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Góð grásleppuveiði
en verð er of lágt

Í erindi sem hún hélt á Búnaðarþingi veitti Bóel Anna Þórisdóttir innsýn inn í starfsemi blóðmerabúskapar, sem hún hefur stundað í 24 ár til hliðar við
mjólkuframleiðslu og ﬂeira. Bændablaðið heimsótti Móeiðarhvol 2 og fékk að kynnast búrekstrinum en þar er myndarlegt fjós með 130 kúm og úti fyrir
voru 90 hryssur sem nýttar eru til blóðtöku. Hundurinn Tumi vildi vera með á mynd. – Sjá nánar á bls. 36–37.
Mynd / Guðrún Hulda Pálsdóttir

Veiðar á grásleppu hafa gengið
þokkalega það sem af er yfirstandandi vertíð. Alls fengu
134 bátar leyfi til veiðanna í þá
25 daga sem hverjum báti er
úthlutað.
Örn Pálsson, framkvæmdastjóri
Landssambands smábátaeigenda,
segir að allmargir bátar hafi lokið
veiðum og að nýir séu að detta inn.
„Aflinn það sem af er hefur
verið góður en samt minni en á
sama tíma á síðasta ári.
Verð fyrir aflann hefur hækkað
um fjórðung en er samt of lágt
miðað við kostnað við veiðarnar.
Annað sem er áhugavert er að verð
á grásleppuhrognum er lágt miðað
við verð sem er að fást fyrir annars
konar hrogn sem er í hámarki um
þessar mundir.“
Veðrið hefur verið grásleppusjómönnum skaplegt og einn bátur
búinn að landa um 60 tonnum, sem
er mjög góður afli, en meðaltal
á bát það sem af er vertíðinni er
um 22 tonn en var um 37 tonn í
fyrra, sem helgast meðal annars
af því að dögunum var fækkað
úr 30 í 25.
Að sögn Arnar hefur ekki tekist
að selja grásleppuhveljur til Kína á
þessu ári og fer hún í bræðslu. /VH

Heildarfjöldi búfjár í landinu árið 2021 taldist vera 1.236.267 fjórfætlingar og fiðurfé:

Talning á hrossum er enn í ólestri
og möguleg skekkja 15.431 hross

Heildarfjöldi búfjár í landinu um
áramót 2021 var 1.236.267 dýr.
Inni í þeirri tölu er nautgripastofninn, sem taldi 80.563 gripi,
sauðfjárstofninn með 385.194
vetrarfóðrað fé og svínastofninn
með 10.166 gyltur og gelti. Þá
eru tvær tölur gefnar upp um
hrossastofninn, annars vegar
54.069 og hins vegar áætluð tala
upp á 69.500 hross.
Sauðfé heldur áfram að fækka í
landinu, samkvæmt fyrirliggjandi
tölum taldist ásett fé um síðustu
áramót vera 385.194. Hefur sauðfé
ekki verið færra á Íslandi í 161
ár, eða síðan 1861 þegar talsverð
fækkun varð vegna fjárkláða og
stofninn fór þá niður í 327.000.
Í öðrum búfjárstofnum hafa ekki
orðið miklar sveiflur ef alifuglar eru
undanskildir þar sem varð gríðarleg
aukning 2016, en síðan fækkun á
milli áranna 2019 og 2020 upp á
153.327 fugla.
Eins hefur orðið mikill niðurskurður í minkastofninum á síðustu
tveimur árum.

Tölur um hrossaeign landsmanna
enn í mikilli óvissu

Tölur um hross landsmanna hafa
verið mjög á reiki síðan talning
forðagæslumanna var aflögð fyrir
nokkrum árum. Á árunum 1990 til
2009 fór fjöldi hrossa aldrei undir 70
þúsund undir vökulum augu þeirra.
Flest voru þau talin árið 1996, eða
80.595. Árið 2009 var fjöldinn
talinn vera 77.291 hross, en hrundi
skyndilega niður í 55.781 árið 2010
af einhverjum undarlegum ástæðum.
Ekki kom það samt fram í aukningu
á hrossakjöti á markaðnum þótt þeim
fækkaði skyndilega um 21.510 hross.
Mikið misræmi kom líka fram í
tölum um hrossafjöldann árið 2013
þegar Hagstofa Íslands sagði hrossin
vera 72.626, en Búnaðarstofa Mast,
sem þá hafði tekið við yfirumsjón
með talningunni, sagði þau vera
53.021. Bent var á þetta misræmi í
Bændablaðinu í sumarbyrjun 2014
og vísaði Mast þá til ófullnægjandi
skila á haustskýrslum og minni
eftirfylgni með skilum á tölum

sem forðagæslumenn höfðu áður
sinnt. Allar götur síðan hefur ekki
tekist að fá áreiðanlegar tölur um
hrossastofninn í landinu.

kominn niður í 385.194. Var sauðfjárstofninn því í fjölda um síðustu
áramót kominn niður í tæplega 56%
af alifuglastofninum.

Skekkja upp á 15.431 hross!

Alifuglaræktin
var í mestri lægð 2001

Hross voru á síðasta ári 54.069
samkvæmt samantekt matvælaráðuneytisins, sem nú heldur utan
um þessi gögn. Óvissan um rétta
talningu er hins vegar enn gríðarleg
og gefur ráðuneytið sjálft því líka
upp áætlaðan fjölda hrossa á árinu
2021, eða 69.500 hross. Þarna munar
15.431 hrossi sem hlýtur að teljast
algjörlega óviðunandi niðurstaða.
Alifuglarækt hefur lengst af á
síðustu 40 árum verið umfangsminni
en sauðfjárræktin. Árið 1981
voru hér samkvæmt Mælaborði
landbúnaðarins 416.799 varphænsni
og holdahænsni samanlagt. Auk þess
voru 1.363 endur. Alifuglarækt fór
vaxandi til 1985 þegar stofninn taldist
vera 584.904 fuglar. Þá var sauðfé til
samanburðar 710.190. Nú er stofninn
sagður 689.616, en sauðfjárstofninn

Frá 1985 til 2001 fór alifuglarækt
hrakandi þó með tveim uppsveiflum,
þ.e. 1990 og 1999, en var samt langt
undir sauðfjárfjöldanum. Neðst fór
alifuglaræktin í 207.102 fugla á árinu
2001, en fór síðan hratt stígandi fram
til 2007 þegar alifuglaræktin fór í
fyrsta sinn fram úr sauðfjárræktinni.
Þá töldust alifuglar í landinu vera
469.682, en sauðfé 456.007. Eftir
þetta varð hökt á alifuglaræktinni
fram til 2015 þegar stofninn taldist
vera 249.044 fuglar.
Á árinu 2016 varð gríðarlegt
stökk og á einu ári stækkaði alifuglastofninn um 793.424 fugla og fór
upp í 1.042.468. Þetta er aukning
upp á rúm 318,5%. Það sama ár
talist sauðfjárstofninn vera 476.647
skepnur.

Um síðustu áramót taldist alifuglastofninn í heild vera 689.616. Það
er veruleg fækkun frá árinu 2020,
þegar alifuglastofninn var talinn vera
842.943 fuglar.
Það eru varphænsni eldri en 5
mánaða, holdahænsni eldri en 5
mánaða, lífungar yngri en 5 mánaða,
kjúklingar, endur, gæsir, kalkúnar og
aðrir alifuglar. Erfitt er þó að henda
nákvæmar reiður á fjöldann, sem
er mjög breytilegur innan ársins og
innan mánaða vegna hraðs vaxtar og
örrar slátrunar.
Varphænum fækkar um helming

Athyglisvert er að varphænsnum
hefur fækkað um rúmlega helming
á milli ára, eða úr 203.643 í 100.565
fugla. Þær voru hins vegar 231.901
árið 2018.
Holdahænsni töldust vera 44.813
um síðustu áramót og fjölgaði um
7.603 fugla milli ára. Vantar samt
talsvert upp á að þær nái fjöldanum
2019 þegar þær voru 61.974. /HKr.
– Sjá nánar á bls. 2
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Stefnir í að sauðfjárstofninn á Íslandi
verði sá minnsti í rúm 200 ár

– Fjárstofninn á síðasta ári var sá minnsti frá aldamótunum 1900 og ekki mikið stærri en hann var árið 1800
Sauðfé heldur áfram að fækka í
landinu en samkvæmt fyrirliggjandi
tölum matvælaráðuneytisins taldist
ásett fé um síðustu áramót vera
385.194. Hefur sauðfé ekki verið
færra á Íslandi í 161 ár, samkvæmt
gögnum Hagstofu og dr. Ólafs R.
Dýrmundssonar, eða síðan 1861,
þegar talsverð fækkun varð vegna
fjárkláða og stofninn fór þá niður
í 327.000.
Sauðfé hefur aldrei verið færra
á Íslandi frá aldamótunum 1900
en í fyrra. Meira að segja eftir
gríðarlegan fjárfelli vegna mæðiveiki
árið 1949 var stofninn stærri en nú,
eða 402.000 fjár.
Um 18,3% fækkun fjár
á tíu árum
Þegar skoðuð er þróun sauðfjárfjöld á
Íslandi síðustu 10 ár, eða frá 2012, þá
kemur í ljós að vetrarfóðruðu sauðfé
hefur fækkað úr 471.470 í 385.194
á síðasta ári, eða um 86.276. Það
þýðir hátt í fimmtugs fækkun, eða
um 18,3%.
Stefnir í minni fjárstofn
en árið 1800
Miðað við rekstur sauðfjárbúa í dag

Umræða um ofbeit ekki í samræmi
við tölulegar staðreyndir
Þegar horft er á þessar tölur í samhengi við tal um ofbeit á afréttum,
má segja að sú umræða sé orðin
undarleg ef land á sumum stöðum
gosbeltis Íslands er undanskilið.
Allar mælingar sýna að gróðri hefur
farið mjög fram á Íslandi á liðnum
áratugum vegna hlýnandi loftslags.
Bent hefur verið á að umtalsverður
munur er t.d. á stöðu gróðurfars
í dag en þegar vetrarfóðrað fé
var flest á Íslandi árið 1977, eða
869.000 talsins. Því til viðbótar
hafa bændur vísað til þess að þeir
hafa verið mjög atkvæðamiklir við
uppgræðslu lands á liðnum árum.
Ef margir bændur grípa til þess næsta haust að fækka sínu fé til að mæta
hækkandi rekstrarkostnaði, þá gæti stefnt hratt í að færra fé verði á Íslandi
en var um aldamótin 1800.
Mynd / HKr.

og afurðaverð til bænda eru miklar
líkur á að bændur muni enn fækka
í bústofni sínum á komandi hausti.
Fer þá að styttast í að fjöldi sauðfjár
á Íslandi verði orðinn sá minnsti frá
því eftir niðurskurð vegna fjárkláða
árið 1861 þegar stofninn fór í 327.000
fjár. Árin þar á undan hafði sauðfé
fjölgað ört og var komið í 490.000
árið 1855.

Ef niðurskurður verður mjög
mikill í haust, eins og margir tala
um, fer fjöldinn að nálgast að vera sá
minnsti í 221 ár, en hér voru 304.000
fjár árið 1800.
Þetta er greinilega alvarleg staða,
sér í lagi nú þegar þjóðir heims horfa
í auknum mæli til fæðuöryggis og að
vera sem mest sjálfum sér nægar um
matvælaframleiðslu.

Neyddir til breyttrar hugsunar
vegna versnandi afkomu
Lágt afurðaverð og stórhækkandi
rekstrarkostnaður er mikið í umræðunni hjá sauðfjárbændum um
þessar mundir. Þar vegur hækkun
áburðarverðs sem og eldsneytisverð
og verð að tækjum og búnaði afar
þungt. Breyttar rekstrarforsendur
eru að neyða marga sauðfjárbændur
til að hugsa málin upp á nýtt.
Líklegasta útkoman á komandi

mánuðum er að einhverjir bændur
fækki við sig fé. Um leið gætu
bændur jafnvel farið að sjá flöt á að
ræða það hvort nauðsyn á afréttabeit
heyri ekki sögunni til ef tekið er tillit
til fækkunar í sveitum, kostnaðar
og afkomu sauðfjárbúanna. Horfa
mætti til þess að vegna minnkandi
sauðfjárstofns er orðið mikið af
ónýttu ræktarlandi á láglendi. Það
mætti augljóslega nýta til beitar.
Stýrð beit í hólfum feimnismál?
Í samtölum Bændablaðsins við
sauðfjárbændur á liðnum misserum
virðist það þó af einhverjum
ástæðum enn vera hálfgert feimnismál að ræða stýrða beit í hólfum
innan girðinga.
Margir hafa þar áhyggjur af
ímynd íslenska fjallalambsins.
Lambakjötið hefur verið kynnt sem
einstök vara á heimsvísu. Lömbin
hafi allt frá landnámi gengið frjáls
um úthaga frá burði til slátrunar.
Fæðan er fjölbreyttur gróður sem
fullyrt er að hafi áhrif á kjötgæði.
Hvort slíkt ímyndarmál vegur
þyngra en hugsanlegt hagræði af
hólfastýrðri beit á láglendi, þarf
trúlega að leiða í ljós með faglegri
rannsókn.
/HKr.

Lítils háttar fjölgun loðdýra Ný stjórn Ráðgjafarmiðstöðvar landbúnaðarins
Loðdýrum fjölgaði lítillega á
Íslandi á árinu 2021, eða úr
15.849 árið 2020 í 16.659, en
þetta eru nær eingöngu minkar.
Stofninn er þó ekki svipur hjá
sjón miðað við það er best lét
þegar metverð fékkst fyrir
minkaskinn árið 2013. Þá fór
meðalverðið í um 13.400 krónur
fyrir skinnið.
Verð á minkaskinnum féll ört
eftir 2013 og komið niður fyrir
kostnaðarverð árið 2016, eða í um
4.000 krónur skinnið. Leiddi það til
þess að minkabúum fækkaði mjög á
Íslandi og eru nú aðeins 5 eftir. Verð
á loðskinnum er nú aftur á uppleið
og komið yfir 6.000 krónur.
Stjórnvaldsskipun var gefin út
í Danmörku um að eyða öllum

eldismink í landinu vegna Covid19 seint á árinu 2020 og í byrjun árs
2021. Var um sjö milljónum minka
þá eytt.
Kom svo í ljós að stjórnvöld
höfðu gert þetta með ólögmætum
hætti og voru því orðin bótaskyld
upp á sem nemur mörgum
tugum milljarða íslenskra króna.
Þetta var sérlega bagalegt vegna
þess að danskir minkabændur
höfðu um árabil verið fremstir í
heimi í minkaræktinni. Þá fengu
íslenskir bændur öll sín stofndýr
frá Dönum. Sá litli stofn sem
eftir er á Íslandi er því orðinn
erfðafræðilega mjög verðmætur og
hafa Danir verið að líta til Íslands
varðandi enduruppbyggingu síns
minkastofns.
/HKr.

Björgun fær námaleyfi fyrir skeljasand
Orkustofnun hefur veitt Björgun
námaleyfi að nýju til vinnslu á
skeljasandi úr Faxaflóa.
Vonir eru bundnar við að hægt
verði að afgreiða skeljasand innan
viku, en innlendar skeljasandsbirgðir
voru á þrotum í byrjun apríl.
Um 12 þúsund tonna leyfi
Um bráðabirgðaleyfi til eins árs er
að ræða þar sem heimilt er að taka
10 þúsund rúmmetra af skeljasandi,
sem er um 12 þúsund tonn, af hráum
skeljasandi. Á síðasta ári seldi
Björgun tæplega tíu þúsund tonn af
skeljasandi til fóður- og áburðarsala,

Sóley er sanddæluskip Björgunar.

til bænda, verktaka og golfklúbba,
auk steinullarframleiðslu.
Rúmlega þriðjungur til
jarðaræktar og fóðurgerðar
Rúmlega þriðjungur af sölunni á
síðasta ári fór til jarðræktar. /smh

Á stjórnarfundi Bændasamtaka
Íslands þann 3. maí sl. var
samþykkt að skipa nýja stjórn
Ráðgjafarmiðstöðvar landbúnaðarins (RML).
Nýr formaður stjórnar er Björn
Halldórsson og auk hans koma inn
ný í stjórn, Áshildur Bragadóttir,
Sæmundur Sveinsson og Reynir Þór
Jónsson. Vigdís Häsler mun áfram
sitja í stjórn RML. Þegar ný stjórn
Bændasamtakanna tók við í apríl var
eitt af hennar fyrstu verkum að skipa
fólk í stjórnir þeirra fyrirtækja, nefnda
og ráða sem að Bændasamtökin hafa
aðkomu að.
„Hlutverk stjórnar Bændasamtakanna er að hafa yfirsýn yfir
starfsemi samtakanna og tengdra
félaga. Þegar ný stjórn kemur að
samtökunum er eitt af fyrstu verkum
hennar að fara yfir skipanir þessara
stjórna og ráðast í breytingar til að
sinna þessu hlutverki sínu. Þannig
er þetta raunar ekki bara eðlilegt,
heldur beinlínis skylda stjórnar
Bændasamtakanna að endurskoða

Björn Halldórsson.

Mynd / HKr.

þetta við stjórnarskipti,“ segir
Gunnar Þorgeirsson, formaður
Bændasamtakanna.
Eðlilegar breytingar
Nokkur umræða hefur skapast á
samfélagsmiðlum vegna breytinganna.
„Það er nú nokkuð langt seilst
að tala um að fólk hafi verið rekið
eða að um hópuppsagnir sé að ræða.
Sá sem viðhefur þannig málflutning
misskilur eðli svona stjórnarsetu og
hvert hlutverk Bændasamtakanna er.
Því staðreyndin er sú að fyrrum
stjórnarmenn RML í þessu tilfelli sóttu

Í fundargerðum stjórnar Bændasamtakanna sem samþykktar hafa verið
og birtar á Bændatorgi, aðgengilegar öllum félagsmönnum BÍ, má sjá í
þeirri nýjustu, öðrum fundi nýrrar stjórnar, dagsettum 19. apríl sl. undir
1. lið g) Stjórnir, nefndir, fagráð og starfshópar – skipan:
„Formaður og framkvæmdastjóri lögðu fram og kynntu „minnisblað
skrifstofu til stjórnar BÍ“, dags. 18. apríl 2022, um núverandi skipan
ýmissa stjórna, nefnda, fagráða og starfshópa sem stjórnar- eða
starfsmenn samtakanna eiga sæti í fyrir þeirra hönd. Eftir miklar umræður
var samþykkt samhljóða að fela formanni og framkvæmdastjóra að gera
breytingar á ofangreindum hópum með hliðsjón af þeim hugmyndum
sem reifaðar voru á fundinum og leggja fram tillögu þar að lútandi á
næsta fundi stjórnar.“

umboð sitt til stjórnar sem ekki situr
lengur og ný stjórn vill skipa einhverja
aðra. Sem er fullkomlega eðlilegt og
þekkist mjög víða. En auðvitað skil ég
það að einhverjum sárni og einhverjir
hefðu viljað sitja áfram. En hlutverk
okkar í stjórn BÍ er að velja þá sem
við teljum að séu hæfastir hverju sinni
en ekki hverjir vilja það mest,“ segir
Gunnar.
Umfangsmeiri verkefni RML
Björn Halldórsson segir nýtt verkefni
sitt sem formaður stjórnar spennandi.
„Ég geri mér ágætlega grein fyrir
mikilvægi þessa fyrirtækis, bæði
fyrir landbúnaðinn og ekki síður fyrir
samfélagið. Það er enn skýrara eftir
því sem áherslan á fæðuöryggi verður
meiri, og nú þegar það er orðið hluti
af þjóðaröryggisstefnu verður verkefni
RML umfangsmeira og gerðar verða
meiri kröfur til þess,“ segir Björn en
hann mun vera fyrsti starfandi bóndinn
sem gegnir hlutverki formanns stjórnar
RML. Áður hefur hlutverkið ávallt
verið í höndum framkvæmdastjóra
Bændasamtakanna, samkvæmt
samþykktum sem nú hafa verið
breyttar.
„Á síðasta Búnaðarþingi var staða
og þjónusta RML rædd. Sumum fannst
tengslin milli bænda og fyrirtækisins
ekki nægjanlega mikil og að skoða
þyrfti áherslurnar í þjónustunni. Þar
heyrðust misjafnar skoðanir og það
er eðlilegt. Ef maður fær ekki neina
málefnalega gagnrýni þá gerist
ekkert,“ segir Björn, sem er bóndi í
Engilhlíð í Vopnafirði.
/ghp
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Menntadagur atvinnulífsins 2022

Samkaup er
menntafyrirtæki
ársins 2022.
Menntaverðlaun atvinnulífsins voru veitt mánudaginn 25. apríl sl.
á Menntadegi atvinnulífsins. Verðlaunin eru veitt í tveimur flokkum,
menntafyrirtæki ársins og menntasproti ársins og eru veitt árlega
á menntadegi atvinnulífsins sem nú var haldinn í níunda sinn.

Samkaup reka yfir 60 verslanir um allt land
og hjá fyrirtækinu starfa rúmlega 1400 manns.
Samkaup hafa lagt mikinn metnað í að vera
eftirsóknarverður vinnustaður með markvissri
uppbyggingu starfsfólks með áherslu á tækifæri
til að eflast og þroskast, persónulega sem og
í starfi.
Með því að styrkja einstaklinga til starfsþróunar
er lagður grunnur að framtíðarleiðtogum innan
fyrirtækisins. Menntunarstig hækkar, sem skilar
sér í eftirsóknarverðum vinnustað, starfsánægju
og jákvæðu viðhorfi starfsfólks.
Frá því Samkaup hlutu menntasprota atvinnulífsins árið 2020 hefur kröftug uppbygging
haldið áfram innan fyrirtækisins og markvissar
mælingar á árangri í þjálfun og þróun starfsmanna staðfesta jákvæða og sterka stöðu í
fræðslu og þjálfunarmálum innan fyrirtækisins.
TIL HAMINGJU, SAMKAUP!

Forseti Íslands, hr. Guðni Th. Jóhannesson, Gunnar Egill
Sigurðsson, forstjóri Samkaupa, Gunnur Líf Gunnarsdóttir,
mannauðsstjóri Samkaupa og Halldór Benjamín Þorbergsson,
framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins.
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FRÉTTIR

Blóðbóndi hættir starfsemi:

„Ég hef lagt niður vopnin“

– Afar þungbær ákvörðun, segir Sigríður Jónsdóttir, bóndi í Arnarholti
Sigríður Jónsdóttir bóndi og
fjölskyldan í Arnarholti í Biskupstungum ætla að hætta að halda
blóðmerar.
Sigríður hefur farið fyrir hagsmunagæslu hrossabænda sem halda
stóðmerar og setið í samninganefnd
bænda við fulltrúa líftæknifélagsins
Ísteka ehf. Samningafundir við
fyrirtækið hafa engan árangur borið
að hennar sögn.
„Ég met það svo núna að það sé
fyrir bestu að hætta, fyrir margra
hluta sakir. Fyrst og fremst er
afkoman af starfseminni engin,
bara kostnaður. Verðið sem Ísteka
setur upp núna felur ekki í sér neinar
verðhækkanir, einungis tilhliðranir.
Verðið sem þeir bjóða borgar með
naumindum útlagðan kostnað á heyi
fyrir merarnar. Bændur fá ekkert upp
í fastan kostnað og engin laun. Þetta

er bara ekki hægt, því miður,“ segir
Sigríður.
Hún segir það afar þungbæra
ákvörðun að fella hrossin sín en sjái
ekkert annað í stöðunni. „Við munum
ekki hleypa til meranna í vor. Þær
fá að ala folöldin sín upp í sumar.
Svo erum við búin að panta fyrir
helming þeirra í sláturhús í haust.
Nokkrar eru í eigu annarra sem við
munum skila og nokkrar ætlum við
að eiga upp á litafjölbreytni og ef
til vill annað. Framtíðin mun leiða í
ljós hvað verður.“
Þá segir hún gott að halda hross
á beit á landi svo það leggist ekki í
órækt. „Grasgefið land virkar betur
af sér ef það er beitt. Hrossin hreinsa
í burt sinu og halda grasinu í vexti.
Áður en við hófum blóðmerabúskap
fyrir þremur árum þá sótti féð okkar
í nágrannabæinn, á þau stykki þar

haldið úti hrossastóði til þess eins að
hafa gott land til beitar fyrir féð. En
það er svo margt sem virkar betur
þegar hlutum er blandað saman.“
Hvetur Samkeppniseftirlitið til að
rannsaka Ísteka

Sigríður Jónsdóttir, bóndi í Arnarholti.

sem hross eru. Í dag hefur þróunin
snúist við. Féð okkar er hætt að flýja
að heiman og féð af hinum bænum
sækir til okkar. Það segir okkur að
beitin er orðin betri. Við getum ekki

„Ég hef lagt niður vopnin. Ef
ég berðist áfram fyrir framtíð
blóðmerabúskapar á Íslandi, væri
ég bara að berjast fyrir Ísteka. Það
fyrirtæki hefur ákveðið að bændur
fái minna en ekkert í sinn hlut.
Fyrirtækið ætlar sér að halda áfram
að féfletta stóðbændur en Ísteka
hefur rakað til sín gríðarlegum
gróða hvert einasta ár í sinni 20 ára
sögu. Árið 2002 fengu tveir eða
þrír einstaklingar þessa starfsemi
afhenta frá ríkinu. Það má kalla
vel heppnaða einkavinavæðingu af

íslensku gerðinni. Afleiðingarnar eru
þessar: Bændur sitja eftir í sárum.
Heiður þeirra og fjárhagur er í rúst
og ekkert fram undan annað en hrun.
Þeir sem fengu fyrirtækið afhent á
sínum tíma eru nú vellauðugir. Þrátt
fyrir að Samkeppniseftirlitið sé á
tröppunum hjá þeim, bæta þeir enn
í fólskuleg samkeppnislagabrot sín
gagnvart bændum. Annaðhvort
eru eigendur Ísteka blindir og
heyrnarlausir á eigin hegðun eða
þeir eru vissir um að yfirvöld líti
til þeirra með velþóknun og að
þeir muni komast upp með þetta.
Ég skora á Samkeppniseftirlitið að
láta verða af því að taka starfsemi
Ísteka til raunverulegrar athugunar.
Satt best að segja held ég að
skattrannsóknarstjóri ætti að gera
það líka,“ segir Sigríður Jónsdóttir,
bóndi í Arnarholti.
/ghp

Verndandi arfgerðir gegn riðu
nokkuð algengar á Grænlandi
Vöntun er á jörðum í blómlegum rekstri.

Mynd / H.Kr.

Jarðnæði óskast
Mikil eftirspurn er eftir
búrekstrarjörðum um land allt.
Afar erfitt getur reynst fyrir þá
sem hafa bæði menntun og vilja til
að stunda landbúnað að finna til
starfans jarðnæði.
Á árunum 2017-2021 hafa
117 búfræðingar útskrifast úr
Landbúnaðarháskóla Íslands og stefna
aðrir 34 á útskrift í vor. Í aðsendri grein
tiltekur Jónas Davíð Jónasson frá
Hlöðum ýmsa þætti sem aftrar góðri
endurnýjun á land- búnaðarjörðum.
Nefnir hann að færst hafi í aukana
að bændur selji stærri innviði úr rekstri
bújarða en haldi áfram búskap í smærri
mynd á jörðinni. Afleiðingar þess geti
haft afgerandi áhrif á framtíð jarðanna
og nærumhverfi því þegar komi
að því að selja síðar sé jörðin oft ekki
fýsileg til rekstrar, enda skorti hún
þá oft dýr og greiðslumark, húsakostur
geti verið í niðurníðslu og jörðin
í órækt.
Hátt verð hamlar enn fremur

endurnýjun enda eru fjármögnunarleiðir til slíkra kaupa takmarkaðar.
Úrræði banka fyrir eignaminni
einstaklinga, s.s. hlutdeildarlán,
ná ekki yfir jarðakaup. Það gerir
hins vegar ein fjármögnunarleið
Byggðastofnunar. Frá því hún
kynnti sértæk kynslóðaskiptalán
til sögunnar árið 2020 hefur borist
41 lánsbeiðni frá 38 mismunandi
aðilum að upphæð rétt rúmlega 3
milljarðar króna eða hver umsókn
að upphæð 73 milljónir króna að
meðaltali. Aðeins tveimur þeirra
hefur verið hafnað.
Í grein sinni segir Jónas mikilvægt
að bújarðir haldist í rekstri og hvetur
verðandi sveitarstjórnarfulltrúa til að
hlúa að búsetuskilyrðum fyrir þá sem
vilja stunda landbúnað. „Ísland þarf
að búa við fæðuöryggi og slíkt gerist
ekki nema eðlileg kynslóðaskipti
eigi sér stað í landbúnaði.“
/ghp
Sjá nánar á blaðsíðu 55

Niðurstöður úr sýnatökum úr
íslensku sauðfé á Grænlandi hafa
sýnt fram á að fjölbreytilegar
arfgerðir eru í hjörðum þar, sem
varða smitnæmi gagnvart riðu.
Í raun virðast hinar verndandi
arfgerðir vera mun algengari á
Grænlandi en á Íslandi.
Í grein þeirra Eyþórs Einarssonar,
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins,
Vilhjálms Svanssonar, Keldum,
Karólínu Elísabetardóttir í
Hvammshlíð
og
Stefaníu
Þorgeirsdóttur, Keldum, á blaðsíðum
38 og 39 í þessu blaði, kemur fram
að bæði ARR-arfgerðin og T137 séu
nokkuð algengar í íslenska fénu á
Grænlandi.
Sterk vísbending
um íslenskan uppruna
Eyþór samsinnir því að líkur séu á að
arfgerðirnar séu komnar úr íslenska
fénu, sem byrjað var að flytja til
Grænlands árið 1915. „Já, þetta gefur
sterka vísbendingu um að ARR og
T137 arfgerðirnar hafi verið í fénu sem
flutt var út á sínum tíma. Hins vegar
er ekki alveg hægt að fullyrða hvaðan
þetta kemur í grænlenska stofninn því
einhver áhrif gætu verið frá Færeyjum
og Noregi, þótt grænlenska féð sé að
uppistöðu af íslenskum meiði og
virðist líta út eins og íslenskt fé.“
ARR-arfgerðin á 11 búum
Í greininni kemur fram að
sjúkdómastaða
grænlenska
sauðfjárstofnsins hafi ekki verið mikið

Íslenskt sauðfé á Grænlandi. Mynd / Hans Hansen sauðfjárræktarráðunautur á Grænlandi

rannsökuð, en hann virðist laus við
alla alvarlega smitsjúkdóma. Riða
hefur aldrei verið greind í sauðfé á
Grænlandi. ARR-arfgerðin reynist
tiltölulega algeng, en alls fundust
18 kindur með þessa arfgerð af 228
sýnum sem voru greind, en alls voru
tekin sýni á 35 búum. Það er um 8
prósenta kinda í úrtakinu. Þessar 18
kindur koma frá 11 búum. Arfgerðin
T137, sem talin er vera mögulega
verndandi, fannst í 17 prósenta
tilvika og átta prósenta tilvika sem
samsæta.
„Á Grænlandi er um 19.000
kindur. Þar er bara einn stofn sem
er í grunninn íslenskt fé. Líkt og
fram kemur í greininni voru fluttir
inn tveir norskir hrútar þangað inn
1951 og síðan þá er talið að engin

blöndun hafi átt sér stað við þennan
stofn. Rannsóknir sem þegar hafa
verið gerðar á skyldleika kynja hafa
sýnt að grænlenska féð er mjög skylt
því íslenska. Þá er núna fyrirhuguð
rannsókn sem mun varpa enn betra
ljósi á þennan skyldleika,“ segir
Eyþór.
Hann bætir því við að ekki sé til
skoðunar eins og er að nota þennan
stofn til ræktunarstarfs á Íslandi,
þar sem ARR-arfgerðin hafi þegar
fundist á Íslandi. „Hins vegar má
skoða þann möguleika síðar, þar sem
enn er bara fundin ein „uppspretta“
af þessar arfgerð hér á landi. En það
á enn eftir að greina helling af sýnum
á Íslandi og við byrjum að sjá hvað
/smh
kemur út úr því.“
Sjá nánar á blaðsíðum 38-39.

Hæsta viðbúnaðarstig enn
í gildi vegna fuglaflensu
Staðfest tilfelli skæðrar fuglaflensuveiru í villtum fuglum hér á landi
eru orðin tæp tuttugu talsins. Einnig
hefur þurft að aflífa heimilishænur
á einum stað. Nýjasta staðfesta
tilfellið var í heiðagæs á Suðurlandi.
Fuglaflensan hefur fundist í fjölda
dauðra súlna, hrafni, álft, svartbak,
helsingja, grágæsum, haferni
og skarfi.

Enn er hæsta viðbúnaðarstig í gildi og samkvæmt tímabundnum
varnaraðgerðum skulu
alifuglar hafðir inni í yfirbyggðum gerðum eða húsum. Að
sögn Brigitte Brugger, sérgreinadýralæknis Matvælastofnunar, mun
endurskoðun þeirra fara fram um
miðjan maí.

Brigitte brýnir fyrir fólki
að tilkynna Matvælastofnun
um dauðan fugl, nema
augljóst sé að hann hafi
drepist af slysförum.
Hægt er að skrá ábendingu á
heimasíðu stofnunarinnar og einnig
hægt að hringja í síma 530-4800 eða
senda tölvupóst á netfangið mast@
/ghp
mast.is.

