim vanda sem felst í
hrundum vistkerfum landsins hafi
misheppnast. Það er einkennilegt að
eins vel menntaður og fróður maður
og Ólafur er skuli halda því fram, að
gróðurframvindan hafi engin verið í
30 ár en það er einmitt aldur rofkorta
hans sem hann og fleiri vitna óþreyttir
í, þrátt fyrir að Grólindarverkefnið sé
nýtt af nálinni og rétt skriðið úr eggi.
Við höfum horft á hopandi jökla og
breytt gróðurfar síðustu áratugina
en einhverra hluta vegna virðast
rofkortin eiga að standast tímans
tönn. En annað hefur komið á daginn.
Rofkortin eru úrelt.
Í ágúst 2020 fóru bændur og
upprekstraraðilar á Landmannaafrétt
fram á vettvangsskoðun með
Landgræðslunni því mönnum

þótti rofkortin alls ekki sýna
raunverulegt ástand landsins.
Við þeirri beiðni var orðið og
niðurstaðan var óumdeilanleg.
Í minnisblaði Landgræðslunnar
dagsettu 11.9.2020 stendur „Fundir
með upprekstraraðilum á vettvangi
þar sem farið er yfir flokkun
viðkomandi svæða og forsendur á
bak við eru mjög jákvæðir og þyrftu
að koma til víðar. Mjög æskilegt
er að uppfæra rofkortið sem gildir
1/3 af ástandsmati Grólindar, bæði
í tíma og skala. Skoða þarf flokkun
uppgræðslusvæða fyrir næstu útgáfu
kortsins.“
Sigurður Hjalti Magnússon
gróðurvistfræðingur birti mjög
áhugaverða grein í Bændablaðinu
11. maí 2020 um sauðfjárbeit
og gróðurbreytingar á afrétti
Hrunamanna. Sigurður hefur
fylgst með og rannsakað gróður og
gróðurbreytingar við Heygil frá árinu
1981. Lagðir voru út tuttugu fastir
gróðurreitir á land sem í upphafi
var á mismunandi stigum rofs og
endurgræðslu. Fjórtán reitir voru á
beittu landi en sex girtir af og friðaðir
fyrir beit.
„Þegar rannsóknirnar hófust við
Heygil var þarna mikil gróðureyðing,
háar torfur, opnir rofjaðrar og
mikill uppblástur úr moldum og
rofabörðum. Þá var fjárfjöldi í
hámarki í afréttinum og gróður mikið
bitinn.“
Í tengslum við síendurbirtar
áróðursmyndir af sauðfé í

rofabörðum má benda á eftirfarandi
skrif Sigurðar. „Þótt það hafi ekki
verið rannsakað sérstaklega má ætla
að traðk, teðsla og þvag sauðfjár hafi
haft jákvæð áhrif á landnám plantna
á moldum og í rofjöðrum. Það er
löngu þekkt að fræforði í jarðvegi
er langmestur í efstu lögum jarðvegs
en snarminnkar með dýpt. Á stöðum
þar sem rof er mikið, svo sem í
virkum rofabörðum og á moldum,
er því skortur á fræi sökum þess að
sá jarðvegur sem rofnar er gamall og
nánast frælaus. Vegna rofsins kemur
fræregn frá nágrenninu illa að notum
því að fræ flyst að mestu í burtu og
nær því ekki að spíra í rofinu sjálfu.
Við slíkar aðstæður getur traðk ráðið
úrslitum um landnám. Í förum eftir
sauðfé getur fræ safnast fyrir og náð
að spíra. Teðsla og þvag getur síðan
hjálpað til og orðið til þess að plöntur
komist á legg. Telur greinarhöfundur
þetta hafa verið algengt í rofabörðum
á afrétti Hrunamanna á síðustu árum.
Líklegt er að þessi jákvæðu áhrif
sauðfjárbeitar minnki verulega ef
beitarálag verður of mikið því að
aukin beit á plöntum fer þá að hafa
neikvæð áhrif á landnámið.“
Hér á meðfylgjandi myndum
Sigurðar má svo sjá óumdeilanlega
uppgræðslu rofabarðs og umhverfi.
Mynd A var tekin árið 1988, mynd
B árið 2009 og mynd C árið 2019
(Takið sérstaklega eftir sauðfénu í
rofabarðinu á mynd B).
„Land tók að gróa upp, mest
eftir 1990. Traðk, teðsla og þvag frá

sauðfé hefur væntanlega haft þarna
veruleg áhrif og flýtt fyrir landnámi
plantna, en einnig fækkun fjár í
afrétti og hlýnandi verðurfar.“
Þá talar Sigurður um að eðlilegt
sé að ræða beit og uppgræðslu á
afréttum í víðu samhengi;
„Fullyrða má að fækkun fjár,
hlýnandi loftslag og uppgræðsla hafi
stuðlað að þeim gróðurbreytingum
sem orðið hafa í afréttinum á síðustu
áratugum. Þótt land í afrétti sé í
framför er þar enn allvíða talsvert
rof og enn víðáttumikil, lítt gróin
svæði neðan 500 m hæðar sem ættu
að geta klæðst samfelldum gróðri.“
Þá dregur Sigurður upp fjórar
mismunandi leiðir um nýtingu og
uppgræðsluaðgerðir í afréttinum.
Það er að mínu mati verulega
áhugavert og eykur virðingu mína
þegar prófessorar og sérfræðingar
bera þá gæfu og hæfileika í sínum
störfum að tala ekki niður til annarra
stétta og kunna að fjalla opið um
málefni frá öllum hliðum með
sínum kostum og göllum. Sigurður
virðist hafa náð góðri tengingu við
bændur þar sem gagnkvæm virðing
og samstarf hefur náð að skjóta rótum
og dafna.
Þeir sem vilja kynna sér rannsóknir
og skrif Sigurðar betur geta það hér:
• h t t p s : / / w w w. b b l . i s / f re t t i r /
fraedsluhornid/saudfjarbeitog-grodurbreytingar-a-afrettihrunamanna
• h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=iPTHCHnRDDE

Um það er ekki deilt að á Íslandi
finnast enn viðkvæm og illa gróin
svæði og sum hver þyrftu meiri
beitarfriðunar við. En þau þarf að
skoða hvert fyrir sig með víðsýni
að leiðarljósi. Það væri einnig
skynsamleg nálgun að fara að
viðurkenna, að sé sauðkindinni rétt
beitt stöndum við uppi með öfluga
landgræðsluvél í höndunum. En þar
liggur einmitt stærsta verkefnið. Taka
þarf hvern afrétt og bera saman ástand
fyrr og nú. Hver var fjárfjöldinn
þá, álag beitar og ástand gróðurs
samanborið við fjárfjölda, beitarálag
og ástand gróðurs í dag? Leyfum
Grólindarverkefninu að halda áfram
að þroskast og stækka enda skal
því haldið til haga að það verkefni
varð eingöngu til vegna frumkvæðis
bænda sem Landgræðslan kom síðar
inn í, en ekki öfugt. Hættum svo þeim
ljóta áróðri að tala um að land sé í
hnignun. Það er bara einfaldlega ekki
þannig.
Og til að enda greinina á svipuðum
nótum og ég byrjaði. Það er sorgleg
sjón að horfa upp á sendiboðann
sjálfan svo ólman að munda skotvopn
sitt til að ná góðu miði að honum
tekst ítrekað að skjóta sjálfan sig í
fótinn, ekki síst þegar skortir viljann
til að horfast í augu við staðreyndir
og fer prófessornum engan veginn
að munda slíkt skotvopn.
Ágústa Ágústsdóttir
Höfundur er sauðfjárbóndi
og náttúruunnandi
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Hugleiðingar um gróðurfar í bratta, skriðuhættu og beit
Á ferðum um landið verður manni
stundum litið til fjalla. Víða má
sjá varnargarða til að verja byggð
fyrir snjóflóðum, en á og allt um
kring um garðana eru fallegar
breiður af lúpínu.
Alkunna er að lúpína er dugleg
planta af belgjurtaætt sem býr við
þann mikla kost að vera í ,,samlífi“
með bakteríum. Bakteríurnar binda
köfnunarefni úr andrúmsloftinu, sem
lúpínan getur nýtt sér til vaxtarauka,
en þær fá ýmis stein- og snefilefni
í staðinn í hnúðum á rótarkerfi
plöntunnar. Lúpínan bindur mikið
af kolefni og skilur eftir sig ómælt
magn lífrænna efna í hlíðunum. Þær
rotna og verða að lífrænum jarðvegi.
Efni í jarðvegsskriður,
aurskriður?
Lífrænar leifar plantna aukast með
árunum, fái þær að vaxa í friði, skilja
mikið eftir sig og jarðvegurinn verður
æ þykkari með hverju árinu sem
líður. Saman við allar plöntuleifar,
sem smám saman verða að mold,
blandast ólífrænt efni frá veðrun
bergs á svæðinu. Eftir nokkur ár,
kannski 20, 30 eða 40 ár, er þessi
jarðvegur orðinn mjög þykkur. Það
sest snjór í dauðar leifar af stönglum
og blöðum plantnanna, massinn
getur haldið í sér miklu magni af
raka, eins og annar lífrænn jarðvegur.
Eftir asahláku og/eða grenjandandi
rigningu, getur allt farið á flot. Þá
er viðbúið að eitthvað gerist. Það er
allavega ekki ráðlegt þeim sem búa
undir brattri fjallshlíð, að planta eða
sá lúpínu í hlíðarnar ofan við bæinn.
Helst ekki í neinar hlíðar.

Mynd 1. Gróður, aðallega lúpinubreiður, ofan við Seyðisfjarðarkaupstað 23.
september 2019. Strandatindur rís upp úr þokunni t.v. 

Myndir / Ómar Bogason

Mynd 2. Tekin af Búðarárfossi og árgilinu 18. júlí 2020. - Strandatindur sést
gnæfa þar yfir, en úr hlíðum hans hafa oft fallið skriður og einmitt varað
við slíku nú í frostþíðu.

eins og tilvitnunin frá Ísafirði hér að
framan ber með sér. - Eigi veldur
sá er varar.
Að lokum nokkur orð
um gróður og beit
Sem gróðurverndarsinnar teljum
við gróskumikinn gróður víðast
hvar æskilegan, en eins og fram
hefur komið, getur of mikið af
plöntuleifum verið varasamar í
brattri hlíð. Beit getur breytt þessu
mynstri verulega, m.a. af eftirtöldum
ástæðum:

Skriðuföllin í Seyðisfirði
Eins og kunnugt er féllu margar
aurskriður, stórar og smáar í
Seyðisfirði 18. desember 2020. Þær
ollu gífurlegu tjóni á mannvirkjum
og menningarminjum, en enginn
fórst í þessum hamförum. Það var
mikil mildi.
Rétt er að rifja upp hvað það er
sem gerist þegar aurskriður eða jarðvegsskriður falla, eins og gerðist á
Seyðisfirði. Hvers vegna skapast
þær aðstæður að aur- eða jarðvegsskriður falla? Margt þarf til, en
allavega þarf að vera til staðar laus
vatnsdrægur jarðvegur, lífrænn eða
ólífrænn. Samkvæmt áreiðanlegum
upplýsingum kunnugra heimamanna
er óhætt að fullyrða að með sáningu
lúpínu þarna fyrir um 30 árum hafi
lífræni hluti í efsta lagi jarðvegsins
farið mjög vaxandi, einkum vegna
rotnandi lífrænna leifa lúpínunnar.
Jurtaleifar þessar verða fljótt að fljótandi eðju í mikilli rigningu, eins og
tilfellið var s.l. haust á Seyðisfirði.
Frostleysi í ólífræna jarðveginum
þar undir blotnaði þá einnig upp og

Sveinn Hallgrímsson.

Þórarinn Lárusson.

vatnssósa og níðþung lífræn eðjan
hefur farið að skríða með þeim
afleiðingum að allt fór af stað.
Áreiðanlegar heimildir herma, að
einar 23 stórar og smáar aurskriður
hafi fallið þennan örlagaríka dag,
sem allar féllu úr lúpinugrónum
hlíðum ofan við kaupstaðinn.
Auðvitað fer því fjarri, eins og
margreynt er, ekki síst í Seyðisfirði,
að hægt sé að draga þá ályktun að
aurskiður falli ekki úr lítt eða ógrónum hlíðum, og má í því sambandi
minnast á allstóra aurskriðu, sem
féll úr fjalllendi Selstaða í norðanverðum Seyðisfirði í þessu ótrúlega
vatnsveðri. Sú skriða kom kunnugum þó ekki alls kostar á óvart sökum
aðstæðna í fjallshlíðinni, þar sem
upptök hennar voru.
Hér er rétt að vitna í umræður á
18. og 19. fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar Ísafjarðarbæjar,
samkvæmt fundargerðum. Á 18.
fundi var rætt um aðsendan tölvu-

póst sem varðaði ... ,,samhengi
gróðurs og flóðahættu.“ Á 19. fundi
segir umhverfisfulltrúi bæjarins,
Svisslendingurinn Ralf Tylla, vegna
reynslu sinnar frá heimalandinu:
,,Í brattri brekku þar sem mikið
er af lúpínu býr hún til jarðveg ...
Þegar blotnar .... Spurningin er hvað
þarf til að slíkt fari af stað.“ – Enn
fremur:
,,Þetta snýst ekki bara um jarðskrið heldur líka hvort meiri líkur
séu á snjóflóðahættu ef plöntur eru
ofan á. Dæmi um þetta eru meðal
annars frá Sviss,“ sagði Ralf Tylla
á téðum fundi umhvefis- og framkvæmdanefndar Ísafjarðarbæjar.
Eins og fram kemur í fyrirsögn
þessa pistils er hér aðeins um hugleiðingar að ræða út frá téðum
aðstæðum og upplýsingum kunnugra, en vissulega hafa fleiri en við
sem skrifum þennan pistil velt fyrir
sér áhrifum af gróðri í bröttum fjallshlíðum á skriðu- og snjóflóðahættu,

1. Tegundasamsetningin breytist.
Einærar plöntur og blómjurtir
hverfa að mestu.
2. Plöntur sem þola beit ná
yfirhöndinni. Þær hafa yfirleitt
jarðlæga stöngla, mynda þéttan,
styrkan svörð, sem helst vel
saman. Þannig plöntur eru oftast
notaðar á knattspyrnuvöllum,
mynda sterkan svörð og þola
að vera slegnar oft, með stuttu
millibili. Þola traðk og beit.
3. Beit þéttir jarðveginn og gerir
hann fastari fyrir, ekki síst í
bratta.
4. Sina verður minni og snjór
safnast því síður í gróðurleifar.
5. Miklið af lausum gróðurleifum
hindra að frost fari ofan í
jarðveginn. Hann þiðnar því fyrr
og blotnar í gegn og verður að
leðju. Það eykur skriðuhættu.
6. Sé jarðvegurinn frosinn rennur
vatnið óhindrað niður hlíðina.
Af framansögðu telja höfundar ekki
ráðlegt að sá lúpínu í brattar hlíðar
ofan byggðar, en til bóta að koma

þar upp beitargróðri og viðhalda
honum með hóflegri beit. Svipað
þessu kom fram í Vestmannaeyjum
með flutningi fjár í Eyjarnar eftir
meira og minna fjárleysi í kjölfar gossins. Myndaðist þá þéttari
gróður þar vegna beitarinnar í stað
óæskilegs gróðurs, sinu og ekki síst
jarðvegslosi, sem síðan færðist til
betra horfs eftir fjártöku.
Þessu til stuðnings er fróðlegt
að vitna í eftirfarandi kafla úr
afar áhugaverðri grein eftir Önnu
Guðrúnu Þórhallsdóttur, prófessor við Háskólann á Hólum, sem
fjallar um náttúrulega og sjálfbæra
beitarræktun, sem jafnframt bindur
mikið kolefni, sem enginn áhugasamur ætti að láta fram hjá sér fara
(Bændablaðið 30.04. 2021):
,,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.“
Sveinn Hallgrímsson
Þórarinn Lárusson

Ársfundur 2021
Ársfundur Lífeyrissjóðs bænda verður haldinn föstudaginn
28. maí 2021 kl. 14 að Stórhöfða 23, 4. hæð, Reykjavík.
Dagskrá:
▪ Venjuleg ársfundarstörf.
▪ Stjórnarkjör skv. samþykktum.
▪ Önnur mál.
Allir sjóðfélagar eiga rétt til fundarsetu.
Stjórn Lífeyrissjóðs bænda