ENNEMM / SÍA / NM-010233

5

Taktu vel á
móti vorinu

Vefverslun
Skoð aðu úrval ið
og skráð u þitt
fyrirt æki

Tegera hanskar

Strákústur

Strekkiband

Þunnir hanskar með frábæru gripi.
Lófar húðaðir með nítrílefni.

Strákústur með 150 cm löngu skafti.
Viðarhaus, 40 cm breiður.

Blátt strekkiband með strekkjara og krókum.

Litur: Svartur.

Vnr. A074 553000

Vnr. 948 2001407

Tork handþurrkur

Comma bremsuhreinsir

N1 HD Universal Grease EP 2 smurfeiti

Mjúkur og sterkur tvöfaldur pappír fyrir
handþurrkun og til að þurrka upp vökva
og óhreinindi. Passar í TORK W2 veggog gólfskammtara.

Öflugur fituleysir sem skilur eftir
hreint og þurrt yfirborð. Hentar mjög
vel til að hreinsa bremsu- og
kúplingshluta.

Alhliða smurfeiti með góðu hitavatns- og
titringsþoli ásamt öflugum háþrýstibætiefnum.
Þykking: Lith./komplex. Grunnolía mm²/sek.
40°C: 215. Dropamark: >260°C. Notkun: -30
til 140°C. NLGI: 25.

Stærð: 10 m x 50 mm.

Stærðir: 9-11.
Vnr. 9640 8801

Stærð: 255 m lengd og 750 blöð.

500 ml brúsi 12 stk. í kassa.

Vnr. 6487 130052

Einnig hægt að fá í 5 l brúsum.

0,39 kg.

Vnr. 115 BC500M

Vnr. 0094 0670004

Verslanir N1 um land allt

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

440 1000

n1.is

ALLA LEIÐ
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SKOÐUN

Bændur eru hluti af lausninni

Ómetanleg verðmæti

Vorið er tími vonar og væntinga og þá
hýrnar yfir Íslendingum, ekki síst nú
eftir afspyrnu leiðinlega ársbyrjun í
veðurfari. Það ætti því að öllu eðlilegu
að vera tilefni til að gleðjast, einkum
hjá sauðfjárbændum sem standa nú í
miðjum sauðburði.
Bændur þessa lands velta nú fyrir
sér hvernig hægt sé að auka framleiðslu
til að mæta kröfum um fæðuöryggi
þjóðarinnar. Hjá garðyrkjubændum er
ekki spurning um að þar liggja mikil
tækifæri í að auka framleiðslu fjölmargra
tegunda og brydda upp á nýjungum í
ræktun. Það vantar nefnilega talsvert
upp á að íslenskir garðyrkjubændur nái
að fullnægja eftirspurn. Þeir búa líka svo
vel að hafa almenningsálitið með sér, því
flestir velja heilnæma íslenska tómata,
gúrkur, jarðarber og fleiri tegundir umfram
innflutta. Hér er ræktað með lífrænum
vörnum gegn sníkjudýrum en ekki stuðst
við efnafræðilegt eiturgutl. Þetta skiptir
líka máli þegar rætt er um heilbrigði
landsmanna og kostnað við rekstur
heilbrigðiskerfisins.
Kjötframleiðslugreinarnar og mjólkurframleiðslan koma líka mjög sterkt
inn í heilbrigðisumræðuna. Þótt það
dragi vissulega úr vorgleðinni að allur
tilkostnaður fer hratt vaxandi, þá stendur
íslensk sauðfjárrækt, nautgriparækt,
svínarækt, alifuglarækt og hrossarækt
afskaplega vel í alþjóðlegu tilliti hvað
varðar litla notkun sýklalyfja.
Ofnotkun sýklalyfja sem vaxtarhvata
í kjötframleiðslu víða um heim hefur
orsakað hraða þróun ofurbaktería. Það er
nú talin helsta ógn heilbrigðisþjónustunnar
um allan heim. Sjúkrahús eru þegar farin
að finna fyrir því að hefðbundin sýklalyf
duga ekki alltaf til að meðhöndla sýkingar
í fólki sem hefur fengið í sig ofurbakteríur.
Þá þarf að grípa til lyfja sem notuð eru
sem lokaúrræði þegar allt annað bregst,
en þau eru fokdýr í innkaupum. Þá er
meðhöndlun sjúklinga sem sýkjast af
ofurbakteríum flókin og oft seinleg og því
mjög kostnaðarsöm.
Þrátt fyrir alla okkar tækni í læknisfræði
dugar það oft ekki til í baráttunni við
sýklalyfjaónæmar bakteríur og líka
bakteríur sem þola öll önnur lyf sem gegn
þeim er beitt. Staðan í dag er því sú að á
hverju ári deyja hundruð þúsunda manna
vegna baktería sem orðið hafa að plágu
einfaldlega vegna græðgi í viðskiptum
með matvæli.
Í læknablaðinu Lancet þann 19. janúar
síðastliðinn var áætlað að árið 2019
hafi 4,95 milljónir manna þegar látist í
heiminum vegna afleiðinga af sýkingum
sýklalyfjaónæmra baktería. Þetta eru tölur
úr rannsókn sem byggð var á gögnum frá
204 löndum og landsvæðum. Af þessum
fjölda er talið að 1,27 milljónir manna hafi
látist vegna beinnar sýkingar sýklalyfjaeða fjölónæmra baktería. Til samanburðar
var HIV veiran þá búin að deyða 864.000
manns og malaría 643.000.
Sem stendur er dánartíðnin af völdum
sýklalyfjaónæmra baktería hæst í Vesturog Mið-Sahara. Af þeim sem smitast á því
svæði af ofurrbakteríum er dánartíðnin
komin í 27,3 af hverjum 100.000 íbúum
sem er afar mikið.
Við Íslendingar erum mjög heppin hvað
þetta varðar ef horft er til þess hvernig við
stundum okkar landbúnað. Það hlýtur því
að vera mikið keppikefli fyrir okkur sem
þjóð, og fyrir okkar heilbrigðiskerfi, að
við gerum allt sem hægt er til að efla okkar
landbúnaðarframleiðslu. Allar sýkingar
af völdum sýklalyfjaónæmra baktería
sem við getum komið í veg fyrir með
heilbrigðri matvælaframleiðslu, svo ekki
sé talað um dauðsföll, eru ómetanleg
verðmæti.
/HKr.

Gunnar Þorgeirsson

formaður Bændasamtaka Íslands
gunnar@bondi.is
Nýjar matarvenjur og sívaxandi áhersla
á breyttar framleiðsluaðferðir, m.a.
í landbúnaði, hafa talsvert verið til
umræðu síðustu misserin. Það er þó
skoðun fjölmargra að við þurfum að
breyta mataræði okkar til að bjarga
jörðinni. Við sjáum t.a.m. á stundum
mikla neikvæðni í garð landbúnaðar,
þá sérstaklega búfjárhalds, sem beinist
einna helst að kjötframleiðslu þar sem
fólk telur sig meðvitað um „umhverfisleg
áhrif“ kjöts á loftlagsbókhald Íslands.
Matvælaverð fer hækkandi og líklega
sér ekki fyrir endann á þeirri þróun alveg
í bráð. Líklega mun matvælaverð haldast
hátt í einhvern tíma. Það fer þó eftir
því hversu lengi stríðsátök standa yfir í
Úkraínu og ekki síður hversu langan tíma
það tekur fyrir heimsmarkað með hrávörur
og matvæli að ná jafnvægi. Sagan segir
okkur að þegar verð á orku og matvælum
hefur hækkað hefur það oft og tíðum líka
leitt til jákvæðrar þróunar yfir lengri tíma.
Tækifæri skapast á markaði fyrir nýja aðila,
nýjar tæknilausnir skapa aukna framlegð
og bætta nýtingu hráefna.
Til skamms tíma þurfa viðbrögð
okkar við núverandi matvælakreppu að
vera þau að tryggja heimilum með lága
innkomu viðunandi lífsskilyrði. Það
þarf líka að verja störf í landbúnaði.
Þróun víða erlendis er með þeim hætti
að stjórnvöld eru að breyta áherslum í
umhverfismálum og orkuskiptum til að

tryggja matvælaframleiðslu. Sem dæmi
má nefna að ræktunarland sem áður var
hætt framleiðslu á er nú tekið í notkun
aftur. Þetta eru aðgerðir sem eiga að
tryggja framleiðslugetu hverrar þjóðar á
matvælum. Það þarf hins vegar að halda
áfram á þeirri vegferð að draga úr losun
gróðurhúsalofttegunda. Þar er hlutverk
landbúnaðarins stórt. Það má hins vegar
ekki gleyma því að landbúnaður snýst fyrst
og fremst um að framleiða matvæli – það
er okkar hlutverk. Við þurfum að auka enn
frekar skilvirkni í landbúnaði, gera hann
minna háðan ytri aðföngum. Vinna á grunni
hringrásarhagkerfisins. Þegar þeirri vinnu
vindur áfram mun koma í ljós að þar erum
við um leið að leggja okkar af mörkum til
að minnka losun kolefnis.
Umhverfisáhrifin
Við verðum að gera okkur grein fyrir að
við munum ekki bjarga jörðinni í einu
vetfangi. Þetta er samspil ýmissa þátta og
þar er þáttur jarðefnaeldsneytis stór partur.
Takmörkuð notkun á jarðefnaeldsneyti er
það sem mun knýja loftslagsbreytingar
áfram. Og jafnvel þó að allt mannkynið
yrðu grænkerar myndi það ekki koma í
veg fyrir loftslagsbreytingar. Aftur á
móti ef verkalýðshreyfingin myndi gera
athugasemdir við hækkandi olíuverð
og benda á að stjórnvöld þurfi að virkja
meira til að hraða orkuskiptum og standa
við raforkuþörf framtíðarinnar, þá myndi
ef til vill eitthvað hreyfast í þessum
málum, annað en umræða um breytingu
á vörumerki.
Á vorfundi Landsnets kom fram í

máli umhverfisráðherra að við orkuskipti
bætist einnig orkuþörf til frekari vaxta
atvinnuvega. Það snýst ekki allt um
gagnaver, heldur snýst þetta einnig um
matvælaframleiðslu. Á fundinum kom
einnig fram í máli forstjórans að allar
ákvarðanir í dag, um frekari orkuvinnslu,
verða ekki að raunveruleika fyrr en eftir
fimm ár. Fimm ár! Og 2040 er rétt handan
við hornið.
Það sem var hins vegar einna áhugaverðast á þessum fundi var greining
Landsnets á töpuðum tækifærum vegna
takmarkana í flutningskerfinu en þau
tækifæri hverfðust að mestu um þrjá punkta:
• Laun almennings á svæðum sem búa
við takmarkaðan aðgang að rafmagni
hækka minna.
• Vöxtur fyrirtækja og arðsemi er minni.
• Fyrirtækin sem aldrei verða.
Það var einna helst síðasti punkturinn
sem sló mig mest – fyrirtækin sem aldrei
verða. Eflaust sjá einhverjir fyrir sér
stóriðju eða þvíumlíkt. Ég sé aftur á móti
matvælafyrirtæki bænda, búrekstur og
ræktun sem verða af miklum tækifærum í
nýjum búháttarbreytingum, tæknivæðingu
og orkuskiptum í samgöngum og
vinnuvélum, vegna þess að ákvarðanir í
dag verða ekki að raunveruleika fyrr en í
fyrsta lagi eftir fimm ár.
Bændur þurfa að standa upp fyrir sína
atvinnugrein þegar kemur að því að ræða
ávinning landbúnaðar fyrir umhverfið.
Bændur eru hluti af lausninni.

ÍSLAND ER LAND ÞITT

Þessi mynd var tekin af leiðinni upp á vestanverðan Klettháls í Austur-Barðastrandarsýslu. Fyrir neðan brekkuna blasir við Skálmarfjörður, sem
liggur í boga og er opinn til suðurs út í Breiðafjörð. Beint út af Skálmarﬁrði eru Skáleyjar. Dökka fjallið sem sést suðvestan við Skálmarfjörð heitir
Skálmarnesmúlafjall, en við norðurenda þess er lágt eyði þar sem þjóðvegurinn liggur yﬁr í Kerlingafjörð. Innst í Skálmarﬁrði vestanverðum er
Vattarfjörður, sem er afar stuttur og vart meira en vík inn úr Skálmarﬁrði. Fyrir botni Skálmarfjarðar sem sést hér hægra megin á myndinni er
Skálmardalur. Þaðan er hægt að ganga um Skálmardalsheiði yﬁr í Gervidal, eða Gjörvidal, í botni Ísafjarðar við Ísafjarðardjúp. Þýskir verslunarstaðir
voru áður fyrr á Langeyri og Sigurðareyri við Skálmarfjörð. Nú er öll byggð við fjörðinn komin í eyði.
Mynd / Hörður Kristjánsson
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síðasta þætti var ögn kynntur til
sögu Sveinn Skagfjörð Pálmason,
kenndur við Reykjavelli í Skagafirði.
Úr nýlega út kominni ljóðabók Sveins,
„400 ferðavísur“, er að finna næstu tvær
vísur. Sveinn var spurður á samkomu
hagyrðinga hvaða hvatir bærðust með
honum við neyslu áfengis:
Við að drekka vínin góð
vakna hvatir sátta.
Þá er gott að faðma fljóð,
- fara svo að hátta.
Spurður svo um mikilvægustu dyggðir
lífsins svaraði Sveinn:
Við sönginn margur tekur tryggð,
tónlist allir vilja muna.
Það er mannsins mesta dyggð
að mæta vel á æfinguna.

Hallgrímur Harðarson, starfsmaður hjá Búvís á Akureyri, fylgdist með þegar verið var að lesta nokkur hundruð tonn af áburði um borð í skip
sem síðan sigldi til Þórshafnar. Þaðan var áburði dreift í sveitirnar í kring.
Myndir / MÞÞ

Áburður á norðausturhornið

Bændur hafa undanfarið verið í óða önn
að bera áburð á tún sín, sumir eru enn að
og verða eitthvað fram eftir maímánuði
við þá iðju.
Búvís á Akureyri er eitt þeirra fyrirtækja sem
flytja inn áburð og segir Einar Guðmundsson,
eigandi þess, að alls hafi nú á vordögum komið
2 skip fulllestuð af áburði.
„Við erum með svipað magn og var í fyrra.
Alls 18 tegundir og höfum verið að dreifa
þessu hér og hvar um landið, en skipið landar á
8 höfnum víða um land. Þaðan er áburði dreift
um nærliggjandi sveitir,“ segir hann. /MÞÞ

Hægt væri að halda úti veröldina á
enda, vísnaefni frá Skagfirðingum. Einn
er sá sem allir þekkja og dá, og það er
Sigurður Hansen, bóndi og fræðimaður
á Kringlumýri í Akrahreppi. Eitt sinn rakst
Sigurður á málshátt svofelldan: „Enginn
er alheimskur sem þegja kann.“ Þá orti
hann:
Mælsku tíðast lætur lit,
list er fátt að segja,
því taumhald þarf og talsvert vit
til þess eins að þegja.
Kýrin Laufa varð yxna hjá Stefáni Hrólfssyni á Keldulandi. Sigurður Hansen orti
af því tilefni:
Amors drauminn ýmsum hjá
eðlið gefur falan.
Eva lagði laufblað frá,
Laufa færði halann.
Sigurður var einhverju sinni beðinn um að
semja brúðkaupsljóð. Hann varð eitthvað
seinn fyrir og þurfti að fá framlengdan
skilafrestinn. Afraksturinn varð þetta
stórkostlega 7 henta ljóðkorn:
Gifting er gáleysi mesta
og glötun á öllu því besta
um aldur og ævi hjá hreinum
ástlausum piparsveinum.
En svona er lífsins losti
hann læðist í hörku frosti
í saklausa sveitamenn.

Fulltrúar kjúklinga- og eggjabænda á
Norðurlöndunum (NPC)

Gifting er gjörningur besti
og gæfunnar veganesti,
elskir þú konu eina
sem aðeins kemur til greina.
En þeir sem ei einsemd una
ættu líka að muna
að Kristur var konulaus.
Enn berast skáldverk í hendur mínar.
Þórarinn Eldjárn færði mér til gjafar sitt
nýjasta vísnakver „Allt og sumt“, sem hefur
að geyma snjallar vísur undir gamansömum
háttum. Sérkenni Þórarins í vísnagerð
eru orðaleikir, eins konar útúrdúrar frá
hefðbundnum yrkisefnum. Háttsemi hans
mætti e.t.v. nefna „orðhengilshátt“. Bók
Þórarins Eldjárn er fágætt skemmtiefni,
og hér eftir fá lesendur örlitla nasasjón af
efni bókarinnar. Upphafsvísu bókarinnar
nefnir hann „Efstef“.
Þéttan ljóða vef ég vef,
vel biðst forláts ef ég gef
ykkur svona stef og stef
sem stolið hef.
„Til eru tól“.
Ekki er þörf á ýtu
ef þú tálgar spýtu.
Eins ef bilar úrverk
illa hentar múrverk.
„Tímans rás“.
Enn rásar almanak
undarlegt tímaskeið
annaðhvort aftur á bak
ellegar nokkuð á leið.

Fulltrúar kjúklinga- og eggjabænda á Norðurlöndunum (NPC) áttu góðan og gagnlegan fund í Kaupmannahöfn á dögunum þar sem farið var yﬁr
stöðu greinanna í löndunum og ýmis málefni rædd. Einnig komu áhugaverðir fyrirlesarar frá dönsku Bændasamtökunum inn á fundina til að
ræða nýjar reglur sem tengjast ﬁðurfé hjá Evrópusambandinu og hvaða áhrif þær muni hafa, ásamt því að kynnt var verkefni samtakanna sem fór
fram fyrr á þessu ári þar sem streymt var beint í sólarhring frá kjúklingabúi á samfélagsmiðlum en í framhaldinu sköpuðust líﬂegar umræður um
hvernig til tókst og áhriﬁn sem slíkt streymi getur haft. Árlega heldur NPC stóran fund greinanna í nóvember og að þessu sinni verður fundurinn
haldinn í Álaborg í Danmörku þar sem koma saman hátt í 200 manns af Norðurlöndunum og frá ﬂeiri löndum í Evrópu.

Umsjón:
Árni Geirhjörtur Jónsson
kotabyggð1@gmail.com
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Tækniþróunarsjóður styrkir Framhugsun:

Möguleikar framleiðslu á
íslenskum undirburði
Verkefni ráðgjafarfyrirtækisins
Framhugsun ehf., „Bætt nýting
nytjaplantna – hálmkögglar“,
hlaut styrk úr Tækniþróunarsjóði
um miðjan apríl.
Verkefnið felur í sér að kanna
fýsileika á framleiðslu undirburðar úr
þeim hálmi sem til verður við ræktun
á korni hér á landi en enn fremur
telur verkefnastjóri athugavert að
kanna notkun á öðrum nytjaplöntum,
s.s. hampi, í sama tilgangi.
Að sögn Friðriks Más Sigurðssonar, framkvæmdastjóra hjá
Framhugsun ehf., felur verkefnið
í sér að nýta innlent hráefni, orku,
hugvit og vinnuafl til að framleiða
nýjar afurðir fyrir vaxandi markað.
„Notkun á undirburði til þess að
bæta aðbúnað dýra hefur stóraukist
hérlendis á liðnum árum. Stór hluti
af þeim undirburði sem notaður er
kemur erlendis frá. Þá er um að ræða
að stærstum hluta viðarspæni eða
spónaköggla,“ segir Friðrik, sem fer
fyrir verkefninu.
„Undirburður þróaður úr nytjaplöntum er hentugri saman með
búfjáráburði heldur en viðarspænir
eða spónakögglar. Þannig getur
verkefnið bætt nýtingu og aukið
notagildi búfjáráburðar getur
stuðlað að því að minnka notkun á
innfluttum tilbúnum áburði.“
Hagkvæmnissjónarmið
og betri nýting
Í verkefninu mun Friðrik vinna
hagkvæmnisathugun og gera
viðskiptaáætlun um framleiðslu
undirburðar úr þeim hálmi sem til
verður við ræktun á byggi og annarri
kornrækt á Íslandi.
„Það eru fjölmörg tækifæri til
eflingar landbúnaðar á Íslandi og
aukinnar framleiðslu um leið og við
tryggjum sjálfbærni landsins. Við
munum meta valkosti hvað varðar
framleiðslu nýrra afurða úr þeim
nytjaplöntum sem ræktaðar eru,
samhliða framleiðslu undirburðar.

Friðrik Már Sigurðsson, framkvæmdastjóri Framhugsunar ehf.

Sérstaklega horfum við til þess að
hægt verði að framleiða undirburð
úr hálmi.
Fýsileikakönnun mun jafnframt skila niðurstöðu um hvaða
nytjaplöntur geta nýst innan
verkefnisins út frá hagkvæmnissjónarmiðum og betri nýtingar á
tækjum og aðstöðu,“ segir Friðrik.

Þórustaða Kartöflur í Eyjafjarðarsveit bjóða upp á nýjung:

Kolvetnasnauðu Queen Anne
kartöflurnar fá góðar viðtökur
Nýverið kom á markað kartaflan
Queen Anne frá Þórustaða
Kartöflum sem hefur mun lægra
kolvetnainnihald en venjulegar
kartöflur.
„Við munum alveg örugglega
halda áfram að rækta þessa tegund
þar sem markaðurinn hefur tekið
henni einstaklega vel og fyrir
það erum við þakklát,“ segir
Jón Kristjánsson hjá Þórustaða
Kartöflum í Eyjafjarðarsveit.
Jón segir að ástæða þess
að ákveðið var að bjóða upp á
kartöflur af því tagi væri til að auka
fjölbreytileika í úrvali á kartöflum
hér á landi.
„Margir Íslendingar hafa tileinkað sér kolvetnasnautt mataræði og
við vildum bjóða upp á kartöflu sem
hentaði þeim hópi. Við lögðumst því
í leit að útsæði sem gæti uppfyllt
okkar skilyrði og prófuðum
nokkur yrki sem hefðu lægra
kolvetnainnihald en venjulegar
matarkartöflur,“ segir Jón.

Möguleikar hampsins
Friðrik telur áhugavert að skoða
vinnslu undirburðar úr hampi.
„Hampur hefur margvíslega kosti
og kanna þarf betur hvaða afurðir er
hægt að vinna úr honum. Við munum
kanna fýsileika þess að framleiða
undirburð úr honum sem og hvort
hægt sé að verka og þróa afurðir úr
honum til áframhaldandi sölu.“
Að sögn Friðriks er niðurstaðna
verkefnisins að vænta í árslok.
Ráðgjafarfyrirtæki Friðriks,
Framhugsun ehf., var stofnað árið
2020. „Það byggir lausnir sínar á
framsýni í hugsun, nýsköpun og
sjálfbærni í nýtingu auðlinda.
Við viljum stuðla að ábyrgri
nýtingu auðlinda og innleiðingu
sjálfbærra lausna.“
/ghp

Markaðurinn hefur tekið vel við
lágkolvetnakartöﬂunni.

Þau höfðu samband við Ólaf
Reykdal hjá Matís sem veitti að
sögn ómetanlega hjálp, sá m.a.
um að rannsaka fjölmörg yrki af
kartöflum á Þórustöðum. Í þeim
hópi var Queen Anne sem nú stendur
íslenskum neytendum til boða.
Góð í ræktun, fremur
ílöng og ljós á lit
Jón segir niðurstöður rannsóknar
hafa komið flestum á óvart, en umrætt

Jón og Jón Helgi hjá Þórustaða Kartöﬂum hafa í nógu að snúast en
umfangsmikil kartöﬂurækt er stunduð á Þórustöðum í Eyjafjarðarsveit. Nýlega
kom á markað kartaﬂan Queen Anne sem hefur mun lægra kolvetnainnihald
en venjulegar kartöﬂur.

yrki var valið vegna bragðgæða
fremur en lágs kolvetnainnihalds.
„Rannsóknir á þessu yrki voru
endurteknar bara til að gulltryggja
að ekkert hefði farið úrskeiðis. En
niðurstaðan er ánægjuleg,“ segir
hann. Kartaflan Queen Anne er góð í
ræktun, er fremur ílöng og ljós á lit.
„Þeir sem hafa smakkað hjá okkur
telja hana með betri matarkartöflum

og hún er einstaklega þægileg til að
sneiða niður í franskar vegna þess
hversu ílöng hún er,“ segir hann.
Umfangsmikil kartöflurækt er
stunduð á Þórustöðum og á hún sér
sögu sem nær aftur til ársins 1977.
Tvenn hjón sjá um ræktunina nú,
Jón og Tinna Ösp Viðarsdóttir og
Jón Helgi Helgason og Díana Rós
Þrastardóttir.
/MÞÞ

Nýja hús Nesbús í Flóanum er grænt á litinn og sést vel frá Suðurlandsveginum. Um 18 þúsund fuglar verða í
húsinu, sem munu verpa lífrænt ræktuðum eggjum en Vottunarstofan Tún hefur vottað húsið lífrænt, eins og hitt
húsið frá Nesbú, sem er rétt hjá þessu nýja.
Mynd / MHH

Lely Center Ísland
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GOTT ÚRVAL

Reykjavík: Krókháls 5f – Sími 414 0000 – www.vbl.is
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Nesbú með nýtt lífrænt hænsnahús
í Flóanum fyrir 18 þúsund fugla

Nesbú á Vatnsleysuströnd er þessa
dagana að taka í notkun nýtt og
glæsilegt lífrænt hænsnahús í
Flóahreppi þar sem hænurnar
gefa frá sér lífræn egg samkvæmt
stöðlum frá Vottunarstofunni
Túni.
Búið er með annað lífrænt hús á
svæðinu í landi Miklholtshellis, en

þar eru 12 þúsund lífrænar hænur.
Nýja húsið er rúmlega 2000 m2
með vetrargörðunum þar sem mega
vera allt að 18.000 fuglar. „Húsið
er ætlað í lífræna eggjaframleiðslu
og er nokkuð sérstakt vegna þess
að það eru sérstakir vetrargarðar
í því, sem eru yfirbyggð svæði
þar sem fuglinn getur hlaupið um.

Auk þess verða útisvæði þar sem
fuglinn getur farið út en það er þó
bannað í dag vegna fuglaflensu í
villtum fuglum á Íslandi. Græni
litur hússins á að vísa í lífræna
framleiðslu og að allt sé vænt, sem
vel er grænt,“ segir Stefán Már
Símonarson, framkvæmdastjóri
/MHH
Nesbús.
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FAGKEPPNI MEISTARAFÉLAGS KJÖTIÐNAÐARMANNA Í MARS 2022

21 GULLVERÐLAUN TIL SS
Fagmenn SS stóðu sig með einstakri prýði í fagkeppninni í ár,
enda ríkir í fyrirtækinu mjög metnaðarfullur andi til að þróa,
prófa og framleiða framúrskarandi matvörur. 21 verðlaun komu
í hlut kjötiðnaðarmanna frá SS.
Við hjá SS óskum okkar frábæru fagmönnum hjartanlega til
hamingju með árangurinn. Þeir hlutu m.a. verðlaun búgreina fyrir
lambakjöt, nautakjöt og alifuglakjöt, auk sérverðlauna í ﬂokknum
kæfur og paté.

Athyglisverðasta nýjung keppninnar
og jafnframt besta vara úr lambakjöti
sem hlýtur Lambaorðuna:
Hangikæfa með uppstúf
Bjarki Freyr Sigurjónsson, SS
—
Besta varan í ﬂokknum kæfur og paté:
Súkkulaðikæfa með jarðarberjahlaupi
Steinar Þórarinsson, SS
—
Besta varan úr alifuglakjöti:
Konfektkæfa
Jónas Pálmar Björnsson, SS

Besta varan úr nautakjöti:
Sælkeranaut, pipargraﬁð nautaﬁle
Steinar Þórarinsson, SS
—
Eftirtalin verðlaun féllu
fagmönnum SS í skaut:
—
Bjarki Freyr Sigurjónsson frá SS:
Fimm gull, þrjú silfur og tvö brons
—
Jónas Pálmar Björnsson frá SS:
Fimm gull, eitt silfur og eitt brons

Steinar Þórarinsson frá SS:
Fimm gull og eitt brons
—
Jón Sigurðsson frá SS:
Eitt gull, þrjú silfur og þrjú brons
—
Benedikt Benediktsson frá SS:
Eitt gull
—
Hermann Bjarki Rúnarsson frá SS:
Tvö gull, eitt silfur og tvö brons
—
Oddur Árnason frá SS:
Tvö gull og eitt brons
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Arfgerðin T137 finnst á Botnum og
reynist útbreidd á Árskógsströndinni
– Alls 29 lifandi gripir í sjö hjörðum sem bera arfgerðina sem vonast er til að sé verndandi gegn riðu
Arfgerðargreiningar á príonpróteini (PrP) kinda eru nú í
fullum gangi. Að sögn Eyþórs
Einarssonar hjá Ráðgjafarmiðstöð
landbúnaðarins (RML) miða
rannsóknirnar að því að leita að
verndandi arfgerðum og gera átak
í ræktun fyrir þolnari stofnum
gegn riðuveiki.
Annars vegar er í gangi
átaksverkefni RML þar sem bændur
hafa komið inn af miklum krafti við
að kortleggja sínar hjarðir. Síðan er
það hluti af hinum sameiginlegu
rannsóknarverkefnum RML, Keldna
og Karólínu í Hvammshlíð að rekja
ákveðna þræði og leita á nýjum
stöðum eftir því sem vísbendingar
berast af fágætum arfgerðum. Í lok
síðustu viku bættust þrjár hjarðir
við, þar sem T137 arfgerðina er að
finna – en vonir eru bundnar við að
sá breytileiki veiti vernd.

Áður hefur T137 arfgerðin fundist
á bæjunum Sveinsstöðum í Þingi,
Straumi í Hróarstungu, auk SyðriHaga og Stóru-Hámundarstöðum á
Árskógsströnd. Nú liggja því fyrir í
heildina upplýsingar um 29 lifandi
gripi í sjö hjörðum sem bera T137
arfgerðina.
Eyþór segir að engar breytingar
séu hins vegar varðandi stöðu ARR,
hinnar alþjóðlega viðurkenndu
verndandi arfgerð – hún hafi aðeins
fundist á Þernunesi við Reyðarfjörð.
Engihlíð og Litli-Árskógur
„Í kjölfar þess að T137 fannst á
Stóru-Hámundarstöðum og síðar
á Syðri-Haga, var fókusinn meðal
annars settur á bæi þar í kring þar
sem væri að finna gamla stofna
sem ekki hafa verið skornir niður
vegna riðuveiki. Þessi leit hefur

skilað því að nú hafa fundist þrjár
ær á bænum Engihlíð og ein kind
á bænum Litla-Árskógi með þessa
spennandi arfgerð. Báðir þessir bæir
eru á Árskógsströndinni og standa
þeir á milli Stóru-Hámundarstaða
og Syðri-Haga.
Á báðum þessum búum er
um að ræða mjög litlar hjarðir en
óslitinn sauðfjárbúskapur hefur þar
verið frá mæðuveikiniðurskurði.
Endurnýjun fjár á þessu svæði
vegna mæðuveiki sem var í kringum
1950, er talin hafa verið með fé úr
Suður-Þingeyjarsýslu. Riðuveiki var
vandamál á þessu svæði á árum áður
og stutt er yfir í Svarfaðardalinn þar
sem eitt illvígasta riðusvæði landsins
er að finna. Sé þessi T137 arfgerð
að virka fyrir íslenskt fé þá er það
ef til vill ekki tilviljun að hún hafi
framræktast á Árskógsströndinni,“
útskýrir Eyþór.
Botnar í
Meðallandi

Mynd / Karólína í Hvammshlíð

Öll skráð tilfelli T137 og ARR-arfgerða.

Sjöunda búið þar
sem þegar hafa
fundist kindur með
T137 arfgerðina er
á bænum Botnum í
Meðallandi í VesturSkaftafellssýslu.
Eyþór segir að þetta
sé einmitt búið sem
komst í fréttirnar
fyrr á árinu vegna
þess að hrossin þar á
bæ hafa ræktast sem
einangraður stofn í
marga áratugi. Nú
séu þessi hross til
rannsóknar, auk þess
sem áhugi vaknaði að
skoða einnig sauðféð
á búinu.
„Þar er líka um
að ræða fremur

fastus.is

WEXIÖDISK, COMENDA OG HOBART UPPÞVOTTAVÉLAR

ÖFLUGUR LIÐSAUKI Í ELDHÚSIÐ

WEXIÖDISK
Vandaðar og öflugar vélar
fyrir þá sem vilja það besta

COMENDA
Ódýrari kostur - öflug og
góð vél fyrir stærri eldhús

Nánari upplýsingar veitir sölufólk okkar í síma 580 3900

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

HOBART
Frábær fyrir minni eldhús,
kaffistofur o.fl.

T137-kindur á Botnum (B), Engihlíð (E), Litla-Árskógi (L) og Syðri-Haga (S).

lokaðan stofn þó að með einhverjum
undantekningum hafi komið þar
aðkomuhrútar úr nágrenninu. Á
búinu eru í kringum 30 kollóttar
kindur, allar hreinhvítar. Upphaflega
voru tekin 15 sýni á bænum og
fundust þá þrír gripir með T137,
einn hrútur og tvær ær. Hrúturinn
er þá fyrsti kollótti hrúturinn sem
finnst með arfgerðina. Fljótlega
koma niðurstöður fyrir restina af
þessari hjörð.“
Líklega nokkuð útbreidd
áður fyrr
Eyþór telur að T137 arfgerðin
hafi verið nokkuð útbreidd áður
fyrr, miðað við þær niðurstöður
sem þegar liggja fyrir. „Hún finnst
allavega á nokkrum stöðum á
landinu í dag og yfirleitt er lítil
tenging eða engin á milli þessara
gripa á milli hjarða. Arfgerðin
hefur fundist í kollóttum, hyrndum
og ferhyrndum einstaklingum og
jafnframt eiga flestir litir fulltrúa
í hópnum.
Trúlega hefur arfgerðin verið
býsna útbreidd í Tröllaskagahólfinu
þar sem nú finnst hún í gömlum
stofnum á Árskógsströndinni en
í rannsókn Tilraunastöðvarinnar
á Keldum fyrir rúmum 20 árum
síðan fannst hún einnig í þessu
hólfi, þá í kindum á Hesjuvöllum
við Akureyri og Enni í Unadal í
Skagafirði. Í eldri rannsókninni var
T137 einnig að finna á Núpsstað
í V-Skaftafellssýslu, sem er ekki
mjög langt frá Botnum, og má
því ætla að arfgerðin hafi verið
víðar á þessu svæði. Þá fannst
hún einnig á Hrafnkelsstöðum
í Hrunamannahreppi og NeðraVatnshorni í Línakradal en báðar
hjarðir voru skornar niður í kjölfar
riðuveiki.“
Á meðfylgjandi korti, sem
Karólína Elísabetardóttir hefur
unnið eftir heimildum frá Stefaníu

Þorgeirsdóttur á Keldum, má sjá
staðsetningu allra bæja þar sem
T137 arfgerðin hefur fundist bæði
í núverandi verkefnum og í eldri
verkefnum frá Keldum. Eyþór
segir að enn sé lítið búið að greina
af sýnum sem tekin hafa verið á
Suðurlandi og Vesturlandi en í
næstu niðurstöðum sem berist komi
inn svolítið af búum af suður- og
suðausturhluta landsins sem verði
spennandi að sjá.
„Í samanburðarrannsókninni, sem
rannsóknarhópurinn og dr. Gesine
Lühken prófessor eru að koma af
stað, verða skoðuð DNA bæði úr
„gömlum“ og nýfundnum T137kindum ásamt T137-einstaklingum
frá Grænlandi. Þá mun koma í ljós
hvort einhver tengsl á milli þeirra
eru greinanleg,“ segir Eyþór.
Tilvalið að skoða álitleg hrútsefni
Í átaksverkefni RML, sem er hið
umfangsmesta sinnar tegundar sem
ráðist hefur verið í, er nú búið að
greina um 8.500 sýni úr tæplega
140 hjörðum, að sögn Eyþórs. Hann
segir að á næstu dögum sé síðan von
á um 2.100 niðurstöðum úr sýnum
sem send voru til greiningar 16. og
17. mars.
„Þegar sá pakki verður kominn
bíða rúmlega 8.000 sýni greiningar
sem þegar hafa skilað sér til baka
frá bændum og um 7.000 hylki eru
hjá bændum, væntanlega hluti af
því sem enn er ótekið. Þegar allt
verður komið til baka verður búið
að greina um 26.000 sýni í gegnum
átaksverkefnið auk um 4.000 sýna í
gegnum rannsóknarverkefni RML,
Keldna og Karólínu.
Aðeins hefur verið um það
að menn taki sýni úr lömbum
nú í vor, en tilvalið er að skoða
álitleg hrútsefni strax þannig að
niðurstaða liggi örugglega fyrir við
ásetningsvalið næsta haust,“ segir
/smh
Eyþór að lokum.
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Ruth Phoebe Tchana Wandji Doktorsnemi í líffræðilegum fjölbreytileika, vistfræði og þróun

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 5. JÚNÍ

EKKERT ER
STÆRRA EN
NÁTTÚRAN
LBHÍ Náttúrulega framúrskarandi háskóli

BÚFRÆÐI

BÚVÍSINDI

NÁTTÚRU- & UMHVERFISFRÆÐI

HESTAFRÆÐI

FRAMHALDSNÁM & RANNSÓKNIR

NORÐURSLÓÐAFRÆÐI

SKÓGFRÆÐI

LANDSLAGSARKITEKTÚR

SKIPULAGSFRÆÐI

WWW.LBHI.IS / Sími 433 5000
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Innviðaráðherra:

Úthlutar 35 milljónum
til fjarvinnustöðva
Sigurður Ingi Jóhannsson innviðaráðherra hefur úthlutað styrkjum að fjárhæð 35 milljónum
króna til fjögurra verkefna vegna
fjarvinnslustöðva.
Frá árinu 2018 hefur samgönguog sveitarstjórnarráðherra veitt
átta verkefnastyrki vegna fjar vinnslustöðva, á grundvelli
stefnumótandi byggðaáætlunar
fyrir árin 2018-2024.
Markmiðið með framlögum er
annars vegar að koma opinberum
gögnum á stafrænt form og hins
vegar að fjölga atvinnutækifærum
á landsbyggðinni. Alls hefur verið
úthlutað 133,6 milljónum króna
fyrir árin 2018-2020 til sjö verkefna.
Háskóli Íslands, rannsóknasetur
á Ströndum hlaut styrk að upphæð
tæplega 11 milljónir vegna verkefnis
sem heitir Persónulegar heimildir:
Myndir og minningar og snýst um
að flokka ljósmyndir frá Ströndum,
gamlar dagbækur á landsvísu og
viðtöl úr Vesturheimi og nýrri viðtöl
tekin á Ströndum.
Þjóðskjalasafn Íslands fékk styrk
að upphæð um 16,5 milljónir króna
vegna skráningar sjómannatala.

Ráða á í tvö störf á Bakkafirði og
Raufarhöfn. Koma á opinberum
gögnum á stafrænt form og gera þau
aðgengileg fyrir almenning. Um er
að ræða innslátt sóknarmanntala
sem varðveitt eru í frumritum
í Þjóðskjalasafni í leitarbæran
gagnagrunn. Sóknarmanntölin
eru frumheimildir um líf og störf
Íslendinga frá 18.-20. öld.
Þjóðminjasafnið hlaut einnig
styrk að upphæð 4 milljónir króna
til að vinna að fjarvinnsluverkefni
við Menningarmiðstöð Þingeyinga
á Húsavík.Verkefnið felur í sér að
tengja og nýskrá upplýsingar um
ljósmyndir sem varðveittar eru
á Þjóðminjasafni í menningarsögulega gagnasafnið Sarp og
gera ljósmyndirnar aðgengilegar
almenningi.
Um er að ræða fjórtán þúsund
ljósmyndir og tilheyrandi lýsigögn.
Þá fékk Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum tæplega 3,6 milljónir króna til að vinna að átaksverkefni við skönnun skjalasafns
sýslumannsembættisins. Ráða á í
hálft stöðugildi í eitt ár eða heilt
/MÞÞ
stöðugildi í hálft ár.

Brothættar byggðir:

Tvö ný sveitarfélög taka þátt

Tvö ný byggðalög eru um þessar
mundir að hefja þátttöku í byggðaþróunarverkefninu Brothættar
byggðir í samstarfi við Byggðastofnun, landshlutasamtök og
heimaaðila, en þetta eru Stöðvarfjörður og Dalabyggð.
Verkefnið á Stöðvarfirði er komið
af stað og var haldið íbúaþing þar
fyrstu helgina í mars. Valborg Ösp

Búðardalur.

Stöðvarfjörður.

Mynd / HKr.

Warén hefur verið
ráðin verkefnisstjóri.
Vinna við verkefnið
í Dalabyggð er einnig
hafin en þar verður
íbúaþing haldið um
komandi helgi.
/MÞÞ
Mynd / HKr.

Meðhjálparinn ungi, Tryggvi Sveinn, ásamt sr. Kristjáni Arasyni sóknarpresti.

Mynd / Margrét Brynjólfsdóttir

Rauðisandur í Patreksfjarðarprestakalli:

Fjórtán ára meðhjálpari
í Saurbæjarkirkju

Tryggvi Sveinn Eyjólfsson er
yngsti meðhjálpari landsins því
hann er aðeins 14 ára gamall.
Hann býr á Patreksfirði en þjónar
sem meðhjálpari í Saurbæjarkirkju

á Rauðasandi í Patreksfjarðarprestakalli hjá sr. Kristjáni Arasyni
sóknarpresti.
Faðir Tryggva Sveins og afi voru
líka meðhjálparar á Rauðasandi og er

Tryggvi Sveinn því þriðji ættliður og
sá yngsti er tekur við keflinu. Þá var
móðurafi hans prestur í Stafholti í
Borgarfirði, sr. Brynjólfur Gíslason.
/MHH

Heilbrigðisstofnunin á Blönduósi:

Góðar gjafir frá Hollvinum

Hollvinasamtök Heilbrigðisstofnunarinnar á Blönduósi færðu
Heilbrigðisstofnun Norðurlands á
Blönduósi veglegar gjafir nýverið.
Um er að ræða þrjá hnakkastóla,
hægindastól, þrjú útvarpstæki,
myndavél, hitabakstra og rafrænt
píluspjald til notkunar á sjúkradeildum. Andvirði gjafanna er ríflega
440 þúsund krónur.
„Það er von Hollvinasamtakanna
að búnaðurinn komi að góðum notum
fyrir skjólstæðinga stofnunarinnar,“
segir á vef HSN.
/MÞÞ

Sigurlaug Þóra Hermannsdóttir, formaður Hollvinasamtakanna, afhendir
Helgu Margréti Jóhannesdóttur, yﬁrhjúkrunarfræðingi HSN á Blönduósi,
gjaﬁrnar. Með á myndinni eru einnig Sigríður Stefánsdóttir, Guðmundur
Finnbogason og Kári Kárason, sem sitja í stjórn Hollvinasamtakanna, ásamt
Sigurbjörgu Helgu Birgisdóttur, deildarstjóra sjúkradeildar.

Sveinn Margeirsson (t.v.) frá NÍN (Nýsköpun í norðri) og Garðar Finnsson
frumkvöðull handsala hér samstarfsyﬁrlýsinguna.
Mynd / Skútustaðahreppur

Skútustaðahreppur:

Uppbygging hringrásarhagkerfis Mývatnssveitar
Fyrir nokkru var undirrituð
samstarfsyfirlýsing á milli Skútustaðahrepps og PlastGarðars ehf.
um samstarf við uppbyggingu
hringrásarhagkerfis Mývatnssveitar og tækifæri til að draga
úr umhverfisáhrifum af matvælaframleiðslu svæðisins.
Í þróun er verkefni með það að
markmiði að minnka plastnotkun
í landbúnaði með „Hey!rúlla“,
margnota heyrúllupokum sem

framleiddir verða í Skútustaðahreppi.
Verkefnið er enn á þróunarstigi og
stefnir Skútustaðahreppur á að fá
prufupoka fyrir sumarið 2022.
„Uppbygging hringrásarhagkerfisins byggir í sinni einföldustu
mynd á að nýta auðlindir svæðisins
sem allra best og m.a. að flytja sem
allra minnst inn á svæðið. Sem
allra mest sé endurunnið og annað
í þeim dúr,“ segir Helgi Héðinsson
sveitarstjóri.
/MHH
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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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Fyrsta skóflustunga að nýju aðstöðu Jarðbaðanna í Mývatnssveit var tekin
nýlega og hefjast framkvæmdir í kjölfarið nú í vor, en stefnt er að því að opna
nýtt og stækkað lón og nýja byggingu, m.a. með rúmgóðum búningsklefum,
fyrri hluta ársins 2024. Á myndinni eru Helgi Júlíusson, Einar Mathiesen,
Steingrímur Birgisson, Dagbjört Bjarnadóttir og Sigríður Margrét Oddsdóttir,
sem lögðust á eitt við að hefja verkefnið.

Stækkun Jarðbaðanna í Mývatnssveit:

Ný bygging reist og nýtt
og stærra lón útbúið

„Þetta er stórt verkefni og mjög
metnaðarfullt. Það er ánægjulegt
að sjá hversu framsæknir og
stórhuga eigendur eru,“ segir
Guðmundur Þór Birgisson, framkvæmdastjóri Jarðbaðanna í
Mývatnssveit. Fyrsta skóflustunga
að nýrri aðstöðu Jarðbaðanna var
tekin nýverið en undirbúningur
hefur staðið yfir alllengi. „Það er
gleðilegt að þetta er um það bil að
verða að veruleika því við höfum
stefnt að stækkun um nokkurra
ára skeið.“
Guðmundur Þór segir að til standi
að reisa nýja byggingu á svæði
Jarðbaðanna. Hún verður á einni hæð
og þar verður veitingarými, aðstaða
til fundahalda, inni- og útiklefar,
slökunarrými og nuddaðstaða. Nýtt
lón verður lagað að byggingunni,
það verður í allt um 2.300 fermetrar
að stærð og þannig útbúið að gestir
geta gengið beint úr búningsklefa
út í lónið. „Upplifunarsvæðum
í nýja lóninu verður fjölgað frá
því sem nú er, við útbúum eins
konar vegvísi sem gestir geta
farið eftir og á ferð sinni upplifað
spennandi ævintýraleið. Útsýnið
yfir Mývatnssveit er stórbrotið og
gestum gefst færi á að njóta þess í
botn í lóninu,“ segir hann.
Markmiðið er að auka vellíðan
gesta og skapa ferðalag í gegnum
lónið þannig að fólk upplifi mikla
nálægð við náttúruna í einstöku
umhverfi með mikilfenglegt
útsýni Mývatnssveitar fyrir
augunum. Hönnuðir eru Basalt
arkitektar, Design Group Italia og
Efla verkfræðistofa en starfsfólk
þeirra hefur tekið þátt í hönnun
fjölda baðstaða og hefur hópurinn
því mikla reynslu og þekkingu í
farteskinu. „Við höfum náttúruvernd
og sjálfbærni að leiðarljósi í gegnum
allt ferlið sem og við rekstur
Jarðbaðanna til framtíðar,“ segir
Guðmundur Þór.
Ný aðstaða opnuð á
tvítugsafmælinu
Framkvæmdir hefjast nú í vor og
er stefnt að því að opna á fyrsta
ársfjórðungi ársins 2024. „Það
verður gaman að halda upp á 20 ára
afmælið með því að opna þessa nýju
og glæsilegu aðstöðu,“ segir hann.

Það er oft margt um manninn á Hömrum, Útilífsmiðstöð skáta á Akureyri, en aldrei hafa fleiri gist á svæðinu en
í fyrra, tæplega 80 þúsund gistinætur skráðar árið 2021 þrátt fyrir að af og til hafi verið settar takmarkanir vegna
heimsfaraldursins. Tvær nýjar flatir hafa verið gerðar norðan við Hamra og er vonast til að þær verði tilbúnar næsta
sumar, enda hefur svæðinu við Þórunnarstræti verið lokað.
Mynd / Ágúst Óli Ólafsson

Metaðsókn á tjaldsvæðin við Akureyri sumarið 2021:
Nýtt lón Jarðbaðanna verður um
2.300 fermetrar að stærð, nýbygging
verður reist við það og gestir ganga
beint úr búningsklefa út í lónið. Þar
verður hægt að fara í ævintýralega
vellíðunarferð og njóta mikilfenglegs
útsýnis yfir Mývatn.

Meðal þess sem áhersla verður
lögð á að sögn Guðmundar er að
stækka búningsklefa þannig að rými
á hvern gest stækkar og það eykur á
jákvæða upplifun gesta. Náttúrulega
gufubaðið sem Jarðböðin eru þekkt
fyrir liggur ofan á sprungu og mun
því halda sinni staðsetningu, enda
hefur það mikið aðdráttarafl. „Við
munum svo aðlaga eldra lónið að
því nýja og saman mynda þau eina
heild með enn meira rými fyrir
okkar gesti.“
Yfir 100 þúsund gestir í fyrra
Ríflega 100 þúsund gestir heimsóttu
Jarðböðin á síðastliðnu ári, þrátt
fyrir að á stundum væru takmarkanir
á gestakomum og einnig komu
tímar þar sem var alveg lokað
vegna heimsfaraldursins. Þetta ár
fer vel af stað og segir Guðmundur
Þór talsvert af ferðafólki hafa
verið á ferðinni undanfarið og
fari fjölgandi eftir því sem á líður
vorið. „Aðsóknin hefur verið góð
undanfarið og útlitið fyrir sumarið
er gott, fínar bókanir þegar komnar
og því bendir allt til þess nú að
fjöldi gesta muni leggja leið sína
til okkar,“ segir hann.
Jarðböðin er einn af stærri
vinnustöðum í Skútustaðahreppi,
en yfir sumarið starfa þar ríflega
40 manns. Opið er frá kl. 10:00 á
morgnana til 23:00 á kvöldin þannig
að nokkurn fjölda starfsmanna þarf
yfir daginn. Guðmundur Þór segir
að Jarðböðin hafi látið reisa raðhús
með sjö íbúðum fyrir starfsfólk og
hjálpi það mjög til við að fá fólk til
starfa að geta boðið upp á öruggt
/MÞÞ
húsnæði.

sĂƌĂŚůƵƟƌŝsK>sK
Ƶƚ

Tæplega 80 þúsun gistinætur og
Íslendingar í miklum meirihluta

– Tveimur flötum bætt við tjaldstæðið á Hömrum í sumar

„Við trúum því að veðrið verði
áfram með okkur í liði og að
við eigum gott og ferðaríkt
sumar í vændum,“ segir Ásgeir
Hreiðarsson, framkvæmdastjóri
Útilífsmiðstöðvar skáta á
Akureyri, og að bjartsýni ríki fyrir
komandi sumar.
Tjaldsvæðið að Hömrum er opið
allt árið og hefur aðsókn aldrei verið
meiri en það sem af er ári, sem
dæmi voru gistinætur í nýliðnum
aprílmánuði tæplega 1.000.
„Í raun eru einungis örfáir
dagar fyrstu fjóra mánuði ársins
þar sem ekki voru einhverjir gestir
á svæðinu,“ segir hann.
Ásgeir segir að liðið ár hafi slegið
met hvað aðsókn varðar. Þrátt fyrir
að samkomutakmarkanir hafi verið
í gildi af og til á síðastliðnu ári var
slegið aðsóknarmet á tjaldsvæðum

á Akureyri. Gistinætur á báðum
svæðum, þ.e. við Hamra og á
svæðinu við Þórunnarstræti inni í
bænum, urðu á árinu 2021 samtals
79.500. Það er mikil aukning frá
árinu þar á undan, eða sem nemur
um 63% á milli áranna 2020 til 2021.
Íslendingar voru bróðurpartur
þeirra sem nutu lífsins á tjaldsvæðum
Akureyrar, en í um 85% af heildarfjölda gistinátta liðins árs voru
Íslendingar á ferðinni. Útlendingar
voru 15% gestanna.
„Af þessum tæplega 80 þúsund gistinóttum í fyrra voru um 15
þúsund á tjaldvæðinu við Þórunnarstræti,“ segir Ásgeir.
Tvö ný svæði í notkun á Hömrum
Hann segir að nú á komandi sumri
verði ekki opið við Þórunnarstrætið,

forsvarsmenn Akureyrarbæjar ætli
sér að taka það svæði undir aðra
starfsemi.
„Í kjölfar þess að það tjaldsvæði
dettur út hefur verið ráðist í að
stækka svæðið á Hömrum til norðurs
og við vonum að þau verði tilbúin
til notkunar í sumar,“ segir Ásgeir.
Hann segir gleðilegt hversu mikil
aðsókn hefur verið að tjaldsvæðinu
að Hömrum það sem af er ári og
nánast upp á hvern dag nú fyrri hluta
ársins hafi dvalið þar gestir. Nefnir
hann sem dæmi að í mars voru um
500 gistinætur skráðar á Hömrum og
í apríl voru þær 967 talsins.
„Mest eru þetta erlendir ferðamenn á litlum húsbílum, þó einn
og einn gestur komi með tjald, og
Íslendingarnir eru aðeins farnir að
viðra hjólhýsi sín,“ segir Ásgeir.
/MÞÞ

Helga Bjarnadóttir í Varmahlíð hlaut Samfélagsverðlaun Skagafjarðar:

Hefur á langri ævi auðgað skagfirskt samfélag

Helga Bjarnadóttir í Varmahlíð
hlaut Samfélagsverðlaun Skagafjarðar fyrir árið 2022, en þau
voru veitt á dögunum í sjöunda
sinn. Samfélagsverðlaunin eru
veitt árlega þeim einstaklingi,
fyrirtæki, stofnun eða félagasamtökum í Skagafirði sem hafa
með störfum sínum lagt mikið til
þess að efla skagfirskt samfélag.
Að þessu sinni bárust alls 33
tilnefningar og voru 14 aðilar
tilnefndir.
„Á langri ævi hefur Helga
auðgað skagfirskt samfélag með
margvíslegu móti þó það hafi ekki
alltaf farið hátt, enda Helga lítið
fyrir að hreykja sér af verkum
sínum,“ segir í umsögn um Helgu
og Samfélagsverðlaunin.
Hún á að baki farsælan feril sem
barnakennari og skólastjóri og hafði
einstaklega góð og mótandi áhrif á
nemendur sína. Margir þeirra halda
mikilli tryggð við hana æ síðan.
Helga hefur verið og er enn virk í
starfi kvenfélaganna í Skagafirði, og
sat meðal annars um árabil í stjórn
Kvenfélagssambands Skagafjarðar.
Helga hefur komið að bókaútgáfu og
um árabil hefur hún haft forgöngu

Helga Bjarnadóttir í Varmahlíð en hún hlaut Samfélagsverðlaun Skagafjarðar
fyrir árið 2022. Hér er hún í hópi fjölskyldu sinnar.

um vinsælt félagsstarf aldraðra
Skagfirðinga að Löngumýri og enn
heldur hún því starfi uppi af miklum
krafti með vinkonum sínum.
Lætur sig skipta velferð þeirra
sem höllum fæti standa
Þá segir einnig að Helga sé öðrum
íbúum Skagafjarðar fyrirmynd
hvað varðar fegrun og umgengni
um umhverfi sitt. Sér þess glöggan
stað bæði í heimagarði hennar og á
Löngumýri. Síðast en ekki síst skal
nefnt að hún hefur ætíð látið sig
miklu skipta líðan og velferð þeirra

sem einhverra hluta vegna standa
höllum fæti í lífinu. Ófáir eru þeir
sem með ýmsum hætti hafa notið
manngæsku og liðsinnis Helgu
í gegnum tíðina og er svo enn þó
aldurinn sé byrjaður að setja mark
sitt á starfsgetu hennar.
„Helga Bjarnadóttir er fulltrúi
þeirrar kynslóðar sem ekki telur
mikla þörf á að láta bera á þeim
óeigingjörnu sjálfboðaliðastörfum
sem raunverulega skipta svo miklu
máli í að skapa það góða samfélag
sem við Skagfirðingar búum í,“
segir á vefsíðu Sveitarfélagsins
Skagafjarðar.
/MÞÞ
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Traustur
lífeyrissjóður
Trygg framtíð

STARFSEMI ÁRIÐ 2021
ÁRSREIKNINGUR (í millj.kr.)

2021

Iðgjöld

2020

5.215

5.130

Lífeyrir og endurhæﬁngarsjóður

-6.185

-5.627

Fjárfestingartekjur

35.737

25.083

Rekstrarkostnaður

-473

-429

34.294

24.158

Hrein eign frá fyrra ári

208.365

184.208

Samtals

242.660

208.365

Hækkun á hreinni eign á tímabilinu

HREIN EIGN

SKIPTING EIGNASAFNS

242.659.609.365 kr.

Bein og óbein
ábyrgð ríkissjóðs

10%
21%

13%

33%

8%
5%

EFNAHAGSREIKNINGUR (í millj.kr.)

17,1%

13,5%

11,7%

9,7%

Hrein raunávöxtun 5 ára meðaltal

7,9%

5,5%

Hrein raunávöxtun 10 ára meðaltal

6,6%

5,8%

Hrein raunávöxtun 20 ára meðaltal

5,4%

4,8%
6.376
145.308

Fjöldi lífeyrisþega

17.990

17.131

Innlend skráð
hlutabréf
Óskráð hlutabréf
og framtakssjóðir

Rekstrarkostnaður í % af eignum

Erlendir skráðir
hlutabréfasjóðir

Skuldabréf

102.533

99.291

1.350

1.007

Kröfur

822

876

Aðrar eignir og rekstrarfjármunir

188

174

239.022

205.139

-44

-41

3.681

3.268

242.660

208.365

31.12.2021

31.12.2020

Eignir umfram áfallnar skuldbindingar

17.443

13.280

Í hlutfalli af áföllnum skuldbindingum

8,0%

7,0%

Eignir umfram heildarskuldbindingar

7.240

10.786

2,5%

4,2%

Í hlutfalli af heildarskuldbindingum

Nafnávöxtun
Hrein raunávöxtun

5.923

103.791

LÍFEYRISSKULDBINDINGAR

31.12.2020

146.729

134.129

Samtals

31.12.2021

Fjöldi sjóðfélaga

Eignarhlutir í félögum og sjóðum

Séreignarsjóður, Söfnunarleið I, II og III

KENNITÖLUR

Fjöldi virkra sjóðfélaga

31.12.2020

Skuldir

RAUNÁVÖXTUN
20 ÁRA MEÐALTAL

Sjóðfélagalán

31.12.2021

Innlán og bankainnstæður

RAUNÁVÖXTUN
17,1% NAFNÁVÖXTUN

5,4%

Önnur innlend
skuldabréf

Erlendir
framtakssjóðir

10%

11,7%

0,2%

0,2%

Eignir í íslenskum krónum

57,3%

61,1%

Eignir í erlendum gjaldmiðlum

42,7%

38,9%

Tryggingafræðileg staða er 2,5%

Styrkar stoðir til framtíðar
undir lífeyrisréttindi sjóðfélaga
ÁVÖXTUN SÉREIGNARDEILDA 2021
Nafnávöxtun Söfnunarleiðar I sem er innlánsreikningur ásamt
stuttum traustum skuldabréfum var 5,4% eða 0,5% hrein raunávöxtun.
Nafnávöxtun Söfnunarleiðar II sem inniheldur ýmis verðbréf nam
10,2% eða 5,2% hrein raunávöxtun.
Nafnávöxtun Söfnunarleiðar III sem hefur hæsta vægi erlendra eigna
nam 13,8% eða 8,6% hrein raunávöxtun.

Heildareignir séreignardeildarinnar í árslok

SJÓÐURINN HEFUR ALDREI SKERT
LÍFEYRISGREIÐSLUR SJÓÐFÉLAGA

2.958 millj.kr.

3.268 millj.kr.

3.681 millj.kr.

SL lífeyrissjóður er opinn öllum launþegum og sjálfstætt starfandi
einstaklingum sem eiga ekki kjarasamningsbundna aðild að öðrum

2019

lífeyrissjóðum.

2020

2021

Sjóðurinn byggir á samtryggingu og séreign.

Hjá SL lífeyrissjóði vinna 16 manns
Í stjórn sjóðsins eru: Tómas Brynjólfsson stjórnarformaður,

Svana Helen Björnsdóttir varaformaður, Aðalbjörg
Lúthersdóttir, Reynir Þorsteinsson, Einar Sveinbjörnsson,
Þorvaldur Ingi Jónsson, Þórunn Hulda Sveinbjörnsdóttir
Framkvæmdastjóri er: Sigurbjörn Sigurbjörnsson

Ársfundur SL lífeyrissjóðs 2022
verður haldinn 2. júní kl. 16:30
sl.is

Borgartún 29 · 105 Reykjavík · sími 510 7400

16

Bændablaðið | Fimmtudagur 12. maí 2022

NYTJAR HAFSINS

Fjölbreytt fiskeldi til hliðar við laxinn
Kjartan Stefánsson
kjartanst@simnet.is
Styrjuhrogn, lúsétandi hrognkelsi,
græn sæeyru, sushi-lostætið
gullinrafi og gómsæt senegalflúra
eru hluti af fjölbreyttri „flóru“
fiskeldis á Íslandi. Nýjar og
spennandi afurðir eru í farvatninu.
Fiskeldi er ört vaxandi
atvinnugrein á Íslandi, einkum
laxeldi í sjókvíum í fjörðum fyrir
vestan land og austan. Einnig eru
áform uppi um stórfellt landeldi á
laxi á Reykjanesi og jafnvel víðar.
Mikið hefur verið fjallað um
vöxt laxeldis hér á landi og aðrar
eldistegundir hafa fallið í skuggann
að miklu leyti. Þótt annað fiskeldi
en lax, bleikja og regnbogasilungur
sé aðeins stundað hér í smáum stíl
er það þó allrar athygli vert. Það
getur orðið vísir að einhvejru meira
í framtíðinni. Eitt fyrirtæki, Stolt
Sea Farm Iceland hf. á Reykjanesi,
kemur hér mjög við sögu.
Í þessari grein verður fjallað
um þær eldistegundir sem minna
hefur borið á. Greinargott yfirlit
yfir fiskeldi á Íslandi er að finna í
ársskýrslu dýralæknis fisksjúkdóma
2021 hjá Matvælastofnun. Í
umfjöllun hér á eftir verður gluggað
í eldiskaflann í þessari skýrslu, hann
endursagður í stuttu máli en margt
tekið orðrétt upp.
Hagstætt ár fyrir fiskeldi
Áður en vikið verður að eldistegundum sem minna hefur farið
fyrir í umræðunni skal fyrst litið
á heildarframleiðslu fiskeldis á
árinu 2021.
Í skýrslunni kemur fram að árið
2021 hafi á heildina litið verið farsælt
á flestum sviðum íslensks fiskeldis
og framleiðsla til slátrunar nokkuð
umfram bjartsýnar væntingar.
Samtals voru 54 eldisstöðvar í
fullum rekstri árið 2021. Af þeim
voru 4 með lax í sjókvíum í 7
fjörðum og 3 með regnbogasilung í
3 fjörðum. Öll önnur eldisfyrirtæki
voru með starfsemi sína á landi í
ýmsum útfærslum.
Alls var slátrað 53.136 tonnum
af eldisfiski á liðnu ári og jókst
heildarframleiðslan um 31% milli
ára. Þar vó þyngst rúmlega 12.000
tonna aukning á laxi úr sjókvíaeldi.
Landeldi á laxi stóð í stað og er
einungis rúm 4% af heildinni.
Sjókvíar gáfu 44.503 tonn en landeldi 1.955 tonn.
Heildarframleiðslan til manneldis
í fyrra samanstendur aðeins af
fjórum eldistegundum. Framleiðsla á
laxi var 46.458 tonn, á bleikju 5.390
tonn, á regnbogasilungi 951 tonn og
senegalflúru 337 tonn.
Hreinsa lús af laxi
Snúum okkur þá að þeim eldistegundum sem minna hefur verið
fjallað um. Fyrst skal nefna

hrognkelsi
hrognkelsi, eða öllu heldur
hrognkelsaseiði, sem alin eru hér í
nokkrum mæli, ekki til manneldis
heldur til að hreinsa lús af laxi.
Hrognkelsaeldi hófst í fyrsta
sinn með skipulögðum hætti hér
á landi vorið 2014. Þá höfðu
Færeyingar lýst áhuga sínum á
því að kaupa „hreinsifisk“ til að
halda lús í sjókvíalaxi í skefjum.
Tilrauneldisstöð Hafrannsóknastofnunar á Stað við Grindavík
hóf þessa framleiðslu en langstærsti
framleiðandinn í dag er Benchmark
Genetics Iceland hf. (áður
StofnFiskur).
Framleiðslugeta nú er 3,5
milljónir seiða á ári að stærð
25 grömm. Megnið er flutt út
á seiðastigi til Færeyja. Einnig
hafa fyrirtæki á Vestfjörðum
verið dugleg við að nýta sér
þessa aðferð til að halda laxalús í
skefjum. Þá hefur skoskt laxeldi á
hverju ári síðan 2015 sótt hingað
hrognkelsaefnivið, ýmist sem hrogn
eða lirfur.
Árið 2021 voru flutt út rétt
rúm 1,2 milljónir seiða (24 til 44
grömm) til Færeyja. Auk þess
fóru 650.000 smáseiði til Færeyja
(0,5 grömm).
Vestfirskar laxeldisstöðvar fengu
á síðasta ári 863.000 seiði sem dreift
var á sjókvíar á 8 sjókvíaeldissvæði
í 3 fjörðum.
Hrognkelsin eru svo mikilvirk
við lúsaátið að fastir kaupendur
að hrognkelsaseiðum hafa lítið
sem ekkert þurft að nota lyf gegn
laxalús á sjókvíaeldissvæðum, að
því er fram kemur í skýrslu dýralæknis Mast.
Kræklingarækt enn í lægð

Kræklingarækt hefur átt á brattann
að sækja eins og áður hefur verið
fjallað um á þessum vettvangi. Því
verður farið fljótt yfir sögu hér.
Í skýrslunni kemur fram að
þrjú fyrirtæki haldi enn velli og
hafi undanfarin ár stundað ræktun
og uppskeru á tveimur megin
hafsvæðum, í Breiðafirði og
Steingrímsfirði.
Megnið af uppskerunni í dag er
fengið með veiðum á villtri skel
(plæging). Minni skel sem veiðist
er sett í pulsur og ræktuð í sjó í
heppilega stærð. Árleg uppskera
við eðlilegar markaðsaðstæður er
í kringum 100 tonn og þar af er vel
yfir helmingur villt skel.
Eldi á senegalflúru
Senegalflúra þykir einn vinsælasti
flatfiskurinn á betri veitingahúsum
víða um heim. Eldi á senegalflúru
hófst með formlegum hætti hjá Stolt
Sea Farm Iceland í ágúst 2013.
Í byrjun árs 2015 var eldisstöðin
farin að ala fiski í öllum stærðum og
fyrsta slátrun hófst í febrúar sama
ár. Flest hefur farið fram samkvæmt
áætlun. Sjálft eldið hefur gengið
að óskum og flúran er harðger
og sæmilega hraðvaxta. Mest fór
framleiðslan í 400 tonn árið 2017

Senegalflúra í eldi hjá Stolt Sea Farm Iceland. Flúran er einn vinsælasti og verðmætasti flatfiskur sem um getur.
Myndir / Fiskifréttir

Seiði af hrognkelsum. Hrognkelsi eru fyrirtaks hreinsifiskur. Þau eru svo mikilvirk við lúsaátið að fastir kaupendur
að hrognkelsaseiðum hafa lítið sem ekkert þurft að nota lyf gegn laxalús á sjókvíaeldissvæðum.

en var 337 tonn á síðasta ári eins og
áður er getið.
Upphaflegt markmið var að
ala upp eigin klakstofn með tíð
og tíma. Þau áform hafa breyst
og seiði eru fengin eftir þörfum
frá móðurfyrirtækinu á Spáni. Á
síðasta ári voru flutt inn 2,6 milljónir
smáseiða.
Tilraunaeldi á styrju
hefur gefist vel
Styrjueldi hófst sem lítil tilraun hjá
Stolt Sea Farm Iceland í desember
2014.
Alls voru flutt inn 300 smáseiði
frá dótturfyrirtæki Stolt Sea Farm í
Kaliforníu. Tilgangur tilraunarinnar
er að kanna möguleika á því að
koma á fót kavíarframleiðslu. Það
tekur hér 8 til 10 ár að ala seiði fram
að kynþroska.
Styrjan hefur dafnað vel og á
liðnu ári voru um 160 fiskar í eldi
og meðalþyngd komin í 70 kíló.
Stærstu hrygnur eru í kringum 1,5
metrar á lengd og vel yfir 100 kíló.
Búast má við að fyrstu hrygnur
gefi hrogn, sem eru sem kunnugt
er verðmætustu afurðir styrjunnar,
árið 2022.