Lífeyrissjóður bænda Sími 563 1300 -

Stórhöfða 23
lsb@lsb.is -

- 110 Reykjavík
www.lsb.is

KÚABÚ
Í FULLUM
REKSTRI
Er að leita að kúabúi í fullum rekstri á Suðurlandi
eða Vesturlandi fyrir áhugasaman, fjársterkan aðila
sem þekkir slíkan rekstur mjög vel.
Allar nánari upplýsingar veitir
Björgvin Guðjónsson búfræðingur
og löggiltur fasteignasali í síma
615-1020 eða bjorgvin@eignatorg.is.
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Hampfélagið og Samtök smáframleiðenda matvæla skora
á ráðherra að bregðast við úrskurði Evrópudómstólsins
– Ríkjum óheimilt að hindra viðskipti með CBD – flokkast sem matvæli
Mikil verðmæti eru fólgin í
ræktun og úrvinnslu iðnaðarhamps á Íslandi. Vinnsla
kannabínóðans CBD af blómum
og laufum plöntunnar til að nýta
í fæðubótarefni, matvæli, húðog snyrtivörur skapar mestu
verðmætin. Samkvæmt Grand
View Research var heimsmarkaður með CBD árið 2020 metinn
á 2,8 milljarða Bandaríkjadala
sem eru rúmir 350 milljarðar
íslenskra króna og búist við
að hann vaxi um 20% á ári
frá 2021 til 2028, þ.e. verði um
1.500 milljarðar árið 2028.
Fyrir þá tugi bænda og framleiðenda sem hyggja á ræktun iðnaðarhamps á samtals a.m.k. 150 hekturum í sumar – og vafalaust á ört
stækkandi landsvæði með hverju
árinu sem líður – er leyfi til fullrar
nýtingar allrar plöntunnar mikið
hagsmunamál. Af þeim sökum er
brýnt að niðurstaða komist í það
mál á allra næstu vikum svo þeir
geti gert sín plön tengd ræktuninni
í sumar og úrvinnslunni í haust.
Rétt er að rifja upp að ein af 15
aðgerðum ríkisstjórnarinnar á sviði
landbúnaðar og sjávarútvegs til að
bregðast við áhrifum COVID-19
veirunnar á þessar greinar voru
„ráðstafanir til að stuðla að ræktun iðnaðarhamps hér á landi“. Sú
aðgerð er til lítils á meðan ekki
er skýrt hvort bændur megi nýta
verðmætasta hluta uppskeru sinnar – kannabínóðann CBD sem er
á blómum og laufum plöntunnar
– í fæðubótarefni, matvæli, húðog snyrtivörur. Samtök iðnaðarins
líta raunar svo á að lagalega séð sé
ekkert því til fyrirstöðu – og rétt er
að geta þess að CBD húð- og snyrtivörur má flytja inn og selja, en þær
eru á forræði Umhverfisstofnunar.
Fyrir þær þúsundir – og þá ekki
síst úr röðum eldra fólks – sem bíða
þess í ofvæni að viðskipti með CBD
fæðubótarefni á Íslandi verði heimiluð, er aðgengi að þeim einnig afar
mikilvægt.
Ástæður eftirspurnarinnar
Ástæður mikillar sóknar í CBD
fæðubótarefni eru margvíslegar.
Fólk notar það meðal annars sem
náttúrulega lausn við kvíða, streitu,
þunglyndi og svefnvandamálum.
Eins til að lina alls kyns verki,
t.d. mígreni/höfuðverk og verki
í stoðkerfinu, m.a. vegna gigtarsjúkdóma og annarra bólguvandamála. CBD er einnig notað við
taugasjúkdómum, flogaveiki og
til að draga úr vanlíðan í krabbameinsmeðferðum, þá samhliða
hefðbundnum lyfjum í samráði
við lækna.
Því til viðbótar njóta CBD
krem/húðvörur – sem eru m.a.
seldar í apótekum – mikilla vinsælda hér á landi. Þær eru einkum
notaðar við alls kyns húðvandamálum, eins og exemi, psóríasis
og unglingabólum, en einnig til
að meðhöndla bólgur og verki.
Óheimilt að hindra
viðskipti með CBD
Flækjustigið tengt CBD er að ekki
hefur verið til samræmd löggjöf,
skilgreiningar eða reglur um það
milli landa, t.d. innan ESB, en
nýverið hafa orðið mikilvægar
vendingar á því sviði.
Í nóvember 2020 úrskurðaði
Evrópudómstóllinn í Lúxemborg
að ríkjum innan ESB væri óheimilt að hindra viðskipti með CBD
þar sem það flokkaðist sem matvæli og væri hvorki vímugefandi
né skaðlegt fólki. Ef eitthvert ríki
vildi takmarka viðskiptafrelsi með

Sigurður Hólmar Jóhannesson.

Oddný Anna Björnsdóttir.

CBD vegna skaðlegra áhrifa yrði
það að færa haldbærar sönnur á
hina meintu skaðsemi.
Í bréfi framkvæmdastjórnar
ESB eftir dóminn segir: „In light of
the comments received from applicants and of the recent Court’s
judgment in case C-663/184,
the Commission has reviewed
its preliminary assessment and
concludes that cannabidiol should
not be considered as drug within
the meaning of the United Nations
Single Convention on Narcotic
Drugs of 1961 in so far as it does
not have psychotropic effect. As
a consequence, cannabidiol can
be qualified as food, provided
that also the other conditions
of Article 2 of Regulation (EC)
No178/2002 are met.“
Í fyrravor var gerð reglugerðarbreyting sem heimilaði
ræktun iðnaðarhamps, en það
var tímabundin ráðstöfun. Nú
liggur fyrir Alþingi stjórnarfrumvarp um breytingu á lögum
um ávana- og fíkniefni (iðnaðarhampur) sem færir stjórnsýslu
og verkefni í tengslum við málefnið, þ.e. leyfi til innflutnings á
fræjum tegundarinnar Cannabis
Sativa, frá Lyfjastofnun til
Matvælastofnunar sem er skynsamleg breyting og gott að ráðstöfunin sé orðin endanleg.
Leyft sem fæðubótarefni
fram til 2018
Innflutningur og sala á CBD til
inntöku, s.s. í formi hylkja og olíu
eða sem innihaldsefni í matvælum,
er hins vegar ekki leyfð á grundvelli afstöðu Lyfjastofnunar, þ.e.
ekki á grundvelli neinna laga eða
reglugerðar.
Þess má geta að innflutningur á
CBD fæðubótarefnum var heimill
og á forræði Matvælastofnunar
fram til ársins 2018, þegar
Lyfjastofnun ákveður að flokka
CBD sem lyfjaefni á þeim
forsendum að á markað væri
komið lyf sem innihéldi CBD og
þar með væri CBD orðið lyfjaefni.
Sú afstaða er einkennileg.

Þýðir það að ef lyfja
fram
leiðandi ákveður sem dæmi
að setja D-vítamín í lyf, yrði
D-vítamín þá endurskilgreint sem
lyfjaefni og bannað sem fæðubótarefni?
Gríðarstór grár markaður
Á meðan þessi afstaða Lyfja
stofnunar ræður för hér á landi
leita þúsundir krókaleiða til að
nálgast efnið í örvæntingu sinni
til að lina alls kyns þjáningar.
Af þeim sökum þrífst hér gríðarstór grár markaður með CBD, að
stórum hluta á opnum síðum og
hópum á samfélagsmiðlum og
jafnvel í fjölmiðlum.

Brýnt er að þau lög og reglur
sem við förum eftir í samfélaginu
endurspegli raunveruleikann og
að stjórnvöld bregðist við ákalli
almennings þegar þær gera það
ekki.
Með því að færa viðskipti með
CBD af gráa markaðinum yfir á
hinn löglega aukast ekki aðeins
tekjur íslenskra bænda, framleiðenda og ríkissjóðs, heldur færist
hann undir eftirlit opinberra aðila
sem um leið geta gert eðlilegar
kröfur um gæði og áreiðanleika,
neytendum til hagsbóta.
Núverandi flokkun Lyfja
stofnunar á CBD er augljóslega
í andstöðu við úrskurð Evrópu
dómstólsins og ákvörðun fram-

kvæmdastjórnar ESB. Því gerum
við þá kröfu að ráðherrar heilbrigðismála (Lyfjastofnun) og
landbúnaðar (Matvælastofnun)
ráðist í þá vinnu að skýra þær
reglur sem gilda um framleiðslu,
innflutning, sölu og markaðs
setningu á vörum sem innihalda
CBD, án tafar. Íslenskir bændur,
framleiðendur, neytendur og ríkissjóður eiga heimtingu á því.
Sigurður Hólmar
Jóhannesson
Formaður Hampfélagsins
Oddný Anna Björnsdóttir
Framkvæmdastjóri Samtaka
smáframleiðenda matvæla og
stjórnarmaður í Hampfélaginu
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BÆKUR

MENNING
Maxiflex tækni í hönskum:
DURAtech® lengri ending.
GRIPtech® betra grip.
AIRtech® 360° öndun.
ERGOtech® þynnri en sterkari.
Ad-apt® minni sviti og kæling.

60°

Páll Halldórsson og Sveinn Runólfsson stoltir með nýju bókina, sem þeir halda á milli sín þar sem þeir hafa tekið
saman merkilegar heimildir um landgræðsluflugið frá árinu 1958 til 1992. 
Myndir / Magnús Hlynur Hreiðarsson

Ný bók frá Sveini Runólfssyni og Páli Halldórssyni:

Landgræðsluflugið – Endurheimt landgæða
með eins hreyfils flugvélum
Félagarnir Sveinn Runólfsson,
fyrrverandi landgræðslustjóri, og
Páll Halldórsson flugmaður voru
að gefa út bókina „Landgræðslu
flugið – Endurheimt landgæða
með eins hreyfils flugvélum“, sem
hefur hlotið góðar viðtökur.
Bókin fjallar um hið merka
frumkvöðulsstarf Landgræðslunnar
og flugmanna hennar við endurheimt
landgæða sem fram fór með eins
hreyfils flugvélum á árunum 1958
til 1992. Í bókinni er bæði lýst
merkilegum þætti í íslenskri flugsögu
og verðmætu framlagi til sögu
landgræðslu. Sveinn og Páll voru

þátttakendur í landgræðslufluginu
nær alveg frá upphafi.
„Í bókinni segjum við sögu
þessa ævintýris og birtum um 200
sögulegar ljósmyndir af fluginu
og landgræðsluverkefnunum á
þessu tímabili, sem spannar 34 ár,“
segir Sveinn kampakátur með nýju
bókina. Páll tekur undir.
„Já, ritun bókarinnar var mjög
skemmtileg og margs að minnast
úr landgræðslufluginu, þetta var
frábær tími, sem við höfum nú skráð
í þessari glæsilegu bók.“
Bókin er 180 blaðsíður í stóru
broti en það er bókaútgáfa Bjarna

Bænda

Harðarsonar á Selfossi (Bókaútgáfan
Sæmundur), sem gefur bókina út.
/MHH


27. maí

Íslensk framleiðsla
á Bílskúrs- og Iðnaðarhurðum
564-0013 | 865-1237

LED
fyrirí garðinn
Flúrlampa!
Þettaperur
er flott
þinn!
Nýja bókin fæst nú í öllum helstu bókaverslunum landsins. Hún er
mjög aðgengileg í stóru broti með mikið af sögulegum ljósmyndum og
skemmtilegum texta.

Sparaðu rafmagn með því að skipta yfir í LED perur
- Alveg ekta fyrir vörugeymslur, bílageymslur og annað athafnasvæði
Þessar LED perur ganga beint í flúrlampa - bara að taka gömlu
peruna og startaran úr og setja nýju LED peruna í.

Lely Center Ísland

- 60 CM LED pera 9w - 4000K hvít:

KÚPLINGAR
gerðir dráttarvéla

Verð kr. 1.400

- 120 CM LED pera 18w - 4000K hvít: Verð kr. 1.700
- 150 CM LED pera 22w - 4000K hvít: Verð kr. 2.000

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

www.smhledljos.is
Loftur Erlingsson

Löggiltur fasteignasali
s. 896 9565
loftur@fasteignasalan.is

Þarft þú að selja fasteign?
Persónuleg þjónusta
Fagleg vinnubrögð

Fasteignasalan Bær • Austurvegi 26 • 800 Selfoss
Sími: 512 3400 • www.fasteignasalan.is

Upplýsingar fást hjá SMH Gróðurhús ehf. í síma 866-9693
Einnig eru nánari upplýsingar á Facebook: Gróðurhús SMH ehf
og á nýrri vefsíðu: www.smhledljos.is/
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Hlutur mjólkurvara fer lækkandi
í vísitölu neysluverðs

Jarðgerð.

Hefðbundin heimajarðgerð
og aðrar óhefðbundari
Í fjölbýlu borgarsamfélagi sam
tímans hafa margir lítil sem
engin tengsl við náttúruna. Af
þeim sökum minnkar einnig
tengingin við jarðveginn, það
efni sem er hvað mikilvæg
ast fyrir lífsviðurværi okkar.
Jarðvegurinn er hluti kerfis
ins sem nærir lífið; náttúruleg
kolefnisgeymsla sem líkt og loft
og vatn gerir lífið á jörðinni
mögulegt.
Umhverfisvernd er stærsta
sameiginlega ábyrgðarhlutverk
okkar mannanna í dag og stór
þáttur í að stuðla að umhverfisvernd er að skila frá sér minni
úrgangi. Endurvinnsla á hug
okkar allan þessa dagana en hér
ætlum við að fjalla um jarðgerð/
moltugerð.
Jarðgerð er stýrt ferli
Niðurbrot lífrænna efna gerist
frekar hægt í náttúrunni. Með
jarðgerð er leitast við að flýta
ferlinu með því að skapa kjöraðstæður fyrir örverur og smádýr.
Molta er mismikið niðurbrotið
efni, stútfullt af næringarefnum.
Jákvæð áhrif moltu eru einnig
fólgin í aukinni heldni jarðvegs
á næringarefni, loftun hans og
vatnsbúskap. Athygli og áhugi
almennings og sveitarfélaga hefur
verið vakinn á mikilvægi þess að
koma sem mestu af lífrænum
úrgangi aftur í umferð. Ýmsar
leiðir eru færar að því markmiði,
skoðum þær aðeins betur.
Jarðgerð er stýrt ferli og afurð
hennar fer algjörlega eftir því sem
sett er í kassann og eru margar
breytur sem má hafa stjórn á. Þá er
hægt að haga því þannig að jarðgerðin klárist á nokkrum vikum
upp í nokkra mánuði. Hefðbundið
jarðgerðarferli sem flestir þekkja
er að nota tunnur eða önnur ílát
þar sem garðaúrgangi og matarleifum er safnað saman til að
hraða niðurbroti. Hægt er að fara
nokkrar leiðir við jarðgerðina.
Heit jarðgerð fer fram í lokuðu
einangruðu íláti, oftast úti í garði.
Í ílátið má setja garðaúrgang og
lífrænar leifar frá heimilinu.
Önnur sambærileg aðferð kallast
volg jarðgerð og fer fram í opnu
íláti, trékassa eða tunnu, líka úti í
garði. Að lokum má nefna kalda
jarðgerð sem fer fram í lokuðu
íláti þar sem ánamaðkar sjá alfarið
um niðurbrotið. Það getur farið
fram innan dyra eða utan.
Ánajarðgerð í eldhúsinu
Ein leið til að breyta eldhúsúrgangi í áburð er með ána-/ormajarðgerð. Hér á landi hefur fólk
verið með box eða fötu inni hjá
sér í þvottahúsi, bílskúr eða jafnvel í eldhúsinu. Ormarnir sem
notaðir eru í ferlið eru sérstakir
rauðir haugánar. Til að byrja með
ormabú þarf eftirfarandi: Uþb. 40
lítra dökkt plastbox (því ormarnir

vilja vera í myrkri), jarðveg í botninn, niðurrifinn dagblaðapappír
og rauða haugána. Á boxið þarf
að setja súrefnisgöt og passa að
þau séu ekki svo stór að ormarnir
komist út um þau. Þeir geta annað
um það bil þyngd sinni hvern dag.
Raki þarf að vera hæfilegur í kassanum, ef hann er of lítill má úða
aðeins með vatni en ef hann er
of mikill þarf að bæta við dagblaðapappírsræmum. Þessi jarðgerð byggist á loftháðu ferli, þ.e.
ormarnir þurfa súrefni til að vinna
og þrífast. Það má ekki hitna of
mikið í hrúgunni og þeir þurfa að
ná að anna niðurbrotinu svo ekki
komi lykt af öllu saman. Ferlið
er einfalt og lyktarlaust ef fylgt
er leiðbeiningum.
Bokashi-ferlið
Önnur áhugaverð innanhúss
jarðgerð er svokölluð Bokashiaðferð. Bokashi þarf ekki mikið
pláss frekar en ormajarðgerðin.
Henni má koma fyrir í bílskúrnum, þvottahúsinu eða undir
eldhúsvaskinum. Smátt skornum
matarafgöngum og lífrænu efni er
safnað í fötuna, sérstökum hvata
stráð yfir, þjappað lítillega og
lokað og hefst þá ferlið. Smám
saman fyllist fatan og þá er hún
látin standa í mánuð á meðan fata
númer tvö er fyllt. Við þetta fellur
til vökvi, mismikill eftir hráefninu
sem í fötuna fer. Vökvanum má
tappa af og nýta sem blómaáburð
ef hann er þynntur með vatni eða
niðurfallshreinsi ef notaður einn
og sér. Gott er að grafa holu til að
tæma úr fötunni í eða beint ofan
á beð en vegna þess hve afurðin
er súr er ekki æskilegt að setja
hana strax við rætur plantna.
Bokashi brýtur lífræna efnið
ekki niður heldur sýrir það svo
það brotnar auðveldlega niður
þegar það kemur út í náttúruna.
Þetta er loftfirrt ferli og leysir úrgangurinn hvorki kolefni né nitur
út í andrúmsloftið líkt og gerist í
hefðbundinni moltugerð og skilar
að lokum kolefnunum aftur í jarðveginn.
Lokaorð
Jarðgerð er fyrir alla, konur og
kalla. Hægt að stunda hana hvar
sem er, í íbúð eða húsi, uppi í
sveit eða í bæ og borg. Jarðgerð/
safnhaugagerð er ferli þar sem
maðurinn notast við náttúrulega
ferla, breytir lífrænu hráefni í
moldarkennt efni eða afurð sem
kallast molta. Lífrænn úrgangur
eru verðmæti sem á að nýta en
ekki losa sig við. Úrgangur er
auðlind.
Brynja Þórarinsdóttir, Sigrún
Eir Þorgrímsdóttir, Skírnir
Þór Sigfússon, Þóranna Dögg
Björnsdóttir og Guðrún Kristín
Svavarsdóttir, nemendur í
Garðyrkjuskólanum á Reykjum
haustið 2020.