Stefnt að kavíarframleiðslu
á Ólafsfirði
Styrjurnar hafa ekki látið staðar
numið á Reykjanesi því nýtt félag,
Hið Norðlenzka Styrjufjelag ehf.,
sem stofnað var síðastliðið haust,
hefur fjárfest í fiskunum og flutt
megnið af þeim norður á Ólafsfjörð.
Styrjueldið verður þar í gamalli
saltfiskverkun sem gerð hefur verið
upp.
Í bígerð er að útbúa húsnæðið
meðal annars þannig að aðstaða
verði fyrir ferðamenn til að fylgjast
með eldi styrjunnar. Ef allt gengur
að óskum er stefnt að því að hefja
framleiðslu á kavíar þegar á þessu ári.
Þess má geta að hrogn eru um 10% af
þyngd hrygnunnar þannig að reikna
má með 6 til 18 kílóum af kavíar úr
hverri hrygnu annað hvert ár.
Gullinrafi, verðmætur eldisfiskur
Gullinrafi er okkar allra nýjasti
eldisfiskur en tegundin var í fyrsta
sinn flutt til Íslands frá Spáni í júlí
í fyrra til tilraunaeldis hjá Stolt Sea
Farm Iceland.
Gullinrafi (yellowtail kingfish)
er hraðvaxta hlýsjávartegund. Hann

Umsögn Landssambands smábátaeigenda:

Sandkoli og hryggleysingjar

Atvinnuveganefnd hefur til
umfjöllunar frumvarp þar sem
fjallað er um veiðistjórn sandkola
og hryggleysingja. Frumvarpið
er stjórnarfrumvarp lagt fram
af Svandísi Svavarsdóttur
matvælaráðherra.
Landssamband smábátaeigenda
veitti umsögn um frumvarpið og
hefur fundað með atvinnuveganefnd.
Í umsögn LS er meðal annars vakin
athygli á að veiðum á sandkola hefur

á aðalveiðisvæði hans verið stjórnað
með aflamarki frá 1. september 1997.
Segja má að stofninn hafi hrunið á
undanförnum árum þrátt fyrir að
heildarafli hafi ekki farið umfram
ráðgjöf. Fiskveiðiárið 2003/2004 var
heimilt að veiða 7.000 tonn en nú er
leyfilegur afli 319 tonn.
Veiðist mest í dragnót

Í umsögninni benti LS á að nánast

allur sandkoli veiddist í dragnót
og því óþarft að aflamark næði
til annarra veiðarfæra. Í þau væri
sandkoli sem meðafli og ætti að vera
það áfram.
Hryggleysingjar
LS leggur til að veiðistjórn á
hryggleysingjum verði svæðisbundin, enda flest kvikindin með
litla hreyfigetu. Veiðileyfi verði

Sæbjúga.

gefin út til ákveðinna svæða, þannig
ætti hver og ein útgerð hægara með
að stjórna veiðunum með sjálfbærni
að leiðarljósi.
Í umsögn LS var sérstaklega

getur orðið næstum tveir metrar á
lengd og um 80 kíló að þyngd við
náttúruleg skilyrði.
Á meðan á tilraunaeldinu stendur
er áformað að ala 30 til 40 tonn á
ári sem krefst árlegs innflutnings á
7-10.000 smáseiðum.
Gullinrafi er yfirleitt allt að
tvöfalt verðmætari en lax sem felst
fyrst og fremst í miklum holdgæðum
sem henta vel til sushi matargerðar.
Sæeyru lofa góðu
Sæeyru eru stór sæsnigill í skel.
Þetta er ein dýrasta sjávarafurð sem
hægt er að panta á veitingastöðum
erlendis. Eldi og tilraunir með eldi á
svokölluðum rauðum sæeyrum fóru
fram hér á árum áður en framleiðsla
til útflutnings féll niður.
Þráðurinn hefur verið tekinn
upp að nýju og sæeyru af gerðinni
græn eyru hafa verið í tilraunaeldi
hjá Sæbýli á Eyrarbakka síðan
2012. Eftir 10 ára þróunarstarf er
starfsemin flutt til Grindavíkur.
Unnið hefur verið að uppbyggingu
lífmassa framleiðsludýra á Eyrarbakka sem lofar góðu fyrir framleiðslu afurða til manneldis í nýju
aðstöðunni í Grindavík.
vakin athygli á
samþykkt aðalfundar 2021 um
sæbjúgu.
„Aðalfundur LS
lýsir yfir þungum
áhyggjum af þróun
sæbjúgnaveiða og
vill að áhrif þeirra
á botndýr, botn
og búsvæði fiska
Mynd / wikipedia.org verði rannsökuð
hið fyrsta. Telur
fundurinn að áhrif veiðanna séu
geysileg þar sem sífellt stærri og
öflugri skip eru notuð til veiðanna,
t.d. er lágmarksþyngd sæbjúgna/VH
plógs eitt tonn.“
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HESTAMENNSKA

Endurmenntunarnám hjá Landbúnaðarháskóla Íslands:

Reiðmenn fögnuðu útskrift

Hrefna Karlsdóttir er handhaﬁ Reynisbikarsins í ár. Í öðru sæti varð Jóhanna Vilhjálmsdóttir og Bertha Karlsdóttir
í því þriðja. Hér stilla verðlaunahafar sér upp ásamt Ragnheiði Þórarinsdóttur, rektor LbhÍ, ásamt ﬂeiri nemendum
í Reiðmanninum II: Bjarni Hjörleifsson og Stefán Bjartur Stefánsson, María Þórunn Jónsdóttir, Þorgerður Gyða
Ásmundsdóttir og Sigurjón Þorri Ólafsson.
Myndir / LbhÍ

Útskriftarhátíð námsbrautarinnar
Reiðmaðurinn hjá Endurmenntun
LbhÍ var haldinn á góðviðrisdegi á
Mið-Fossum þann 1. maí sl.
Nemendur öttu kappi í
gæðingafimi og gæðingatölti og
veittar voru viðurkenningar fyrir
framúrskarandi árangur í náminu.
Reiðmaðurinn er, samkvæmt
lýsingu, ætlað fróðleiksfúsum
reiðmönnum og áhugafólki um reiðmennsku sem vill auka við þekkingu
sína og færni í reiðmennsku,
hrossarækt og almennu hestahaldi
en ekki síður fyrir þá reiðmenn sem

vilja fara í þá vinnu að eflast sem
manneskjur. Námskeiðið er byggt
upp á námi í reiðmennsku en auk
þess fræðast nemendur um sögu
og þróun hestsins, fóðrun hans,
frjósemi og kynbætur.
Námið er haldið á níu stöðum á
landinu en átta Reiðmannshópar, á
annað hundrað manns, komu saman
á Mið-Fossum í hestamiðstöð
Landbúnaðarháskóla Íslands til að
fagna útskrift.
Tveir nemendur fengu viðurkenningu fyrir framúrskarandi
námsárangur, þau Guðmundur

Nemendur Reiðmannsins I öttu kappi í gæðingaﬁmi. Þar stóð uppi sem
sigurvegari Anna Guðný Baldursdóttir. Þórdís Anna Oddsdóttir var í 2. sæti,
Anna Linda Gunnarsdóttir í því þriðja. Þá koma Júlía G. Gunnarsdóttir, Guðrún
Margrét Steingrímsdóttir, Guðmundur Árnason, Björn Ragnar Morthensen
og Magnús Björgvin Jóhannesson, sem stilla sér hér upp ásamt rektor.

Árnason fyrir árangur í námsleiðinni
Reiðmaðurinn I og Jóhanna
Vilhjálmsdóttir í Reiðmanninum II.
Hæst metnu nemendur Reiðmannsins II um Reynisbikarinn, sem
gefinn er til minningar um tamningameistarann Reyni Aðalsteinsson sem
var upphafsmaður námsins. Hrefna
Karlsdóttir stóð uppi sem handhafi
verðlaunagripsins. Á meðan hlaut
Anna Guðný Baldursdóttir hæstu
einkunn nemenda Reiðmannsins I
í gæðingafimi.
Þá kepptu nemendur sín á milli
í gæðingatölti í flokki minna og
meira vanra knapa. Í flokki meira
vanra stóð gæðingurinn Váli frá
Efra-Langholti uppi sem sigurvegari
með einkunnina 8,6 en Ragnar
Sölvi Geirsson var knapi hans.
Í flokki minna vanra knapa hlutu
gæðingarnir Ágúst frá Koltursey,
setinn Rafnari Rafnarssyni og
Erpur frá Hlemmiskeiði 2, setinn
af Jóhönnu Maríu Vilhjálmsdóttur
sem fengu sömu lokaeinkunn, 8,467,
en dómarar völdu Ágúst og Rafnar
sem sigurvegara.
Opið er fyrir skráningar í
Reiðmanninn hjá Endurmenntun
LbhÍ en auk hinna föstu námshópa
verður boðið upp á sérstakt nám í
frumtamningum.
/ghp

Lífræn hreinsistöð

Grafika 19

• Fyrirferðalítil fullkomin
sambyggð skolphreinsistöð
• Uppfyllir ýtrustu kröfur um
gæði hreinsunar

Vinningshafar Suðurlandsdeildarinnar í hestaíþróttum að þessu sinni var
Lið Árbæjarhjáleigu /Hjarðartúns, sem stillir sér hér upp ásamt aðstandendum
deildarinnar. Frá vinstri; Eiríkur Vilhelm Sigurðarson, mótsstjóri
Suðurlandsdeildarinnar og liðseigandi, Bjarni Elvar Pjetursson liðseigandi,
Hekla Katharína Kristinsdóttir, Arnhildur Helgadóttir, Hermann Arason, Gísli
Guðjónsson, Hafþór Hreiðar Birgisson og Hans Þór Hilmarsson.
Myndir / Óðinn Örn Jóhannsson

Hestaíþróttir:

Atvinnuknapar og áhugamenn
leiddu saman hesta sína
Lið Árbæjarhjáleigu / Hjarðartúns
sigraði Suðurlandsdeildina í
hestaíþróttum. Liðið skipuðu
knaparnir Hafþór Hreiðar Birgisson, Hans Þór Hilmarsson, Hekla
Katharína Kristinsdóttir og svo
Hermann Arason.
Suðurlandsdeildin, sem á rætur
sínar að rekja til ársins 2017, er
liðakeppni þar sem atvinnuknapar
og áhugamenn leiða saman hesta
sína í íþróttakeppni. Alls tóku fjórtán
lið og 84 knapar þátt í ár en keppnir
fara fram í Rangárhöllinni á Hellu í
mars og aprílmánuði.
Keppt var í fimm keppnisgreinum;
fjórgangi, fimmgangi, tölti og
skeiði auk parafimi, sem er
keppnisgrein sem aðstandendur
Suðurlandsdeildarinnar mótuðu. Í
henni mynda tveir knapar og fákar
þeirra par á reiðvellinum og reynir
á ganghæfileika, fegurð, kraft og
glæsileika keppnishestanna, auk
samvinnu knapanna á vellinum.
„Tilgangurinn hefur verið
frá upphafi að búa til vettvang
fyrir þau hrossaræktarbú sem
eru á svæðinu að mynda saman
lið skipað atvinnumönnum og
áhugamönnum. Skilgreiningin
á áhugamanni er frekar opin en
hugsunin er að atvinnumennirnir
á búunum ásamt starfsfólki geti
myndað lið saman. Það hefur
heppnast gríðarlega vel þó einhverjir
hafi færst upp um flokk, yfirleitt

Hann hafði ástæðu til að brosa,
knapinn Hafþór Heiðar Birgisson
á Jarli frá Þóroddsstöðum, enda
sigurvegarar í skeiði áhugamanna
og í vinningsliði deildarinnar.

er „slegist“ um áhugamennina
en að sama skapi er það frábært
tækifæri fyrir þá að keppa því þeir
skipta jafn miklu máli fyrir liðið og
atvinnumennirnir,“ segir Eiríkur
Vilhelm Sigurðarson, mótsstjóri
Suðurlandsdeildarinnar, en Rangárhöllin og Hestamannafélagið Geysir
standa að viðburðunum.
/ghp

Leó Geir Arnarsson og Matthildur frá Reykjavík vöktu athygli fyrir glæsilega
sýningu í tölti og hlutu langhæstu einkunn í þeirri keppnisgrein.

Lely Center Ísland

• Engin rotþró eða siturlögn
25 ára ábyrgð

Landbúnaðarleikföng

• 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

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

Orkukostnaður heimila snarhækkar í Evrópu
– Heimilin munu ekki ráða við hækkanirað mati Allianz– ESB-ríkin farin að niðurgreiða jarðefnaeldsneyti með innheimtum kolefnisgjöldum
Til samanburðar var Ísland á seinni
árshelmingi í fyrra með meðalverð
upp á 0,1387 evrur á kWst,
samkvæmt tölum Eurostat.

Hörður Kristjánsson
hk@bondi.is
Þróun sameiginlegs innri orkumarkaðar Evrópu og innleiðing
skortstöðu á raforkumarkaði
hefur leitt til stórhækkunar á
verði raforku í álfunni. Þessi
staða hefur líka leitt til orkuskorts
sem er að hafa alvarlega áhrif á
iðnaðarframleiðslu og landbúnað.
Stríð í Úkraínu gerir málið svo
enn verra.
Stjórnmálamenn hafa reynt að
kenna Covid-19 faraldrinum um þá
stöðu sem nú er uppi, sem og litlum
vindi á síðasta ári og nú stríðinu í
Úkraínu. Þegar leitað er frumorsaka
samdráttar í orkuframleiðslu og
hækkandi orkuverðs var þessi
þróun hafin löngu fyrir tíma Covid
og styrjaldar í Úkraínu. Samdráttur
í raforkuframleiðslu hefur líka
verið framkvæmdur meðvitað,
m.a. með lokun á kjarnorkuverum
í Þýskalandi og samningum um að
danskir vindmyllueigendur slökkvi
á sinni framleiðslu til að halda
uppi orkuverði. Þetta hefur leitt til
orkuskorts, hrikalegra hækkana á
orkuverði og samdráttar í iðnaði.
Vegna stöðunnar hefur Evrópusambandið hvatt þegna sína til að
draga úr orkunotkun eftir mætti.
Hins vegar er ósamstaða meðal
ESB ríkjanna um með hvaða
hætti eigi að taka á málum til að
verja almenna neytendur gagnvart
síhækkandi orkuverði. Hafa Ítalir,
Spánverjar og fleiri þjóðir kallað
eftir sameiginlegum viðbrögðum
ESB, ekki síst varðandi gaskaup.
Ungverjar og Tékkar vilja hins
vegar endurskoða mengunarþáttinn
kolefnisviðskiptaáætlun sambandsins væntanlega til að geta
nýtt sínar kolabirgðir.
Þá vilja Frakkar endurskoða
verðmyndunarþáttinn í sameiginlega orkumarkaði Evrópu.
Milljarðar evra í ríkisstuðning
Sem dæmi tilkynntu Magnus
Brunner, fjármálaráðherra Austurríkis, og Leonore Gewessler,
loftslags- og orkumálaráðherra
landsins, þann 20. mars sl. að
veittir yrðu orkustyrkir að andvirði
2 milljarða evra í viðleitni til að
létta byrðar vaxandi kostnaðar
á hagkerfið. Inn í því eru skattalækkanir og launabætur.
Þá hafa yfirvöld í Austurríki
áætlað að nýjustu ráðstafanir sem
fela í sér 90% lækkun á gjaldskrám
fyrir jarðgas og raforku til miðs
árs 2023, muni kosta 900 milljónir
evra og hærri samgöngustyrkir
til vinnandi fólks kosti um
400 milljónir evra. Þá hyggst
ríkisstjórn Austurríkis einnig bjóða
fyrirtækjum stuðning með því að
seinka einhverjum skattgreiðslum
og veita 250 milljónir evra í
fjárfestingarstuðning til að hætta
notkun á rússnesku gasi.
Heimilin munu ekki ráða við
hækkanir á orkuverði
Fjármálafyrirtækið Allianz í
Þýskalandi gerir ráð fyrir að
orkuverð í Evrópu hækki um að
minnsta kosti 30% á yfirstandandi
ári. Í greiningu fyrirtækisins segir
að hækkun orkuverðs muni koma
verst við heimilin í Þýskalandi
og Bretlandi. Sparnaður heimila
mun ekki geta mætt þessum aukna
orkukostnaði að mati Allianz. Því
muni þurfa að auka ríkisaðstoð við
heimilin sem nemur 20 milljörðum
evra í Þýskalandi, um 17 milljörðum
í Frakklandi, um 10 milljörðum á
Ítalíu og á Spáni og um sem nemur
14 milljörðum evra í Bretlandi.

Rúmlega 926% hækkun á
raforkuverði á sex árum

Rússneska gasfyrirtækið Gazprom er gríðarlega áhrifamikið í orkuiðnaði Evrópu. Stríð Rússa í Úkraínu hefur sett
viðskipti Evrópuríkja varðandi olíu-, kola- og gaskaup af Rússum í uppnám. Hins vegar getur orið afar snúið fyrir
Evrópuríkin að hverfa frá þeim viðskiptum þar sem 41% af gasinnﬂutningi ESB ríkja kemur frá Rússlandi sem og
46,7% af kolunum og 26,9% af innﬂuttri olíu ríkjanna.

Orkureikningur heimila gæti
hækkað um allt að 70%
Samkvæmt útreikningum Allianz
mun heildarorkureikningur heimila í
Þýskalandi fara í 3.400 evrur á árinu,
eða sem nemur 468.520 íslenskum
krónum. Það er bæði fyrir kyndingu
og almenna rafmagnsnotkun.
Reikningurinn fari líka yfir 3.000
evrur í Bretlandi, í 2.800 evrur í
Frakklandi og verði rétt fyrir neðan
2.000 evrur á Ítalíu og á Spáni.
Sérfræðingar segja að stríðið í
Úkraínu hafi aukið kostnaðinn og
ef allt fer á versta veg með lokun á
gasflæði frá Rússlandi ásamt olíu og
tilheyrandi samdrætti í orkuframboði
í Evrópu þá geti kostnaðurinn aukist
um 70% til viðbótar. Það gæti þýtt
að orkukostnaður þýskra heimila
fari að meðaltali í 4.600 evrur á
yfirstandandi ári, eða sem nemur
tæplega 634 þúsundundum íslenskra
króna. Allianz segist þó frekar reikna
með að kostnaðurinn aukist um 20%,
sem þeir kalla reyndar „Black-out
scenario“. Ofan á þetta bætist svo
samdráttur í atvinnustarfsemi sem
getur þýtt 2-4% samdrátt í tekjum
heimila að mati Allianz.
ESB-ríkin eru afar háð Rússum
Evrópusambandið er gríðarlega
háð Rússum varðandi orkugjafa.
Þannig kemur 26,9% af innfluttri
olíu Evrópusambandsríkjanna
frá Rússlandi. Þá koma 46,7% af
kolainnflutningi ESB-ríkja frá
Rússlandi og 41,1% af innfluttu gasi.
Þrátt fyrir hástemmdar yfirlýsingar
getur reynst erfitt fyrir ESB-ríkin
að komast undan þessum áhrifum
Rússa. Í Evrópusambandinu er um
75% hitaorkunnar fyrir heimilin
framleidd með kolum og olíu.
Sem dæmi þá er 63,7% af orkuþörf Þjóðverja mætt með innfluttri orku. Malta reiðir sig þó
hlutfallslega mest á innflutta orku,
eða 96,7%. Þá kemur Lúxemborg
með 92,5%, Grikkland með 81,4%,
Ítalía með 73,5%, Spánn með 67,9%
og Portúgal með 67,9%. Frakkar
eru öflugir í kjarnorkunni en þurfa
samt að kaupa inn 44,5% af sinni
orkuþörf.
Gríðarlegur ríkisstuðningur við
niðurgreiðslu jarðefnaeldsneytis
þvert á loftslagsmarkmið
Aðrar ESB þjóðir hafa ákveðið að
beita ríkisstuðningi í stórum stíl til
að aðstoða almenning og fyrirtæki
til að takast á við orkukreppuna, en
ekkert samræmi er í þeim aðgerðum
milli ESB landanna. Það er því
eðlilegt að sumir spyrji sig hvar
Evrópusambandið sé þegar á bjátar.

Ljóst er að niðurgreiðsla á rafmagni í einstökum ríkjum stangast
á við orkuregluverk ESB. Mörg lönd
eru síðan farin að nota innheimtan
kolefnisskatt til að greiða niður gasog raforkuverð í stað þess að nýta
þá fjármuni til að binda kolefni eða
virkja lausnir til að framleiða græna
raforku. Raforkan er svo að um 75%
hluta framleidd með kolum, olíu og
gasi. Þar með er fögru fyrirheitunum
í loftslagsmálum í raun sópað undir
teppið í Evrópusambandinu.
Af þessum toga er t.d. lækkun
Þjóðverja á aukaskatti á raforku
um nær helming, eða úr 6,5 í 3,72
evrusent á kWst heildsöluverðs á
rafmagni. (Erneuerbare-EnergienGesetz - EEG). Þetta tók gildi 1.
janúar sl. og mun kosta þýska ríkið
3,3 milljarða evra.
Þjóðverjar hafa horft fram á að
raforkuverð til heimila hækki að
meðaltali um 63,7% á yfirstandandi
ári og gasreikningarnir um 62,3%
frá því sem var 2021. Þetta er
afleiðing af því að orkuheildsalar
velta sínum kostnaðarauka yfir á
almenna notendur að því er fram
kemur í frétt Reuters.
Scholz Þýskalandskanslari metur
það svo að aðstoð við orkunotendur
í landinu muni kosta þýska ríkið um
30 milljarða evra.
Frakkar niðurgreiða
jarðefnaeldsneyti
Frakkar hafa m.a. farið þá leið
að niðurgreiða jarðefnaeldsneyti.
Fyrirtækjum er veittur styrkur til
að mæta hækkandi orkukostnaði.
Heildarkostnaður Frakka af slíku
inngripi mun fara í 25-26 milljarða
evra. Þann 19. mars tilkynnti Jean
Castex forsætisráðherra að frá
apríl til júlí gætu ökumenn notið
15 senta afsláttar á lítra við dælu
og 35 senta afsláttar á lítra fyrir
dísilolíu sem bátar í sjávarútvegi
nota. Daginn áður, eða 18. mars
2022, var flutningsaðilum á vegum
einnig tilkynnt að þeir myndu fá
beinan styrk upp á 400 milljónir
evra frá ríkinu. Þetta samsvarar
aukningu upp á um 1.300 evrur
fyrir dráttarbíla og 300 evrur fyrir
sjúkrabíla. Þessi nýjustu inngrip
munu kosta franska ríkið um 2
milljarða evra til viðbótar.

30% skattaafslátt vegna aukins
hita og rafmagnskostnaðar. Aðrar
ráðstafanir fela í sér útgjöld upp
á 202 milljónir evra sem verða
teknar af kolefnisskatttekjum
vegna íbúðarhúsnæðis og af
samfélagsveitum.
Sem sagt almenningur borgar
skattaafsláttinn sjálfur með
kolefnissköttum sem búið var að
leggja á heimilin og fara því ekki í
að virkja framleiðslu á grænni orku
og ekki heldur í kolefnisbindingu.
Ríkið getur samt áfram sagst vera
að mæta loftslagsmarkmiðum með
álagningu kolefnisskatta. Ætli
nokkrum dirfist að láta sér detta í
hug orðið hræsni í þessu samhengi?
Danir og Norðmenn með hæsta
meðaltalsverðið á raforku
Í regluverki (orkupökkunum) fyrir
sameiginlega orkukerfið er bann við
því að mismuna orkukaupendum
við raforkusölu milli landa.
Hafa Norðmenn og Danir fundið
vel fyrir því og hefur þetta leitt
til stórhækkunar á orkuverði í
þeim löndum.
Raforkuverðið á seinni helmingi
ársins 2021 var langhæst í Danmörku samkvæmt tölum Eurostat.
Þá var raforkuverðið að meðaltali
0,3448 evrur á kílówattstund
(kWst).
Næsthæst var verðið í Þýskalandi, eða 0,3234 evrur á kWst.
Norðmenn voru þá að greiða að
meðaltali 0,2206 evrur á kWst.
Hafði raforkuverðið til heimila í
Noregi þá hækkað á tólf mánuðum
á bilinu 386,9% til 451,5%,
en heildarverðið með flutningi
og sköttum á bilinu 126,5% til
199,2% eftir tegund samninga.
Þar var verðið hins vegar mjög
mismunandi eftir landshlutum,
mun hærra syðst en lægra í nyrstu
héruðunum, lægst í Finnmörku og
Norður-Þrændalögum, samkvæmt
Statistisk sentralbyråd. Með beinum
tengingum og auknum útflutningi
orku frá Norður-Noregi mun
orkan þar líka snarhækka í verði.

Írar greiða aukinn
kostnað heimila með
kolefnisskattstekjum sem
heimilin borga sjálf
Frændur okkar Írar glímdu við
fjórða hæsta orkuverð í Evrópu í
ársbyrjun 2021. Við kynningu á
fjárlögum fyrir 2022 kynnti Paschal
Donohoe, fjármálaráðherrann,

Miklu munar á orkuverði eftir landsvæðum í Noregi.

Þegar litið er á verðþróun á markaðsverði raforku í suðurhluta Noregs
hjá Nord Pool, sem stýrir orkumarkaðnum í Evrópu, hefur hækkunin verið hrikaleg. Í mars 2016
var kílówattstundin seld á 25,24
norska aura, en var komið í 233,80
aura í mars 2022. Þetta er rúmlega
926% hækkun á raforkuverði á sex
árum. Verðið hefur þó verið mun
lægra í norðurhluta Noregs vegna
lélegra tenginga við flutningskerfið
út úr landinu, en búist er við að
það fari að breytast innan tíðar.
Lægst var verðið í mars á svæði
5 nyrst í Noregi, eða 15,10 aurar á
kWst. Vegna minna álags lækkar
orkuverðið að jafnaði á sumrin, en
það stóð samt í 217,49 aurum kWst
í apríl í Suður-Noregi.
Samkvæmt tölum Nor Pool
var verðið í suðurhluta Noregs í
mars sem nemur 33,26 íslenskum
krónum fyrir kílówattstundina. Til
samanburðar var hæsta raforkuverð
að meðtöldum orkuflutningi á
Íslandi nú í byrjun maí 2022 um
16,67 krónur kWst. Meðalheimili
notar um 4-5.000 kWst á ári svo
menn geta því rétt ímyndað sér
hvaða afleiðingar beintenging
íslenskra raforkuvera með sæstreng
til Evrópu hefði í för með sér fyrir
íslensk heimili ef orkuverðið
hækkaði um mörg hundruð prósent.
Norðmenn vonast eftir
rigningarsumri
Í frétt E24 segir einnig að Norðmenn óski þess heitt að mikið rigni
í sumar. Ástæðan er sú að lítill
snjór er í fjöllum sem þýðir að
raforkuframleiðsla í sunnanverðum
Noregi verður í lágmarki. Því þarf
að flytja inn orku sem framleidd
er með kolum og olíu sem stöðugt
hækkar í verði. Það verður ekki
til að lækka orkuverð til norskra
heimila.
Raforkukostnaður fyrirtækja í
Evrópu hefur líka snarhækkað
Raforkuverð til fyrirtækja í ESB
löndunum fór að hækka mjög
ört strax á fyrrihluta ársins 2020.
Raforkuverð til fyrirtækja á Íslandi
er ekki gefið upp hjá Eurostat, sem
ræðst trúlega af sérstökum samningum við stóriðjufyrirtækin hér á
landi, sem er undarlegt ef litið er
t.d. til Noregs.
Raforkuverð til fyrirtækja í ESB
löndunum var að meðaltali um
0,14 evrur á kWst á sama tíma, en
langhæst í Grikklandi, eða um 0,23
evrur á kWst. Í Noregi hafði raforkuverð til stórnotenda hækkað á 12
mánuðum um 65,7% en til minni
framleiðslufyrirtækja um 488,1%.
Raforkuverð í Kósovó helmingi
lægra en á Íslandi
Athygli vekur að lægsta raforkuverðið í Evrópu var á seinni
helmingi síðasta árs í löndunum
á Balkanskaga, Svartfjallalandi,
Albaníu, Norður-Makedóníu,
Serbíu, Bosníu-Herzegóvínu,
Kósovó auk Georgíu, Moldóvu og
í Tyrklandi. Lægsta raforkuverðið
var á seinni hluta ársins 2021 í
Kósovó, eða 0,0607 evrur á kWst.,
eða meira en helmingi lægra en í
okkar gnægtalandi hreinnar raforku
á Íslandi.
Ef eingöngu er talað um ESB
löndin þá var verð til heimilisnota
um 92% hærra að meðaltali í ESB
löndunum en á Íslandi.
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Fæstum koma vatnsorkuver til hugar þegar litið er á hina marflötu Danmörku:

Danir gjörnýttu allar sínar lækjarsprænur og
voru um tíma með yfir 100 vatnsrafstöðvar

Danir hafa í gegnum tíðina verið
mjög háðir jarðefnaeldsneyti við
framleiðslu á raforku, ekki síst
brúnkolum. Á seinni árum hafa
þeir þó byggt upp mikið kerfi af
vindmyllum til raforkuframleiðslu.
Fáum útlendingum kemur þó til
hugar að þar geti verið að finna
vatnsorkuver.
Danmörk er ekki síst þekkt
fyrir sitt mikla flatlendi. Á Fjóni
og á Jótlandi er samt nokkuð um
hæðardrög sem eru afrakstur
framskriðs ísaldarjökuls. Á svæðinu
við Kakkeberg í Assen héraði á Fjóni
eru hæðir sem seint geta kallast
fjöll, en geta safnað í sig vatni
og frá þeim rennur hin mjög svo
látlausa Brænda á. Hún á upptök
sín rétt við lestarbæinn Tommerup
og rennur þaðan um 28 kílómetra
leið út í Litlabelti á Vestur-Fjóni.
Vatnið úr ánni var m.a. nýtt til að
knýja vatnsmyllu til að mala korn
upp úr árinu 1500. Um aldamótin
1900 var farið að huga að gerð
vatnsorkuvers sem nýtti fallorku
árinnar til raforkuframleiðslu. Var
í framhaldinu gerð stífla í ána við
Tanderup nærri Gelsted, um 4,5 km
frá árósunum.

Horft niður yﬁr laxastigann.

Yfir hundrað vatnsrafstöðvar í
Danmörku um miðja síðustu öld

Myndir / HKr.

Laxastiginn við Brende Mølle á Fjóni er falleg hönnun sem laðar að ferðamenn.

Örvirkjun á íslenskan
mælikvarða
Þessi rafstöð var gangsett 1912
og fékk nafnið Brende Mølle
Elektricitetsværk, eða Brende
Mølle elværk. Fallhæðin þætti ekki
mikil á Íslandi, vart meira en tvær
mannhæðir. Aflvélar virkjunarinnar
voru tvær, ein 20 hestafla vél og
önnur 70 hestafla. Eru þær sagðar
hafa skilað 5.000 volt ampera
riðstraumi. Það er ótrúlega lítið
og þýðir að afl virkjunarinnar
hafi aðeins verið upp á 5 kílówött,
eða 0,005 megawött (MW). Þetta
litla afl gæti samt skýrst af afar
litlum vatnsþrýstingi. Miðað við
samanlagða hestaflatölu hefði
uppsett afl hins vegar getað verið
rúmlega 67 kílówött, eða 0,067 MW.
Ef horft er á rafstöðvarbygginguna
mætti svo ætla að þar hafi verið

Starfsemi Brende Mølle Elværk
hætt 1984

Stöðvarhús Brende Mølle Elektricitetsværk er stórt og mikið, en Brænda-áin eru ekki stór en lífríki á vatnasviði
hennar þykir merkilegt.
þar er ekki lengur framleitt rafmagn.

margfalt meiri raforkuframleiðsla.
Þetta danska orkumannvirki þykir
ekki stórt ef miðað er t.d. við
Elliðaárvirkjun, sem nýtti fallorku úr
Árbæjarstíflu í Reykjavík. Ákvörðun
um byggingu þeirrar virkjunar var

Rafbílaframleiðendur stefna á fastkjarnarafhlöður:

Nissan mögulega fyrsta fyrirtækið
til að hefja tilraunaframleiðslu
Þegar Nissan kynnti fyrst áætlanir
um frumgerð fatskjarnarafhlaða
(solid-state), voru fréttirnar með
metnaðarfullri tímalínu um að
hefja tilraunaframleiðslu árið
2024. Einnig að slíkar rafhlöður
yrðu komnar í bíla á árinu 2028.
Vissulega eru fastkjarnarafhlöður
það sem rafbílaframleiðendur glíma
nú hvað mest við. Volkswagen og
Mercedes, Honda og Toyota stefna
öll að þessu marki.
„Fyrsti bílaframleiðandinn
sem kemur með slíkar rafhlöður
í raðframleiðslu mun njóta
mikilvægs samkeppnisforskots,“
sagði Thomas Schmall, forstjóri
Volkswagen Group Components,
í samtali við Porsche Consulting
í lok apríl.
„Við eigum von á gangsetningu
á fyrstu tilraunaverksmiðjum okkar
á árinu 2025 eða 2026,“ sagði hann.
Það er samt einu til tveim árum á
eftir áætlunum Nissan sem hyggst
setja slíka verksmiðju í gang 2024.
Verður Nissan þá á undan Toyota
sem var talið leiðandi á þessu
sviði en það fyrirtæki viðurkenndi
nýlega að þeirra tilraunaframleiðsla
kæmist ekki í gang fyrr en 2025
eða 2026.

Brende Mølle Elektricitetsværk
er langt frá því að vera eina
vatnsorkuver Dana. Fyrsta vatnsvirkjun þeirra sem framleiddi raforku
var Kær Mølle virkjunin austan við
Christiansfeld sem gangsett var
1897. Þá má nefna Holsted Elværk
sem var gangsett 1902 í endurgerðri
myllubyggingu sem reist var 1867.
Í kjölfar byggingar á Brende
Mølle Elværk voru reistar einar 18
vatnsrafsstöðvar á árabilinu 1911 til
1923. Fyrri heimsstyrjöldin ýtti undir
að Danir reyndu að vera sjálfum sér
nægir á sem flestum sviðum, líka
í raforkuframleiðslu. Um 1940
höfðu yfir 100 litlar vatnsaflsstöðvar
verið reistar í Danmörku, flestar á
Jótlandi. Þetta leiðir hugann að
möguleika á stórbættri nýtingu á
öllu því vatnsafli sem Íslendingar
ráða yfir og rennur ónotað til sjávar.

tekin í Reykjavík 1919 og miðaði
við 1.000 hestafla vélarorku. Var sú
virkjun vígð 27. júní 1921. Virkjunin

var stækkuð í tvígang og árið 1933
var aflið orðið 3.150 kílówött, eða
3,15 megawött.

Skoðun dagsins:

Það er betra að vera
skjótur en skjóttur

Fastkjarnarafhlaða Nissan á að fara
í tilraunaframleiðslu 2024 ef áætlanir
ganga upp.

Nissan er undir miklum þrýstingi varðandi eigin hönnun á
fastkjarnarafhlöðum. Þar á bæ
halda menn fast að sér spilunum, en
flestir aðrir bílaframleiðendur reiða
sig á utanaðkomandi samstarfsaðila. Volkswagen treystir á QuantumScape. Prologium kynnti nýlega
raunverulega rafhlöðu sem knýr
LEV-bíla Gogoro, en Toyota er
nú að hugsa um að taka höndum
saman við Pansonic til að deila
fjárfestingarbyrðinni.
Í öllum tilfellum byggja
áætlanir um framleiðslu fastkjarnarafhlaða á lengri drægni, minni
framleiðslukostnaði, meiri orkuþéttleika og meiri hleðsluhraða.
/HKr.

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

Brende Mølle Elektricitetsværk var
endurbætt árið 1970 og framleiddi
raforku fyrir Dani allt til 1984 þegar
VELUX Gruppen yfirtók fyrirtækið.
Byggingin hefur síðan verið nýtt
undir verksmiðjustarfsemi. Sumarið
1990 var byggður mjög snotur
laxastigi við stíflu orkuversins sem
Dönum og gestum þeirra þykir
nokkuð tilkomumikil sjón. /HKr.
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UTAN ÚR HEIMI

Óeining innan ESB um að framfylgja algjöru
viðskiptabanni á Rússa með olíu og gas
Klofningur er innan Evrópusambandsins varðandi kaup á gasi og
olíu frá Rússlandi. Þykir þetta afar
vandræðalegt í ljósi þeirrar hörku
sem ESB löndin hafa viljað sýna
umheiminum með viðskiptabanni
á Rússa vegna Úkraínustríðsins.
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins tókst ekki að ná
samstöðu í málinu á fundi mánudaginn 2. maí.
Breska ríkisútvarpið, BBC,
sagði í umfjöllun um málið að þó
að refsiaðgerðum hafi verið beitt
á öðrum sviðum viðskipta, treysti
ESB enn mikið á rússneska olíu og
gas. Efnahagsráðherra Þýskalands
sagði að landið myndi geta staðist
rússneskt olíubann fyrir árslok
2022, þar sem hann virtist styðja
harðari refsiaðgerðir. Ungverjar
hafa hins vegar sagt að þeir séu
andvígir slíkri ráðstöfun og lýst
því yfir að þeir myndu ekki styðja
ráðstafanir sem gætu stofnað
birgðum í hættu.
Ráðherrar ESB hittust á mánudag
til að ræða hvernig eigi að stjórna
ástandinu, undir miklum þrýstingi
um að draga úr tekjustreymi sem
styður stríð Vladímírs Pútíns forseta
í Úkraínu. Niðurstaða fundarins var
í raun engin.

Það eru tvær megináskoranir
sem aðildarríki standa frammi
fyrir – hvernig á að borga fyrir
rússneska orku á þann hátt að það
brýtur ekki í bága við eða grefur
undan refsiaðgerðum ESB, og einnig
hvernig eigi að afla og þróa aðrar
birgðir til að hverfa frá því að treysta
á Rússland.
ESB er mjög háð Rússum
um orku
Á blaðamannafundi á mánudag
sagði Kadri Simson, yfirmaður
orkumála hjá ESB, að stöðvun
Rússa á gasbirgðum til Póllands
og Búlgaríu hefði styrkt vilja
sambandsins til að verða óháð
rússnesku jarðefnaeldsneyti.
Vandinn er að samkvæmt úttekt
rannsóknarmiðstöðvar um orku
og hreint loft (CREA) hefur ESB
flutt inn um 37 milljarða punda
virði af jarðefnaeldsneyti síðan
átökin hófust. Mest var flutt inn til
Þýskalands, en þar á eftir kom Ítalía.
Skrúfað fyrir sölu til Póllands
og Búlgaríu
Orkurisinn Gazprom stöðvaði
gasútflutning til Póllands og

Tíu stærstu innflutningsþjóðir á gasi frá
Rússlandi - mælt í milljörðum rúmmetra
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Evrópa fær um 40% af jarðgasi sínu frá Rússlandi, sem er einnig helsti
olíubirgir sambandsins, en sum lönd eru háðari rússnesku jarðefnaeldsneyti
en önnur, svo skyndilegur niðurskurður á framboði gæti haft mikil
efnahagsleg áhrif. Sem dæmi má nefna að Þýskaland fær nú um 25% af
olíu sinni og 40% af gasi sínu frá Rússlandi, Slóvakía og Ungverjaland
fengu 96% og 58% af olíuinnﬂutningi sínum frá Rússlandi í fyrra, samkvæmt
Alþjóðaorkumálastofnuninni.

Búlgaríu í þarsíðustu viku eftir að
þessi lönd neituðu að verða við
kröfum Rússa um að skipta yfir

Pólland og Búlgaría ætluðu
að hætta að nota rússneskt gas á
þessu ári og segjast geta tekist á
við stöðvunina, en það hefur vakið
ótta um að önnur ESB-ríki, þar á
meðal gasþróaða efnahagsveldið
Þýskaland, gætu verið næst á
lista yfir lönd sem Rússar skrúfa
fyrir. Það gæti haft gríðarlegar
afleiðingar fyrir þýskt atvinnulíf.

í greiðslu í rúblum. Mörg önnur
aðildarlönd ESB standa frammi fyrir
sama vandamáli um miðjan maí.

Frú Simson endurtók þá skoðun
framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins á mánudag að það
væri „brot“ á refsiaðgerðum að
greiða fyrir gas í rúblum og „ekki
hægt að samþykkja það“.
Hún sagði að aðildarríki væru
að byggja upp gasbirgðir fyrir
veturinn, en það dugar samt
skammt ef skrúfað yrði fyrir.
Nathan Piper, yfirmaður olíuog gasrannsókna hjá Investec,
sagði við BBC að það væri
„nokkuð ljóst“ að ESB vildi „snúa
sig í burtu“ frá rússneskri olíu og
gasi, en bætti við að skortur á
einingu opinberaði vanmátt ESB
við að hrinda því í framkvæmd.
/HKr.

ESB-ríkin segjast vilja hætta kaupum á gasi og olíu frá Rússlandi:

Bankar og stórfyrirtæki óttast
samdrátt efnahagslífsins
Liþíum, sem notað er m.a. í rafhlöður bíla, er silfurhvítur og mjög hvarfagjarn
og eldﬁmur málmur. Vinnsla á þessum málmi er langt frá því að anna ört
vaxandi eftirspurn.

Óhyggjur af of litlu framboði og háu verði á liþíum:

Eftirspurnin talin vaxa
um 4.000% til 2040

Ört vaxandi verð á liþíum, sem
notað er m.a. í bíla- og tölvurafhlöður, er farið að valda mönnum áhyggjum um þróun áætlana
um orkuskipti í heiminum.
Það er enn nóg til af liþíumforða
víða um heim til að búa til þær
rafhlöður, en vinnsla á því er seinvirk
og kostnaðarsöm. Eftirspurnin
nemur um það bil 100.000 tonnum
á ári, en vex um meira en 15%.
Framboðið á liþíum annar vart
eftirspurn og því hækkar verðið.
Það getur síðan hægt á framleiðslu
rafbíla og annarra tækja sem helst
er hampað í orkuskiptaáætlunum
víða um heim.
Elon Musk áhyggjufullur

Þann 8. apríl „tísti“ Elon Musk,
stofnandi Tesla og forstjóri og
stofnandi SpaceX, um það á Tvitter
að hann væri að íhuga að stofna
eigið námufyrirtæki í ljósi hækkandi
verðs á liþíum, sem hann sagði nú
komið í „brjálæðislegar hæðir“.
Musk sagði að Tesla gæti í raun
þurft að fara sjálft í námuvinnslu
og úrvinnslu á liþíum ef verðið
lækkar ekki. „Það er enginn skortur
á frumefninu sjálfu, þar sem liþíum
er næstum alls staðar á jörðinni, en
hraði vinnslunnar er hægur,“ sagði
hann í sínu tölvutísti.

Tonnið af hálfunnu liþíum selt á
5.650 dollara

Bloomberg greindi frá því þann 28.
apríl að 5.000 tonna farmur sem
var að hluta unnið liþíum, seldist
fyrir 5.650 dollara fyrir tonnið. Það
er 140% yfir verði sem menn hafa
áður talið „geðveikt“ og var tilefni
til athugasemda Elon Musk. Daginn
eftir greindi Reuters frá aukinni
eftirspurn og vaxandi skorti á liþíum
og öðrum mikilvægum málmum
í Evrópu og í Bandaríkjunum.
Þar sagði:
„Evrópa er að renna út á tíma til
að tryggja sér málma sem hún þarf
til að knýja orkuskiptin.“
Búist við 4.000% aukningu
eftirspurnar til 2040
Vandamálið snýst um framboð
og eftirspurn. Til þess að mæta
því sem menn kalla óraunhæf
markmið Biden-stjórnarinnar í
Bandaríkjunum, ESB og fleiri ríkja,
áætlaði Alþjóðaorkumálastofnunin
(IEA) í fyrrasumar að eftirspurn
eftir liþíum myndi aukast um
900% til ársins 2030 og um
4.000% fyrir árið 2040. Til að mæta
slíkri veldishækkun eftirspurnar
þyrfti samsvarandi aukningu á
liþíumframboði.
/HKr.

Þýski stórbankinn Bundesbank
varar Evrópusambandið við
að allsherjar viðskiptabann á
rússneskan jarðgasinnflutning
sem Evrópusambandið íhugar
að ráðast í geti haft hrikalegar
afleiðingar fyrir efnahagslífið í
ESB-ríkjunum.
Embættismenn Evrópusambandsins eru að íhuga allsherjar
viðskiptabann á rússneskan jarðgasinnflutning, sem gæti verið kynnt í
Brussel á næstunni. Níu Evrópuríki
auk Kanada, Bandaríkjanna og
Bretlands hafa bundist samtökum
um að draga úr innflutningi sínum
á olíu frá Rússlandi um 2 milljónir
tunna eða svo.
Hugmyndir um slíkt bann hafa
valdið áhyggjum innan Seðlabanka
Evrópu (European Central
Bank - ECB). Velti bankinn upp
ýmsum sviðsmyndum af lokun
á gasinnflutning frá Rússlandi í
síðasta mánaðarriti sínu og telur
horfurnar nú verri en áður. Þar
kemur fram að búast megi við allt
að 5,1% heildarsamdrætti vergrar
þjóðarframleiðslu á yfirstandandi
ári og hækkandi verðbólgu. Þá býst
bankinn við 3,5% samdrætti á næsta
ári (2023) af sömu ástæðu og 3,4%
samdrætti á árinu 2024.
Þýski seðlabankinn hefur
þegar bent á að þegar sé farið
að halla undan fæti í efnahag
Evrópusambandsins vegna innrásar
Rússa í Úkraínu. Ytra áfall af
þessum toga geti komið af stað
umtalsverðum samdrætti.
Gæti leitt til hrikalegs samdráttar
Í umsögn Bundesbank um málið
föstudaginn 22. apríl kom fram
að tafarlaust, algert bann við innflutningi á gasi frá Rússlandi gæti
aukið hættuna á efnahagsstöðnun og
leitt til hrikalegs samdráttar.
Bundesbank varaði við því
að viðskiptabann á rússneskt gas
myndi kosta hagkerfi þess 180

milljarða evra vegna samdráttar í
framleiðslu á þessu ári. Auk þess
sem verð á orku myndi hækka upp
í áður óþekktar hæðir og sjokkera
hagkerfið í einni dýpstu niðursveiflu
í mörg ár, að því er fram kom í frétt
Financial Times.
Í alvarlegri kreppu myndi
landsframleiðsla í raun á yfirstandandi ári lækka um tæp 2%
miðað við árið 2021.
„Auk þess yrði verðbólgan
umtalsvert hærri til lengri tíma,“
sagði í umsögn Bundesbank.
Þetta getur þýtt að enn á ný verði
peningaprentvélarnar settar á fullt í
Evrópu til að prenta evrur sem engin
innistæða er fyrir.
Áhyggjur meðal iðnfyrirtækja
Umræða um viðskiptabann
á rússneskt gas hefur valdið
áhyggjum meðal risafyrirtækja í
iðnaðarframleiðslu í Þýskalandi.
Allt að 40% af jarðgasi ESB og
25% af olíu þess eru háð Rússlandi,
fyrst og fremst í gegnum leiðslur.
Þriðjungur af heildarorkunotkun
Þýskalands er háður Rússlandi.
Martin Brudermüller, framkvæmdastjóri efnasamsteypunnar
BASF, sagði að gasbannið myndi
steypa þýskum viðskiptum sínum
í „verstu kreppu sína síðan í síðari
heimsstyrjöldinni“.
Þýskaland er með stærsta
hagkerfið af 27 ríkjum Evrópusambandsins og þar hefur banni við
innflutningi á orku frá Rússlandi
verið mótmælt harðlega. Hafa menn

frekar viljað sjá hægfara niðurskurð
á innflutningi á gasi og olíu frá
Rússlandi.
„Skyndilegt gasbann myndi leiða
til framleiðslutaps, stöðvunar á frekari
rafiðnvæðingu og langtímamissis á
atvinnumöguleikum í Þýskalandi,“
að því er AP fréttastofan hafði eftir
formönnum vinnuveitendahóps
BDA og DGB verkalýðssamtakanna
í fyrri viku.
Rússar taldir þola
mjög lágt olíuverð

Samkvæmt útlistun JPMorgan er
framleiðslukostnaður Rússa á olíu
talinn vera um 10 dollarar á tunnu.
Þeir gætu því vel mögulega mætt
allt að 90% innflutningstollum
Evrópuríkja eða mögulega 20 dollara
verðþaki án þess að tapa á slíkum
viðskiptum. Þykir JPM þó líklegra
að Rússar muni í framhaldinu beina
sínum olíuútflutningi til vinveittra
ríkja eina og Kína, Indlands auk
Tyrklands.
Natasha Kaneva, hráefnaráðgjafi
JPMorgan, skrifaði á dögunum um
hugmyndir í Evrópu um að banna
rússneska hráolíu:
„Fullt, tafarlaust bann myndi
líklega koma Brent hráolíuverði upp
í 185 dali á tunnu. Þar sem meira
en 4 milljón tunnur af rússneskum
olíubirgðum hyrfu á brott og hvorki
er pláss né tími til að endurbeina
þeim til Kína, Indlands eða annarra
hugsanlegra varakaupenda.“
Samkvæmt útreikningum JP
Morgan nam innflutningur ESB á
olíu frá Rússlandi dagana 9.–16.
apríl 7,3 milljónum tunna, sem er
litlu minna en áður en Úkraínustríðið
hófst í febrúar. Þá nam sjö daga
innflutningur 7,58 milljónum tunna
að jafnaði. Samkvæmt útreikningum
JPM er hlutfall hráolíu (Crude Oil)
í þessum olíuflutningum þó hærra
en fyrir stríðið, en dregið hefur
lítillega úr innflutningi á öðrum
olíutegundum frá Rússlandi. /HKr.
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Léttir þér lífið!
Shell rimula er val þeirra sem gera miklar kröfur.
n Hámarksvörn gegn sliti og tæringu
n Þolir mikið álag
n Meira rekstraröryggi
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ÁHUGALEIKHÚS Á ÍSLANDI

Frá vinstri eru hér þau Björn Ingi Hilmarsson frá dómnefnd Þjóðleikhússins,
Guðlaugur Ómar Guðmundsson ásamt Brynju Ýr Júlíusdóttur frá Leikfélagi
Keﬂavíkur og Arnar Hrólfsson frá Leikﬂokki Húnaþings vestra.

Áhugaleiksýningar ársins:

Á fjalir Þjóðleikhússins

Síðastliðna þrjá áratugi hefur
Þjóðleikhúsið verið í samstarfi
við Bandalag íslenskra leikara
hvað varðar val á leiksýningu
úr smiðju áhugaleikhúsanna er
sérstaka athygli vekur.
Í kjölfarið hefur svo viðkomandi
leikhúsi verið boðið að stíga á fjalir
Þjóðleikhússins og gleðja gesti með
tveimur sýningum eða svo.
Vegna Covid-faraldursins, sem hefur komið
í veg fyrir sýningar
síðastliðin tvö ár,
hefur ekkert orðið
úr valinu þann
tíma en þess í
stað voru nú valdar
leiksýningar tveggja
áhugaleikhúsa er
þóttu bera af og
sat
dómnefnd
Þjóðleikhússsins sveitt
við valið. Niðurstöðurnar
voru svo tilkynntar á aðalfundi
BÍL á dögunum, en Björn
Ingi Hilmarsson, einn meðlima
dómnefndar, kunngerði viðstöddum
úrskurð nefndar.

Kom á daginn að fyrir valinu
urðu sýning Leikflokks Húnaþings
vestra á ævintýrinu skemmtilega
um hann Pétur Pan og svo sýning
Leikfélags Keflavíkur á Fyrsta
kossinum, frumsömdum söngleik
sem gleður svo sannarlega með
frábærri tónlist er flestir þekkja.
Má nærri geta að bæði leikfélög
séu afar ánægð og glöð
með valið og hlakki
til að standa
keik á sviði
Þjóðleikshússins áður
en langt um
líður, eða fyrstu
vikuna í júní.
Bændablaðið vill því
óska bæði
Leikflokki
Húnaþings
vestra og Leikfélagi
Keflavíkur innilega til
hamingju með verðlaunin, enda
vel að sýningunum staðið og valið
hjartanlega verðskuldað.
/SP

Sýningin Fyrsti kossinn vakti gífurlega lukku enda lifandi og skemmtileg.

Áhugaverðasta áhugaleiksýning ársins – Fyrsti kossinn:

Leikfélag Keflavíkur
Sýningin Fyrsti kossinn í höndum
Leikfélags Keflavíkur er önnur
tveggja sem hlaut þann heiður að
vera valin áhugaleiksýning ársins
hjá Þjóðleikhúsinu.
Höfundur leiksýningarinnar er
Brynja Ýr Júlíusdóttir, sem skrifaði
verkið ásamt unnusta sínum,
Guðlaugi Ómari Guðmundssyni, en
þau eru bæði í stjórn leikfélagsins,
gjaldkeri og ritari. Gaman er að segja
frá því að Brynja er barnabarn Rúnars
Júlíussonar, en tónlist hans var höfð
í hávegum í sýningunni auk ýmissa
perlna eftir þá Gunnar Þórðarson og
Bubba Morthens.
Verkið var samið og sett upp til
að heiðra minningu Rúnars heitins
Júlíussonar, sem var eins og flestir
vita frábær tónlistarmaður og
meðlimur í vinsælustu hljómsveitum
landsins á sínum tíma, samdi og gaf
út óteljandi lög á sínum ferli.
„Við vorum auðvitað að
vonast til þess að komast á fjalir
Þjóðleikhússins,“ segir Brynja,
enda mikið lagt í sýninguna sem
er afar metnaðarfull og vel útfærð.
Þannig þetta kom okkur kannski ekki

alveg á óvart en við erum virkilega
ánægð og glöð að fá fréttirnar.
Við höfum verið valin áður, tvisvar
reyndar – annars vegar árið 1999
með „Stælta stóðhesta“ og svo með
frumsaminn söngleik, „Mystery
Boy“, árið 2018. Við fáum að sýna
hjá Þjóðleikhúsinu dagana 9. og 10.
júní,“ heldur Brynja áfram. „Það er
smá spurning með sviðsmyndina,
sem er fyrirferðarmikil, og þurfum
því að finna einhverja töfralausn til
að setja sviðsmynd upp á einum degi
sem er þá líka auðvelt að taka niður.
Við búum sem betur fer að því að
vera með frábært og dugmikið fólk
í stjórn, auk þess sem formaðurinn
okkar er smiður. Alls erum við í
heildina 30-40 manns sem stöndum
að sýningunum, þá bæði leikarar og
aðrir, og vinnum vel saman þannig
þetta á allt eftir að smella.
Hvað varðar sumarið þá er
leikfélagið vanalega með uppákomu
17. júní auk sumarskemmtana hjá
leikskólunum. Leiklistarnámskeið
á þessum árstíma eru í höndum
Reykjanessbæjar, eða listanámskeið
fyrir börn eins og þau eru kölluð, en

Höfundar sýningarinnar, parið
Brynja Ýr Júlíusdóttir og Guðlaugur
Ómar Guðmundsson.

þau eru haldin í leikhúsinu okkar,
Frumleikhúsinu,“ segir Brynja sem
hlakkar til að takast á við spennandi
verkefni á næstu vikum.
Frumleikhúsið má finna að
Vesturbraut 17, en innan veggja þess
hefur farið fram afar gróskumikið
starf enda er Leikfélag Keflavíkur
eitt öflugasta áhugaleikfélag Íslands.
Leikfélagið fagnaði 60 ára afmæli á
síðasta ári og setti af því tilefni upp
hundruðustu sýningu sína til þessa,
leikverkið „Fyrsta kossinn“. /SP

Áhugaverðasta áhugaleiksýning ársins – Pétur Pan:

Leikflokkur Húnaþings V



   




  





Ævintýrið um Pétur Pan
þekkja flestir, en það var sýnt
11.-14. desember árið 2021 í
Félagsheimilinu Hvammstanga.
Leikmyndin var skemmtilega
uppsett og fengu leikarar á öllum
aldri að spreyta sig, en af 19
leikurum var rúmur helmingur börn.
„Við erum náttúrlega stoltust
af því að þetta er annað árið í röð
sem við erum valin, Covid-ár
reyndar á milli og í fyrsta skipti
sem barnaleikrit er valið. Kannski
kominn tími á víðara svið,“ segir
Ingibjörg Jónsdóttir, gjaldkeri og
meðlimur leikflokksins, í viðtali
við Bændablaðið.
Uppfærslan á leikritinu er
skemmtileg og telur Ingibjörg að
heiðurinn af því eigi þau Greta
Clough og Sigurður Líndal leikstjóri,
enda snillingar bæði tvö.
„Leikmyndina setti Greta upp og
svo erum við með duglega stráka
við smíðarnar auk Arnars sjálfs
sem gerði slatta.“ Hinn 12. júní,
klukkan 14 og 17, eigum við svo
að sýna í Þjóðleikhúsinu. Eitthvað
var af forföllum vegna sumarleyfa,
en gaman er að segja frá því að einn
sem missti af þegar við völdum í
sýninguna á sínum tíma fær nú
tækifæri til að leysa af og fer því
beint í Þjóðleikhúsið!

Fríður ﬂokkur sem sýndi stórleik á sviði Félagsheimilis Hvammstanga.

Drengirnir í Hvergilandi sem ekki vilja vaxa úr grasi.

Í sumar, að venju, sér Greta um
Sumarleikhúsið, leiklistarnámskeið
fyrir börn og Arnar Hrólfsson,
formaður Leikflokks Húnaþings,

verður henni innan handar en hann
leikstýrði til dæmis leikritinu í fyrra
sem krakkarnir sýndu að námskeiði
loknu við mikinn fögnuð.
/SP
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Handsápur sem mýkja hendur og erta ekki húð
henta því einstaklega vel á tímum sauðburðar

Sonett hreinlætisvörur brotna 100% niður í náttúrunni ásamt því að vernda náttúrulegar vatnsauðlindir.
Hráefnin eru unnin úr jurtum og steinefnum og innihalda engin ensím.

H

N

Fullkominn fyrir íslenskar aðstæður!

Hjá okkur færðu:

Þjónustu
Varahluti
Ábyrgð

Merlo P27.6 Top

www.verkfaeriehf.is
S. 544-4210
sale@verkfaeriehf.is
Tónahvarfi 3, 203 Kópavogi
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Sverðin slíðruð fyrir sveitarstjórnarkosningar – Freyvangsleikhúsið:

Rekstrarleigusamningur undirritaður
Nýverið tókust samningar milli
sveitarstjórnar Eyjafjarðarhrepps
og aðstandenda Freyvangsleikhússins sem lengi hafa velt
möguleikum þess efnis á milli sín.
Útlit er fyrir að allir séu jákvæðir í
garð nýs samnings og er ekki annað
að sjá en að bjart sé fram undan.
Blaðamaður heyrði í formanni
leikhúss Freyvangs, Jóhönnu S.
Ingólfsdóttur, og kannaði stöðuna.

Eins og kom fram í fréttum
Bændablaðsins 10. febrúar síðastliðinn, hefur alltaf verið í umræðunni að samningurinn sé tvö ár
í senn. Er staðan þannig enn þá?
„Jú, það kemur því fram í
samningnum að við getum byrjað
viðræður vegna endurnýjunar hans,
hálfu ári áður en hann rennur út.
Nú eru sveitarstjórnarkosningar
þann 14. maí, oddvitinn að hætta
og því uppstokkun yfirvofandi.
Það er vonandi að nýr oddviti verði
jákvæður í okkar garð þegar kemur að
endurnýjun eftir tvö ár, en við erum
bara bjartsýn. Svo viljum við hvetja
sem flesta til að koma og kynnast
leikfélaginu, en fyrir utan kristileg
samtök er áhugaleikstarf eina starfið –
einu félagasamtökin sem eru ókeypis
og allir velkomnir. Félagsstarf kostar
nefnilega – ef farið er í íþróttir t.d.,
en áhugaleikhúsið er ókeypis og opið
öllum,“ endurtekur Jóhanna sem
hlakkar til að takast á við komandi
mánuði og vill hvetja fólk til að
hafa samband ef áhugi er fyrir að
nýta sér húsið – nú eða ganga til liðs
við leikfélagið.

Hvað felst í samningnum?
„Þetta er tveggja ára rekstrarleigusamningur, gildir til 1. júní
ársins 2024. Við tökum við húsinu
1. maí, en þurfum ekki að byrja að
borga af því fyrr en 1. október þar
sem samningurinn tekur gildi þá.“
Teljið þið ykkur geta staðið undir
rekstrarkostnaði á ársgrundvelli?
„Já, þetta byggir náttúrlega
svolítið á því að við höfum
alltaf verið að borga leigu til
sveitarfélagsins, 15% af hverjum
seldum miða, og þá hefur það
rokkað frá 600-1200 þúsund fyrir
veturinn, á meðan rekstrargjöldin
eru áætluð 1,6 milljón.
Svo var ákveðið að setja í
samninginn að þeir myndu styrkja
okkur um það, sem í raun nemur
fasteignagjöldunum, eða 500.000
kr. á ári. Þannig við fáum
fasteignagjöldin ekki niðurgreidd,
en fáum þau endurgreidd. Rekstrarkostnaðurinn dettur þá niður í 1,1
milljón á ári.
(Þarna er munurinn á
rekstrarleigu og almennri leigu.)
Okkar hagur er í því að með
þessu borgum við svipað og við
höfum verið að gera sl. ár en höfum
húsið allt árið um kring, í stað maí
til september.
Eðlilega borgum við þá leigu
fyrir alla mánuði ársins í stað þess
hluta sem við höfum gert áður, en
á móti kemur að við högnumst af
útleigu hússins yfir sumarið, þá
til dæmis fyrir þær helgar sem
eru leigðar vegna brúðkaupa eða
annarra skemmtana.

Jóhanna Sigurbjörg Ingólfsdóttir, formaður Freyvangsleikhússins, og Finnur Yngvi Kristinsson, sveitarstjóri í
Eyjafjarðarsveit, takast kumpánlega í hendur og horfur eru fyrir ánægjulegri samvinnu næstu árin. Mynd / Aðsend

Slík tekjuöflun yfir sumarið hefur
áður alltaf farið til sveitarinnar, en nú
fellur hún í okkar vasa – en á móti
borgum við, eins og áður sagði, okkar
mánaðarlegu leigu.“
Í viðtali við Halldór Sigurgeirsson,
fyrrverandi formann, sem birtist í
3. tbl. Bændablaðsins nú í febrúar,
kom fram að áður hefði Freyvangur
gjarnan verið leigður undir
skemmtanir á borð við sveitaböll eða
tónleika. Er einhver áhugi á að taka
slíkt upp aftur?
„Það eru allar hugmyndir í
gangi,“ segir Jóhanna og hlær, „ég
veit ekki alveg hvort slíkt verði
gerlegt þetta sumarið, ásóknin
hefur verið svo mikil í leigu.