Samkvæmt mælingum Hagstofu
Íslands hækkaði vísitala
neysluverðs um 0,7% í apríl.
Ársverðbólga mælist nú 4,6%
en var 4,3% í mars og hefur ekki
mælst meiri síðan í ársbyrjun
2013. Þessi hækkun er meiri en
flestir greiningaraðilar höfðu spáð.
Það er vissulega áhyggjuefni ef
verðbólgan er að ná sér á strik
núna á vordögum 2021. En að
sama skapi er nauðsynlegt að
draga fram aðalatriði í málinu.
Skoðanir greiningaraðila

Sama dag og fréttir um hækkun
vísitölunnar birtust tjáðu helstu
greiningaaðilar sig um stöðuna. Á
vefmiðlinum visir.is var t.d. haft eftir
hagfræðingi Íslandsbanka að orsakir
hækkunar vísitölu neysluverðs væru:
„Fyrst og fremst er það mjög hröð
hækkun íbúðaverðs milli mánaða
sem er sú mesta sem við höfum
séð síðan 2016. Langt umfram
það sem allir bjuggust við. Ein og
sér ýtir [hún] verðlagi upp um 0,4
prósent í mælingum Hagstofunnar.
Þar á eftir voru matvörur að hækka
talsvert meira en við áttum von á,
sér í lagi mjólkurvörur.“ Síðan segir
hann og er að vísa til mjólkurverðs:
„Það er ákveðið umhugsunarefni,
þar sem það er ekki markaðsverð
þar, heldur verð ákveðið af
miðlægri nefnd.“ Nú er það svo
að vaxtalækkanir Seðlabankans
sem margir telja að eigi ríkan þátt
í hækkun húsnæðisverðs og sem að
sögn hagfræðingsins útskýra þorra
veðlagshækkunarinnar, er einnig
ákveðnar af „miðlægri nefnd“, þ.e.
peningastefnunefnd Seðlabankans.
Sú hugsun læðist að hvort ekki sé
sama hver „miðlæga nefndin“ er að
hans áliti.
Verðlagsnefnd búvara sem
ákvað umrædda hækkun á verði
mjólkurvara hefur starfað áratugum
saman á grundvelli laga nr.
99/1993. Hlutverk hennar er að

Erna Bjarnadóttir.

tryggja að kjör bænda dragist ekki
aftur úr kjörum viðmiðunarstétta.
Í því skyni tekur hún ákvarðanir
um breytingar á mjólkurverði í
samræmi við þær kostnaðarhækkanir
sem bændur hafa þurft að mæta.
Þetta gerir hún eftir á, það er eftir
að kostnaðarhækkanir hafa átt sér
stað. Þessar verðleiðréttingar eru því
viðbrögð við liðinni verðbólgu. Sama
á við hækkanir á heildsöluverði.
Þessar hækkanir geta því ekki verið
sjálfstæður verðbólguhvati eins og
hagfræðingur Íslandsbanka virðist
telja. Hvað orsakir verðbólgunnar
snertir, miklu fremur að horfa til
„miðlægra“ ákvarðana Seðlabankans,
ríkis og sveitarfélaga um fjölmarga
verðlagsþætti og launakjör sem
vissulega hafa verið sjálfstæðir
verðbólguhvatar á liðnum misserum.
Hækkun á verði mjólkurvara 1.
apríl þurfti tæpast að koma á óvart.
Eins og fyrr greinir er hækkunin
eftir á og er til að mæta áföllnum
kostnaðarhækkunum undanfarna
mánuði. Hún var síðan auglýst
opinberlega þann 1. apríl.
Mjólkurvörur nema 2,6% í
vísitölu neysluverðs
Mikilvægt er að átta sig á því að

mjólkurvörur eru mjög lítill hluti
af vísitölu neysluverðs og hefur
sá hluti farið lækkandi yfir tíma.
Á síðastliðnu ári var hlutdeild
mjólkurvara í vísitölunni aðeins
2,7% (sjá heimasíðu Hagstofu
Íslands). Frá og með 1. apríl sl. var
hlutdeild þeirra svo lækkuð í 2,6%.
Af þessari ástæðu er afar langsótt
svo ekki sé nú meira sagt að reyna
að útskýra vaxandi verðbólgu með
hækkun í verði mjólkurvara. Hefði
til að mynda verð á mjólkurvörum
alls ekki hækkað 1. apríl hefði
ársverðbólgan numið 4,5% en
ekki 4,6%. Sumir gengu svo langt
að tiltaka sérstaklega hækkun á
smjöri sem verðbólguvald. Hið
rétta er að smjör vegur 19/10.000 í
vísitölu neysluverðs (sjá heimasíðu
Hagstofu Íslands). Hækkun á smjöri
nú útskýrir því vel innan við 0,02%
af hækkun vísitölunnar.
Kjaraskerðing
mjólkurframleiðenda er orðin
Sú hækkun á verði mjólkurvara sem
verðlagsnefnd búvara ákvað 1. apríl
sl. er sú fyrsta síðan 1. júní 2020. Í
millitíðinni hafa bændur orðið fyrir
verulegri kjaraskerðingu vegna
hækkana á verði þeirra aðfanga sem
þeir þurfa að nota í búrekstrinum.
Öfugt við flestar aðrar stéttir hafa
kjör bænda því versnað á tímabilinu
en ekki batnað. Sú hækkun á
mjólkurverði sem varð 1. apríl miðar
að því að færa kjör bænda aftur að
kjörum viðmiðunarstéttanna. Tapið
vegna kostnaðarhækkananna í
millitíðinni verða þeir hins vegar
að bera bótalaust.
Vonandi tekst okkur að kveða
verðbólgudrauginn niður en það eru
skaðlegar grillur að kenna verðlagi
á mjólkurafurðum um hann.
Erna Bjarnadóttir,
hagfræðingur og verkefnastjóri
hjá MS

Hvaða lán eru „rétt lán“ fyrir heimilin?
Fyrir utan alvarleg áföll og veik
indi, er fátt sem skekur heimilin
jafn mikið og fjárhagslegt óöryggi
en því miður er þjóðfélagið okkar
þannig upp byggt að fjárhagslegt
óöryggi er viðvarandi ástand
hjá mjög stórum hluta heimila á
Íslandi.
Það eru fáir sem komast hjá því að
taka húsnæðislán til að koma sér þaki
yfir höfuðið og það er þar sem ballið
byrjar fyrir alvöru því íslensk heimili
hafa allt of lengi búið við einhver
verstu lánakjör í okkar heimshluta.
Jú, það er rétt að vextir eru í sögulegu lágmarki á Íslandi um þessar
mundir og því auðveldara en yfirleitt
áður að taka hagstæðustu lánin, sem
eru óverðtryggð lán sem eru ALLTAF
betri kostur en verðtryggð lán.
En þessi „hagstæðu óverðtryggðu
lán“ eru engu að síður á breytilegum
vöxtum og yfir vofir alltaf sú ógn að
þeir muni hækka og greiðslubyrði
verða óviðráðanleg, því það er staðreynd að lánastofnanir eru fljótar að
taka en lengi að skila.
Ef Seðlabankinn hækkar vexti
skilar það sér hratt inn í lánasamninga, en ef vaxtaviðmið Seðlabankans
lækka er annað upp á teningnum og
þá tekur allt mikið lengri tíma.
Það er t.d. staðreynd að vaxta
lækkanir Seðlabankans hafa ekki
skilað sér nema að litlu leyti til
heimilanna. Núverandi vextir eru
þannig um 230% hærri en þeir
gætu verið sé tekið mið af stýri
vaxtalækkunum undanfarinna
tveggja ára.
Þetta eru engar smá upphæðir fyrir
hvert heimili.

Ásthildur Lóa Þórsdóttir.

En svo um leið og ljóst var að stýrivextir Seðlabankans myndu hækka
aðeins fór fjármálaráðherra að hafa
áhyggjur af því að heimilin sem væru
með óverðtryggð lán myndu ekki ráða
við greiðslubyrðina sem kæmi í kjölfar
vaxtahækkana.
Við hjá Hagsmunasamtökum
heimilanna sendum þá frá okkur
yfirlýsingu, þar sem við bentum á
alla þá lækkun sem heimilin ættu enn
þá inni hjá bönkunum, en fátt varð um
svör. Hræðsluáróðurinn gegn óverðtryggðum lánum hélt áfram.
Það má færa rök fyrir því að
hræðsluáróðurinn eigi rætur í sérhags
munagæslu því verðtryggð lán heim
ilanna eru ein helsta mjólkurkú fjár
málafyrirtækjanna. Verðtryggingin
er gullgæs sem verpir vel.
Það fór því um menn þegar heimilin tóku að flýja verðtrygginguna í
stórum stíl.
Hagsmunir fjármálaráðherra og
vina hans hjá hagsmunasamtökum

fjármálafyrirtækja (SFF) fara engan
veginn saman við hagsmuni heimilanna.
Verðtryggð lán eru verstu lán sem
heimilin geta tekið. Þau eru e.k. „hunangsgildra“ þar sem bráðin er tæld
inn með lægri afborgunum en áður
en langt um líður fara þær að hækka
og hægt en örugglega lokast gildran
og bráðin er föst.
Óverðtryggð lán eru ALLTAF
betri en verðtryggð en engu að síður
varasöm vegna þess að þá hafa fjármálafyrirtækin sína tryggingu í breytilegum vöxtum sem þau hafa á stundum hækkað með ólögmætum hætti án
þess að nánar sé farið í þá sögu hér.
Það er sorgleg staðreynd að í raun
eiga neytendur ekki kost á „réttum
lánum“ á Íslandi og að ekkert er að
marka ráðleggingar fjármálaráðherra
eða annarra spekinga sem haga seglum eftir vindi sérhagsmuna.
Á síðasta ári ráðlagði fjármálaráðherra, sá sem stjórnar ríkisfjármálunum, fólki að taka óverðtryggð lán, en
nú virðist hann vara fólk við þeim.
Hvenær eigum við að trúa honum?
Nú eða þá?
Hvernig væri að taka upp al
mennilega efnahagsstjórn hérna
sem byggir ekki á því að féfletta og
blóðmjólka heimili landsins?
Almenningur er ekki fóður fyrir
bankana!
Fólkið fyrst og svo allt hitt.
Ásthildur Lóa Þórsdóttir
Formaður Hagsmunasamtaka
heimilanna og frambjóðandi
Flokks fólksins
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Blekkjandi upprunamerkingar – „íslenskar“ vörur?
Við á Íslandi búum/lifum við þann
munað að geta keypt heilnæmar
og heilt yfir frábærar innlendar
landbúnaðarafurðir. Íslenskt kjöt,
grænmæti og íslenskar mjólkurafurðir eru í hæsta gæðaflokki.
Einnig geta neytendur, enn sem
komið er, verið áhyggjulausir um
sjúkdóma og sýklalyfjaónæmi
þegar þeir kaupa innlendar landbúnaðarafurðir. Í þessu felast
mikil gæði og talsvert öryggi. Við
eigum að vera stolt af þessu og
stuðla að óbreyttu ástandi í þessum efnum.
Neytandinn blekktur?
Því miður er staðan sú í dag að
uppruni ýmissa landbúnaðarvara,
t.d. kjötvara og mjólkurvara, fer
huldu höfði. Misvísandi merkingar
á umbúðum og í auglýsingum (t.d.
íslenski fáninn) eiga í samspili
með óskýrum eða földum upprunamerkingum, sem leiðir til þess að

Þórarinn Ingi Pétursson.

neytendur verða að geta í eyðurnar.
Þá kaupir neytandi vöru sem hann
taldi vera íslenska í góðri trú. Það
kemur í raun á óvart hversu margar
„íslenskar“ vörur eiga uppruna sinn

erlendis. Reynsla margra neytenda
er sú að þeir upplifa sig blekkta til
að kaupa innfluttar matvörur, sem
vissulega er „framleiðanda“ til hagræðingar. Á sama tíma er heil starfsstétt hér á landi að framleiða hágæðaafurðir en missir þó af lestinni
sem ætti að vera eyrnamerkt þeim.
Sú sláandi staðreynd að neytendur kaupi margoft innfluttar vörur
treystandi því að um íslenska afurð
sé að ræða er óviðunandi. Einnig er
það ekki í samræmi við samþykkta
aðgerðaráætlun um matvælaöryggi,
en í 13. punkti áætlunarinnar kemur
fram að „ráðist verði í átak um betri
merkingar matvæla.“ Sá punktur var
settur þar inn með það markmið að
tryggja rétt neytenda til upplýsinga
um uppruna, framleiðsluhætti, lyfjanotkun og umhverfisáhrif matvæla.
Núverandi staða á íslenskum markaði endurspeglar ekki það markmið,
og því er mikilvægt að grípa til
aðgerða í samræmi við þær skuldbindingar sem við höfum sett okkur.

Hert regluverk um
upprunamerkingar

Fyrsta skref stjórnvalda ætti að vera
að herða regluverk um upprunamerkingar á matvörum. Lög og
reglur skulu sæta breytingum þess
efnis að upplýsingar til neytenda séu
ekki misvísandi. Neytandinn á að
geta gripið vöru í innkaupaferðinni
og séð strax hvaðan hún kemur án
þess að þurfa að leggjast í rannsóknarvinnu og fylla í eyðurnar.
Enginn vafi á að leika á því hvort að
uppruni vörunnar sé Ísland, Spánn,
Nýja-Sjáland eða Danmörk. Þetta
á við allar vörur sama hvort sem
þær eru eldaðar, hráar, frystar o.fl.
Í sömu breytingum ætti að gera það
óheimilt að merkja vörur sem „íslenskar“ þegar afurð er minni háttar
unnin á Íslandi, t.d. að íslenskt vatn
sé notað í lágmarksvinnslu hennar
eða að afurðin er krydduð í íslenskri
verksmiðju.
Með þessu veitum við neytend-

um raunverulegt val sem byggir á
traustri upplýsingagjöf. Þeir sem
vilja kaupa innflutta matvöru gera
það, en þeir sem eru ákveðnir í að
kaupa íslenska matvöru skulu ekki
eiga erfitt með að finna slíka vöru.
Þeir sem vilja kaupa íslenskt eiga
að vita það fyrir vissu að þeir séu
að kaupa íslenskt. Þeir eiga að geta
trúað upplýsingum og merkingum
eins og nýju neti.
Framsóknarflokkurinn hefur
riðið á vaðið til varnar innlends
landbúnaðar og heilnæmis íslenskrar framleiðslu. Þeirri baráttu er
hvergi lokið. Hér er um að ræða
einn lið þess að tryggja trausta miðl
un upplýsinga til neytenda og halda
íslenskum landbúnaðarafurðum
heilnæmum og í hæsta gæðaflokki.
Höfundur er varaþingmaður
Framsóknarflokksins í Norðaustur
kjördæmi og frambjóðandi til
Alþingis fyrir sama flokk.
Þórarinnn Ingi Pétursson

Á FAGLEGUM NÓTUM

Er hægt að ná meiri uppskeru með áburðargjöf?
Með aukinni áherslu á meiri gæði
og uppskeru í gróffóðurframleiðslu má auðveldlega halda
að meiri áburðarnotkun leiði til
betri uppskeru á túnum. Það eru
hins vegar nokkur grundvallaratriði sem þurfa að vera í lagi til
þess að aukinn ávinningur náist
með meiri áburðarnotkun. Rétt
sýrustig (pH gildi) í jarðvegi er
eitt af þeim.
Kölkun er flöskuháls
í norskri túnræktun
Í Noregi er alltof mikið af túnum
sem eru með of lágt sýrustig. Að
sleppa kölkun á vorin getur dregið
dilk á eftir sér. Sumir telja það mikilvægara að drífa sáninguna af en
að kalka þau flög sem búið er að
plægja. Bið eftir verktökum er getur
einnig reynst vera tímasóun þegar
flestir eru að stressa sig á að klára
vorverkin.
Hætta er á því að land sem ekki
er plægt oft sé kalkað of lítið og
of sjaldan.
Gisin tún og mikið illgresi
Við of lágt (eða of hátt) sýrustig
munu mikilvægustu tegundirnar í
túninu ekki þrífast. Kölkun á súrum
jarðvegi hefur jákvæð áhrif á samsetningu grastegunda í túnum/beitarhólfum. Illgresi eins og njóli þrífst
verr en sáðgresi eins og hávingull,
vallarfoxgras og smári dafna betur.
Með því að betrumbæta vaxtarskilyrðin fyrir sáðgresið er jafnframt
komið í veg fyrir kjörskilyrði fyrir
illgresi. Flestum grastegundum
hentar sýrustig niður undir 5,8 pH
en belgjurtir (smári og refasmári)
kjósa frekar 6 pH eða hærra.
Rýgresi þrífst t.d. best við sýrustig
á bilinu 6,3-6,8 pH.
Ráðgjafarmiðstöð norska landbúnaðarins (NLR) fær á hverju vori
margar fyrirspurnir um ástæðuna
fyrir því af hverju túnin verða
gisnari og bæði smári og vallarfoxgras virðast vera horfin úr þeim.
Það eru margar ástæður fyrir því
að tún verða fátækari af sáðgresi
en þær plöntur sem við viljum hafa
í túninu fá gott samkeppnisforskot
ef sýrustig þess er á réttu róli. Góð
vaxtarskilyrði skapa öflugri plöntur.
Rétt sýrustig er grundvallaratriði fyrir góðri nýtingu áburðar
Því er gjarnan haldið fram að
aukin áburðargjöf auki uppskeruna. Þar sem uppskera er léleg og

Tafla 2. Sýrustig

(pH) og nýting á áburðarefnum

Sýrustig (pH)
Nýting í %
í jarðvegi
Köfnunarefni
Fosfór
pH 4,5
30%
23%
pH 5,0
53%
34%
pH 5,5
77%
48%
pH 6,0
89%
52%
pH 7,0
100%
100%
Tafla frá Buskap nr. 2/2018. Heimild: Miljøkalk AS

sýrustig lágt er það í raun peningasóun að auka áburðargjöf. Í töflu
nr. 2 má sjá getu plantna til að nýta
sér áburðargjöf m.v. mismunandi
sýrustig. Einnig er rétt að hafa í
huga að þegar sýrustigið nálgast
7 pH verður framboð annarra
mikilvægra næringarefna lélegra,
sérstaklega sinks og mangans. Þar
af leiðandi er líka mikilvægt að
forðast of mikla kölkun.
Kölkun og lífríkið
í jarðveginum
Önnur áhrif sem lágt sýrustig hefur
er að virkni sveppa og baktería í
jarðveginum minnkar. Umbreyting
lífrænna efna hægist og samspil
milli lífríkis í jarðveginum og
plantna veikist. Lífsskilyrði örvera í jarðvegi eru hagstæðust við
svipað sýrustig og hjá plöntum,
eða á bilinu 6-6,5 pH. Sé það lægra
minnkar niðurbrot lífrænna efna
og hægir þar með á ferlinu sem

Kalíum
33%
52%
77%
100%
100%

Áburðartap
75%
54%
33%
20%
0%

leysir úr læðingi næringarefni fyrir
plönturnar.
„Nærbuxnaátakið“
(Underbuksekampen) sem NLR
stóð fyrir árið 2020 hafði þann
tilgang að beina athyglinni að
jarðveginum og lífríkinu í honum.
Ef einhver veltir því fyrir sér af
hverju bómullarnærbuxurnar á
sinni jörð brjótast ekki jafn hratt
niður og hjá nágrannanum þá er
rétt að láta skoða sýrustigið í jarðveginum.
Mismunandi jarðvegsgerðir –
mismunandi kröfur
Flestir telja að sé sýrustig jarðvegarins milli 5,5 pH og 6,0 pH
sé það passlegt fyrir graslendi en
það á ekki við um steinefnaríkan
jarðveg.
Mismunandi jarðvegsgerðir hafa mismunandi skilyrði til
vaxtar og það á einnig við um
sýrustig plantna. Í mýrarjarðvegi