Nú er t.d. búið að leigja Freyvang
allar helgar í júlí undir veisluhöld,
en samkvæmt húsverðinum sem
hefur verið á staðnum sl. 4 ár er það
afar óvanalegt. En að sjálfsögðu
væri gaman að endurskapa slíka
stemningu er fylgir sveitaböllum
eða harmonikkuskemmtan og í raun
hverju sem er.
Hér er allt til alls, svið, hljóðkerfi
og meira að segja bar og léttvínveitingaleyfi! Þannig það er ýmislegt
sem hægt væri að koma í gagnið hér
í Freyvangi.
Svo þætti okkur skemmtilegt að
efla samstarfið við sveitina, halda til
dæmis leiklistarnámskeið eða annað
sem tengist leikhúsinu, gaman væri
að auka samstarfið við grunnskólann,

þá ef til vill bjóða upp á leiklist
sem valfag fyrir unglingastigið í
skólanum á veturna og þá setja upp
leikrit í lokin. Jafnvel væri hægt að
bjóða þeim að halda árshátíðina sína
hérna ef þeir vildu.
Við fáum, eins og áður sagði,
allt húsið, en þá er í samningnum
líka íbúð húsvarðarins sem verður
áfram. Þannig stendur reyndar á hjá
henni að önnur dætra hennar, sú eldri
sem er fjórtán ára, greindist nýverið
með eitlakrabbamein og héldum við
styrktarsýningu henni til handa vegna
meðferðar sem hún stendur í núna.
En við viljum auðvitað að allt
hvað varðar húsnæði þeirra og
heimili sé áfram öruggt og er það
niðurneglt innan samningsins.“

Innsk. blm.
- Almenn ánægja ríkir hjá
Freyvangsfólki, sérstaklega með
tilliti til þess að er samningaviðræður
hófust fyrir nokkrum mánuðum
var stefnan sú að leikhúsfólk yrði
annaðhvort að kaupa húsnæðið
með 65 m króna verðmiða ella
hverfa frá. Greint hefur verið frá
því að samningurinn sé liður í
undirbúningi sveitarfélagsins er
kemur að fjárfestingu viðbyggingar
við Hrafnagilsskóla, en með honum
dregur sveitarfélagið úr umsýslu í
kringum eignina sem þá fer yfir á
aðstandendur Freyvangs.
- Sveitarstjórnarkosningar eru í
vændum og því ekki seinna vænna
en að ganga vel frá málum er varða
rótgróin málefni sveitarinnar.
- Ekki hefur eignarhluti hússins
enn verið negldur niður og því var
gerður rekstrarleigusamningur í stað
almenns leigusamnings.
/SP

Lundúnaborg:

Tilefni hláturs
Fyrir þá sem
eiga leið til
Lundúna er fátt
skemmtilegra en
að hlæja svolítið,
sérstaklega ef
rigningarsuddi er
úti eða grátt yfir.
Hér eru tillögur
að sýningum sem
eru tilvaldar til
hressingar.
1. Margir þekkja
teiknimyndaþættina
South Park, skrifaða
af höfundunum Trey
Parker og Matt Stone. Þeir
standa nú fyrir söngleiknum
„Mormónsbók / Book of Mormon“
í Prince of Wales leikhúsinu nálægt
Leicester Square og fjallar um tvo
mormónatrúboða sem sendir voru
til hættulegs þorps í Úganda. Mælt
er með því að kynna sér húmor
höfundanna áður en miðakaup fara
fram en hann þykir bæði svartur
og oft óviðeigandi en jafnframt
sprenghlægilegur. Söngleikurinn
hefur þó hlotið Tony verðlaunin
þannig þarna er um einhvern
gimstein að ræða.
2. The Cornley Drama Society
setur upp morðgátu frá 1920 í
Duchess leikhúsinu, er kallast

„Leikritið sem fer
miður vel“, eða
„The Play That
Goes Wrong“.
Eins og titillinn
gefur til kynna fer
ekki allt eins og það
á að fara og hefur
leikþátturinn hlotið
lof fyrir mikinn
hlátur áhorfenda sem
drukknar í ringulreið
og bráðfyndnum
atriðum leikaranna.
3. Önnur sýning
með svipuðu nafni fer
fram í Appollo leikhúsinu
nálægt Piccadilly Circus en hún
kallast „Töfrar sem fara illa“,
eða á frummálinu „Magic Goes
Wrong“. Þetta er sýning sem sett
var saman af töframönnunum
alræmdu Penn & Teller og fjallar
um ógæfulega klíku töframanna
sem reyna að heilla áhorfendur á
góðgerðarviðburði. Penn & Teller
eru nokkuð þekkt nöfn í geiranum
og allir sem hafa séð verk þeirra vita
að best er að búast við hinu óvænta –
enda er það eina sem er alveg öruggt
að allt verður vitlaust!
Miða er hægt að finna í
leikhúsunum eða á vefsíðunni www.
visitlondon.com.
/SP
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Mest selda dráttarvélin í 3. heimsálfum og rúmlega 120 löndum
EIGUM TIL 16HP - 26HP - 90CRDI OG 90 NARROW Á LAGER

HEYTÆTLUR 5,2m verð: 750.000+vsk
2,7m 136.000+vsk
TROMLUVÉLAR 1,65 verð: 312.000+vsk
1,85 verð: 350.000+vsk

ÁVINNSLUHERFI 2 - 4 - 6 - 8 metra

DISKASLÁTTUVÉL 2,9m verð: 890.000+vsk

RAKSTRARVÉLAR 4,4m verð: 660.000+vsk

EIGUM FLESTA FYLGIHLUTI Á LAGER
vallarbraut.is S-4540050 vallarbraut@vallarbraut.is Trönuhrauni 5 220 Hafnarfirði
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Kúabændur misvel í stakk búnir til að
bregðast við versnandi rekstrarhorfum
– Lengi hefur verið kallað eftir nýjum verðlagsgrundvelli, segir formaður deildar kúabænda BÍ
Herdís Magna Gunnarsdóttir,
bóndi á Egilsstöðum á Fljótsdalshéraði, var kjörin formaður
deildar kúabænda innan
Bændasamtaka Íslands (BÍ) á
Búgreinaþingi í byrjun mars.
Hún var kjörin í stjórn BÍ á síðasta
Búnaðarþingi og síðan var samþykkt
samhljóða á stjórnarfundi BÍ 19.
apríl að hún yrði varaformaður
samtakanna á kjörtímabilinu.
Blikur eru á lofti varðandi framboð
og verð á aðföngum fyrir evrópska
bændur í ljósi stríðsátaka í Úkraínu
– og íslenskir nautgriparæktendur
fara ekki varhluta af því. Herdís
segir að allir framleiðendur finni
fyrir auknum verðhækkunum og
kúabændur séu misvel í stakk búnir
til að bregðast við ástandinu.
Þann 1. apríl var tilkynnt um
ákvörðun verðlagsnefndar búvara
um verðbreytingar á annars vegar
lágmarksverði til bænda og hins
vegar heildsöluverði mjólkur og
mjólkurafurða. Afurðaverðshækkun
til bænda var um 6,6 prósent, en
vörurnar hækkuðu um 4,4 prósent.
Skiptar skoðanir eru meðal
kúabænda um hvort hækkunin til
þeirra hafi verið nægileg, til að halda
í við verðhækkanir á aðföngum og
launakostnaði. Herdís, sem situr í
verðlagsnefndinni, segir að flestir
bændur sem hún hafi rætt við séu
ánægðir með þá hækkun sem þeir
fengu 1. apríl, þótt óánægjuraddir
heyrist einnig.
Verðákvörðun tekur mið af
kostnaðarbreytingum
á aðföngum
„Verðlagsnefnd búvöru er skipuð og
starfar eftir ákvæðum búvörulaga.
Nefndin ákveður lágmarksverð til
bænda og heildsöluverð á mjólk
og ákveðnum mjólkurvörum svo
sem smjöri, osti og dufti. Við
verðákvörðun á lágmarksverði
1.flokks mjólkur til bænda er stuðst

við svonefndan verðlagsgrundvöll
kúabús sem er reiknaður fjórum
sinnum á ári og tekur meðal annars
mið af kostnaðarbreytingum á
aðföngum til mjólkurframleiðslu.
Nefndin starfar samkvæmt lögum
og verðleggur út frá reiknuðum
hækkunum í verðlagsgrunninum,“
útskýrir Herdís.
„Við síðustu verðákvörðun
vó hækkun á áburðarkostnaði
langmest en sá liður hafði þá
hækkað um 87 prósent. Auk þessa
hafa önnur aðföng hækkað mikið,
svo sem kjarnfóður, olía, varahlutir
og allt sem viðkemur viðhaldi.
Tryggingar og fasteignagjöld,
laun og þjónusta; svo sem
dýralæknaþjónusta og sæðingar.
Kostnaður við allan flutning hefur
einnig farið hækkandi.
Þær hækkanir sem hafa verið
gerðar á mjólkurvörum eru
gerðar til þess að mæta auknum
framleiðslukostnaði og fara ekki
beint í vasa bænda líkt og mætti
stundum lesa úr umræðunni,“
segir Herdís.

þess að fá hækkun á sína vöru.
Regluleg verðlagning er því afar
mikilvæg.
Það að afurðaverð haldi ekki
nægjanlega vel í við hækkanir á
aðföngum og launakostnaði tel ég þá
fyrst og fremst útskýrast af úreltum
verðlagsgrunni.“
Uppfærsla nauðsynleg

Aukinn kostnaður kemur
fram í verðlagi
Verðhækkanir á matvörum
og sérstaklega mjólkurvörum
hafa nokkuð ratað inn í
þjóðfélagsumræðuna að undanförnu. Herdís segir að fulltrúar
afurðastöðva séu betur til þess
fallnir að svara til um verð á
mjólkurvörum almennt. „Eins
og önnur fyrirtæki verða bæði
mjólkurframleiðendur
og
afurðastöðvar að sækja aukinn
framleiðslukostnað út í verðlagið
til þess að tryggja sína framleiðslu.
Launahækkanir og aukinn
kostnaður við flutninga, umbúðir
og hráefni eru þeir liðir sem hafa
einna helst haft áhrif á kostnað
afurðastöðvanna.
Áburðarhækkun þessa árs

Herdís Magna Gunnarsdóttir, formaður deildar kúabænda og varaformaður
Bændasamtaka Íslands.
Mynd / Aðsend

var tekin inn í síðustu ákvörðun
verðlagsnefndar en áburðarliðurinn
er aðeins reiknaður inn einu sinni
á ári. Það er svo ófyrirséð hvað
gerist með áburðarverð á næsta
ári. Verð á öðrum aðföngum eru
annars á stöðugri uppleið, s.s. olía
og kjarnfóður, sem eru mikilvægir
rekstrarliðir í mjólkurframleiðslu,“
segir hún.

YLEININGAR
YLEININGAR ERU LÉTTAR STÁLKLÆDDAR SAMLOKUEININGAR
SEM FÁST MEÐ ÞÉTTIFRAUÐSEÐA STEINULLARKJARNA.
Einingarnar eru sterkar og burðarmiklar og
fást með mismunandi yﬁrborði og litum að
eigin vali. Helstu kostir þess að nota samlokueiningar er auðveld og ﬂjót uppsetning, auðveld
þrif, mikil burðargeta, mikið einangrunargildi og er
ódýr kostur ef miðað er við hefðbundnar lausnir.
Yleiningar henta vel fyrir eldri gripahús þar sem
skipta þarf út þak- og eða veggjaklæðningum.
BALEX yleiningar eru framleiddar undir
ströngu eftirliti samkvæmt viðurkenndum
evrópskum stöðlum.

Hafðu samband: bondi@byko.is

-fjögur ár í röð!

Þörf á nýjum verðlagsgrundvelli
Áður en Rússar réðust inn í Úkraínu
voru ýmis teikn á lofti um að
rekstraröryggi íslenskra kúabúa
væri ógnað. Ráðgjafarmiðstöð
landbúnaðarins gaf út skýrslu í
febrúar þar sem beinlínis kom fram
að frá árinu 2018 hefði afkoma
greinarinnar versnað til muna og
ef fram héldi sem horfði myndi
rekstrarhæfni hluta íslenskra kúabúa
vera í mikilli hættu. Aðalástæðan
var sögð sú að afurðaverðshækkanir
kúabænda hefði ekki náð að fylgja
eftir hækkunum á aðföngum og
launakostnaði. Á sama tíma hafi
skuldsetning búanna aukist.
„Allir framleiðendur finna fyrir
auknum hækkunum í aðföngum en
búin eru auðvitað misvel í stakk búin
að bregðast við ástandinu. Íslenskir
mjólkurframleiðendur hafa farið
út í mikla uppbyggingu á sínum
búum á síðustu árum, við getum
verið stolt af því og aðbúnaður í
íslenskri mjólkurframleiðslu er með
besta móti,“ segir Herdís.
„Fjármagnskostnaður hefur
þó vegið þungt í rekstri kúabúa
og þau sem höfðu farið í miklar
framkvæmdir á síðustu árum á
sínum búum finna kannski einna
helst fyrir því. Hækkanirnar sem við
sjáum núna í aðföngum og þjónustu
eru auðvitað fordæmalausar og taka
í, í rekstri allra kúabúa.
Ég get ekki fullyrt um það hvort
staðan sé orðin enn verri, en það er
þó mín tilfinning, já. Við erum ekki
aðeins að horfa á miklar hækkanir
aðfanga heldur er einfaldlega
skortur á ákveðnum vörum sem
gerir reksturinn einnig flóknari.
Það hafa orðið þónokkrar
verðhækkanir á mjólk síðan 2019
og verðlagning á mjólk til bænda
hefur einnig orðið reglulegri en
á árum áður. Þegar langur tími
hefur liðið milli verðlagninga hafa
bændur auðvitað fundið fyrir því
í sínum rekstri að þurfa að mæta
auknum framleiðslukostnaði án

Að sögn Herdísar hafa fulltrúar bænda
bent á það í fjölda ára að nauðsynlegt
sé að uppfæra verðlagsgrundvöllinn,
sem sé yfir 20 ára gamall, og vægi
ákveðinna liða því mögulega skakkt
miðað við nútímabúið. „Að mínu
mati er vægi þeirra liða sem við
finnum svo sterkt fyrir hækkunum á
núna í okkar rekstri, eins og áburði og
kjarnfóðri, ekki í takt við nútímann.
Það hefur margt breyst í rekstri búa
síðan að gamli verðlagsgrunnurinn
var mótaður. Fyrir það fyrsta hefur
orðið algjör bylting í mjöltum og
aðbúnaði kúnna, það þarf færri
hendur nú til að mjólka kýr en annar
kostnaður hefur komið á móti í
formi tæknivæðingar, þjónustu og
viðhaldskostnaðar.“
Í fyrrnefndri skýrslu kemur fram
að gríðarlega mikilvægt sé að ná
niður breytilegum kostnaði á hvern
innlagðan lítra – þar séu góð tækifæri
til að ná fram betri framlegð. Herdís
segir að hún hafi orðið vör við að
bændur hugi betur að þessum þætti
nú þegar kreppi að. „Já, mér finnst
umræða meðal bænda, hvert sem
ég fer, um framleiðslukostnað og
mögulegar leiðir til að hagræða
enn frekar í rekstri, almennt hafa
aukist. Það er mikil áskorun nú fyrir
bændur að draga úr ákveðnum liðum
breytilegs kostnaðar eins og áburði
og aðkeyptu fóðri án þess að það
dragi úr afköstum í framleiðslunni
og þar með framlegð í rekstri. Það er
að bændur spari sér ekki til óbóta.“
Vilji innan stéttarinnar til
aukinnar kornræktar
Vangaveltur hafa verið uppi um
möguleika bænda til eigin kornræktar
til að skapa sér betri stöðu gegn
slæmum horfum á alþjóðlegum
kornmörkuðum. Herdís segir viðhorf
bænda mismunandi, eftir því við
hverja er rætt. „Einhverjir hafa valið
að draga úr kornrækt í ár, þá fyrst
og fremst vegna hás áburðarverðs.
Einhverjir ætla að gefa í en það er
mín tilfinning að kannski flestir séu
að gera svipað og áður í kornræktinni
nú í ár.
Það hefur hins vegar verið mikill
hugur í bændum og vilji innan
stéttarinnar að efla innlenda kornrækt.
Ástandið núna ýtir kannski enn frekar
undir þær hugmyndir. En til þess að
efla innlenda kornrækt þurfum við að
koma okkur upp betri innviðum og
þá eru bændur einna helst að horfa
til þess að koma upp sameignlegum
tækjabúnaði og aðstöðu til þreskingar
og þurrkunar á korni.
Gróffóður hefur verið gott og
hefur leitt það af sér að við þurfum
að flytja inn minna prótín í formi
kjarnfóðurs. Við verðum seint alveg
óháð innflutningi á fóðri ef við ætlum
að halda uppi framleiðslu eins og við
höfum staðið að síðustu ár og erum
við þá einna helst háð maís í fóðrun
mjólkurkúa. Það verður allavega ekki
í náinni framtíð að Íslendingar fari
að rækta maís en við getum ræktað
aðrar plöntur sem nýtast í kjarnfóður,
þá sérstaklega bygg. Við þurfum að
stefna á að verða sjálfbærari, það
gerist ekki á einni nóttu eða vori en
efling á innlendri kornrækt er skref í
rétta átt að aukinni sjálfbærni.“ /smh
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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

Atvınnuhúsnæðı, Geymslur
Skóla- og Frístundabyggıngar

Límtrésbyggingar
Klæddar yleiningum. Heildarlausn í boði
með hönnun, verkfræðiteikningum,
gluggum og hurðum.

Trimo húseiningar
Vönduð lausn fyrir færanlegar
skólabyggingar, skrifstofuhúsnæði
og gistirými.

Bogahýsi frá Rundebuehaller
Færanleg eða varanleg. Hundruð húsa
seld á Íslandi síðasta áratuginn og húsin
eru því þrautreynd við íslenskar aðstæður.

Stálgrindarbyggingar
Klæddar yleiningum.

Trimo gámahús
Geymslur, WC eða vinnubúðir.

Yleiningar
Með steinullar- eða PIR kjarna.

Hýsi-Verkheimar ehf. | Smiðjuvegi 44-46, Kópavogi | Sími 497 2700 | hysi@hysi.is | www.hysi.is
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Ræktunarbúið Efri-Fitjar er annálað fyrir úrvalsfé, vel hirt og í góðum holdum.

Þar sem sólin skín í sinni

Efri-Fitjar í Fitjárdal, Húnaþingi vestra:

Sigrún Pétursdóttir
sigrunpeturs@bondi.is
Í fallegasta dal landsins, við
ána Fitjá, situr bærinn EfriFitjar. Heimilisfólk eru þau hjón
Gréta Brimrún Karlsdóttir frá

Harastöðum í Vesturhópi og
Gunnar Þorgeirsson, uppalinn á
bænum, auk Jóhannesar Geirs syni
þeirra, konu hans, Stellu Dröfn
Bjarnadóttur frá Mannskaðahóli
í Skagafriði og litlu dóttur þeirra,
henni Sólveigu Gyðu.
Er blaðamann bar að garði skein
sól í heiði eins og ekki er óvanalegt
um þessar slóðir og rétt rúm vika

þar til sauðburður átti að hefjast.
Má því segja að nokkur eftirvænting
hafi verið í loftinu en á EfriFitjum er stunduð hrossarækt auk
sauðfjárbúskapar sem hefur vakið
sérstaka athygli manna vegna góðrar
frjósemi sem og mikilla afurða.
Heimilisfólk tekur undir þetta og
bendir á að gæðin byggist upp á að
halda fénu í góðu standi yfir veturinn
svo þær séu tilbúnar til að mjólka vel
og skila góðum lömbum til nytja.
Passað sé að ærnar leggi ekki af á
haustin til að ná sem bestri frjósemi
og svo auðveldara sé að halda þeim
í góðum holdum yfir veturinn.
„Sauðburðurinn er svo aðalvertíðin,
þó nokkuð er um þrílembur og
maður lærir á hvaða rollur þola að
sjá um þrjú lömb. Við heimilisfólk
erum ekkert sérstaklega hrifin af
heimalningum og höfum brugðið
á það ráð að lauma stundum þriðja
lambi undir tvílembda ær sem við
vitum að ræður við þrjú. Auðvitað
kemst maður aldrei alveg hjá því að
hafa einhverja heimalninga, en það
er dýrt fæðið í þá og lítill bissness
þar af leiðandi. Við höfum notast við
sæðingar og þá nær maður náttúrlega
einu og einu úrvalseintaki,“ segja þau
hjónin Gréta og Gunnar.

í fyrra en samkvæmt Hrútaskrá
2020-2021 kemur fram að hann
hafi verið valinn til notkunar á
sæðingastöð haustið 2020 á grunni
afkvæmarannsóknar fyrir úrvalshrúta
í Miðfjarðarhólfi, sem fram fór
á Efri-Fitjum. Styrkleiki Glitnis
liggur öðru fremur í öflugum malaog læraholdum samhliða miklum
vænleika afkvæmanna.
Aðspurður segir Gunnar: „Glitnir
á annars eftir að sanna sig á meðan
Börkur er fyrsti hrúturinn sem vann
bæði verðlaun sem lambafaðir og svo
sem alhliða hrútur. En árið 2018 hlaut
hann verðlaun sæðingastöðvanna
sem lambafaðir og árið 2021
verðlaun sem mesti kynbótahrútur
sæðingastöðvanna en á undanförnum
árum hafa sæðingastöðvarnar
verðlaunað ræktendur þeirra
stöðvahrúta sem skarað hafa hvað
mest fram úr sem kynbótagripir. Má
því segja að þessar viðurkenningar
séu æðstu verðlaun sem veitt eru
hér á landi vegna sauðfjárkynbóta.
Svo áttum við Myrkva sem var mjög
ríkjandi og þaðan Mjölni son hans,
sterkur leggur undan þeim. Má segja
að Börkur og Myrkvi hafi verið mikil
innspýting þarna á stuttum tíma en
þeir fæddust með stuttu millibili.“

Kemur fram í fyrrnefndri
hrútaskrá að Mjölnir sé öflugur
alhliða kynbótahrútur og henti
trúlega sérstaklega vel þar sem
vænleiki dilka er mikill.
Áhugi og metnaður að leiðarljósi
Ættgengur metnaður og áhugi
fylgir fjölskyldunni og hefur
arftakinn Jóhannes svo sannarlega
hvort tveggja. Ásamt Stellu konu
sinni telur hann ekki vandkvæðum
bundið að halda uppi þeim gildum
er foreldrar hans hafa sett.
Sauðburðurinn er á næsta leiti
en samkvæmt Jóhannesi voru talin
rúm 2.000 fóstur og því þó nokkur
hamagangur í vændum. „Búið telur
um rúm 1.000 ær, rétt um tvö lömb
á kind undir þaki,“ segir Jóhannes.
Hann telur fjöldann viðráðanlegan
og þægilegan og áætlar ekki
að stækka búið á næstu árum,
enda hefur það vaxið heilmikið
frá því að foreldrar hans tóku við
árið 1994.
„Það er rétt, við kaupum þetta
af foreldrum mínum árið 1994, við
Gréta, en ég hef verið viðloðandi
fjárbúskapinn samt alveg síðan ég
man eftir mér,“ segir Gunnar hlæjandi.

Hróður hrúta Efri-Fitja fer víða
Er
kemur
að
úrvalseintökum má
nefna hrútinn Börk,
en sögur hafa
farið af honum
síðan 2015 sem
einum af mestu
kostagripum til
framræktuna, auk
þess sem hann er
margverðlaunaður.
Glitnir er annar sem
fengu færri en vildu
Það er stutt í brosið hjá heimilisfólkinu að Efri-Fitjum.

Hér eru kynbótahrútarnir víðfrægu, þeir Börkur til vinstri og Glitnir til hægri.
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Bæjarstæðið er fallegt, en meðfram Efri-Fitjum rennur áin Fitjá sem á upptök
sín á Víðidalstunguheiði.

„Foreldrar mínir áttu búið hér á EfriFitjum áður, ég bjó hér lengi með
pabba áður en kaupin fóru fram en
svo tókum við hjónin við og nú hefur
þriðji ættliðurinn, Jóhannes sonur
okkar, ásamt konunni sinni, henni
Stellu, tekið við. Þetta er auðvitað
eðlileg þróun og svo þurfum við
hjónin að vera tilbúin að gefa eftir
þegar þessi yngri vilja taka við.“
Jæja, segir blaðamaður sposkur,
og hvernig gengur það hjá ykkur
hjónum?
„Jú, það er svona, við létum þau
fá 50% af búinu til að byrja með
… þau hafa þó ekki náð að koma
okkur út úr húsinu,“ segir Gréta og
hlær. „Það stendur þó til, núna fyrir
sauðburðinn, að við færum okkur um
set,“ segir Gunnar – „þó ekki lengra
en að Neðri-Fitjum.“ „Þetta eru tvær
jarðir,“ útskýrir Gréta, „við flytjum
okkur bara yfir á hinn bæinn og eigum
eftir að koma okkur vel fyrir þar.“
Eins og áður kom fram ræktar
fjölskyldan hross að auki við sauðféð
og er auðséð að áhugi og metnaður
haldast svo sannarlega í hendur.
„Maður vill ná góðum árangri,“ segir
Jóhannes, „og þá er að stunda þetta
eftir því.“ „Fyrir utan það nú,“ segir
Gunnar glottandi „að þegar Gréta var
í barnaskóla var gefið út skólablað og
og þar sagðist hún ætla að eiga besta
bú á Íslandi! ...og við erum alltaf
að stefna að því auðvitað ... alltaf að
reyna að bæta okkur.“
Ræktunarbú ársins 2021
Heimilisfólkið er þó fremur hógvært
þegar kemur að því að stæra sig
sérstaklega af ræktunarhæfileikum
sínum, en í gegnum tíðina hafa bæði
hrútar og hross hlotið ýmiss konar
verðlaun og viðurkenningar. Nú síðast
má nefna þann frábæra árangur að
hljóta titilinn Ræktunarbú ársins
2021 hjá Hrossaræktarsamtökum
V-Húnavatnssýslu, auk þess að vera
tilnefnd til hrossaræktarbús ársins
á landsvísu og það ekki í fyrsta
skipti. Sex vetra stóðhesturinn Atli
fer fremstur í flokki þessara úrvals
hrossa frá Efri-Fitjum, með 8,50
í aðaleinkunn.
Var hrossaræktin komin vel á veg
þegar þið hjón takið við búinu?
„Það mætti segja að hrossaræktin
hjá okkur sé svolítið mikil heppni,“

Þau Gunnar og Gréta hlutu verðlaun
fyrir Ræktunarbú ársins 2021.
Mynd / Malin Person.

segir Gunnar. „Þegar við Gréta
byrjuðum að rækta hross vorum við
með gamlan stofn sem fylgdi búinu og
vorum að fara undir góða graðhesta
með það fyrir augum að reyna að
byggja þetta upp, en árangurslítið.“ „Í
besta falli fengum við góða reiðhesta,“
bætir Gréta við.
„En svo kaupum við veturgamla
hryssu frá Grafarkoti, hana Ballerínu,
þetta hefur verið í kringum 1995-96,
og sú meri gaf okkur gríðarlega mikið
af góðum hrossum. Svo 2012 hlaut
hún heiðursverðlaun fyrir afkvæmi
en stofninn hjá okkur byggist rosalega
mikið upp á þessari hryssu. Svo var
önnur sem við kaupum fimm vetra,
verðlaunahryssan Blika frá Garði – en
þessar tvær eru í raun stofnhryssur
hjá okkur.“
„Þetta er náttúrlega bara heppni,“
bendir Gunnar aftur á, „að lenda á
þessum tveimur, því við hefðum
vel getað lent á merum sem hefðu
ekki gefið eins vel af sér. En svo
er utanumhaldið, að setja þær undir
topphesta þar sem við þekkjum
bakgrunninn.“ „Ég var annars mikið í
sveit í Grafarkoti,“ segir Gréta, þannig
að ég þekkti ágætlega til hrossanna þar
og vissi hver gætu reynst okkur vel.“

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.

Framtíðin björt
„Það eru auðvitað hæðir og lægðir
í þessu öllu saman, en framtíðin er
björt og reksturinn eins og hann er í
dag heldur sínu striki eitthvað lengur
þó hluti heimilisfólks sé að flytja sig
um set. Að minnsta kosti á meðan
maður hefur gaman af þessu enn þá,“
segja þau hjónin og flissa, enda stutt
í brosið á þessum bæ.

KLETTUR / SALA OG ÞJÓNUSTA / KLETTAGARÐAR 8-10
104 REYKJAVÍK / 590 5100 / klettur.is
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Sólarleysið plagar mörlandann samkvæmt rannsókn landlæknis og Rannsóknastofu í næringarfræði við Háskóla Íslands:

Um 50–75% Íslendinga eru með of lítið af D-vítamíni í blóði
– Skortur á D-vítamíni getur leitt til veikingar ónæmiskerfis og margvíslegra kvilla
Hörður Kristjánsson
hk@bondi.is
Embætti landlæknis og Rannsóknastofa í næringarfræði við
Heilbrigðisvísindasvið Háskóla
Íslands kynntu þann 10. mars
síðastliðinn niðurstöður könnunar um mataræði Íslendinga
sem gerð var á árunum 20192021. Þar kemur fram að neysla
flestra vítamína og steinefna
er að meðaltali yfir ráðlögðum dagskammti (RDS), nema á
D-vítamíni, fólati og joði.
Ýmsir hafa verið að benda
á að sökum sólarleysis hér á
norðurslóðum þjáðust Íslendingar
af of litlu D-vítamíni, sem
orsakaði margvíslega kvilla sem
auðveldlega mætti koma í veg
fyrir með inntöku á D-vítamíni og
lækka um leið álag og kostnað á
íslenska heilbrigðiskerfinu. Þó
varað sé við að taka hástemmdar
fullyrðingar um þessa hluti sem
heilögum sannleik, er samt varla
skynsamlegt að hundsa algerlega
jákvæða reynslu leikmanna og
hámenntaðra sérfræðinga um áhrif
af inntöku D-vítamíns.

Lítil áhersla virðist lögð á það
sem virðist augljós lausn
Þekkt er að sólarlandaferðir hafi
góð áhrif á marga sem þjást hafa
af ýmiss konar sjúkdómum eins og
sóreasis (Psoriasis) húðsjúkdóma,
gigt og sleni. Þá hefur D-vítamín
áhrif á heilsu beina og tanna, vöðva
og ónæmiskerfis. Athyglisvert er í
því samhengi að velta því fyrir sér af
hverju heilbrigðisyfirvöld hafi ekki
lagt mun meiri áherslu á inntöku
D-vítamíns fremur en að benda fólki
á margvíslega rándýra lyfjakúra,
t.d. við húðsjúkdómum, með afar
takmörkuðum árangri.

Fituleysandi hormón
Þó talað sé um D-vítamín, þá er
það í raun ekki vítamín heldur
hópur fituleysanlegra hormóna,
eða pre-hormón (secosteroid), sem
ber ábyrgð á því að auka upptöku
kalsíums, magnesíums og fosfats
í þörmum ásamt mörgum öðrum
líffræðilegum áhrifum. Mest
áríðandi er D3-vítamín sem líka er
þekkt sem cholecalciferol, en D2
er nefnt ergocalciferol. Líkaminn
getur framleitt D-vítamín með
hjálp sólarinnar. Þá eru það aðeins
útfjólubláir geislar á bylgjulengdinni
290-315 nm (nanómetrar) sem duga
til að framleiða það. Talið er líklegt
að 40-75% jarðarbúa búi við skort
á D-vítamíni.
Samband er á milli D-vítamíns
í blóði og sjálfvakinna segamyndunar í neðri hluta bláæðanna, eða
blóðtappa, að því er fram kemur
í gögnum National Institutes of
Health í Bandaríkjum. Rannsókn
sem þar er vitnað í sýnir að skortur
á D-vítamíni getur aukið líkur á
blóðtappamyndun.

Staðan versnar og vaxandi
skortur er á D-vítamíni hjá
Íslendingum
Samkvæmt niðurstöðum landskönnunar á mataræði Íslendinga
frá 2010-2011 var meðalneysla
D-vítamíns hjá fullorðnum 8,1
µg/dag úr fæðu og lýsi samanlagt
en ekki var reiknað með hve
mikið D-vítamín kom úr öðrum
fæðubótarefnum.
Í rannsókninni sem kynnt var 14.
mars hefur staðan hins vegar versnað
talsvert og má eflaust fullyrða að
hún sé orðin talsvert alvarleg.

Skýrsla Embættis landlæknis og Rannsóknastofa í næringarfræði við
Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands, sem kynnt var 10. mars síðastliðinn,
sýnir að mikill skortur er á D-vítamíni hjá Íslendingum.

Þar segir:
• Meðalneysla á D-vítamíni úr
fæðu er tæplega 5 µg/dag.
• Meðalneysla úr fæðu að
viðbættum bætiefnum er að
meðaltali 21 µg/dag.
• 75% karla og 65% kvenna í
yngsta aldurshópnum ná ekki
RDS.
• 50% í hinum aldurshópunum
ná ekki RDS.
• Meðalneysla úr fæðu að
viðbættum bætiefnum er að
meðaltali 21 µg/dag.

Michael Holick, prófessor við Boston
háskóla.

Um 17% kvenna og þriðjungur
karla fengu sem svarar ráðlögðum
dagskammti eða meira af
D-vítamíni. Í könnuninni sást að
konur tóku síður lýsi og borðuðu
minna af fiski. Fjórðungur kvenna
og 8% karla náðu ekki lágmarksþörf
fyrir vítamínið, sem er 2,5 µg/dag.
Þeir hópar sem sögðust aldrei taka
lýsi fengu að jafnaði um 4–5 µg/
dag af D-vítamíni.

Höskuldur H. Dungal (t.h.) prófessor, Bruce W. Hollis, prófessor í
barnalækningum við Lyﬂækningaháskólann í Suður-Karólínu og Debra,
eiginkona hans (t.v.). Myndin var tekin 14. október 2018.

Carole Baggerly, stofnandi og
framkvæmdastjóri „Grassrootshealth“.