þurfa plönturnar lægra sýrustig
vegna minni möguleika hjá þeim
að bindast áli en þessu er öfugt
farið í leirkenndum jarðvegi og
jarðvegi með háu innihaldi af lífrænum efnum, þar er þörfin hærri.
Val á aðferðum við kölkun

Kalkþörfin byggist á sýrustigi í
jarðvegi og efnainnihaldi hans.
Flestir kalka þegar tún eru endurnýjuð og er það besti valkosturinn. Sé sýrustigið mjög lágt og
þörfin fyrir kalk mjög mikil er
best að blanda því við jarðveginn við jarðvinnsluna. Mögulega
í tveimur umferðum til að ná fram
sem bestum áhrifum.
Yfirborðskölkun er valkostur til
að viðhalda sýrustigi í túnum eða
fyrir tún sem sjaldan eru plægð.
Sé yfirborðskölkun valin er ekki
ráðlagt að bera meira en 3,5-4 tonn
grófkalk/dólómítkalk eða 2,5 - 3
tonn fínmalað kalk á hektara í
hvert sinn og það ættu að líða
2-3 ár á milli yfirborðskölkunar.
Nauðsynlegt er að vera vakandi
fyrir því að þegar þessi aðferð
kölkunar er notuð að ekki séu leifar af kalki í grasinu þegar kemur
að uppskeru. Kalkmengun í grasi
getur haft neikvæð áhrif á verkun
(gerjun) uppskerunnar.
Kölkun að vetrarlagi er annar
valkostur. Þá er jarðvegurinn frosinn og mögulega með snjóþekju.
Þrýstingurinn á jarðveginum er
þ.a.l. minni og þar með er hættan

af því að spora túnin nánast út úr
myndinni. Þetta á sérstaklega við
um mýrlendi. Þessi aðferð hentar
best á flatlendi, ekki er mælt með
vetrarkölkun á svæðum í miklum
halla. Við þetta má bæta að það
er óhagstætt að kalka þar sem ís
liggur yfir. Það eykur hættuna á
kalkið skolist burt, sérstaklega í
halla. Einnig er rétt að hafa í huga
að akstur um gróið land í frosti,
án snjóþekju, eykur hættu á að
plönturnar skemmist í hjólfarinu
og af því hljótist tjón.
Ekki er alls staðar jafn auðvelt
að kalka að vetrarlagi. Ef hitastigið
fer undir -10 gráður geta eiginleikar kalksins breyst og orðið að
vandamáli þegar borið er á. Það
getur frosið fast í áburðardreifaranum og á auðveldara með að
klumpast.
Norsk Landbruksrådgivning
NRL er samsvarandi Ráðgjafar
miðstöð landbúnaðarins hér
á Íslandi. Þessi grein birtist
13.04.2021 á heimasíðu þeirra,
www.nrl.no, og er textinn eftir
Ragnhild Borchsenius. Við höfum
þýtt greinina og birtist hún hér.
Hér er hlekkur á upprunalegu
greinina: https://www.nlr.no/
fagartikler/grovfor/gjodsel-ogkalk/default/kan-man-gjodsle-segtil-hoge-grasavlinger
Búvörudeild SS
Þýðandi: Halla Eiríksdóttir
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LANDSSAMBAND KÚABÆNDA

Þróun viðskipta með greiðslumark mjólkur

Nú hafa verið haldnir fjórir
markaðir með greiðslumark
mjólkur frá því tilboðsmarkaðir
tóku við af innlausn ríkisins í
ársbyrjun 2020. Við endurskoðun
samnings um starfsskilyrði í
nautgriparækt árið 2019 var
ákveðið að heimilt væri að setja
hámarksverð á markað og á
fyrsta markaði var ákveðið að
hámarskverðið skyldi verða
tvöfalt afurðaverð, þá 185 krónur.
Í kjölfarið náðist ekki
samkomulag um að halda því
fyrirkomulagi þrátt fyrir kröfu LK
og BÍ um það. Voru uppi skiptar
skoðanir um hvort hámarksverð
skyldi yfir höfuð vera á viðskiptum
en niðurstaða þeirra viðræðna var
sú að hámarksverð skyldi vera við
lýði út árið 2023, eða fram að næstu
endurskoðun samningsins, og yrði
það þrefalt afurðastöðvaverð. Taka
skal fram að hér er um hámarksverð
að ræða en ekki fast verð og er það
í höndum hvers framleiðanda að
meta hvað tilboð viðkomandi hljóðar
upp á, en búið er að tryggja að verð
verði þó aldrei hærra en sem nemur
þreföldu afurðastöðvaverði.
Verðþróun greiðslumarks
Verð á greiðslumarki þegar
tilboðsmarkaður var tekinn upp árið
2010 og út árið 2013 var ansi hátt, eða
milli 369-381 krónur á lítra á núvirði,
en var þó nokkuð lægra en tíðkaðist
fyrir tíma tilboðsmarkaðarins. Þá
hafði verðið verið um 400 krónur
eða 541 króna á núvirði. Ef litið
er til jafnvægisverðs á markaði 1.
nóvember 2013, þegar hvað hæst lét,
þá nam jafnvægisverðið um fjórföldu
afurðastöðvaverði þess tíma. En þá
var hins vegar greitt fullt verð fyrir
umframmjólk og því má segja að þörf
bænda fyrir kvóta hafi verið með allt
öðrum hætti en nú er.
Eftirspurn eftir greiðslumarki
dróst svo saman upp úr áramótum
2013/2014 og verðið lækkaði, en
skýringu þess má rekja til að þá
fékkst sama verð fyrir umframmjólk
og mjólk sem framleidd var innan
greiðslumarks. Það er sannanlega
ekki staðan í dag og því eftirspurn
eftir greiðslumarki meiri. Sett

Margrét Gísladóttir.

hámarksverð á síðasta markaði
var um 20% lægra á núvirði en
jafnvægisverð þegar hæst lét eftir
að tilboðsmarkaður var tekinn upp.
Eftirspurn eftir greiðslumarki
rokið upp
Sé litið til þess hvernig viðskipti með
greiðslumark hafa þróast undanfarið
má sjá að þau eru komin ágætlega
af stað aftur, þó svo eftirspurn
undanfarinna ára hafi verið langt
umfram framboðið. Í byrjun árs 2018,
ári eftir að innlausn ríkisins tók við
af fyrri kvótamörkuðum, byrjuðum
við að sjá mun hærri eftirspurnartölur
en áður höfðu sést. Fram að þeim
tíma hafði eftirspurnin að meðaltali
verið um 1,3 milljón lítra á hverjum
markaði en rauk þá upp í rúmlega
9 milljón lítra. Í kjölfarið komu 3
markaðir með afar óeðlilega mikla
eftirspurn en á þeim tíma var ekkert
hámark á því hvað bændur gætu
óskað eftir miklu greiðslumarki
og fengu þeir úthlutað hlutfall af
umbeðnu magni. Í byrjun árs 2019
var ákveðið að setja hámark á hvað
hver og einn framleiðandi gæti óskað
eftir miklu greiðslumarki á hverjum
markaði fyrir sig, eða 50.000 lítrum,
og fór þá eftirspurnin aftur niður í
um 9,5 milljón lítra. Síðan þá hefur
eftirspurnin verið á bilinu 8,79,8 milljón lítrar. Ljóst er á fjölda

Verðþróun á tilboðsmarkaði með greiðslumark mjólkur 2010 - 2021
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Verð kr/ltr.
kauptilboða hverju sinni að langflest
tilboðin hljóða upp á það hámark.
Meðalframboð 598 þúsund lítrar
Sé litið til framboðshliðarinnar þá

Viðskipti með greiðslumark mjólkur 2010-2021
Markaður/innlausn
01.12.2010
01.04.2011
01.11.2011
01.04.2012
01.11.2012
01.04.2013
01.11.2013
01.04.2014
01.09.2014
01.11.2014
01.04.2015
01.09.2015
01.11.2015
01.04.2016
01.09.2016
01.11.2016
01.03.2017
01.05.2017
01.09.2017
01.11.2017
01.03.2018
01.05.2018
01.09.2018
01.11.2018
01.03.2019
01.05.2019
01.11.2019
01.04.2020
01.09.2020
01.11.2020
06.04.2021

Eftirspurn ltr.
876.277
1.601.620
1.031.748
1.522.805
1.480.279
2.624.697
1.067.714
71.784
16.666
112.404
610.000
950.000
193.000
1.485.000
2.452.800
3.580.580
2.386.000
1.253.000
990.000
1.824.310
9.178.367
33.302.367
14.849.711
2.152.844.999
9.471.498
8.702.000
0
9.836.190
9.762.556
9.218.000
9.157.000

Framboð ltr.

Viðskipti ltr.

Verð kr/ltr.

927.871
408.060
901.799
488.756
1.105.739
711.781
1.034.438
1.891.961
235.990
189.917
342.933
367.368
1.306.169
804.676
1.877.244
5.941.905
1.061.298
322.973
497.974
488.286
607.189
1.044.193
179.965
175.850
60.140
22.300
0
586.046
845.349
1.948.334
663.754

138.555
229.072
657999
488.756
1.095.739
711.781
874.438
35.000
12.219
48.654
167.933
367.368
170.109
724.676
1.624.411
2.706.508
1.061.298
322.973
497.974
488.286
607.189
1.044.193
179.965
175.850
60.140
22.300
0
585.981
845.349
1.948.299
663.590

280
285
290
300
305
320
320
260
180
140
150
200
175
210
240
205
138
138
138
138
122
122
122
122
100
100
100
185
294
294
294

Núvirði
kr/ltr. (mars 21)
374
373
369
369
371
381
376
302
208
163
172
227
199
237
268
229
155
155
155
155
134
134
134
134
106
106
106
190
295
294
294

Núvirði (mars21)

hefur hún verið mjög rokkandi frá
upphafi tilboðsmarkaða í árslok 2010.
Meðalframboð á greiðslumarki hverju
sinni, hvort sem er tilboðsmarkaður
eða innlausn, er um 598 þúsund
lítrar. Mesta framboðið var á síðasta
kvótamarkaði ársins 2016 áður en
innlausn ríkisins tók gildi en þá voru
boðnir til sölu 5,9 milljón lítrar og
náðu viðskipti til 2,7 milljón lítra á
þeim markaði. Minnsta framboðið
var á lokamarkaði ársins 2019, þegar
ljóst var að kvótamarkaðir myndu
aftur taka við af innlausn ríkisins, en
þá var ekkert greiðslumark boðið til
sölu og því enginn markaður.
Nóvembermarkaðurinn sá
næststærsti frá upphafi
Frá því að tilboðsmarkaður með
greiðslumark tók aftur við af innlausninni hefur framboðið verið um
og yfir meðaltali. Einungis á fyrsta
markaðnum, í apríl 2020, var framboð undir meðaltali eða 586 þúsund
lítrar. Þá var nóvembermarkaðurinn 2020 sá næststærsti frá upphafi
en þá voru boðnir til sölu tæpar 2
milljónir lítra og viðskipti náðu til
sama magns.
Heildargreiðslumark
aukist um 20% á 10 árum
Magntölur á kvótamarkaði segja þó
ekki alla söguna því líta verður til
þróunar heildargreiðslumarks samhliða. Frá árinu 2011 hefur heildargreiðslumark aukist um rúm 20%,
eða úr 116 milljón lítrum í 145
milljón lítra. Hefur heildargreiðslumark haldist óbreytt frá árinu 2018
eftir að hafa hækkað hratt þar á
undan sökum gríðarlegrar aukningar
á ferðamannastraumi til landsins
sem og breyttum neysluvenjum og
aukinnar eftirspurnar eftir fituríkum
mjólkurvörum. Með hliðsjón af
þróun heildargreiðslumarks er

því ljóst að mun lægra hlutfall er
að skipta um eigendur en áður þó
magnið sé um og yfir meðaltali frá
desember 2010.
Framleiðsluvilji mikill
Frá upphafi hafa verið miklar umræður meðal kúabænda hver sé
réttasta leiðin að fara þegar kemur
að viðskiptum með greiðslumark
mjólkur sem og hvort framleiðslustýring eigi yfir höfuð að vera í
greininni í formi kvótakerfis. Í ársbyrjun 2019 var atkvæðagreiðsla
meðal mjólkurframleiðenda um
framtíð kvótakerfisins. Þátttakan
var 88,35% og vildu tæplega 90%
halda kvótakerfinu en rúm 10%
sögðust vilja afnema það. Með
endurskoðuninni árið 2019 var
kvótakerfið fest í sessi og í samræmi við aðalfundarályktanir LK
eiga viðskiptin sér nú stað í gegnum
miðlægan tilboðsmarkað, en þó með
hámarksverði.
Mikil uppbygging hefur verið í
greininni undanfarin ár og margir
bændur hafa stækkað fjósin sín og
tæknivætt, sem er vel. Þó eru margir
í þeirri stöðu að geta ekki bestað
nýtingu fjárfestinga sinna þar sem
kvótaeign nær einungis yfir hluta
framleiðslunnar og eru þetta þeir
aðilar sem hvað sárlegast þurfa á
kvóta að halda, þá sérstaklega þar
sem afurðastöðvaverð fyrir umframmjólk er einungis tæplega 20% af
verði fyrir greiðslumarksmjólk.
Og framboð greiðslumarks til sölu
á sama tíma hefur ekki dugað til.
Ljóst er á þessu að framleiðsluvilji
greinarinnar er mikill. Fáir eru að
hætta í greininni en margir vilja auka
framleiðsluna. Hvort sem menn líta
jákvætt eða neikvætt á þessa stöðu
þá er staðreyndin sú að til að bæta
við sig greiðslumarki þarf annað
hvort að auka heildargreiðslumark
hvers árs eða að treysta á að aðrir séu
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Hagtölur um búfjáreign
þurfa að vera nákvæmari

að hætta framleiðslu. Fyrri kosturinn
er hér ávallt vænlegri.

Heildargreiðslumark 2011-2021

150

Stækkun kökunnar

Á forsíðu Bændablaðsins þann
29. apríl sl. og einnig á bls.
20-21 birtist frétt um búfjáreign
landsmanna og þróun hennar
síðustu ár, áratugi og jafnvel aldir,
allt frá árinu 1703. Umfjöllunin
og þá einkum samanburður
talna frá ýmsum tímum vakti
ýmsar spurningar. Að okkar
dómi eru sumar ályktanirnar
varhugaverðar í ljósi vankanta
á þeim gögnum sem byggt er
á. Hagtölur verði hvorki betri
né réttari þótt þær komi nú
frá Mælaborði landbúnaðarins
frekar en úr forðagæsluskýrslum
Búnaðarfélags Íslands um fjölda
ára og Bændasamtaka Íslands
um skeið.

145

Líkt og áður segir hefur
heildargreiðslumark haldist óbreytt
frá árinu 2018 og hækkaði einungis
um 1 milljón lítra milli 2017 og 2018.
Það verður þó að líta jákvætt á það að
þrátt fyrir fækkun ferðamanna milli
áranna 2018 og 2019 og svo Covid
faraldursins sem hófst hérlendis í
mars 2020 – og við förum vonandi að
sjá fyrir endann á – hefur sala haldið
sér nokkuð vel og ekki talin þörf á
að lækka heildargreiðslumarkið.
Það gefur okkur vonir um að þegar
ferðamannastraumurinn tekur aftur
við sér munum við sjá aukningu
á eftirspurn eftir mjólkurvörum
að nýju og þar með hækkun á
heildargreiðslumarki. Einnig þarf
að huga að nýsköpun sem og nýjum
tækifærum til útflutnings.
Þar er hægt að nefna að í Mjólkur
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Opinberar skýrslur og
ályktanir um breytingar milli
ára eru gallaðar
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póstinum í desember sl. kom fram
að gerður hefur verið samningur við
tvær verslunarkeðjur í Danmörku um
að kaupa skyr beint frá Íslandi sem
og að unnið hefur verið markvisst
að því að koma skyri frá Íslandi á
markað í Þýskalandi og stefnt á að
sala þar í landi hefjist fljótlega. Þá

2016

2017

2018

2019

2020

2021

standa einnig vonir til þess að hægt
verði að nota íslenskt mjólkurduft
til framleiðslu á skyri í Bretlandi í
framtíðinni. Tækifærin eru því víða
og þau ber að grípa.
Margrét Gísladóttir,
framkvæmdastjóri LK

&
Tímaritið Súlur árið 2021 komið út
SAGA

MENNING

Nú í lok aprílmánaðar kom út
hefti ársins af Súlum, sem er
norðlenskt tímarit, gefið út af
Sögufélagi Eyfirðinga á Akureyri.
Þetta er 60. hefti Súlna, og er
nú sem oftar 160 blaðsíður að
lengd. Í ritinu er að jafnaði
birt ýmislegt efni, m.a. viðtöl
og greinar sem einkum tengjast
Eyjafjarðarsvæðinu. Ritið var að
þessu sinni prentað hjá fyrirtækinu Prentmet-Oddi.
Fremst í þessu hefti er viðtal
sem Kristín Aðalsteinsdóttir
tók við Margréti Kristinsdóttur,
hússtjórnarkennara á Akureyri,
um lífshlaup hennar, en hún hefur
frá mörgu að segja. Margrét ólst
upp á Reykjavíkursvæðinu en
fluttist til Akureyrar 1971 og tók
við ábyrgðarstörfum, skólastjórn
og kennslu. Hér giftist hún Gunnari
Sólnes lögfræðingi sem er látinn.
Forsíðumynd heftisins sýnir hús
þeirra.
Kaup og sala Oddeyrar
Lengsta grein heftisins er eftir
Kjartan Ragnars lögfræðing, sem
ræðir um kaup og sölu Oddeyrar á
árunum 1926-27. Hann fer rækilega
yfir þau miklu viðskipti sem þarna
áttu sér stað og gerir athugasemdir
við ýmislegt sem áður hefur verið
ritað um málið.

Hvar auglýsir þú?

36,2% fólks á
landsbyggðinni
les Bændablaðið
Lestur Bændablaðsins
Lestur Bændablaðsins
á landsbyggðinni

Lestur Bændablaðsins
á höfuðborgarsvæðinu

Lestur landsmanna á
Bændablaðinu

36,2%

17,8%

24,3%

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

Heimild: Prentmiðlakönnun Gallup. Könnunartími okt. - des. 2020.
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Erna Bjarnadóttir.

Eins og réttilega kemur fram í um
fjöllun blaðsins hafa hross verið
vantalin frá árinu 2010 þegar
hætt var þeirri eftirfylgni sem
einkenndi störf forðagæslumanna
sem störfuðu á vegum sveitarfé
laganna í landinu. Það skipulag
reyndist halda einkar vel utan um
búfjárhald í landinu. Eftirfylgni
var þá á höndum Bændasamtaka
Íslands, um árabil einkum á
höndum Ólafs R. Dýrmundssonar
en báðir greinarhöfundar störfuðu
þar að þessum málaflokki. Eitt af
því sem beitt var við slíka eftir
fylgni var að athuga hvort skýr
slur bærust frá öllum sem haldið
höfðu búfé næstliðið ár eða þá
eftir atvikum að fullvissa sig um
að engar skepnur væru lengur
haldnar á vegum viðkomandi.
Engu líkara er en að uppgjöf sé
komin á að halda réttar skýrslur
um fjölda lifandi hrossa, þrátt
fyrir einstaklingsmerkingakerfi
sem haldið er utan um í skýrslu
haldskerfinu Worldfeng.
Tölur um fjölda alifugla
skýrast af breytingum á
skráningu

Forsíðumynd nýjasta heftis af Súlum sýnir hús Margrétar Kristinsdóttur og
Gunnars Sólnes við Aðalstræti á Akureyri, en ítarlegt viðtal er við Margréti
í heftinu.

Þorsteinn E. Arnórsson birtir
yfirlit yfir leikrit og leikþætti,
einkum gamanverk, sem flutt
voru á vegum Starfsmannafélags
verksmiðja SÍS á Akureyri aðallega
á árunum 1940-47 og 1982-87.
Sum leikritin voru flutt oft og fyrir
almenning, jafnvel utan Akureyrar.

Rannsaka þarf betur
breytingar á fjölda sauðfjár
Varðandi fjölda sauðfjár þá koma
tölur nú um verulega fækkun sauð
fjár eða um nálega 15.000 talsins,
nokkuð á óvart. Erfitt er að gera
sér grein fyrir í hverju fækkunin
liggur, þ.e. hvað aðilar og hvar á
landinu fé hefur fækkað. Stórum
hjörðum var fargað haustið 2020

Ágrip af sögu skátastarfs
á Akureyri
Einnig er hér ágrip af sögu skáta
starfs á Akureyri í heila öld, sem
Tryggvi Marinósson ritar, en þetta
starf hefur verið fjölbreytt og um
fangsmikið.
Í heftinu er líka stuttur þáttur eftir
Benedikt Sæmundsson um bruna
sem varð í Árskógarskóla 1947. Þá á
Jón Hjaltason dulræna frásögn sem
nefnist Myndin af Jóhönnu.
Björn Teitsson hefur ritstýrt níu
síðustu árgöngum Súlna að þess
um meðtöldum, en lætur nú af
starfi ritstjóra. Við því starfi tekur
Jón Hjaltason, netfang: jonhjalta@
simnet.is. Í ritnefnd eru auk Jóns og
Björns þær Ása Marinósdóttir og
Kristín Aðalsteinsdóttir. Þetta fólk

Gjalda verður varhug við túlk
unum blaðsins á tölum um fjölda
alifugla. Í upphafi þess tímabils
sem er til umfjöllunar, eða árið
1981 þegar alifuglar eru taldir
416.799, voru allir fuglar taldir
með. Hér er þá átt við varphænsni,
foreldrafugla í kjúklingafram
leiðslu og svo kjúklinga í eldi.
Síðar var farið að telja aðeins
fyrstu tvo hópana. Það að fjalla
um þetta sem fækkun í stofninum
er vitaskuld fjarri sanni. Þessu til
staðfestingar er gleggst að bera sig
saman við tölur um framleiðslu
alifuglakjöts og eggja.

Björn Teitsson.

tekur við efni til birtingar, og eru
sérlega vel þegnir minningaþættir
eða stuttar frásagnir.
Sími Sögufélagsins/símsvari er
462 4024. Áskriftarverð þessa heft
is Súlna er óbreytt, kr. 4500. Við
áskriftarbeiðnum tekur Guðmundur
P. Steindórsson, netfang: gudps@
simnet.is. Ritið fæst einnig í lausa
sölu í Pennanum á Akureyri. Þetta
kemur fram í tilkynningu.  /MÞÞ

Ólafur R. Dýrmundsson.

í aðgerðum til útrýmingar riðu
en sá niðurskurður skýrir engan
vegin alla fækkunina. Því er
spurningin hvernig þessi fækkun
passar saman við upplýsingar um
slátrun síðasta haust. Samkvæmt
yfirliti sem atvinnuvega- og ný
sköpunarráðuneytið sendi út þann
30. janúar sl. var 5,5% samdráttur
í framleiðslu kjöts af fullorðnu
árið 2020 miðað við árið 2019.
Þetta kemur engan veginn heim
og saman við verulega fækkun
sauðfjár þótt vitað sé að sauðfé
sem fargað er vegna aðgerða gegn
riðu, sé eytt og því ekki hluti af
framleiðslutölum.
Bæta þarf skráningu
á búfjáreign
Höfundar þessa greinarkorns vilja
ítreka mikilvægi skipulagðrar
söfnunar hagtalna um landbúnað,
þar á meðal um búfjáreign. Slíkar
tölur eru mikilvægar t.d. til að
gera framleiðsluspár, áætlanir
um afkomu landbúnaðarins og svo
framvegis. Það er engum hagur í
birtingu rangra talna og umfjöllun
um þær getur verið villandi. Þetta
biðjum við Bændablaðið að hafa í
huga. Það sem mestu máli skiptir
þó eru alvarlegir vankantar á
opinberri söfnun upplýsinga um
búfjáreign landsmanna undanfar
inn áratug. Eigi þessar hagtölur
að vera trúverðugar og nýtilegar
verður að skrá búfjártölurnar ár
hvert með markvissari og ná
kvæmari hætti en nú er gert.
Erna Bjarnadóttir,
kvika04@gmail.com
Ólafur R. Dýrmundsson,
oldyrm@gmail.com
Höfundar eru fyrrverandi
starfsmenn Bændasamtaka
Íslands

Lely Center Ísland HAUGHRÆRUR

Reykjavík: Krókháls 5f – Sími 414 0000 – www.LCI.is
Akureyri: Óðinsnes 2 – Sími 464 8600
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Hafsport bauð í skemmtilega
bátaprófun
Hafsport bauð í skemmtilega
bátaprófun
bátaprófun

Hjörtur L. Jónsson
liklegur@internet.is

Það er ekki oft sem mér er boðið
að prófa eitthvað nýtt farartæki,
en þegar það gerist segi ég yfirleitt
já strax. Ég var eiginlega búinn að
segja já áður en Þorvaldur náði að
klára boðið um að prófa hraðbát
frá Hafsport, þetta var eitthvað
spennandi fyrir mig með alla mína
tækjadellu.
Léttur bátur og
auðvelt að sjósetja

Við hittumst seinnipart dags við
höfnina í Kópavogi, en Þorvaldur
kom með bátinn á kerru. Nafnið
á bátnum er Kontra 450 cc og var
útbúinn 50 hestafla tvígengisvél
sem nær að skila bátnum á allt að
27 hnúta hraða ( sem er um 50 km
hraði á klukkustund).
Þorvaldur sá alfarið um sjó
setninguna sem virtist vera mjög
auðveld og létt þrátt fyrir að báturinn
væri um 460 kg með mótornum,
eftir að slakað var á tóginu sem hélt
bátnum föstum á kerrunni rann hann
á rúllunum auðveldlega í sjóinn.
Áður en við fórum frá landi
færði Þorvaldur mér þurrbúning
(öryggisfatnað/flotbúning sem er
finnskur goritex-galli og kostar
259.000). Þorvaldur þurfti að hjálpa
mér að klæða mig í búninginn sem
ég fór í yfir fötin sem ég var í, en
þegar maður er búinn að læra á
„gallann“ er lítið mál að klæða sig
í hann án hjálpar.

Myndir / HLJ

Mér leiddist ekki í skipstjórahlutverkinu. 

Öruggur, sterkur með mikið flot
Kontra bátarnir eru með tvöfalda
skel (ef gat kemur á ytra byrðið þá
flýtur hann á innra byrðinu) og þó
að báturinn fyllist af sjó eða vatni þá
flýtur hann samt því að í plastefninu
er svo mikið flot. Í bátnum sem
ég prófaði voru geymslukassar í
hliðunum sem hægt er að nota til
að sitja á.
Veðrið var frekar gott, en aðeins
undiralda, í svona sjólagi vilja litlir
bátar velta mikið, en það virtist
sama hvernig maður beitti bátnum
í ölduna hann hreyfðist nánast ekki
neitt.
Við fórum í hringi á mikilli
ferð og bjuggum til skarpar
öldur, en sama hvað reynt var á

Þessi bátur er með sex kassa sem eru bæði geymslur og sæti.

stöðugleikann, báturinn einfaldlega
haggaðist ekki. Þorvaldur sagði mér
að hann hafi verið í þessum báti með
5 félögum sínum við sportköfun og
báturinn bar þá vel alla sex ásamt
köfunarbúnaðinum (Myndi giska
á að það hafi verið nálægt 800 kg
farmur).

Skipstjórasætið var mjúkt og þægi
legt.

Svona útbúinn kostar
báturinn um 3,5 milljónir

Fyrir utan Hafsport eru margar stærðir til að skoða.

Þegar við vorum tveir í bátnum sá
ég að við fórum hraðast á tæplega
27 hnúta hraða, en þegar ég var einn
á bátnum prófaði ég ýmsan hraða,
og fannst mér báturinn fara best
með mig á hraða á milli 19 og 22
hnútar (35-40 km hraði).
Sætið sem er fyrir þann sem
stýrir bátnum er sérhannað til að
fjaðra og taka af högg í öldustappi.
Báturinn sem prófaður var er sá
stærsti af Kontra bátum og heitir 450
cc. Hann kostar án vélar 2.990.000,
báturinn sem var prófaður var með
50 hestafla tvígengisvél. Hentugasta
vélin í bátinn er 60 hestafla
fjórgengisvél. Ýmsa aukahluti er
hægt að fá í bátinn og þarf hver og
einn að raða eftir sínum hentugleika
s.s. sæti eða geymslukassa og fleira.
Margt forvitnilegt til á
lager hjá Hafsport

Auðvelt að sjósetja bátinn fyrir einn mann.

Áður en ég yfirgaf Hafsport sýndi
Þorvaldur mér það helsta sem til
er af bátum á lager og aukahlutum
tengdum bátasporti. Á útisvæði
verslunarinnar eru margir bátar,

Sæti í stað kassanna er líka í boði.

en sá sem prófaður var er þeirra
stærstur og mikið seldur til
björgunarsveita.
Þarna mátti sjá báta sem ætlaðir
eru fyrir ýmsar stærðir véla niður í
litla árabáta. Vinsælastur er Kontra
400 sem kostar nálægt 1.000.000 kr.
með kerru. en án vélar.
Inni í búðinni var mikið til,
utanborðsmótorar, köfunarvörur og
ýmis öryggisbúnaður fyrir bátasport
ásamt fleiru. Allavega fannst mér
nóg til sem hægt var að skoða.
Hægt er að fræðast betur um báta
frá Hafsport á vefsíðunni www.
hafsport.is.
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á gróðureldum
eldurinn stoppar á. Einnig sagði
hann mér að til væru kanadískar aðgerðaráætlanir í borgum og þorpum
sem eru við skóglendi að í áætluninni væri að ryðja með jarðýtum
ystu húsunum í bæjarfélögunum og
leðja yfir rústirnar til að bjarga og
verja þéttbýliskjarnann sem fyrir
innan er. Mér fannst lýsingarnar
margt forvitnilegar og skildi aðeins
betur áhuga hans á brunavörnum
og skógareldum eftir þetta spjall.
Veit aðeins til þess að til sé aðgerðaráætlun um skógar- og gróðureld
í Skorradal. Er ekki kominn tími á
að hugsa um hvað getur í versta falli
gerst í þínu nærumhverfi (lesandi
góður) og hvað væri hugsanlega
hægt að gera?

Búa til eldfrí varnarsvæði
Hans vinna er að gera aðgerðar
áætlun/áhættumat ef upp kemur
eldur í skógum og hvernig bregðast ætti við til að verja byggingar
og slökkva skógarelda. Samtalið
var frekar langt og teiknaði hann
margar skýringamyndir. Oftast var
lausnin að fórna trjám með jarðýtum
og koma svo á eftir með risa trukk
sem setti „drulluleðju“ í sárið eftir
jarðýturnar, en kærasta mannsins
vann einmitt á einum svoleiðis bíl.
Ekki ósvipaður bíll og við köllum
„búkollur“ með risatank fullan
af leðju (200 til 300 tonn stærstu
leðjubílarnir í Kanada) sem lekur á
jörðina og úr verður rofabelti sem

Hjörtur L. Jónsson
liklegur@internet.is
Eftirfarandi tilkynning barst
frá Ríkislögreglustjóra inn á
vefsíðu Almannadeildar Ríkis
lögreglustjóra fimmtudaginn
6. maí: Ríkislögreglustjóri, í
samráði við lögreglustjóra og
slökkviliðsstjóra á Vesturlandi,
höfuðb orgars væðinu, Suður
nesjum og Suðurlandi hafa ákveðið
að lýsa yfir óvissustigi almanna
varna vegna hættu á gróðureldum.
Svæðið sem um er að ræða nær
frá Eyjafjöllum að sunnanverðu
Snæfellsnesi. Þessi ákvörðun er
byggð á því að lítið hefur rignt á
þessu svæði undanfarið og veðurspá
næstu daga sýnir heldur ekki
neina úrkomu að ráði. Óvissustig
almannavarna þýðir að aukið eftirlit
er haft með atburðarás sem á síðari
stigum gæti leitt til þess að heilsu og
öryggi fólks, umhverfis eða byggðar
verði ógnað. Að lýsa yfir óvissustigi
er hluti af verkferlum í skipulagi
almannavarna til að tryggja formleg
samskipti og upplýsingagjöf á milli
viðbragðsaðila og almennings.
Almenningur er hvattur til að sýna
aðgát með opinn eld á þessum
svæðum og öðrum þar sem gróður
er þurr. Það þarf ekki mikinn neista
til þess að af verði stórt bál.
Vantar aðgerðaráætlun
vegna gróðurelda í flestum
sveitarfélögum
„Í samtali við Morgunblaðið 6.
maí sagði Bjarni K. Þorsteinsson,
slökkviliðsstjóri í Borgarbyggð,
að brýn nauðsyn væri á að bæta
búnað og þekkingu til að takast á
við gróðurelda í kjölfar gróðurelda

Erlendur leðjutrukkur, en sú kanadíska var á enn stærri leðjutrukk.

Verið að plægja stoppbelti á jarðýtu,
en stundum er þetta eina lausnin
til að stoppa útbreiðslu gróðurelda.

sem urðu í Heiðmörk þann 5. maí,“
sagði Bjarni.
Eðlilegt að hafa áhyggjur og
menn hugsi um hvað sé að og
hvað megi bæta eftir elda eins og
í Heiðmörk, erfitt aðgengi, ekkert
vatn í allra næsta nágrenni, ekki
neinir slóðar sem hægt var að komast
eftir til að vera nær eldinum og svo
bilaði gömul vatnsskjóða í þyrlu
Landhelgisgæslunnar eftir aðeins
17 flugferðir. Eftir stóra brunann
á Mýrum 2006 hefur nánast ekkert
verið gert til að bæta í búnað sem
þykir nauðsynlegur við að slökkva
eld í gróðri, en mestu munaði þar
um aðkomu bænda á traktorum með
haugsugur við að slökkva eldana á
Mýrum 2006. Margir hafa tjáð sig
um brunann í Heiðmörk og þar á
meðal er þyrluflugmaður sem sagði
að ef til væru nokkrar sambærilegar
„fötur“ og Landhelgisgæslan var
með og bilaði hefði það ekki tekið

nema 3-4 tíma að slökkva eldinn
með þyrlum. Þegar ég spurði hver
kostnaðurinn við svona „fötu“ væri
taldi hann það ekki vera nema á milli
2 og 3 milljónir. Mér varð á orði;
„oft hefur pening verið eytt í meiri
vitleysu en að henda 10 milljónum í
svona græjur.“
Fræðandi spjall við kanadískt par
um gróður og skógarelda

Varahlutir

Fyrir nokkrum árum keyrði ég
hringinn í kringum landið með
kanadísku pari sem bæði unnu hjá
slökkviliðum í Kanada. Ég hafði
tekið eftir því að hann stoppaði upp
úr þurru í þrígang í vegkantinum
og tók nokkrar myndir í röð af
sumarbústaðabyggðum í miklu
kjarrlendi. Það var á Einarsstöðum
á Héraði, upp í Vaðlaheiðina gegnt
Akureyri og yfir Stardal við Ísafjörð.
Eftir þriðja stoppið, sem var við
Ísafjörð, spurði ég hann út í þennan
áhuga hans á sumarhúsabyggðum
og myndatökunum. Hann sagði
mér að hann hefði óvart dottið inn í
vinnuna sína, en hann hafi á þessum
stöðum séð þétta húsabyggð í miklu
kjarrlendi. Hann spurði mig á móti
hvort engar reglur væru hversu
nálægt mætti byggja og hversu þétt
í kjarrlendi því það sem hann sá væri
bannað í Kanada. Ég gat ekki svarað
honum.
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LYST – BÆRINN OKKAR

Hjónin á Kópsvatni fluttu í
sveitina haustið 1989 að Jaðri og
voru ráðsfólk þar í 10 ár. Bjuggu
eftir það á Flúðum.
Vorið 2008 komu þau svo inn í
búskapinn hjá bræðrunum Bjarna
og Magnúsi.
Þau kaupa og taka formlega
við rekstrinum 1. janúar 2009
en flytja ekki fyrr en vorið 2010
þegar búið var að endurnýja gamla
íbúðarhúsið.
Býli: Kópsvatn 1 í Hrunamanna
hreppi.