D-vítamín og fólat
Í skýrslunni er D-vítamíns og fólats
fyrir konur á barneignaraldri getið
sérstaklega, en þar segir m.a.:
„Þetta eru einu næringarefnin
sem ráðlagt er að taka sem
fæðubótarefni en öllum er ráðlagt
að taka D-vítamín (lýsi, perlur,
töflur eða úða) og konum á
barneignaraldri er ráðlagt að taka
fólat.“
• Meðalneysla á fólati er undir
ráðleggingum, sérstaklega
meðal kvenna.
• 30% kvenna á barneignaraldri
ná RDS þegar reiknað með
fæðubótarefnum.
• Einungis 12% þeirra taka
fólat sem fæðubótarefni eins
og ráðlagt er.
Segir hægt að fækka
dauðsföllum og spara
heilbrigðiskerfinu milljarða með
auknu D-vítamíni
Höskuldur Dungal er einn þeirra
sem mikið hefur velt fyrir sér
áhrifum D-vítamíns á líkamann.
Fór hann að kynna sér þessi mál
og hefur viðað að sér gríðarlegu
magni upplýsinga og rannsókna
um áhrif D-vítamíns á líkamann og
m.a. kynnt sér nýjustu rannsóknir
þekktra vísindamanna.
Hann telur að ef niðurstöður
rannsókna á D-vítamínskorti
Bandaríkjamanna væru yfirfærðar
á Íslendinga, með námundun,
mætti áætla að það sparaði íslenska
heilbrigðiskerfinu 13 milljarða á
ári. Ótímabærum dauðsföllum
myndi fækka um 330 á ári með
því að almenningur hafi nóg af
D-vítamíni, eða a.m.k. 100 nmól/L,
eða 100- 150 nmól/L.
Í sambandi við fjölmarga
vísindamenn
Höskuldur sagði í samtali við

Cedric Garland, prófessor við
háskóla í San Diego í Kaliforníu.
John Cannell, stofnandi Vitamin D
Council.

Bruce Hollis (Ph.D), prófessor í
barnalækningum við Lyﬂækningaháskólann í Suður-Karólínu.

Bændablaðið að hann hafi byrjað
á að kynna sér rannsóknir sem
hann fann á netinu á D-vítamíni. Í
framhaldinu komst hann í samband
við helstu sérfræðinga heims á
þessu sviði. Þar má nefna Michael
Holick, prófessor við Boston
háskóla, sem hefur rannsakað
D-vítamín í meira er 40 ár. Einnig
Cedric Garland, prófessor við
háskóla í San Diego í Kaliforníu,
sem hefur mikla reynslu á þessu
sviði, Bruce Hollis (Ph.D),
prófessor í barnalækningum við
Lyflækningaháskólann í SuðurKarólínu, Carole Baggerly,
stofnanda og framkvæmdastjóra
„Grassrootshealth“ og dr. John
Cannell, stofnanda „Vitamin D
Council“, sem er mjög þekktur
í Bandaríkjunum af baráttu sinni
gegn reykingum.
Var vísað á tjörukrem, steralyf
og sól en ekki D-vítamín
„Það vill svo til að einstaklingur
sem ég þekki mjög vel, hefur verið

með psoriasis á báðum olnbogum
og hársverði í áratugi. Aldrei hefur
læknir ávísað D-vítamíni til þessa
einstaklings til að meðhöndla
sjúkdóm hans. Hins vegar fékk
hann alls konar sterakrem o.fl. en
aldrei D-vítamín. Ljóst hefur þó
verið að læknarnir hafa mælt með
sólböðum og sólarlandaferðum.
Þeim var ljóst að sól hafði góð
áhrif á sjúkdóminn.
Það er eins og þeir hafi ekki
getað tengt þetta saman – þ.e.a.s.
það eina sem gerðist var að
líkaminn / húðin framleiddi
D-vítamín með hjálp útfjólublárra
geisla sólarinnar.
Þessi einstaklingur fór að taka
um 10.000 i.u. af D-vítamíni á dag
og psoriasis hvarf. Hvers vegna gaf
læknirinn ekki honum D-vítamín
þar eð hann mælti með sól?
Lyf sem verið er að ávísa
fólki til að meðhöndla sóreasis
eru í sumum tilvikum allavega
að kosta ríkið um eða yfir eina
milljón á ári. Hins vegar má gera
ráð fyrir að kostnaður sjúklings sé
lítill því ríkið niðurgreiðir það að
mestu. Með því að taka D-vítamín
myndi ársskammtur af því líklega
kosta innan við 5.000 krónur án
niðurgreiðslu,“ segir Höskuldur.
Segist sleginn yfir
þekkingarskorti hámenntaðra
lækna
„Eftir að ég fór að kynna mér
þessi mál betur komst ég að því að
þekkingarskorturinn í heilbrigðiskerfinu á áhrifum D-vítamíns er
gríðarlegur.
Ég var með dóttur mína uppi á

Borgarspítala á árinu 2017 og við
vorum eitthvað að ræða við lækni
almennt um vítamín. Þetta var
heila- og taugaskurðlæknir. Hann
segir við okkur: Vitið þið hvað?
Hvað meinarðu? segi ég. – Já, vitið
þið hvað? segir læknirinn. – Ég var
allur í vöðvastrengjum og verkjum
um allan líkamann. Þá segir
kollegi minn við mig; heldur þú
að þig vanti bara ekki D-vítamín?
– Síðan segir læknirinn við okkur
að hann hafi í framhaldinu farið að
taka D-vítamín og losnað við alla
strengina í líkamanum og verki
í vöðvum.“
Hámenntaður læknir sem
þjáðist af hörgulsjúkdómi!
„Nú, við kvöddum lækninn og svo
þegar ég kom heim var eins og
ég hafi fengið hamar í hausinn.
Ég fór að hugsa. Var þetta Raggi
rakari eða Bjössi bílstjóri sem
ég var að tala við rétt áðan? Nei,
þetta var hámenntaður læknir
sem starfaði á Landspítalanum og
þjáðist af hörgulsjúkdómum vegna
D-vítamínskorts.
Þegar ég gerði mér grein fyrir
alvarlegum þekkingarskorti þessa
hámenntaða læknis fór ég á netið
og leitaði mér upplýsinga. Þá
var eins og ég væri aftur sleginn
í hausinn með sleggju. Gat það
virkilega verið rétt að læknar
væru ekki betur að sér um áhrif
vítamínsskorts á líkamann?
Við skoðun mína á fjölda
rannsókna komst ég að því að
D-vítamín dró úr áhrifum 19
tegunda krabbameina. Það dregur
úr líkum á að fá sykursýki eitt og
tvö, einnig MS og svo framvegis.
Ég varð svo gáttaður að sjá þetta.“
Núll klukkutímum varið í
næringarfræði í læknadeildinni
„Um einu og hálfu ári eftir þetta
fór ég upp í Háskóla Íslands til að
hitta þar prófessor í næringarfræði.
Við spjölluðum saman í tvo
klukkutíma, en þá var ég búinn
að viða að mér upplýsingum og
lesa um D-vítamín í meira en ár. Í
miðju okkar spjalli spyr hún mig:
Veistu hvað er mikil kennsla í
næringarfræði í læknadeild? Nei,
sagði ég, mig grunar samt að hún
sé nú ekki mikil. Þá segir hún: Það
eru núll klukkutímar! Ég veit allt
um það, segir hún, því ég er yfir
næringarfræðideildinni í Háskóla
Íslands.“
Stöðugt á varðbergi gagnvart
fölskum upplýsingum
„Nú, ég hélt áfram að kynna
mér þessi mál á netinu og var
allan tímann mjög meðvitaður
um að þar gæti verið aragrúi af
falsupplýsingum. Alltaf leiddu
upplýsingarnar mig samt að sömu
prófessorunum. Þá vildi svo til að
einn þeirra, Bruce Hollis, sem er
prófessor í barnalækningum, kom
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hingað til lands í skemmtiferð með
vinum sínum 2018. Hann er búinn
að stúdera D-vítamín í yfir 30 ár.
Ég spyr hann hvort hann sé ekki til
í að koma með mér í heimsókn til
landlæknis. Eftir smá umhugsun
sagðist hann hafa tíma 10. október.
Það varð síðan úr að ég fór með
honum á fund landlæknis þennan
dag. Þar mættum við 5 fulltrúum
embættisins – en landlæknir sá sér
ekki fært að mæta.
Prófessorinn sagði á þessum
fundi að Landlæknisembættið
þyrfti að leiðrétta þá ráðgjöf á sinni
heimasíðu að ekki væri ráðlegt að
taka meira en 600 alþjóðlegar
einingar (IU) af D-vítamíni á dag.
Hvað þá barnshafandi konum. Það
ætti ekki að ráðleggja 600, heldur
að minnsta kosti ríflega tífalt
meira, eða 6.400 einingar.
Málið er að ef barnshafandi
konur fara að ráðleggingum
Landlæknisembættisins, þá eru
76% kvenna með D-vítamínskort
við fæðingu og 82% barnanna
sem fæðast,“ segir Höskuldur,
sem vísar í rannsóknir prófessors
Michael F. Holick.

Samkvæmt þessari töflu úr skýrslu Embættis landlæknis og Rannsóknastofu í næringarfræði við Heilbrigðisvísindasvið
Háskóla Íslands, þá eru jafnvel efstu mörkin í D-vítamínneyslu Íslendinga allt of lág.

kynna sér vel áhrif þess á líkamann.
Í grein eftir dr. Samantha Kimball
(PhD, MLT) kemur fram að líkurnar
á að deyja úr of stórum skömmtum af
D-vítamíni séu 0,0000000000002%.
Hún vísar í rannsókn The Pure North
clinic sem tók til 44.000 einstaklinga
sem tóku að jafnaði inn 6.000–15.000
IU einingar á dag í 8 ár. Höskuldur
Dungal segir að ekki sé vitað til þess
að nokkurn tíma hafi orðið vart við
D-vítamín eitrun á Íslandi.

Þýskir vísindamenn segja hægt
að fyrirbyggja dauða vegna
Covid-19 með nægu D-vítamíni
Þessar niðurstöður um D-vítamín í
könnun um mataræði Íslendinga eru
áhugaverðar fyrir margra hluta sakir.
Þekkt er að D-vítamín hefur áhrif á
hæfni ónæmiskerfisins til að takast
á við sýkingar og veirusjúkdóma.
Í vandaðri rannsókn og ritrýndri
vísindagrein þýskra vísindamanna
sem gefin var út 14. október 2021
kemur fram að dánartíðni vegna
Covid-19 verði nánast engin ef
D3 vítamín í líkama sjúklings er
nægilega hátt, eða 125 nmól/L að
minnsta kosti.
Þeirri stöðu er fræðilega hægt að
ná samkvæmt greininni ef hlutfall
D3 í blóði nær 50 nanógrömmum
í millilítra blóðs (ng/ml). Þar er að
sjálfsögðu miðað við stöðu fólks í
Þýskalandi þar sem mun sólríkara er
að jafnaði en á Íslandi. Samkvæmt
þeirri rannsókn og íslensku
rannsóknarinnar ættu Íslendingar
að þurfa að taka inn umtalsvert af
D-vítamíni til að vinna upp neikvæð
áhrif sólarleysis á heilsuna.
Íslenskar rannsóknir sýna lágan
D-vítamín styrk
Samkvæmt þýsku og íslensku
rannsóknunum ættu Íslendingar
að þurfa að taka inn umtalsvert af
D-vítamíni til að vinna upp neikvæð
áhrif sólarleysis á heilsuna. Til að ná
eðlilegu D-vítamínmagni í blóði er
talið að daglega þurfi að taka 6.000–
9.000 IU. Almennt eru sérfræðingar
á þessu sviði sammála um að magn
í blóði eigi að vera að lágmarki 100
nmól/L.
Oft má sjá í dag ráðleggingar
erlendra sérfræðinga að 100–200
nmól/L sé eðlilegt. Í fyrsta tölublaði
Læknablaðsins 2004, (https://
www.laeknabladid.is/2004/1/
fraedigreinar/nr/1515/) kemur
fram að Íslendingar voru undir
skortmörkum D-vítamíns 20012003 eða meðalstyrkur D-vítamíns
var 46,5±20 nmól/l.
Í apríl 2022 eru flestir
sérfræðingar sammála um að lágmark eigi að vera 100 nmól/ L í stað
50 áður. Ráðleggingar Landlæknisembættisins eru samkvæmt þessu
enn í dag langt undir eðlilegum
mörkum. „Ráðlagðir dagskammtar
Landlæknis á D-vítamíni eru
hneyksli,“ segir Höskuldur.
Ráðleggingar
Landlæknisembættisins undir
eðlilegum mörkum
Ef miðað er við þessa rannsókn
frá 2003 þá var D-vítamínhlutfall
greinilega of lágt og er enn
samkvæmt nýju rannsókninni
sem birt var 10. mars 2022. Í ljósi
þýsku rannsóknarinnar væri þá
æskilegt lágmark 125 nmól/L en

D-vítamín er m.a. í feitum fiski, eggjum og mjólkurafurðum. Mynd / Unsplash

það er nálægt því meðaltali sem
simpansar mælast með í náttúrunni.
Í þessu samhengi er áhugavert að
skoða hvað Landlæknisembættið á
Íslandi ráðleggur fólki. Á vefsíðu
landlaeknir.is segir:
Mikil fræðileg vinna liggur að
baki því að setja fram ráðleggingar
um neyslu á vítamínum og
steinefnum. Norrænn sérfræðihópur
birti árið 2013 endurskoðaðar
ráðleggingar fyrir D-vítamín (1).
Í kjölfarið voru íslenskir ráðlagðir
dagskammtar (RDS) fyrir D-vítamín
hækkaðir úr 10 míkrógrömmum (µg)
á dag í 15 µg á dag fyrir 10-70 ára.
Fyrir 71 árs og eldri var RDS fyrir
D-vítamín hækkaður í 20 µg á dag
en fyrir ungbörn og börn 1–9 ára
var RDS óbreytt eða 10 µg á dag.
Ráðlagðir dagskammtar (RDS)
fyrir D-vítamín á Íslandi
Ungbörn* og börn 1-9 ára 10
µg (míkrógrömm) eða 400 AE
(Alþjóðlegar Einingar - IU). 10
ára-70 ára 15 µg eða 600 AE. 71
árs og eldri 20 µg eða 800 AE.
*Frá 1–2 vikna aldri er ráðlagt er
að gefa ungbörnum D-vítamíndropa
(10 μg/dag).
Vanmat á áhrifum sólarleysis
Ljóst er af nýju íslensku rannsókninni að í fyrrgreindum
ráðleggingum er verið að vanmeta
stórlega neikvæð áhrif sólarleysis
á Íslandi. Landlæknisembættið
vísar í norræna sérfræðinefnd
og sérfræðinefnd Institute of
Medicine í Bandaríkjunum og
Matvælaöryggistofnun Evrópu
(European Food Safety Authority).
Ráðlagðir dagskammtar (RD)
hjá Landlæknisembættinu eru
nákvæmlega þeir sömu og ráðlagt
er af Institute of Medicine í
Bandaríkjunum.
Samt segir að styrkur D-vítamíns
í blóði þurfi að minnsta kosti að vera
50 nmol/l (50 µg), eða sem nemur
2.000 AE.
Miðað við niðurstöður rannsóknarinnar sem birt var nú í
mars virðist greinilegt að íslensk
heilbrigðisyfirvöld verði að taka
ráðleggingar um inntöku Íslendinga
á D-vítamíni til alvarlegrar endurskoðunar.
Þörf talin á margfalt meiri
inntöku á D-vítamíni
Fólk sem þekkir D3-vítamínglösin
sem hér fást víða í matvæla- og

lyfjaverslunum hafa séð á þeim
standa upplýsingar um styrkleika
virka efnisins, t.d. 2.000 AE. Það
jafngildir 50 míkrógrömmum á
millilítra (50 µg). Það er sá styrkleiki
sem margir telja nauðsynlegt að
innbyrða til að vega upp á móti
sólarleysinu hér á landi. Hins vegar
eru aðrir, eins og Bruce Hollis
prófessor, sem telja æskilegt að
magnið sé mun meira og óhætt að
taka inn 10.000 AE daglega eða sem
nemur 250 µg.
Á móti því kemur að sumt fólk
sem hefur tekið svo stóra skammta af
D3-vítamíni telur sig upplifa þreytu
og óeirð, t.d. í fótum.
Ráðlegast ætti því að vera að leita
upplýsinga hjá læknum ef óeðlilegra
einkenna verður vart. Þá er heldur
ekki hægt að mæla með að fólk
sé að gera tilraunir með inntöku á
bætiefnum af ýmsum toga nema að

Eituráhrif af inntöku D3-vítamíns
sögð sjaldgæf
Í leiðbeiningum frá Mayo Clinic
í Bandaríkjunum eru eituráhrif
af inntöku stórra skammta af
D-vítamíni (hypervitaminosis D)
sögð sjaldgæf nema slík inntaka vari
í mjög langan tíma. Helsta afleiðing
af eiturverkunum D-vítamíns er
talin uppsöfnun kalsíums í blóðinu
(hypercalcemia), sem getur valdið
ógleði og uppköstum, máttleysi
og tíðum þvaglátum. D-vítamín
eiturverkanir gætu þróast yfir í
beinverki og nýrnavandamál, svo
sem myndun kalsíumsteina.
Áhugavert er í þessu samhengi
að lesa grein sem birtist í tímaritinu
„Journal of Steroid Biochemistry
and Molecular Biology“, sem birt
var 4. janúar 2019. Þar segir að
dagleg inntaka frá 5.000 til 50.000
IU (alþjóðlegar einingar) af D3
vítamíni virðist vera hættulausar.
(https://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S09600760183-

06228?via%3Dihub). Þar er einnig
vísað í meðferðartilraunir á sóreasis,
asma og berklum sem gerðar voru
á fjórða og fimmta áratug síðustu
aldar. Þar var verið að prófa daglega
skammta af D-vítamíni upp á
60-300.000 IU og jafnvel mun hærri
skammta í sumum tilfellum.
Uppsöfnun kalsíums í blóði er
sögð hafa jafnað sig á nokkrum
mánuðum eftir að inntöku í 2–18
mánuði var hætt.
Þess má geta að D3-vítamíntöflur
sem innihalda 10.000 I.U. í hverju
hylki eru seldar í Bandaríkjunum,
Englandi, Þýskalandi og víðar,
en ekki á Íslandi svo vitað sé. Á
boxunum stendur yfirleitt að taka
eigi 1 hylki á dag.
Prófessor Bruce W. Hollis sagði
við Höskuld 2018, þegar hann var
hér á landi, að lögfræðingar væru
örugglega búnir að loka öllum
þeim fyrirtækjum sem framleiða
D-vítamín ef ráðleggingar utan á
glasinu væru rangar. Hann taldi það
eina bestu sönnun þess að dagleg
inntaka 10.000 IU af D-vítamíni væri
með öllu hættulaus.
Ráðleggingar EFSA
margfalt hærri en hjá
Landlæknisembættinu
Svo því sé haldið til haga segir Landlæknisembættið á sinni heimasíðu
að Matvælaöryggistofnun Evrópu
(EFSA) setji viðmiðunargildi fyrir
efri mörk daglegrar meðalneyslu fyrir
D-vítamín, þ.e. daglegrar neyslu yfir
lengri tíma. Þessi mörk eru margfalt
hærri en ráðlagðir dagskammtar hjá
Landlæknisembættinu á Íslandi.
Það er þrátt fyrir að mun sólríkara
sé yfirleitt á meginlandi Evrópu. Er
því í raun óskiljanlegt að mörkin séu
höfð eins lág hér og raun ber vitni.
Viðmiðunargildin hjá EFSA
eru 100 µg á dag (4000 AE) fyrir
fullorðna og börn yfir 11 ára aldri,
50 µg (2000 AE) fyrir börn eldri en
eins árs að tíu ára aldri, 35 µg (1400
AE) fyrir ungbörn (6-12 mánaða) og
25 µg (1000 AE) fyrir ungbörn að
hálfs árs aldri. Skammta umfram efri
mörk ætti aðeins að taka í samráði
við lækni.
Greinilegt er af könnuninni á
mataræði Íslendinga, að hækka
þarf ráðlögð mörk Landlæknisembættisins verulega. Ekki síst
ef það getur orðið til þess að létta
álagið á heilbrigðiskerfinu.
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Kartöflumygla:

Veðurfarið hefur úrslitaáhrif
Vilmundur Hansen
vilmundur@bondi.is
Kartöflumygla náði talsverðri
útbreiðslu á Suðurlandi síðastliðið
sumar, ekki síst í Þykkvabæ.
Myglan breiddist hratt út og hennar
varð vart í Flóanum, í uppsveitum
Árnessýslu, í Landeyjum og víðar á
þeim slóðum. Bændur á svæðum þar
sem mygla var algeng í fyrra óttast
margir að mygla muni koma upp aftur
í sumar og spilla uppskeru.
Sigurgeir Ólafsson plöntusjúkdómafræðingur segir að myglusmit
hér á landi hafi komið og farið. „Hún
var landlæg á fyrri hluta síðustu aldar
alveg til 1960. Þá hvarf myglan í 30 ár
vegna kólnandi veðurfars og þá fannst
hún ekki lengur í innlendu útsæði.
Árið 1990 kom aftur upp mygla hér
á landi en í kjölfar kaldra ára 1992
og 1993 hverfur hún aftur í sjö
ár. Þá var hún greinilega aftur
horfin úr innlendu útsæði og
barst eftir það í garða með
innfluttu útsæði.“

Sigurgeir Ólafsson
plöntusjúkdómafræðingur.

Kartöflumygla

Fór að mynda dvalargró
„Dvalargró myglusveppsins
fundust lengi vel ekki í
jarðvegi, hvorki hér á landi né
annars staðar í Evrópu. Smitefnið,
gróin, eru viðkvæm og þola til dæmis
ekki vindborinn flutning til landsins.
Þannig að við vorum ekki að fá smit
með vindi eins og vill vera með viss
skordýr.
Síðan breyttist myglan og fór að
mynda kynjuð dvalargró í jarðvegi
sums staðar í Evrópu. Gerðist þetta á
níunda áratug síðustu aldar, sennilega
með nýjum stofni myglunnar frá
Mexíkó. Hér á landi göngum við út
frá því, enn sem komið er, að myglan
lifi ekki í jarðvegi milli ára. Hún getur
aftur á móti lifað í útsæði sem kemur
úr myglugarði frá árinu áður og í
villigrösum sem spretta upp úr slíkum
görðum eða ruslahaugum.“

Fyrstu einkenni kartöflumyglu eru svartir blettir á blaðendum og stönglum en eins og
sjá má á mynd til vinstri getur kartöflumygla lifað í útsæði sem kemur úr myglugarði frá
árinu áður.
Myndir / Wikipedia.com.

Smitefni í
innlendu útsæði
Vegna mikillar myglu í kartöflum
á Suðurlandi á síðasta ári eru
bændur á því svæði margir hverjir
áhyggjufullir vegna komandi sumars
og uppskerunnar næsta haust.
Sigurgeir segir að hann hafi, sem
starfsmaður Rannsóknastofnunar
landbúnaðarins, á sínum tíma
staðið fyrir svokallaðri mygluspá
og átt þátt í því að reisa sjálfvirka
veðurathugunarstöð í Þykkvabæ
henni tengdri.

„Það er hægt að spá fyrir um
mygluna út frá veðurfari og þar
sem mygla grasseraði á ákveðnum
svæðum síðastliðið sumar er
ljóst að þar er að finna smitefni í
innlendu útsæði. Það er aftur á móti
veðurfarið sem ræður því hvort hún
fer af stað aftur í sumar af krafti
eða ekki.“

„Verði komandi sumar rakt
og hlýtt á þeim svæðum þar sem
mygla grasseraði í fyrra og útsæðið
upprunnið úr myglugarði er nánast
öruggt að það kemur upp mygla
aftur. Sé sumarið aftur á mót þurrt
og kalt eru líkur á myglu minni.
Það er því hitastig og úrkoma sem
hafa úrslitaáhrif.“

Tíðarfarið hefur úrslitaáhrif

Hornafjörður myglufrír

Sigurgeir segir að mygla sé
algengust í hlýjum og vætusömum
sumrum og því tíðin næsta sumar
sem ræður hvort um verði að ræða
myglusumar eða ekki.

Við Hornafjörð, þar sem veðurskilyrði hafa oft verið myglunni í
hag, er enn sem komið er laust við
myglu og hún ekki komið upp þar
í minnst 60 ár. Sigurgeir segir tvær
meginástæður fyrir því. „Í fyrsta
lagi hafa Hornfirðingar passað
sig mjög vel á að setja ekki niður
innflutt útsæði og ekki útsæði annars
staðar af Suðurlandi og haft með sér
samtök um það. Í öðru lagi er það
vindáttin sem er þeim hagstæð því
mygla hefur frekar borist í vestur en
austur frá þekktum myglusvæðum.“
Innflutt útsæði
Að sögn Sigurgeirs er árlega flutt
inn mikið af útsæði af ýmsum
kartöfluafbrigðum. „Það sem ræður
því hvort mygla berist til landsins
með innfluttu útsæði er hvernig
tekist hefur að ráða við mygluna
á ræktunarstað útsæðisins erlendis
og það tengist alltaf úrkomu á
ræktunartíma útsæðisins.
Þegar mygla kom hér upp árið
1990 eru líkur á að smit hafi borist
með Gullauga frá Noregi sem flutt
var inn vorið 1990 og 1991. Það kom
frá Troms fylki í Norður-Noregi og
var það staðfest að mygla hefði
herjað þar bæði 1989 og 1990. Þegar
mygla kom upp á ný árið 1999 eftir
nokkur myglufrí ár eru líkur á að
smit hafi komið með hollenskum
Premiere sem fluttur var inn vorið
1999. Árið áður hafði mygla sést í
maíbyrjun í Hollandi og samfelldar
rigningar í júní og júlí torvelduðu
mygluvarnir og þar af leiðandi
hefur verið óvenjulega mikið smit
í útsæði.“
Aðspurður segir Sigurgeir að ekki
séu neinar hömlur á innflutningi á
kartöflum vegna myglu og hann
segir erfitt að hefta innflutning á
kartöflum vegna sýkingarhættu.
„Í raun er með því að setja slíkar
reglur verið að banna innflutning á

Kartöfl
f umygla stafar af svepp,
Phytophthora infestans, sem
f ur og veldur
leggst á kartöfl
rotnun á grösum og hnýðum.
Myglan smitast frá sýktum
útsæðishnýðum og getur hún
einnig borist með vindi frá
sýktum grösum. Þegar hiti er
yfir 10°C og rakastig yfir 75%
breiðir myglan mjög hratt úr sér.
Fyrstu einkenni kart
r öfl
f umyglu
eru
r svartir blettir á blaðendum og
stönglum.
Kartöflumygla
kemur
upp með reglulegu millibili.
Sveppavarnarefni er notað
fyrirbyggjandi til að koma í veg
fyrir smit þegar
smithætta er.

öllu útsæði og þar sem mygla er svo
almennt útbreidd erlendis er ekki
hægt að setja slíkar reglur nema
banna allan innflutning á útsæði.“
Fyrirbyggjandi aðgerðir
Sigurgeir segir að kartöflumygla
geti komið upp í einstaka grösum
eða blettum í görðum í köldum eða
þurrum sumrum en að hún nái sér
ekki upp og verði ekki að faraldri.
„Hlutfallslega eru yfirleitt fáar
útsæðiskartöflur í hverjum garði sem
eru smitaðar en samt færar um að
spíra og mynda gras og það eru ekki
gró sem lifa veturinn heldur mygla
í kartöflunum. Þessar fáu plöntur
geta síðan smitað næstu plöntur
við sig og þær síðan þar næstu og
svo framvegis. Þannig myndast
mygluhreiður sem geta síðan sent
frá sér gró lengri vegalengdir. Áður
en grös ná saman og loka röðum
loftar vel um þau og gró ná síður
að spíra nema loft sé rakamettað.
Þegar grös loka röðum verður kyrrt
og rakamettað loft niður við jörð og
mygluskilyrði verða góð.
Í boði eru tvenns konar efni
sem draga úr myglusmiti, annars
vegar fyrirbyggjandi efni sem
koma í veg fyrir smit í heilbrigðum
grösum og hins vegar efni sem hafa
læknandi verkun og geta jafnvel
stöðvað mygluna eftir að hún er
komin af stað. Erlendis þar sem
mygla er vandamál er víða úðað
með fyrirbyggjandi efnum, jafnvel
nær vikulega.
„Til að draga úr hættu á
myglu geta bændur úðað með
fyrirbyggjandi efnum og það
ættu þeir sem rækta kartöflur í
atvinnuskyni á myglusvæðum hér
á landi hiklaust að gera og það
á réttum tíma,“ segir Sigurgeir
Ólafsson plöntusjúkdómafræðingur
að lokum.
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Ábúðarfullt fólk að undirrita samning, pennarnir sem notaðir voru til
verksins voru unnir úr eyﬁrsku lerki og eik. Á myndinni eru frá vinstri:
Pétur Halldórsson, Finnur Yngvi Kristinsson, Sigríður Hrefna Pálsdóttir og
Ingólfur Jóhannsson.

Eyjafjarðarsveit og Skógræktarfélag Eyfirðinga:

Styrktarsamningur markar
tímamót í starfi félagsins

Skrifað hefur verið undir styrktarsamning til tveggja ára milli
Skógræktarfélags Eyfirðinga og
Eyjafjarðarsveitar.
„Þessi styrktarsamningur við
Eyjafjarðarsveit markar viss
tímamót í starfi Skógræktarfélags
Eyfirðinga. Hann styrkir stoðir elsta
starfandi skógræktarfélags landsins
og gerir því kleift að sinna betur
skógarreitum í umsjón félagsins
sem eru í Eyjafjarðarsveit,“ segir
Sigríður Hrefna Pálsdóttir, formaður
Skógræktarfélags Eyfirðinga.
Sameiginlega munu skógræktarfélagið og sveitarfélagið vinna saman
að góðum verkum sem tengjast
umhirðu og bættu aðgengi skóglenda,
lýðheilsu, kolefnisjöfnunar, fræðslu
og náttúruskoðunar svo eitthvað sé
nefnt. Sigríður Hrefna segir Skógræktarfélagið vera með 6 misstóra
reiti í Eyjafjarðarsveit í sinni umsjón.
„Þessi tveggja ára samningur
gerir allt okkar starf markvissara
og styrkir samtalið og samvinnuna
við íbúa sveitarfélagsins. Við í stjórn

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

Skógræktarfélags Eyfirðinga erum
mjög ánægð með þessa þróun og
hlökkum til frekara samstarfs við
Eyjafjarðarsveit,“ segir hún.
Skógræktarfélag Eyfirðinga
hefur ræktað sína reiti í yfir 90 ár
og eftir því sem skógarnir stækka
og trén hækka eykst skjólið og
jarðvegurinn dýpkar og magnast.
Margir af þeim 11 skógarreitum
í umsjón félagsins henta vel til
útivistar, um þá er hægt að rölta
í skjóli trjánna við fuglasöng og
lækjarnið. Í flestum er hægt að
finna falleg rjóður þar sem hægt er
að hvílast og borða nesti.
Skógræktarfélagið hefur í áratugi
verið með þjónustusamning við
Akureyrarbæ sem nýttur hefur
verið við vinnu í Kjarnaskógi þar
sem skógarhjarta félagsins slær. En
fulltrúar í stjórn Skógræktarfélags
Eyfirðinga vilja gera betur og hafa
því í vetur unnið með fulltrúum
þeirra sveitarfélaga þar sem
skógarreitir félagsins eru í því skyni
að finna flöt á samstarfi.
/MÞÞ

Lely Center Ísland

Áratugareynsla við íslenskar aðstæður

Uppsetning í boði á hurðum og viðbótarbúnaði

Stuttur afgreiðslutími og fjölbreytt úrval

Margir litir og fylgihlutir í boði

skoðaðu úrvalið limtrevirnet.is

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

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

36
LÍF

Bændablaðið | Fimmtudagur 12. maí 2022

&

STARF

Fjölbreyttur búskapur á Móðeiðarhvoli 2 í Rangárþingi eystra:

Innsýn í blóðmerahald á Íslandi

– Starfsemin er mjög góð hliðarbúgrein fyrir bændur með mikið landrými, að sögn Bóelar Önnu Þórisdóttur
Guðrún Hulda Pálsdóttir
gudrunhulda@bondi.is
Í erindi sem hún hélt á
Búnaðarþingi veitti Bóel
Anna Þórisdóttir innsýn inn
í blóðbúskap, sem hún hefur
stundað í 24 ár.
Þar sagði hún frá starfseminni
ásamt því að bregðast við nokkrum
efnisþáttum þeirrar gagnrýni
sem blóðbúskapur hefur fengið
síðan myndband svissneskra
dýraverndarsamtaka birtist á
vefnum í fyrra.
Að sögn Bóelar hafði birting á
myndefni verið yfirvofandi lengi því
í nokkur sumur urðu hrossabændur,
sem halda blóðmerar, varir við fólk
reyna að mynda þá að störfum við
blóðtöku.
„Það vissi enginn nákvæmlega
á hverju var von, hvernig brugðist
yrði við eða hvernig við ættum
að taka því þegar eitthvað svona
birtist.“
Í ræðu sinni orðar Bóel það sem
svo að búgreinin hafi orðið fyrir
árásum.
„Aðför hefur verið gerð
að íslenskum landbúnaði og
bændur dæmdir upp til hópa fyrir
slæma meðferð dýra og jafnvel
misþyrmingu á dýrum. Í þessari
aðför áttu bændur fáa, jafnvel
enga, málsvara, allir stukku á vagn
með ofstopa dýraverndarsinna sem
engan veginn gera sér grein fyrir
hvernig á að umgangast stórgripi.
Þetta fólk hefur það markmið eitt
að ganga frá þessari búgrein dauðri
með öllum tiltækum ráðum. Við
skulum átta okkur á því að á bak
við þetta standa peningar, pólitísk
fyrirtæki sem eiga hagsmuna
að gæta, líklega fyrirtæki sem
stórgræða á því ef bannað verður
að vinna hormónið PMSG úr blóði
fylfullra hryssna, en það mun vera
margfalt dýrara ferli að búa það til
með öðrum aðferðum. Þótt það sé
hægt verða gæðin aldrei eins mikil,“
sagði Bóel m.a. á Búnaðarþingi.