Kópsvatn

Staðsett í sveit: Í uppsveitum
Árnessýslu, 5 kílómetrum fyrir
ofan Flúðir.
Ábúendur: Þór Bjarnar Guðnason
og Marta Esther Hjaltadóttir.
Fjölskyldustærð (og gæludýra):
Þór og Marta eiga þrjár dætur. Alda,
31 árs, búsett í Stokkhólmi ásamt
manni og 8 mánaða dóttur, Unnur,
29 ára, starfsmaður VISS á Flúðum
og Selfossi, búsett á Kópsvatni og
Kristlaug, 26 ára (ólofuð!), starfs
maður á Espiflöt í Biskupstungum,
búsett á Kópsvatni.
Stærð jarðar? Um 300 hektarar
og þar af 85 hektarar ræktaðir.
Gerð bús? Kúabú með 2x6 SAC
mjaltagryfju.
Fjöldi búfjár og tegundir? 40
mjólkurkýr og 6o geldneyti í upp
eldi. 11 hross til yndis og ánægjuauka.
Hvernig gengur hefðbundinn
vinnudagur fyrir sig á bænum?

Þór fer í mjaltir klukkan sjö meðan
Marta kemur Unni af stað í vinnu.
Gegningar og annað tilfallandi yfir
daginn fram að kvöldmjöltum.
Í venjulegu árferði væri Marta
að stússast í ýmsum félagsstörfum
og kórsöng.
S k e m m t i l e g u s t u / l e i ð i n l e gustu bústörfin? Öll bústörf eru
skemmtileg nema helst að keyra
heim rúllum.
Hvernig sjáið þið búskapinn fyrir
ykkur á jörðinni eftir fimm ár?
Vonandi aukin mjólkurframleiðsla
þar sem aðstaðan leyfir það.
Hvar teljið þið að helstu tækifærin séu í framleiðslu á íslenskum
búvörum? Tækifærin liggja víða,
sérstaklega ef tekst að halda umræðu
um íslenskan landbúnað á jákvæð
um og sanngjörnum nótum.

Hvað er alltaf til í ísskápnum? Það
er alltaf til mjólk, rjómi, smjör, skyr
og ostur.

Hver er vinsælasti maturinn á
heimilinu? Grjónagrautur og slátur
og gott nautakjöt.

Eftirminnilegasta atvikið við
bústörfin? Eftirminnilegustu
atvikin tengjast því þegar við
höfum tekið bætta aðstöðu í notkun
eins og geldneytaaðstöðu, mjalta
gryfju og stækkun fjóss.

MATARKRÓKURINN

Próteinríkt nautakjöts- og kjúklingabaunasalat
– með hnetu chimichurri-dressingu

Kryddið vel með salti og pipar og
þeytið til að blanda vel saman. Hitið
við meðalhita þar til dressingin
kraumar og slökkvið síðan á hitanum.

Bjarni Gunnar Kristinsson
matreiðslumeistari

Skerið steikur
Sneiðið steikurnar þunnt.
Blandið saman klettasalati,
kjúklingabaunum, steik, tómati,
möndlum, sólblómafræjum og
chimichurri-dressingu í stórri skál.
Skiptið salatinu niður í skálar til að
bera fram.
Ef það á að vera meiri orka er sniðugt
að saxa harðsoðin egg og strá yfir
salatið.

Lykillinn að vel heppnuðum
nautakjötsrétti er eldun á háum
hita fyrst, svo að lækka hitann,
kjötið eldist inn að kjarna og
verður mjúkt og bragðgott. Á
stundarfjórðungi má undirbúa og
elda þennan fallega, smekklega og
góða nautakjötsrétt.
Og hægt að bæta við meira
grænmeti og salati og gera hann enn
hollari.

Próteinríkt nautakjöts- og
kjúklingabaunasalat
Hráefni
›

70 g klettasalat

›

5 g góð kryddblanda

›

20 g sólblómafræ

›

20 g möndlur

›

400 g kjúklingabaunir

›

1 tómatur

›

1 vorlaukur

›

2 nautakjötssteikur að eigin vali

Það sem þú þarft aukalega:
›

1 msk. ólífuolía

›

2 msk. jómfrúarolía

›

2 msk. rautt eða hvítvínsedik

sneiða steikina gegn vöðvanum.
Eldið steikur
Hitið 1 msk. ólífuolíu á meðalstórri
pönnu við háan hita (sjá ábendingu um
eldun). Kryddið steikurnar með salti
og pipar. Lækkið hitann í meðalháan
og eldið steikurnar í 3-4 mínútur
á hvorri hlið fyrir miðlungseldað,
eða þar til þær eru eldaðar. Takið af
pönnunni og hvílið í fjórar mínútur.
Undirbúið hráefni
Á meðan, sneiðið vorlauk þunnt.
Saxið tómatinn gróft. Skolið og sigtið
vökvann af kjúklingabaunum (oftast
auðveldast að kaupa niðursoðnar).
Ristaðar möndlur
Setjið möndlurnar og sólblómafræin
á pönnu við meðalhita.

Sætar kartöflubollur fyrir
hamborgara eða samlokur
›

200 g sætar kartöflur marðar – um það
bil 3/4 bolli

›

180 ml (3/4 bolli) mjólk (eða 100 g
súrdeig og 100 g mjólk)

›

5 g (1 tsk.) þurrger

›

15 g (2 1/2 msk) púðursykur

›

50 gr (3 1/2 msk.) ósaltað smjör brætt
og við stofuhita

›

1 egg

›

500 g (3 1/3 bolli) próteinríkt hveiti

›

8 g (1 1/2 tsk.) borðsalt

Eggjagljái
›

1 egg

›

15 ml (1 msk.) mjólk

Aðferð

Ristið þar til þetta er orðið fallega
brúnt, í 3-4 mínútur. Takið það af
pönnunni.

›

Fræ eða korn til að toppa bollurnar
(– eftir smekk)

Það er mikilvægt að hafa pönnuna
mjög heita áður en nautakjötinu er
bætt út í, annars getur það soðnað á
pönnunni og orðið seigt. Til að tryggja
meyrt nautakjöt er einnig mikilvægt að

Búið til chimichurri-dressingu
Setjið vorlauk, 2½ tsk. krydd að eigin
vali eins og chili, papriku og laukduft,
2 msk. auka jómfrúarolíu og 2 msk.
edik á pönnuna.

Sjóðið sætu kartöflurnar og maukið
þar til þær eru mjög sléttar. Þetta er
hægt að gera í örbylgjuofni, ofni eða
með því að sjóða. Látið þetta kólna
þar til það nær stofuhita.

Setjið mjólkina í skál eða könnu og
hitið hana aðeins í örbylgjuofni (sjá
skýringu 1). Þeytið púðursykurinn
þar til hann er uppleystur og bætið
síðan geri við. Setjið til hliðar í 5 til
10 mínútur eða þar til gerið byrjar að
virkjast og þú sérð froðu / loftbólur á
yfirborðinu.
Þeytið brædda smjörið (við stofuhita),
eggið og maukuðu sætu kartöfluna
og setjið allt í skálina í hrærivél með
deigkróknum.
Bætið við hveiti og borðsalti og byrjið
að hnoða deigið á miðlungs lágum
hraða. Hættið að hnoða og skafið
brúnir skálarinnar ef þörf krefur.
Hnoðið í um það bil 3 mínútur, aukið
síðan hraðann í meðalháan og haldið
áfram að hnoða í 5 til 7 mínútur.
Setjið deigið á borð sem búið er að
strá vel með hveiti – eða á smurðu
yfirborði – og takið það saman í stóra
kúlu (það verður samt ögn klístrað,
það er eðlilegt). Flytjið í hreina skál
sem hefur verið smurð létt, hyljið með
viskastykki og látið hefast í um það
bil eina til eina og hálfa klukkustund
– eða þar til deigið hefur tvöfaldast
að stærð.
Kýlið loftið úr deiginu og færið það
síðan yfir borð með hveiti á. Skiptið
deiginu í 12 jafnar kúlur (eða meira
eða minna ef þið viljið smærri eða
stærri bollur). Notið vog til að vigta
deigið og fá nákvæmlega sömu stærð
fyrir hverja bollu.
Fletjið deigkúluna varlega út með
fingrunum fyrir hverja bollu, teygið
hana út og brjótið síðan hvora hliðina
að miðju bollunnar til að skapa spennu
í deiginu. Snúið kúlunni við og veltið
henni varlega undir lófann – með því
að beita smávægilegum þrýstingi
á yfirborðið – til að fá fullkomlega
kringlótta bollu.
Setjið bollurnar á bökunarplötu og
hafið nægilegt pláss á milli hverrar

bollu til að þær geti hefast og stækkað
aftur. Leyfið þeim að hvíla í annað
sinn í 30 til 45 mínútur, eða þar til
bollurnar hafa risið aftur.
Hitið ofninn á 180 gráður.
Eggjagljái (valfrjálst)
Undirbúið eggjagljáann rétt áður en
þið bakið bollurnar með því að þeyta
saman egginu og mjólkinni. Penslið
gljáann yfir hverja bollu og stráið svo
fræjum (ef þið viljið) á toppinn yfir
bollurnar.
Bakið í um það bil 25 mínútur, eða
þar til bollurnar eru bústnar og gylltar.
Látið kólna alveg í bakkanum áður en
sætu kartöflubollurnar eru færðar til.
Gott er að pensla með brúnuðu smjöri
þegar þær koma heitar úr ofninum
fyrir fullkomin gljáa.
ATH Sæt kartaflan verður léttari eftir
bakstur svo það er mikilvægt að byrja
á sætri kartöflu sem er þyngri / stærri
en mælt er með í kartöflumús.
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HANNYRÐAHORNIÐ

Ullarvikuhúfa

VIÐ ÆTLUM AÐ HALDA ULLARVIKU

Ullarvika á Suðurlandi verður að veruleika 3.-9. október 2021.
Fylgist með dagskrá og framvindu á ullarvikan.is

ÞINGBORG ULLARVINNSLA

Nokkrir uppskriftahönnuðir hafa
sammælst um að senda uppskriftir
í Bændablaðið sem mæla með
íslensku garni í uppskriftirnar.
Hér kemur sú fyrsta úr smiðju
Margrétar Jónsdóttur.
Efni:
50-60 gr Þingborgarlopi eða hulduband frá Uppspuna
í aðallit
15-20 gr Þingborgarlopi eða hulduband frá Uppspuna
í mynstur
40 eða 50 cm langir hringprjónar nr 4 og 5
Sokkaprjónar nr 5
Prjónafesta:
22 umf og 15 l = 10 x 10 cm
Gætið að prjónafestu og notið minni eða stærri prjóna
ef þarf. Eins ef notað er annað band eða lopi en hér
er mælt með.
Húfan
Fitjið upp á hringprjón nr 4 80-90 lykkjur í aðallit og
prjónið stroff 8 umferðir, sjá teikningu.
(Ef þétt er prjónað þarf að bæta 10 lykkjum við
stærðina þegar prjónað er úr huldubandi)
Hægt er að hafa stroffið breiðara ef vill og hafa húfuna
þannig dýpri eða bretta upp á. Þegar stroffi lýkur er
skipt yfir á hringprjón nr 5.
Prjónið áfram eftir teikningunni. Skiftið yfir á sokkaprjónana þegar hringprjónninn verður of langur í
úrtökunni. Þegar 16 lykkjur eru eftir á prjóninum er
slitið frá og spottinn hafður 30-40 cm langur. Notið
nál til að þræða í gegnum lykkjurnar, fyrst í gegnum
lykkjurnar í aðallit og hinar geymdar á prjónum á
meðan og þræðið svo í gegnum þær líka og dragið
prjóninn úr, gangið vel frá öllum endum að innanverðu.
Þvoið húfuna í höndunum í mildu sápuvatni, kreistið
vatnið vel úr og leggið til þerris.
Notið hugmyndaflugið til að skreyta húfuna í toppinn.

Bændablaðið

ÓDÝR
Margskipt gleraugu
gleraugu

umgjörð og gler

Gleraugu með glampa og rispuvörn

39.900 kr.
Verð 39.900
kr

Sérsmíðum samdægurs í
styrk +/- 6,0
með frá
cyl. tilEssilor
2,0
Margskipt
gler

Hús Blindrafélagsins
Sími • 552-2002
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2

1

2

6
1
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Þung

Tók á móti tveimur lömbum

7

5
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3

FÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐ
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2
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9
1
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8

4

1
5
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6

2

7
1

Margskipt gler frá Essilor

(afgreiðslutími
+/-tvær
tvær vikur)
(afgreiðslutími
+/vikur)

Hamrahlíð 17

Miðlungs

9

Margskipt gleraugu

19.900 kr.

Létt

5

Smáauglýsingar 56-30-300

9
4

Aldur: Verð 10 ára, 9. júní nk.
Stjörnumerki: Tvíburi.
Búseta: Freyjugata 42 á Sauðárkróki.

Hvað finnst þér skemmtilegast í
skólanum? Stærðfræði og útiíþróttir.

8
3

Nafn: Dagrún Dröfn Gunnarsdóttir.

Skóli: Árskóli.

1
6

Dagrún Dröfn býr á Króknum
ásamt foreldrum sínum, Gunnari
og Klöru, og systur sinni, Glódísi,
11 ára. Dagrún er mjög fjörug og
skemmtileg stelpa sem hefur alltaf
nóg að gera.
Henni finnst geggjað að fara
á Gaukstaði á Skaga og Bólu í
Blönduhlíð og brasa heilan helling
þar. Enda fer sauðburðurinn hjá Fríðu
frænku á Gauk að byrja. Hún tók á
móti tveimur lömbum í fyrra og ætlar
að taka á móti fleirum í ár. Í Bólu
vilja þær byggja kofa í sumar, taka
endalausa rúnta á krossaranum og
fara að vaða og veiða.

2

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

Hvert er uppáhaldsdýrið þitt?
Hestur.
Uppáhaldsmatur: Svínakjötsneiðar
með kartöflusalati.
Uppáhaldshljómsveit: Tiësto.

Uppáhaldskvikmynd: Matilda.
Fyrsta minning þín? Þegar vinkona
mín fékk blóðnasir þegar við vorum
4 ára í leikskóla.
Æfir þú íþróttir eða spilarðu á
hljóðfæri? Já, æfi fótbolta og körfubolta.
Hvað ætlar þú að verða þegar þú
verður stór? Hárgreiðslukona eða
vinna á Lemon.
Hvað er það klikkaðasta sem þú
hefur gert? Prjóna með pabba á
sleðanum hans.
Hvað gerðir þú skemmtilegt um
páskana? Við spiluðum, fórum á
sleða, út að renna, í heita pottinn og
elduðum góðan mat.
Næst » Ég skora á Ísak Hrafn að
svara næst.
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SAMFÉLAGSRÝNI

Vindorkuver á Íslandi – nei takk
Vindorka er auðlind í eigu allra
Íslendinga. Af þeirri ástæðu á
nýtingin að vera með samræmdum
hætti alls staðar á landinu. Ef
það verður stefna stjórnvalda
að hér megi reisa vindorkuver
að þá verður að fjalla um þau öll
í rammaáætlun. Því er fráleitt
að einstaklingar, fyrirtæki eða
ein
s taka sveitarstjórnir geti
tekið sér rétt til að nýta þessa
náttúruauðlind og með því að
valda íbúum og náttúrunni skaða
og óþægindum. Vindorkuver
munu skaða ferðaþjónustu og
útivist og lækka verð á fasteignum
í þeim sveitarfélögum þar sem
vindorkuver kunna að rísa og
jafnvel utan þeirra.
Það er engu líkara en runnið hafi
æði á fyrirtæki og rafmagnsriddara
sem vilja reisa vindorkuver víða
um land. Á fjórða tug aðila hafa
leitað til Orkustofnunar og óskað
eftir heimild til að reisa vindorkuver.
Svo virðist sem fjárfestar og aðrir
vilji festa sér hagstætt stæði í landinu
þrátt fyrir að undirbúningur margra
þeirra virðist vera afar skammt kom
inn. En á hinn bóginn eru mörg vind
orkuver fullhönnuð og fimm þeirra
hafa hlotið afgreiðslu í drögum að
tillögu um 4. áfanga rammaáætlunar.
Tvö voru sett í biðflokk en þrjú í nýt
ingarflokk. Það vekur einnig furðu
hversu langt undirbúningur er kom
inn í uppbyggingu nokkurra vind
orkuvera án þess að nokkur kynning
hafi átt sér stað til sveitarstjórna og
íbúa hlutaðeigandi byggða.

Sveinn Runólfsson.

Kort af sýnileika vindorkuvers á Alviðru í Borgarfirði. Höfundur korta er David Christopher Ostman sem hann vann
fyrir 4. áfanga rammaáætlunar.

Erlend fyrirtæki koma á
íslenskan raforkumarkað
Meirihluti fyrirhugaðra vind
orkuvera virðist vera í eigu
erlendra fyrirtækja með hérlenda
samverkamenn – rafmagnsvíkinga.
Stórfellt erlent eignarhald á
raforkuframleiðslu hér á landi hlýtur
að vera stjórnvöldum og þjóðinni
allri umhugsunarefni. Lætur nærri
að ef öll þessi vindorkuver verða að
veruleika væri uppsett afl mun meira
en öll raforkuframleiðslan landsins
um þessar mundir. Hvað á að gera
við alla þessa orku og hverjir ætla
að kaupa hana?

Sýnileiki vindorkugarðs í Garpsdal.

Svipuð hæð og á þremur
Hallgrímskirkjuturnum!
Rannsóknir sýna að ferðamenn sækja
Ísland heim fyrst og fremst vegna
upplifunar af lítt spilltri náttúru og
víðerni. Verði farið út á þá braut
að byggja hér vindorkuver skaðast
verðmæt ímynd landsins verulega.
Ímynd sem verður verðmætari fyrir
þjóðarbúið þegar fram líða stundir.
Vindorkuverum fjölgar ört í allri
Evrópu og víða um heim, þar sem
verulegur skortur er á orku sem
framleidd er með umhverfisvænni
hætti. Við erum svo lánsöm að þurfa
ekki á þessari lausn að halda hér á
landi. Í vaxandi mæli eru vindorkuver
erlendis staðsett á grunnsævi við
strandríki vegna andstöðu íbúa sem
verða fyrir barðinu á vindorkuverum
á landi. Vindmyllur eru alltaf
mjög áberandi í landslagi og geta
aldrei annað en haft mjög mikil
sjónræn áhrif. Erlendis er talið að
vindorkuverin, svipuð þeim sem nú
eru fyrirhuguð hér á landi, sjáist í

Vindmyllur nútímans eru engin
smásmíði. Hæð svona mannvirkja
samsvarar því að þremur Hallgrímskirkjuturnum sé staflað hverjum ofan
á annan.

að minnsta kosti 40 km fjarlægð og
jafnvel í allt að 50 km. Vindmyllur
nútímans eru engin smásmíði. Hæð
svona mannvirkja samsvarar því að
þremur Hallgrímskirkjuturnum sé
staflað hverjum ofan á annan.
Heilsuspillandi áhrif á íbúa

Bænda

27.
maí.
27
maí

Vindorkuver hafa margvísleg áhrif,
ekki bara á náttúruna og ásýnd lands,
heldur einnig á heilsu fólks, samfé
lög og atvinnugreinar sérstaklega
ferðaþjónustu og útivist. Í allri þeirri
hvatningu til nýtingar á vindorku
sem kemur fram m.a. á Alþingi, virð
ist hvergi vera minnst á þá hættu sem
fólki, sem býr í nálægð vindorkuvera
stafar af lágtíðnihljóði, taktföstu
hljóði, skuggavarpi og ljósflökti frá

Vindmyllugarður í Roger Crofts í Skotlandi.

þeim. Lítið hefur farið fyrir þeirri
staðreynd að vindmyllur drepa fugla
í miklum mæli. Bændablaðið greindi
t.d. frá því fyrr á árinu að vindmyllur
hafi drepið á annað hundrað haferni
í Noregi síðan 2006.
Staðsetning vindmylla og vind
orkuvera í byggð hefur mikil og
víðtæk búsetuáhrif. Hætt er við að
fólk muni síður setjast að á þeim
svæðum þar sem sveitarstjórn
ir kunna að heimila uppsetningu
vindorkuvera og þeir sem fyrir eru
munu frekar flýja þá staði ef þeir
mögulega geta. Víti til varnaðar
er uppsetning tveggja vindmylla
fyrir nokkrum árum við byggðina
í Þykkvabæ. Þessar vindmyllur eru
þó mun lægri en vindmyllurnar sem
rætt hefur verið um að reisa hér á
landi.
Þrátt fyrir að vindmyllurnar í
Þykkvabænum hafi verið óstarf
hæfar síðustu misserin hafa þær

ekki verið fjarlægðar og eru öllum
til ama. Samkvæmt erlendum rann
sóknum þá leikur enginn vafi á því
að þær hefðu haft heilsuspillandi
áhrif á íbúa þeirra húsa sem næst
þeim eru, ef þær hefðu haldið orku
vinnslu áfram. Íbúar Þykkvabæjar
gleðjast þó yfir að gnýrinn frá þeim
angrar þá ekki lengur.
Móta þarf stefnu um nýtingu
vindorku á Íslandi
Nýlega lagði umhverfis- og auð
lindaráðherra fram á Alþingi tillögu
til þingsályktunar um endurskoðaða
landsskipulagsstefnu 2015–2026.
Þar er ekki annað að sjá en sveitarfé
lögin eigi að hafa algjört frumkvæði
og ákvörðunarvald um leyfi fyrir
vindorkuverum, hvert á sínu svæði
og taki þá mið af leiðbeiningum
Skipulagsstofnunar og væntanlega
öðrum þáttum.

Í tillögu Skipulagsstofnunar að
viðauka við Landsskipulagsstefnu
2015-2026 til umhverfis- og auð
lindaráðherra, febrúar 2021, segir
m.a.: „Nýting vindorku er nýtt við
fangsefni í skipulagi og umhverfis
mati hér á landi sem fylgja nýjar
áskoranir, ekki síst varðandi áhrif
á landslag. Stefna um slíka nýtingu
er mikilvæg fyrir ákvarðanatöku
sveitarfélaga og hafa sveitarfélög
ítrekað kallað eftir skýrri stefnu og
leiðsögn um þetta efni.“ – Enn frem
ur segir þar:
„Tilefni þykir til að mæla fyrir um
gerð leiðbeininga, þar sem áherslur
landsskipulagsstefnu verði nánar
útskýrðar og þannig stuðlað enn
frekar að vandaðri og samræmdri
vinnu við greiningu umhverfisáhrifa
vindorkuvera og stefnumótun um
vindorkuver í skipulagsáætlunum.“
Það vantar því ekki aðeins
heildarsýn fyrir landið allt heldur
einnig yfir hvar vindorkuver eiga
alls ekki að vera með tilliti til
áhrifa á landslag. Enn fremur vantar
sárlega leiðsögn og „tæki“ fyrir
sveitarstjórnir til að taka vandaðar og
samræmdar ákvarðanir um nýtingu
vindorku. Á meðan framangreint
liggur ekki fyrir eiga sveitarstjórnir
aðeins þann kost að hafna öllum
hugmyndum um vindorkuver eða
fresta ákvörðunum. Annað er ekki
góð stjórnsýsla og almenningur
á að veita sveitarstjórnum aðhald
hvað það varðar. Sveitarstjórn
Hörgársveitar hefur nú riðið á
vaðið og samþykkt að hafna öllum
hugmyndum um vindorkuver
í sveitarfélaginu, til hamingju,
sveitarstjórnarfólk. Til skýringar er
rétt að geta þess að Vindheimavirkjun
var sett í nýtingarflokk í 4. áfanga
rammaáætlunar, en nú alfarið hafnað
í sveitarstjórn.
Vindorkuver eiga ekki
heima á Íslandi
Vegna hagsmuna ferðaþjónustunnar,
útivistarfólks og allra náttúruunnenda
er mjög mikilvægt að forðast að
vindorkuver verði einkennandi
landslagsfyrirbæri á Íslandi. Til
þess að varðveita sérstöðu íslensks
landslags er ljóst að það fyrirfinnst
enginn staður hér á landi þar sem
vindorkuver geta verið í sátt við
náttúruna og okkur sjálf. Alþingi
ætti að taka þá ákvörðun að
vindorkuver verði ekki reist hér á
landi. Slík ákvörðun kemur í veg
fyrir óafturkræf umhverfisslys.
Sveinn Runólfsson,
er fyrrverandi landgræðslustjóri.
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Smáauglýsingar
Sími: 563 0300 | Netfang: augl@bondi.is | Veffang: www.bbl.is
Hægt er að skrá auglýsingar og greiða með auðveldum hætti á bbl.is
Verð: Textaauglýsing kr. 2.500 m. vsk (innan við 140 slög) og kr. 5.900 texti + mynd.
Skilafrestur: Fyrir kl. 16.00 á þriðjudegi fyrir útgáfu.

Sauðfjárbændur!
Athugið!

SAUÐBURÐARGRINDUR

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI

SÍMI 568 6411 · RAFVORUR@RAFVORUR.IS

Cyltech tjakkalausnir
er framsækið þjónustu
verkstæði sem býður upp
á sérhæfða þjónustu er
tengist viðgerðum og nýsmíði
á glussa og lofttjökkum.

Varahlutir óskast í Ford 550/555
traktorsgröfu. Stýrismaskínu (servo)
vantar bráðnauðsynlega sem allra
fyrst en aðrir partar gætu komið sér
vel í sveitinni, t.d. rúður til varnar í
norðanátt. Kemur til greina að kaupa
gamla vél í heilu lagi. Uppl. í síma
663-4898, Villi.

Frekari upplýsingar á
Cyltech.is eða 895-2920

HLIÐGRINDUR
Brettagafflar með Euro-festingum.
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
Háþrýstidælur fyrir verktaka og
iðnaðarmenn. Margar stærðir með
bensín eða dísil. 500 Bar, flæði 21 L/
mín. 700 Bar, flæði 15 L/mín. Vatnshitarar fyrir háþrýstidælur. Vandaður
búnaður frá Comet - www.cometspa.com. Hákonarson ehf. hak@hak.
is - sími 892-4163.

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

HEYGRIND
1500mm L x 1000mm D x 1500mm H

Gröfuarmar á ámoksturstæki. Gröfudýpt, 1,5 m eða 2,0 m. Færsla til beggja
hliða. Allar festingar í boði. Vandaður
búnaður frá Póllandi. Hákonarson ehf.
Sími 892-4163 - hak@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

Backhoe fyrir dráttarvélar og hjólaskóflur. Margar stærðir. Gröfudýpt:
1,3 - 4,2 metrar. Margar stærðir
af skóflum og öðrum aukabúnaði.
Hákonarson ehf. Sími 892-4163,
hak@hak.is, www.hak.is

Rafhitarar

Ryðfríir
neysluvatnshitarar
með 12 ára ábyrgð

Við erum sérfræðingar í öllu sem
viðkemur rafhitun.

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

Margar stærðir í boði.
Á ﬂottu verði!
Með og án nets.

Verð kr. 48.603 m/vsk.

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

í skip, hús og sumarhús

Hitöld (element), hitastillar,
hitastýringar og flest annað
til rafhitunar

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 8924163. Netfang: hak@hak.is

Reiðskóli óskar eftir þægum hestum
til kaups, allur aldur og allt ganglag
kemur til greina. Uppl. í síma 8654347, Sigurður.

Mikið magn varahluta
til á lager.
Bjóðum einnig upp á
almenna renni og stálsmíði.

Rafstöðvar með orginal Honda-vélum og Yanmar-dísil á lager. Stöðvarnar eru frá Elcos Srl. á Ítalíu, www.
elcos.net. Eigum einnig hljóðlátar
stöðvar fyrir ferðavagna. Við bjóðum upp á allar gerðir af rafstöðvum.
Mjög hagstætt verð. Hákonarson
ehf., www.hak.is, sími 892-4163,
netfang: hak@hak.is

Lengdir:
1.830mm - Verð kr. 10.503 m/vsk
1.525mm - Verð kr. 9.703 m/vsk

Sjálfsogandi dælur frá Japan (Koshin). 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

RÚLLUGJAFAHRINGUR
Fyrir sauðfé

Ummál: 1600mm - Hæð: 915mm

Verð kr. 39.113 m/vsk.

HEYGRIND
Lengd 1400mm

Verð kr. 13.101 m/vsk.
Lengd 1800mm

Verð kr. 15.600 m/vsk.

Allt fyrir sauðburðinn!
Er ástin handan við hornið? Finndu
félagsskap fyrir framtíðina á deit.is 30 daga áskrift kostar aðeins 999 kr.
Skráðu þig á deit.is

Glussaknúnar vatnsdælur fyrir tankbíla og vinnuvélar. Sjálfsogandi dælur í mörgum stærðum sem dæla allt
að 120 tonnum á klst. Einnig dælur með miklum þrýstingi, allt að 10
bar. Hákonarson ehf, sími 892-4163,
hak@hak.is, www.hak.is

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

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

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

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 slöngur 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.

Til sölu Dodge Ram 3500, árgerð
2018. Ekinn 47.000 km. Er á 35
tommu dekkjum. Codaður hjá Aðalbóni. Er með camper-festingar.
Óslitinn bíll. Uppl. í síma 690-6216.

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

ALLAR STÆRÐIR AF
AJ RAFSTÖÐVUM
Stöðvar í gám

Mercedes Benz Actros, 2544 LS, árg.
2012, ekinn. 355.000 km. Glussa
kerfi fyrir sideloader og sturtu. 6x2
loftpúðafjöðrun, lyftanlegur búkki
með beygju. Uppl. í síma 897-5358.

Vélavit ehf. er nú umboðsaðili fyrir HATZ díselvélar á Íslandi. Sala,
varahlutir og viðgerðarþjónusta hjá
okkur í Skeiðarási 3, Garðabæ. Uppl.
í síma 527-2600.

Hringlaga pottur með öflugu loft- og
vatnsnuddi. Tilvalinn fyrir ferðaþjónustuaðila. Verð: 1.582.000 kr. með
vsk. Á. Óskarsson ehf. Uppl. í síma
566-6600.

Hjólkoppar til sölu, mikið úrval. Útsala 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.

Lambheldu hliðgrindurnar. Þessar
hliðgrindur hafa slegið í gegn um
land allt. Lambheldar, léttar og auðveldar 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 8991776. Aurasel - Meira fyrir aurinn.

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 uppl. í símum 899-1776
og 669-1336.

Til sölu hitablásarar, álbitar og Liberkrani. Tilboð óskast. Uppl. í síma
892-2221.

Er með Zero Turn Z242f sláttuvél
með collector double bagger 42"
(Husqvarna) til sölu. Vélin er árgerð
2020 og notuð í 50 tíma. Frábær vél
í alla staði, lipur og nett. Ath. þarf
ekki vinnuvélaréttindi á þessa vél.
Ásett verð er 850.000 þús. með
virðisaukaskatti. Endilega bjallið ef
áhugi er fyrir hendi í síma 848-0082,
Ragnar.
Til sölu glæsilegt olíumálverk af
blessaðri sauðkindinni eftir listakonuna Önnu Gunnlaugsdóttur. Stærð
100 x 100 cm. Verkið er merkt og
frá árinu 2004. Verðmat hjá Gallerý
Fold á bilinu 400-450 þúsund krónur.
Tilboð skoðuð með opnum huga.
Uppl. í síma 780-7444.
Nýuppgerð kerra, burðarmikil og
sterk. Nýjar legur í hásingunni.
Hægt að opna hana að framan. L:
2,27. Br.1,42. Dýpt: 60 cm. Á sama
stað er ónotuð Tikksuðuvél. Skaut
og suðuvír fylgja með. Uppl. í síma
662-1798.

Er með nokkrar gamlar hvalatennur
í mismunandi stærðum til sölu. Uppl.
í síma 861-0060.

Nýtt 34m² hús, klárt til flutnings.
70 mm bjálki með tvöfaldri nót.
Eitt svefnherbergi, salerni og stórt
alrými. Raflagnir klárar og gólfefni
komið. Teikningar fylgja með.
Uppl. í síma 892-1882. Tilboð kr.
6.500.000.-.

Gose fjórhjól 2017, ekið 1290 km.
Uppl. í síma 894-4928.
Volvo EW160B hjólagrafa, árg.
2006, 5.350 vst. Oilquick rótortilt.
Verð 5.500.000 kr. + vsk. Uppl. í
síma 897-5358.

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

Inni og úti LED-lýsingar í úrvali. Hjá
okkur færð þú LED-ljós fyrir: Heimilið
- pallinn - bílskúrinn - vélageymsluna
- verkstæðið - hesthúsið - gripahúsin
eða önnur rými og svæði þar sem
gott er að hafa lýsingu. Frábær verð.
LedTec, Ármúli 1, Reykjavík. www.
ledtec.is ledtec@ledtec.is. Uppl. í
síma 869-3088.

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

Lely Center Ísland

SÍUR Í
DRÁTTARVÉLAR

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

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.

Nýr og ónotaður 12 tonna sturtuvagn
frá Vallarbraut ehf. til sölu. Uppl. í
síma 434-7879.

Vissir þú að eftirlitsmyndavélar frá
Öryggismiðstöðinni eru notaðar til
að vakta eldgos, fyrirtæki, heimili
og sumarbústaði? Hví ekki að
nýta myndavél til að fylgjast með
sauðburðinum?! Skoðaðu úrval
myndavéla í netverslun okkar - www.
bit.ly/myndavelar

Palmse-vagnarnir hafa heldur betur
sannað sig á Íslandi. Búvís Akureyri. Uppl. í síma 465-1332. buvis@
buvis.is.
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ÞÓR
Gamli Brúnn, Ford Explorer, árg.
2004, keyrður 168.000 km. Glæsi
legur, gott viðhald, dráttarkrókur.
Tveir eigendur frá upphafi. Uppl. í
síma 895-8357.

Ávinnsluherfin frá Agro-Faktory eru
handhæg og sterk. Búvís Akureyri.
Uppl. í síma 465-1332. buvis@
buvis.is.

Til sölu Komatsu PC 240 LC-3 1997.
Vinnustundir 9.900, 800 mm spyrn
ur + ný skófla, mjög góð vél. Verð
3.500.000 + vsk. Ath með skipti.
Uppl. í síma 893-8424.

H
F

Rúllugreip. Verð kr. 196.000 með
vsk. (kr. 159.000 án. vsk.) H. Hauks
son ehf. Uppl. í síma 588-1130.

KUBOTA KX016-4
Kurlarar fyrir traktorinn í úrvali sem
taka allt að 25 cm svera trjáboli.
Einnig öflugir kurlarar með bensín
mótor. Verð frá kr. 175.000 + vsk.
www.hardskafi.is – Uppl. í síma
896-5486.

Þyngd: 1600 kg
Breikkanlegur undirvagn
Fylgihlutir: 3 x skóflur.

Gæðagarðhús frá Tene, gott verð.
Búvís Akureyri. Uppl. í síma 4651332. buvis@buvis.is.
Til Sölu Buggy bíll. CFmoto Zforce
1000, 4X4. Ónotaður, spil og dráttar
kúla, traktorsskráning. Staðs. Ak
ureyri. Verð 2.950 þús. Uppl. gef
ur Tobbi í síma 852-4991 eða á
tobbi57@simnet.is

Til sölu MAN H41 vörubìll, árgerð
2004. Bíllinn er keyrður 345.000
km, 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.
Tilboð.

KUBOTA KX019-4
Tuttugu og níu gerðir af sláttuvélum
fyrir traktorinn eða fjórhjólið. Þessi
175 cm sláttuvél hæfir t.d. MF-135
og kostar kr. 295.000 + vsk. www.
hardskafi.is

Sangyong Rexton, árg. 2/2017, 7
manna. Sjálfskiptur. Nýskoðaður ´23.
Dráttarbeisli samþykkt fyrir hjólhýsi.
Verð 4.290.000 kr. Uppl. í síma 8976689, Árni.

Kaber þyngingarklossar, 600 kg, 800
kg, 1000 kg, 1200 kg. Búvís Akur
eyri. Uppl. í síma 465-1332. buvis@
buvis.is.

Til sölu 2 Mitsubishi Pajero dísel, árg
2000 og 2001. Beinskiptir, báðir með
krók og kram gott og báðir í keyrslu
hæfu ástandi. Óska eftir tilboði. Uppl.
í síma 846-9340 hjá Júlíusi.

Lambamjólk frá ELVOR í Frakklandi.
Tilboð á 25 kg pokum, kr. 8.990.án vsk. Búvís Akureyri. Uppl. í síma
465-1332. buvis@buvis.is.

Hanomac. Framhúsið ónýtt, en 20
rúmmetra hús þarfnast lagfæringar.
Er með 1 og hálfs tonns góðri lyftu,
4 ha Boss startari og alternator 73
ampera. Ríflega 100 ha mótor sem
þarfnast lagfæringar. Fjaðrandi
bílstjórastóll mjög góður, afturfjaðrir
nýjar. Hliðaropnun ca 4 m. Vantar
afturdekk öðrum megin. Uppl. í síma
693-3730.

Til sölu Ford F150 með bilaða sjálf
skiptingu. Uppl. í síma 894-2968.

Bilxtra BD7530YU, DMC: 750 kg,
In.mál: 304x150x35 cm, 13"dekk,
Verð: 330.000. Uppl. í síma 8377750. 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, opn
anlegir hlerar. DMC:1400 kg, In.mál:
304 x 150 x 35 cm, 560.000 m/VSK
og skráningu. Uppl. í síma 837-7750,
www.bilxtra.is

Ford Transit, 11/2018. Keyrður
28.000 km, dísel, 3 sæti,
framhjóladrifinn, beinskiptur, hiti í
sætum og speglum, Bluetooth fyrir
GSM, dráttarbeisli, hillur að innan,
sumar- og vetrardekk. Lítið notaður.
Toppeintak. VERÐ: 4.550.000.- kr.
Uppl. í síma 864-0624.

Til sölu Nissan King Cab. Árg. 2000,
ekinn 160 þ.km. Nýskoðaður ´22.
Mikið endurnýjaður bíll. Uppl. í síma
650-3230.

Þyngd 1900 kg
Breikkanlegur undirvagn
Fylgihlutir: Hraðtengi
2 x skóflur / Tiltskófla

Til sölu MCC L200, árg. '07,
ekinn aðeins 166.000, ssk. Verð
1.550.000. Uppl. í síma 899-1755.

Cemtec sænskar skeifur og fjaðrir.
Framleitt skv. reglum FEIF. Leitun
að betra verði. Afsláttur ef keypt
er í magni. Sendum um land allt.
Brimco ehf. Efribraut 6, Mos. Sími
894-5111. Opið frá kl. 13.00-16.30
- www.brimco.is

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, Mos. Sími
894-5111. Opið kl. 13.00-16.30 www.brimco.is

WACKER NEUSON ET20
Þyngd: 2200 kg
Breikkanlegur undirvagn
Vökvahraðtengi
2 x skóflur / Tiltskófla

WACKER NEUSON 1501
Þyngd: 1320 kg
Burðargeta: 1500kg
Snúningur

New Holland traktorsgrafa, árg.
2007, ekin 6.065 klst. Tvær auka
skóflur fylgja. Verð 6,0 m. kr. + vsk.
Uppl. í síma 487-5157.

Indespension gripavagn, burðar
geta 3500 kg, tveggja hásinga. Kr.
1.678.000 án vsk. Búvís Akureyri.
Uppl. í síma 465-1332. buvis@
buvis.is.

Steinaskófla, 1,6 metrar. Verð kr.
239.000 án vsk. Búvís Akureyri.
Uppl. í síma 465-1332. buvis@
buvis.is.

Hestakerrur tveggja og þriggja
hesta, ríkulegur útbúnaður. Frá kr.
1.345.000 m.vsk. Gæðakerrur –
Góð reynsla. Brimco ehf. Efribraut
6, Mos. Sími 894-5111. Opið kl.
13.00-16.30 - www.brimco.is

Verkfæri ehf. er með þennan öfluga
Terex sjálfreisandi byggingarkrana
til sölu. Kraninn er í mjög góðu
ásigkomulagi og er klár í vinnu
strax. Kraninn er við Tónahvarf 3,
Kópavogi, þar sem Verkfæri ehf.
er til húsa. Frábært verð, aðeins
kr. 8.900.000 + vsk. Árgerð: 2015
• Tegund: Terex CBR 40H • Max
Jib lengd: 40 metrar • Max lyftigeta:
4.000 Kg (fram í 13,6 metra) •
Lyftigeta í 40 metrum: 1.000 Kg. •
Hæð undir krók 22,5 -25,6 metrar •
Kraninn er sjálfreisandi. Frekari uppl.
gefur Hreinn Pálma í síma 793-9399.

KRAMER 5065

Þyngd: 4200 kg
Fjórhjólastýrð
Fylgihlutir: Skófla og gaflar

NÁNARI UPPLÝSINGAR GEFA
SÖLUMENN Í SÍMA 568 1504
Tökum að okkur hinar ýmsu við
gerðir á kerrum, hestakerrum sem
og öðrum kerrum. Förum með þær
í aðalskoðun. Pantið tíma. Brimco
ehf. Efribraut 6, Mos. Sími 894-5111.
Opið kl. 13.00-16.30 - www.brimco.is

ÞÓR
REYKJAVÍK:
Krókháls 16
Sími 568-1500

AKUREYRI:
Baldursnes 8
Sími 568-1555

H
F

Vefsíða og
netverslun:
www.thor.is
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Faun glussa krani til sölu
Faun RTF- 40 - 3. Vinnuvélastundir: 20.931.
KM staða: 25.031.
Verð: 5.600.000kr + vsk.

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, Mos. Sími 8945111, opið frá 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

Rúllugreip/faðmgreip. Verð kr.
184.000 með vsk. H. Hauksson ehf.
Sími 588-1130.

Bílalyftur, tveggja pósta bílalyfta
4,0 tn. rafm.læsingar. Verð 598.000
m.vsk. Brimco ehf. Efribraut 6, Mosf.
Sími 894-5111 opið frá kl. 13.0016.30 www.brimco.is

Borvagn, Atlas Copco

URÐ OG GRJÓT

Stórbaggagreip. Verð kr. 245.000 m.
vsk. H. Hauksson ehf., uppl. í síma
588-1130.

Sjö tonna sturtuvagn. Verð kr.
1.427.000 m/vsk. (kr. 1.150.000 án
vsk.) H. Hauksson ehf. Sími 588-1130.

Árgerð: 2000.
Verð: 6.900.000kr + vsk.
Áhugasamir hafið samband
í síma 660 0040 eða á
urdoggrjot@urdoggrjot.is

Taðgreipar. Breidd 1,2 m. Verð kr.
198.000 m. vsk. Breidd 1,4 m. Verð
kr. 220.000 m. vsk. Breidd 1,8 m.
Verð kr. 255.000 m. vsk. H. Hauksson ehf., uppl. í síma 588-1130.

Weckman sturtuvagnar. 9 tonna:
verð kr. 1.660.000 með vsk (kr.
1.339.000 án vsk). 11 tonna: verð
kr. 1.790.000 með vsk (kr. 1.444.000
án vsk). 13 tonna: verð kr. 2.142.000
með vsk (kr. 1.728.000 án vsk). H.
Hauksson ehf. Sími 588-1130.

Brettagafflar. Burður 2.500 kg. Eurofestingar. Glussaopnun. Verð kr.
225.000 m. vsk. H. Hauksson ehf.
Sími 588-1130.

Til sölu

Ný ónotuð varmadæla, NIBE F750
fyrir 80-200 m² hús. Loft í vatn.
þriggja fasa. 170 l neysluvatnstankur.
10,25 Kw. Kostar ný um 1,2 m. án
vsk. hjá umboðinu. Fæst á 1,0 m.
án vsk. Er staðsett í Mývatnssveit.
Uppl. í síma 894-3433.
12 v raforkuver ofl. til sölu. Saman
stendur af vindrafstöð og stjórnstöð, mastur getur fylgt, 185w
Sunwind-sólarsellu og stjórnstöð,
undirstaða getur fylgt, 2 x rafgeymum, 2,2 kw rafstöð, 32“ Grundig
sjónvarp og 110L sunwind ísskápur
með litlum frysti. Sólarsella, ísskápur
og sjónvarp er ársgamalt. Tilvalið í
skála eða bústaði langt frá rafmagni.
Selst allt í einum pakka. Staðsett á
Norðurlandi. Uppl. í síma 840-2921.

Rúllugreip á þrítengi. Verð kr. 83.000
með vsk. (kr. 64.000 án vsk.) H.
Hauksson ehf. S. 588-1130.

Ertu fullveldissinni? Kynntu þér Félag
Sjálfstæðismanna um fullveldismál.
Nýir félagar ávallt velkomnir í hópinn: https://fullveldisfelagid.is/ og á
Facebook: https://www.facebook.
com/groups/fullveldi

Til sölu haugsuga Hispec, árg. '97,
5300 lítra. Uppl. í síma 690-9866.
BORO 7525U- einföld, létt og góð
eins öxla kerra með sturtu. Hentar
vel fyrir fjórhjól, golfbíl o.fl. Mál
250×132 cm. Verð 230.000. Uppl.
í síma 837-7750.

www.ölfus.is

Upplýsingar í síma 895-9801

Gróðurhúsaplast
fyrir íslenskar aðstæður
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.

Nánari upplýsingar
og skráning inná
www.aktu.is




Til sölu Bronco, árg. '66. Einnig
IMT dráttarvél, 60 hö með nýjum
dekkjum. Uppl. í síma 865-0436.

www.bbl.is

LÚSMÝ, LÚSMÝ
LÚSMÝ

HÁ Verslun ehf. er nýr dreifingaraðili
fyrir Husqvarna á Íslandi. HÁ Verslun
ehf., Víkurhvarfi 4, 203 Kópavogi.
Uppl. í símum 588-0028 og 8973650. Netfang: haverslun@haverslun.is - Við erum líka á Facebook!

Fást ehf

Köllunarklettsvegi 4,
104 Reykjavík

Sími:
587 6677

Netfang:
fast@fast.is

www.fast.is
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Rotþró, 2600 l til sölu, einnig 10 stk.
110 mm rör + 3 stútar. Þetta er staðsett í landi Svartagils í Norðurárdal.
Uppl. í síma 893-4385.
Hardy, 300 lítra garðúðunardæla
með kefli til sölu. Nánari uppl. í síma
895-1244.
Til sölu ellefu þrepa stigi, tilboð
óskast. Uppl. í símum 898-1107 og
561-4207.
Timbur í fjárhúsgólf 32 x 100 mm.
L = 4,8/5,1 m . Verð kr. 278 lm með
vsk. 38 x 100 mm. L = 5,1/5,4 m.
Verð kr. 330 lm með vsk H.Hauksson ehf., sími 588-1130, haukur@
hhauksson.is

Atvinna




Girðingavinna á Norðurlandi vestra.
Starfsmaður óskast í girðingavinnu
í sumar, reynsla æskileg, fæði og
húsnæði á staðnum. Uppl. í síma
868-6558.
Ég er stelpa sem er að verða 17
ára í júní og óska eftir vinnu í sveit
í sumar. Ég er mjög áhugasöm um
landbúnað og hef unnið ýmis störf
í sveit. Hafið samband í síma 8675342. Kristrún Lára.

Húsnæði




Laghentur maður óskar eftir íbúð um
40-50 fm og hobbíaðstöðu um 5070 fm í nágrenni Rvk. Nánari uppl. í
póstfanginu laghentur@outlook.com

Spádómar




Símaspá 908-6116. Ástir - fjármál
- heilsa.

Þjónusta




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

Sérsniðin þjónusta
að þínum þörfum

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

Húnabúð, lítið kaffihús með blóm og
gjafavörur staðsett við Þjóðveg 1 á
Blönduósi. Heimabakað bakkelsi að
hætti Sillu. Verið velkomin.

ÞARFNAST TJAKKURINN
VIÐHALDS
NÝSMÍÐI OG VIÐGERÐIR

VILTU VERÐA SJÁLFBÆR Í
MIÐLUN VATNS Á ÞÍNUM BÆ?
Fjölbreyttar lausnir í
lagnakerfum þar sem
enginn sérhæfð verkfæri
þarf til uppsetningar.

Starfsmaður óskast til starfa á kúabúi í Landeyjum, nánari uppl. í síma
896-2566.
Vinna á fjöllum. Starfsmann vantar í vinnu í sumar. Starfið felst í
skálavörslu og vinnu í kaffihúsi.
Viðkomandi þarf að tala íslensku
og ensku. Áhugasamir sendi
nafn og símanúmer á netfangið
vinnaafjollum@gmail.com

Traktor TC238T
Hestöﬂ: 18hp

Vönduð og góð þjónusta

HUGVIT Í VERKI

VHE • Melabraut 27 • Hafnarfjörður • Hraun 5 Reyðarfirði
S í m i 5 7 5 9 7 0 0 • F a x 5 7 5 9 7 0 1 • w w w. v h e . i s • s a l a @ v h e . i s

Slátturóbot 315X
Slær allt að 1500m2

John Guest Speedfit lagnakerfið er með hraðtengjum sem einfaldlega
er smellt sama. Lagnakerfið hefur verið vinsælt meðal bænda um allan
heim vegna þess hve fljótlegt og hagkvæmt það er í uppsetningu.

Meiri ar
g
upplýsina
í sím

564-300

0

loft.is

550 XP MKII
Hestöﬂ: 4,2hp

LC353AWD
Hestöﬂ: 4,8hp

545RX
Hestöﬂ: 3hp

Allt fyrir
garðsláttinn
Sláttutraktorar, sláttuvélar,
slátturóbotar og margt ﬂeira

Fatnaður
og aukahlutir

SYSTEM´O lagnakerfið
er límt saman, þolir mikinn
þrýsting og lágmarkar
myndun lífrænnar filmu
innan í rörunum.

Einfalt og fljótlegt í
uppsetningu.
1

2

3

Skera

Ydda

Hreinsa

4

Bera lím
á báða fleti

5

Þrýst saman

Hjallabrekku 1 Dalbrekkumegin - 200 Kópavogi - 5643000 - www.loft.is

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

Alpine hljómtæki — Fjarstart — Bakkmyndavélar
Fjarlæsingar — Ísetningar á staðnum

Erum með varahluti og þjónustu fyrir allar JCB vélar

S: 527 2600

Vélavit

Alternatorar og startar í miklu úrvali

Sala - Viðgerðir
Þjónusta
Varahlutir
S: 5272600
- www.velavit.is
www.velavit.is
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ELDUR FRÁ TORFUNESI
„Eldur frá Torfunesi hefur verið að skila góðum
afkvæmum til dóms á síðastliðnum árum,

8,59 / 8,61= 8,60

skrokkmjúkum og traustum í lund og virðist vera að
gefa afar góða reiðhesta og svo afrekshross í bland.“

IS 2007166206
1. verðlauna stóðhestur

„Þorvaldur Kristjánsson, hrossaræktarráðunautur, 2020“.
Umsögn í Bændablaðinu.

Eldur á nú 214 afkvæmi skráð í WorldFeng.
38 hafa hlotið fullnaðardóm, af þeim eru 23
með 1. verðlaun og 8 afkvæmi með 7,90-7,99.

Eldur og Birta Ingadóttir. 2019.
Eldur og Sigurbjörn Bárðarson 2017.
Eldur og Mette Moe Mannseth 2013.

Nokkur afkvæmi Elds

Mjallhvít frá Þverholtum
8,72 / 8,03 = 8,30 (6v)
M: Mjöll frá Horni 1
Efst á Heimsleikum 2019
í flokki 5 vetra hryssna.

Heljar frá Brekknakoti
8,18 / 8,39 = 8,32 (8v)
10 fyrir prúðleika
M: Kara frá Akureyri
Keppnishross í Þýskalandi.

Skálmöld frá Þúfum
8,41 / 8,36 = 8,38 (8v)
M: Kyrrð frá Stangarholti
Keppnishross í tölti og fjórgangi.

Hremmsa frá Álftagerði III
8,43 / 8,89 = 8,73 (8v)
M: Gjálp frá Álftagerði lV
Í hópi 10 hæstu dæmdu
sumarið 2020.

Þinur frá Enni
8,48 / 8,24 = 8,34 (7v)
M: Sending frá Enni
Keppnishross í fjórgangi
og íþróttum.

Eldey frá Strandarhjáleigu
8,22 / 8,60 = 8,45 (5v)
M: Freyja frá Hvolsvelli
Komin í ræktun.

Eygló frá Þúfum
8,63 / 8,56 = 8,59 (4v)
M: Happadís frá Stangarholti
Hæsti dómur í heimi fyrir
4 vetra hryssu.

Lexía frá Breiðstöðum
8,15 / 8,19 = 8,17 (7v)
M: Ófelía frá Breiðstöðum.

Askur frá Holtsmúla I
8,19 / 8,15 = 8,17 (6v)
M: Askja frá Þúfum
í Landeyjum.

Mánadís frá Feti
8,38 / 8,25 = 8,29 (5v)
M: Vigdís frá Feti.

Salka frá Litlu-Brekku
8,33 / 8,32 = 8,32 (8v)
M: Stilla frá Litlu-Brekku
Keppnishross í fimm gangi,
tölti og íþróttakeppni.

Þruma frá Efri-Rauðalæk
8,06 / 8,36 = 8,24 (6v)
M: Framtíð frá Bringu.

Fjöður frá Stóra-Ási
8,14 / 8,15 = 8,15 (5v)
M: Nóta frá Stóra-Ási
Komin í ræktun.

Elding frá Þúfum
8,43 / 8,15 = 8,26 (5v)
M: Lýsing frá Þúfum
Komin í ræktun.

Eivör frá Hlíðarenda
8,32 / 8,45 = 8,40 (8v)
M: Gerpla frá Hlíðarenda
Keppnishross í fimm gangi.

Eldur verður staðsettur í Hnaus í Flóahreppi. Upplýsingar veitir Anna Fjóla í síma: 898-3410. Netfang: afjola@simnet.is Facebooksíðan er Eldur frá Torfunesi