Stóðið á Móeiðarhvoli telur 90 merar sem notaðar eru í blóðtöku. Þær eru að sögn Bóelar upp til hópa rólegar og blíðar.

Mynd / ghp

Óvæntur málsvari
Afleiðingar myndbirtingarinnar
voru blóðbændum þungbærar, enda
var efni þess af verklagi einstaklinga
og framsetning hennar óhugnanleg.
„Ég varð rosalega svekkt og hrædd
líka. Það var svo sárt að fólk skyldi
virkilega trúa því að svona væru
hlutirnir almennt gerðir. Að þau
gætu ekki áttað sig á að þetta er
klippt myndband.“
Hún nefnir að aðdragandi atvika
sé ekki sýndur og myndefnið sýni
síst raunsanna mynd af blóðbúskap.
„Ég er sífellt hrædd um hvort
mögulega hafi náðst mynd af okkur.
Ég reyndi að rifja upp hvort einhver
atvik gætu mögulega ratað í svona
myndband. Ein meri varð kannski
óróleg, ég hef þurft að losa hana en
kannski mundi ég eftir að hafa ekki
brugðist nógu fljótt við. Málið er að
það er örugglega alltaf hægt að ná
einhverju og klippa úr samhengi.“
Hún segir að forsvarsmenn
myndbandsins lýsi því yfir að fleiri
myndbönd séu yfirvofandi, sem sé
kvíðablandið.
„Þau segjast hafa mikið
meira af myndefni en hafa hins
vegar ekki viljað láta þau í té til
rannsóknar. Allir blóðbændur eiga
því að geta átt von á því að birtast
í myndböndum frá þeim. Við erum
að tala um að börnin okkar gætu
hafa verið mynduð, enda taka þau
þátt í starfseminni.“
Fordæmingar á búgreininni í

Bóel hélt erindi á Búnaðarþingi þar sem hún sagði myndband og umræður
sem sköpuðust í framhaldi aðför að íslenskum landbúnaði.
Mynd / H.Kr.

heild reyndist mörgum þungur
baggi. „Árásirnar komu úr öllum
áttum. Við upplifðum að engin
stæði með okkur – ekki einu sinni
aðrir bændur. Við hefðum t.d. viljað
að Bændasamtökin kæmu sterkari
fram og fyrr inn í umræðuna.“
Helsti málsvari blóðbænda í
upphafi hafi þó komið úr óvæntri
átt. „Dýraverndarsamband Íslands
barðist gegn blóðmerarhaldi fyrir þó
nokkrum árum. Það reyndist jákvætt
skref því þau veittu starfseminni
nauðsynlegt aðhald sem varð til þess
að aðferðir breyttust og eftirlit var
aukið. Þegar umræðan fór af stað í
vetur steig formaður sambandsins
inn með afgerandi hætti.“
Hins vegar segir Bóel það hafa
verið sárast að sjá hestamenn
og hrossabændur mæla gegn
starfseminni. „Fólk sem annast
hesta alla daga veit hvernig það er

að umgangast stórgripi og þekkja
atferli hrossa. Þau vita að upp geta
komið frávik og þau vita líka að
það er ómögulegt að tryggja að allir
í þeirra röðum geri aldrei mistök.“
Um búskapinn á Móeiðarhvoli
Bóel er búfræðingur með tamningamannapróf frá Hólum og hefur
gegnum árin stundað fjölbreyttan
búskap, s.s. verið með fé, holdanaut
og hross. Í dag er hún kúabóndi
með áherslu á mjólkurframleiðslu
ásamt manni sínum, Birki Arnari
Tómassyni. Þau stunda einnig
talsverða jarðrækt.
Á Móeiðarhvoli er myndarlegt
fjós fyrir 130 kýr með tveimur
mjaltaþjónum.
„Við höfum verið að byggja
upp og stækka búið alveg síðan við
byrjuðum árið 1998. Við byggðum

Börnin á heimilinu taka virkan þátt í allri starfsemi á búinu og hafa að sögn
Bóelar gaman af að taka þátt í blóðmerabúskapnum.
Mynd / Einkasafn

nýja fjósið árið 2014 sem komst í
fulla nýtingu 2017 og framleiðum
í dag um 1 milljón lítra á ári. Einnig
erum við með nautaeldi, ölum
semsagt alla kálfa. Ég segi stundum
að ég eigi um 500 börn en dýrin
telja rétt yfir 500 hausa. Talsverð
ábyrgð fylgir þessu, en maður þarf
á hverjum degi að vera viss um að
allir hafi það gott og séu sáttir,“ segir
Bóel, sem annast daglega umsjón
búsins, gegningar, fóðrun og eftirlit.
„Við höfum í gegnum tíðina
stundað talsverða jarðrækt, ræktað
bygg og hafra í miklu magni ásamt
því að prófa að rækta ýmislegt
annað. Birkir hefur mikinn áhuga á
þessu og er alltaf að leita nýrra leiða
til að uppskera og geyma fóður af
ýmsu tagi. Við erum yfirleitt með
nokkur járn í eldinum í einu, þannig
að það er nóg að gera.“
Svo halda þau blóðmerar og hafa

gert síðan þau festu kaup á jörðinni
árið 1998.
„Ég þekkti til blóðstarfseminnar
frá því ég var krakki. Í kringum árið
1982, þegar blóðtaka var að hefjast
á Íslandi, voru foreldrar mínir hluti
af þeim bændum sem sinntu henni
í tvö eða þrjú ár. Kaupum á jörðinni
fylgdu þrjátíu merar og fannst okkur
upplagt að láta þær skila tekjum inn
i reksturinn og höfum því stundað
blóðtöku sem hliðarbúgrein allar
götur síðan.“
Blóðtökutímabilið
Í dag heldur fjölskyldan 90 merar.
Stóðið gengur úti allt árið og
er grundvallarforsenda á slíku
hestahaldi mikið jarðnæði, bæði til
beitar og heyja sem Móeiðarhvoll
býr vel að.
„Í maí flokkum við merarnar
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niður í 5-6 hólf og hleypum
graðhesti í þær, um 15-20 hryssur
hjá hverjum hesti. Um miðjan júlí
tökum við graðhesta úr hólfum,
rekum heim og þá hefst tímabilið
fyrir alvöru,“ segir Bóel og vísar
þá í 11 vikna tíð þar sem hryssurnar
eru vikulega reknar heim í rétt í
meðhöndlun.
„Þá er farið í gegnum allan
hópinn, blóð tekið úr þeim merum
sem eru jákvæðar fyrir hormóninu
og sýni tekið úr hinum. Þegar líður á
tímabilið minnkar magn hormónsins
í blóði og þá er blóðtökunni lokið
það árið. Sumar fara í blóðtöku 2-4
sinnum og aðrar oftar.“
Hormónið sem sóst er eftir heitir
„Equine Chorionic Gonadotropin“,
skammstafað eCG, en hefur einnig
verið kallað „Pregnant Mare
Serum Gonadotrophin“, og hefur
í umræðunni verið þekkt sem
skammstöfunin PMSG. Hormónið
mælist fyrst í fylfullum hryssum
frá 35.–40. degi meðgöngunnar en
styrkur þess vex hratt fram að degi
60. Eftir það lækkar hann smám
saman fram að degi 120.
Á blóðtökutímanum er einn
virkur dagur notaður til að sinna
starfseminni.
„Við byrjum morguninn á
að reka heim í rétt. Dýralæknir
aðstoðar og sér um blóðtökuna
sjálfa en auk mín eru venjulega
þrír starfsmenn og börnin gjarnan
með. Merarnar eru flokkaðar, sýni
tekið úr sumum, blóð úr öðrum. Að
lokinni meðhöndlun fara þær aftur
í graslendi með greiðum aðgangi
að vatni og saltsteini. Alls tekur
dagsverkið um fjórar klukkustundir
en það sem eftir lifir dags hef ég
þær á beitarstykki nálægt húsinu
svo ég geti fylgst með þeim fram á
kvöld. Það eru aldrei nein læti eða
æsingur í kringum þessa starfsemi
hjá okkur,“ segir Bóel.
Merarnar eru upp til hópar afar
rólegar. „Þó flestar þeirra séu ekki
tamdar til reiðar þá eru þær tamdar
í þetta hlutverk. Þær kunna þetta
og þær merar sem hafa verið hérna
10-15 ár eru blíðar og spakar merar
þó ekki sé settur hnakkur á þær.“
Bóel líkir blóðtökutímabilinu
við aðra tarnavinnu í landbúnaði.
„Þetta er svona eins og þegar
sauðfjárbændur fara í göngur og
réttir. Þetta er góð tilbreyting frá
daglegum bústörfum og í raun mjög
skemmtileg upplifun. Það er ákveðin
stemning í kringum tímabilið, þetta
er bæði gaman og spennandi. Eitt af
því skemmtilegra sem ég geri er að
fara á hestbak og smala og þarna
fæ ég tækifæri til þess. Svo vinn
ég með dýralækni sem hefur með
árunum orðið góður vinur sem ég
hitti einungis á þessum tíma árs.
Krökkunum þykir ótrúlega gaman
að koma að þessu með okkur og
það yrði mikil sorg á heimilinu ef
starfsemin hætti.“
Bóel segir blóðbúskap almennt
mjög góða hliðarbúgrein með
mjólkurframleiðslunni. „Þetta
stangast ekkert sérstaklega á við
aðra álagstíma í búskapnum svo
sem heyskap, jarðvinnslu og
kornuppskeru.“

Auk þess að vera í mjólkurframleiðslu ala Bóel og Birkir kálfa. Skepnunar
á jörðinni telja um 500 og Bóel líkir því við að eiga 500 börn.
Mynd / ghp

meira að segja meðal hrossa hér á
landi sem þurfa þá aðstoð. Svo leika
stóðbændur, með blóðmerar, sér oft
með litafjölbreytileika og para hross
saman á grundvelli þeirra. Litadýrð
og frjósemi eru verðmæti sem eiga
mögulega eftir að koma sér vel fyrir
heildarræktunarstarfið ef við horfum
fram í tímann.“
Þá nefnir hún að eigendur
stóðhesta nýti sér merastóð bænda.
„Við höfum oft verið með vel
ættaða ungfola sem reynast svo
farsælir kynbótahestar. Þarna fá þeir
sína fyrstu reynslu, það kemur í ljós
hvernig þeir haga sér í stóðinu og
hvernig frjósemi þeirra er. Ég held
það sé dýrmætt að nýta sér það.“
Það væsir ekki um kýrnar í fjósinu
á Móeiðarhvoli.
Mynd / ghp

Af frjósemi og litadýrð
Í ræðu sinni beinir hún sjónum
að gagnrýni hestamanna og
hrossaræktenda sem höfðu mælt
gegn starfseminni.
„Helstu rök þeirra eru, að mér
skilst, ásýnd og markaðsmál
íslenska hestsins. En ekki hefur
hrossasala minnkað í framhaldi og
útflutningstölur hafa aukist. Við
höfum í grunninn sama markmið,
hvort sem við erum blóðbændur,
ölum folöld til slátrunar eða í
reiðhestaræktun – það er að hugsa vel
um hross. Ef fram kæmi myndband
sem sýndi knapa berja hest sem væri
tregur til að fara upp á kerru þá kæmi
það ekki vel við nokkurt okkar. En
að sama skapi vil ég sjá leiðir til að
allir sem halda hesta vinni saman
og hluti af því er að opna umræðuna
og kynna málefnin. Hvað er til
dæmis betra fyrir ásýnd íslenska
hestsins en heilbrigð hryssa úti í
haga með folaldið sitt sem fyljast á
náttúrulegan hátt? Er það eitthvað
slæmt fyrir markaðssetningu hans?”
Hún
tekur
dæmi
um
hvernig reiðhestaræktun og
blóðmerabúskapur getur unnið
saman.
„Nú eru engin frjósemislyf notuð
í þessum búskap. Þarna er náttúran
100% að verki. Það er hins vegar
staðreynd að frjósemisvandamál í
landbúnaði eru að verða algengari,

Framtíð blóðbúskapar
Nokkur óvissa ríkir nú um framtíð
blóðbúskapar á Íslandi. Starfshópur

Bóel nýtur þess að fara á hestbak þegar hún fær tækifæri til. Hér hefur hún
brugðið sér í sundreið á góðviðrisdegi.
Mynd / Einkasafn

á vegum matvælaráðherra skoðar
starfsemina, regluverkið og
eftirlit í kringum hana og von
er á lokaskýrslu með tillögum
til ráðherra í þessum mánuði.
Þá er frumvarp um bann við
blóðmerahaldi í meðförum
Alþingis.
Nýlega birt skýrsla Matvælastofnunar, sem annast eftirlit með
starfseminni, tiltekur að blóðtakan
eins og hún er framkvæmd hér
stangist ekki á við lög um velferð
dýra. Engar vísbendingar séu
um að blóðtakan hafi neikvæð
áhrif á heilsu og blóðbúskap
hryssnanna. Hins vegar sé tilefni
til að auka eftirlit stofnunarinnar
með blóðtökunni sem hefur nú
þegar gert breytingar á skilyrðum
starfseminnar.
Bóel Anna vonar þó að
blóðmerahald leggist ekki af. „Við

höfum nóg af landsvæði á Íslandi
og það er það sem blóðmerastóð
þurfa. Þau geta nýtt land sem
er annars illnýtanlegt og slíkum
landsvæðum er ekki fyrir að fara í
öðrum Evrópulöndum. Þetta er gott
fyrir sveitirnar og allur búskapur
styrkir búsetu á landsbyggðinni.
Hins vegar þarf að athuga
alvarlega stærð stóða. Ég myndi
vilja að upplagið yrði þannig að
blóðmerahald væri hliðarbúgrein
með öðrum búskap. Ég vil ekki sjá
mörg hundruð hryssur í einum hóp
í ofbeittu landi í eigu fólks sem býr
ekki á staðnum.
Við þurfum að bæta ásýnd
búskaparins og aðbúnaðinn við
starfsemina og við fögnum bæði
auknu eftirliti og rannsóknum á
henni. Í grunninn held ég að allir
sem stunda þennan búrekstur séu
að reyna að gera sitt allra besta.“

GRUNNNÁMSKEIÐ
í meðferð á híﬁbúnaði

Rafrænt námskeið um rétta og örugga meðferð
á híﬁbúnaði.
Nánari upplýsingar og skráning eru á:
isfell.is/course eða skannaðu kóðann.
Jarðrækt er hluti af búskapnum á Móeiðarhvoli og fjölskyldan yﬁrleitt með
mörg járn í eldinum.
Mynd / Einkasafn
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Verndandi arfgerðir gegn riðu
finnast í sauðfé á Grænlandi

Mikil umræða átti sér stað um
riðuveiki og varnir gegn henni
í kjölfar þeirra umfangsmiklu
niðurskurða sem framkvæmdir
hafa verið á síðustu árum hér
á landi. Ákall um breyttar
baráttuaðferðir urðu háværari
en áður. Umræðan leiddi af sér
að litlir boltar byrjuðu að rúlla
hér og þar og undu síðan upp á sig.
Ávextir umræðnanna eru meðal
annars þeir að Matvælastofnun
hóf endurskoðun á reglugerð um
útrýmingu riðuveiki.
Tvö
rannsóknarverkefni
voru styrkt af þróunarsjóði
sauðfjárræktarinnar vorið 2021
sem undirrituð stóðu að og varð
síðar að samstarfsverkefni um leit
að verndandi arfgerðum gegn riðu
í íslensku sauðfé. Í framhaldinu
kom átaksverkefni RML í
arfgerðagreiningum.
Þá hefur hópur erlendra
vísindamanna tengst rannsóknum
á riðuveiki í íslensku sauðfé.
Einn afleggjari af þessu öllu
saman er rannsókn á arfgerðum
príonpróteinsins (PrP) í grænlensku
sauðfé.
Horft til Grænlands
Þegar ákveðið var að fara í fínkembileit
að verndandi arfgerðum í íslenska
sauðfjárstofninum var jafnframt
ákveðið að taka sýni á Grænlandi. En
eitt af því sem bændur höfðu velt fyrir
sér var hvort þrautalendingin væri að
kynbæta íslenska féð með erlendum
kynjum til að ná inn hinni alþjóðlega
viðurkenndu verndandi arfgerð,
ARR. Því almennt var talið að hana
væri ekki að finna í sauðfé hér á landi.
Hugsanlegur innflutningur var því
m.a. ræddur í fagráði í sauðfjárækt
haustið 2020 en ýmsar ábendingar
og hugmyndir höfðu þá borist frá
bændum. Sérstaklega var horft til
Grænlands vegna þess að í grunninn
er það fé gamall íslenskur stofn.
Ef ARR arfgerðin fyndist á
Grænlandi væri hugsanlegt að hún
hefði komið þangað með íslensku
fé á sínum tíma og gæfi því auknar
vonir um að hún leyndist enn í
sauðfé hér á landi. Ef hinsvegar ARR
fyndist bara á Grænlandi en ekki á
Íslandi þá væri nærtækast að flytja
þetta erfðaefni aftur „heim“.
Saga sauðfjárræktar
á Grænlandi
Grænland var numið frá Íslandi
af norrænum mönnum um
980. Byggðasvæðin voru þrjú:
Vestribyggð með um 70 þekkt
bæjarstæði, Miðbyggð með um 20
bæi og Eystribyggð sem var stærst
með um 300 þekkt bæjarstæði.
Byggð norrænna manna virðist hafa
liðið undir lok á ofanverðri 15. öld
(Heimild 1).
Grænlensku landnámsmennirnir
höfðu með sér búsmala þar á meðal
sauðfé og var sauðfjárbúskapur
stundaður í öllum byggðunum
þremur (Heimild 2). Fé þetta virðist
upprunnið frá Íslandi en fyrstu
niðurstöður úr heilraðgreiningum
á erfðaefni úr fornbeinum
sauðfjárstofna við N-Atlandshaf
sýna að grænlenska féð var komið
frá Íslandi (Heimild 3). Jafnframt að
dregið hafi úr erfðafjölbreytileika í
grænlenska stofninum með tímanum
samhliða hnignun byggðarinnar.
Engar heimildir virðast vera til um að
restar af þessum fjárstofni hafi verið
til eftir að byggðin lagðist af um 1500.
Eftir að Danir gerðu Grænland
að nýlendu sinni með komu danska
prestsins Hans Egede 1721, héldu

einstaka danskir menn sauðfé
til eigin nota á 19. öld (Heimild
4). Nútímasauðfjárbúskapur á
Grænlandi á sér þó ekki langa
sögu eða aðeins um rúm hundrað
ár. Upphaf hans má rekja til ársins
1906 þegar 9 ær og 2 hrútar voru flutt
inn frá Færeyjum til Frederiksdal
(Narsarmijit) í Eystribyggð. Níu
árum seinna voru fluttar inn
á nýstofnað sauðfjárræktarbú
Grænlandsstjórnarinnar í Julianehåb
(Qaqortoq) 173 kindur frá Íslandi
(Heimild 4 og 5). Þetta fé var af
norðurlandi, ærnar frá Hólum og
úr Svarfaðardal en hrútarnir frá
kynbótabúinu á Sveinsstöðum
A-Húnavatnssýslu. Aftur voru
fluttir hrútar til Grænlands 1921
frá Sveinstöðum og seinna árið
1934 frá sauðfjárræktarbúinu
á Hrafnkelsstöðum í Hrunamannahreppi í Árnessýslu (Heimild
6). Ekki eru til heimildir um annan
innflutning á sauðfé til Grænlands
þar til tveir hrútar af norsku spælfé
voru fluttir inn 1951 frá Noregi til
kynbótarannsókna (Heimild 4).
Framan af síðustu öld var fátt um
fé á Grænlandi en á fjórða áratugnum
tók því að fjölga og var þegar best
lét um 48.000 kindur haustið 1966.
Veturinn 1966-67 voru mikil harðindi
fram á sumar þannig að um haustið
1967 var stofninn hruninn niður
í 19.000 vetrarfóðraðar kindur. Í
dag eru á Grænlandi rétt um 19.000
vetrarfóðraðar kindur á 39 búum.
Fjárbúskapurinn er fyrst og fremst
í Eystribyggð.
Sjúkdómsstaða grænlenska
sauðfjárstofnsins hefur ekki verið
mikið rannsökuð. Stofninn virðist
laus við alla alvarlega smitsjúkdóma.
Riða hefur aldrei verið greind í sauðfé
á Grænlandi.
Miðað við þær heimildir sem
handbærar eru, má ætla að núverandi
sauðfjárstofn á Grænlandi sé að lang
mestum hluta af íslenskum meiði en
ekki hægt að útiloka áhrif af færeysku
og norsku stuttrófufé í stofninum sem
og erfðablöndun við fé af breskum
kynjum (Heimild 5).
Þær stofnerfðafræðilegu rannsóknir sem fyrirhugaðar eru í
doktorsverkefni sem dr. Gesine
Lühken, prófessors við háskólann
í Giessen, Þýskalandi mun leiða er
ætlað að veita svör um skyldleika
íslensku og grænlensku fjárstofnanna
og áhrif erlendra sauðfjárkynja á
þá. Að verkefninu munu einnig
koma RML, Keldur og Karólína
Elísabetardóttir. Gesine kynnti verkefnið á fagfundi sauðfjárræktarinnar
nú fyrir skemmstu.
Sýnataka skipulögð á Grænlandi

Upphaflega var áætlað að ráðunautur
frá RML færi til Grænlands og
safnaði sýnum úr líffé. Þetta hafði
verið skipulagt í samstarfi við Hans
Hansen sauðfjárræktarráðunaut
Grænlands og var ferðin fyrirhuguð
í byrjun október 2021. Stuttu áður
en leggja átti í leiðangurinn, kom
þáverandi yfirdýralæknir Grænlands,
Egill Steingrímsson, með frábært
boð sem breytti þessum plönum.
En hann bauðst til að sjá um
framkvæmd sýnatökunnar samhliða
sauðfjárslátruninni. Þar með yrði
á tiltölulega auðveldan hátt hægt
að safna sýnum sem gæfu afar gott
yfirlit yfir grænlenska stofninn. En
aðeins eitt sláturhús er á Grænlandi
sem staðsett er í Narsaq.
Að lokinni sláturtíð voru lífsýnin
send að Keldum. Það liðu reyndar
margar vikur þar til sýnin bárust
þangað og í millitíðinni gerðust þau
stórtíðindi að verndandi arfgerðin,

Grænlenskt sauðfé, af íslenskum uppruna.

Mynd / Hans Hansen sauðfjárræktarráðunautur á Grænlandi

Viðtal í Morgunblaðinu við Guðmund
Þorláksson um íslenska féð á
Grænlandi, 9. janúar 1947.

ARR, fannst í íslenskri kind í fyrsta
sinn – en það er önnur saga. Á Keldum
var DNA einangrað úr sýnunum og
það síðan sent áfram til raðgreiningar
í Þýskalandi á rannsóknarstofu
háskólans í Giessen. Í heildina voru
greind 228 sýni frá 35 búum.
Áhugaverðar niðurstöður
Spennandi var að skoða hvað myndi
leynast í sýnunum frá Grænlandi því
ekki vitum við til þess að áður hafi
príonpróteinið verið arfgerðagreint
í grænlensku sauðfé. Niðurstöðurnar
voru sannarlega áhugaverðar en
grænlenska féð reynist búa yfir
fjölbreyttum PrP arfgerðum og
fátíðara að þessar kindur séu með
villigerðina (ARQ/ARQ) en ættingjar
þeirra á Íslandi.
Stærstu tíðindin eru þau að
verndandi arfgerðin ARR reynist
tiltölulega algeng. Hún fannst í
18 kindum sem er 7,9% kinda í
úrtakinu. Eitt sýnið reyndist arfhreint
ARR/ARR. Skífuritið „Grænland:
arfgerðir“ (% genasamsæta)"
sýnir tíðni hverrar genasamsætu, en
út frá þeim mælikvarða hefur hver
arfgerð tvö „tækifæri“ á að sýna sig
í hverjum grip og möguleikarnir eru
því 2*228. ARR samsætan kemur 19
sinnum fyrir og mælist því tíðni ARR
samsætunnar rétt um 4%. Þessir ARR
gripir koma frá 11 búum sem dreifast
nokkuð víða um Eystribyggð, en á
mynd hér á næstu síðu má sjá hvar
búin eru staðsett.

Hin mögulega verndandi arfgerð
T137 er býsna algeng en tíðni þeirrar
samsætu er 8% (fannst í 17%
gripanna). Einir fjórir gripir voru
með þá skemmtilegu samsetningu að
vera arfblendnir fyrir ARR og T137.
Algengasti breytileikinn er H154
eða AHQ arfgerðin sem hérlendis
er kölluð „lítið næm“ arfgerð og var
tíðni samsætunar 13%.
Til samanburðar þá er tíðni
þessarar samsætu líklega um 8% í
sauðfé á Íslandi í dag – en nákvæmari
mynd fæst á það þegar öll sýnin hafa
verið greind úr átaksverkefninu sem
er í gangi. Áhættuarfgerðin, VRQ,
er einnig nokkuð algeng.
Þá finnast í lágri tíðni bæði
C151 og N138. Það eru í raun
áhugaverð tíðindi að allar þær
arfgerðir sem fundist hafa á Íslandi
finnast einnig í grænlenska fénu –
þótt urmull breytileika hafi fundist
í sauðfjárkynjum heimsins. Þar
að auki finnst í grænlenska fénu
breytileikinn T í sæti 112 sem
ekki hefur fundist hér. Samkvæmt
rannsóknum eru áhrif hans á þol
gegn riðu enn óljós – í ákveðnum
kynjum virðist hann virka að vissu
leyti verndandi en á hinn boginn er
hann frekar tíður meðal riðujákvæðra
gripa á Ítalíu.
Taflan „Grænland: arfgerðir
(% gripa)“ sýnir hlutfall gripa
með mismunandi PrP arfgerðir,
en alls fundust 22 arfgerðir, en um
helmingur þeirra er í mjög lágri tíðni
eða innan við 2%.

Innflutningur frá Grænlandi?
Að það skuli finnast svo mikill
fjölbreytileiki PrP arfgerða í
grænlenska fénu vekur óneytanlega
upp þá spurningu hvort þessar
arfgerðir hafi borist með íslenska
fénu á sínum tíma. Voru þessar
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er ljóst að innflutningur á erfðaefni frá
Grænlandi er ekki nauðsynlegur til
að bæta þol íslensku sauðkindarinnar
gegn riðu. Hinsvegar er gott að vita af
þessari erfðafræðilegu námu sem gott
gæti verið fyrir íslenska sauðfjárrækt
að leita í síðar.
Höfundar eru Eyþór Einarsson,
RML, Vilhjálmur Svansson,
Keldum, Karólína Elísabetardóttir,
Hvammshlíð og Stefanía Þorgeirsdóttir, Keldum.
Heimildir:
1
Orri Vésteinsson (2008). Parishes and
Communities in Norse Greenland.
Journal of the North Atlantic Special
Volume 2:138–150.
2
Madsen C.K. (2014). Pastoral
settlement, farming, and hierarchy
in norse Vatnahverfi, SouthGreenland. Doktorsritgerð við
Kaupmannaháskóla (https://www.
nabohome.org/postgraduates/theses/
ckm/CKM_PHD.pdf).
3
Albína Hulda Pálsdóttir, Oliver
Kersten, Bastiaan Star, Heidi
Nistelberger, Juha Kantanen, Nils
Christian Stenseth, Jón Hallsteinn
Hallsson, Sanne Boessenkool (2021).
The tangled history of sheep in the
North Atlantic revealed through
ancient DNA. Erindi/Veggspjald
á Lífræðiráðstefnu Lífræðifélags
Íslands sem haldin var í Öskju og
Íslenskri Erfðagreiningu dagana 14.
– 16. október 2021 (http://biologia.is/
files/agrip_2021/E39.html).

Hér má sjá má sjá hvar grænlensku búin eru staðsett.

5
Gunnar Austrheim, Leif-Jarle
Asheim, Gunnar Bjarnason, Jon
Feilberg, Anna Maria Fosaa, Øystein
Holand, Kenneth Høegh, Ingibjörg
S. Jónsdóttir, Borgþór Magnússon,
Lis E. Mortensen, Atle Mysterud,
Erla Olsen, Anders Skonhoft,
Geir Steinheim, Anna Gudrún
Thórhallsdóttir (2008). Sheep grazing
in the North-Atlantic region - A long
term perspective on management,
resource economy and ecology.
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet Vitenskapsmuseet.
Rapport zoologisk serie 2008-3.

Angutikulooq.

arfgerðir ef til vill algengari hér
áður fyrr á Íslandi eða bárust þær til
Grænlands með kynblöndun úr öðrum
áttum? Erfitt verður að svara þessu
til hlítar en fyrirhuguð rannsókn á
stofnbyggingu og tengslum íslensku
sauðkindarinnar við erlend kyn gæti
þó varpað betra ljósi á þetta og svalað
þannig forvitninni.

4
Kampp, A. H. (1964). Fåreavl i
Grønland. Geografisk Tidsskrift,
63(1), 82–98.

Hvað innflutning varðar þá er
staðan þannig að ARR arfgerðin er
fundin á Íslandi. Enn sem komið
er finnst hún þó bara á bænum
Þernunesi.
Þá hefur verið staðfest að hin
mögulega verndandi arfgerð T137 er
enn til staðar í íslenska stofninum og
hefur þegar fundist á þrem búum. Því

6
Ólafur R. Dýrmundsson (2015).
100 ár síðan íslenskt sauðfé var
flutt til Grænlands. Bændablaðið.
Fræðsluhornið 30. desember
2015. (https://www.bbl.is/frettir/
fraedsluhornid/100-ar-sidanislenskt-saudfe-var-flutt-tilgraenlands)

Streymi heildverslun ehf

S 588 2544

Smurefni fyrir
vélvæddan landbúnað
Nútíma landbúnaður krefst mikils vélakosts. Gæðasmurefni
skipta öllu máli fyrir virkni og endingu véla. Olís veitir ráðgjöf
um olíu- og smurefnanotkun fyrir allar landbúnaðarvélar.
Ráðgjafar Olís veita allar nánari upplýsingar
í síma 515 1100 eða pontun@olis.is.
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Björgunarsveitin Ingunn í Bláskógabyggð fagnar 40 ára afmæli:

Safnar fyrir fullkomnum dróna sem auðveldar leit
– Aukin verkefni í takt við aukinn fjölda fólks á ferð á svæðinu, í miðju Gullna hringsins
„Verkefni hjá okkur hafa aukist
umtalsvert um árin, það er í
takt við sífellt meiri umferð hér
um svæðið,“ segir Haraldur
Helgi Hólmfríðarson, formaður
Björgunarsveitarinnar Ingunnar.
Til stendur að halda upp á
fertugsafmæli sveitarinnar á
næstunni, en sveitin var stofnuð
15. apríl 1981. Afmælið var reyndar
í apríl á liðnu ári, en þá viðraði ekki
vel til veisluhalda í samfélaginu,
enn ein bylgjan í heimsfaraldri
kórónuveirunnar í gangi.
Björgunarsveitin
Ingunn
er lítil sveit en með stórt
starfssvæði, Þingvallasveit,
Laugardal auk hálendisins
sem tilheyrir Bláskógabyggð.
Um fimmtíu manns eru í sveitinni
og úr þeim hópi eru um fimmtán
hvað virkastir.
Haraldur Helgi segir að til standi

Haraldur Helgi Hólmfríðarson,
formaður Björgunarsveitarinnar
Ingunnar í Bláskógabyggð. Sveitin
er nú í óða önn að safna fé til að
kaupa fullkominn dróna sem nýtist
einkar vel við leit að bæði fólki og
búfénaði.

Land Cruiser sveitarinnar eftir útkall á Lyngdalsheiði vegna ófærðar.

Myndir / BSV Ingunn

Þessi mynd er tekin í útkalli í febrúar þegar kona týndist á Lyngdalsheiði
í vondu veðri.

Stephanie Langridge, annar Ástralinn í sveitinni, stillir
sér upp við þyrlu Landhelgisgæslunnar eftir útkall við
Tintron þar sem mótorhjólamaður slasaðist illa.
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Myndin er tekin í útkalli á Mosfellsheiði í rauðu veðurviðvöruninni. Haraldur
Helgi að brasa við spilið til að hjálpa ferðamanni.

GRIZZLY
700cc fjórgengis-4WD-H/L drif - driﬂæsing spil - rafmagnsstýri - dráttarkúla - götuskráð
- hvít númer - 307kg eigin þyngd.

Verð: 2.560.000 kr.

39.438 kr.*
afborgun á mánuði **

*Afborganir miðast við Lyk
miðast við 6,8% breytilega
á www.lykill.is. Árleg hlutf

Kletthálsi 3 | 110 Reykjavík | S: 540 4900 | www.yamaha.is

að halda upp á tímamótin með pomp
og prakt og rjómatertu með hækkandi
sól og hitastigi. Afmælisnefndin
hugar að hentugri dagsetningu
fyrir veisluhöldin, sem líklegast
verða þegar botn verður sleginn úr
vetrarstarfinu.
Félagar í Björgunarsveitinni
Ingunni eru nú í óðaönn að safna
fé fyrir nýjum björgunardróna
af bestu gerð. Hann kostar um
5 milljónir króna með öllu, en í
honum er hitamyndavél sem hann
segir gagnast mjög vel við leit og
einnig næturmyndavél, radar og
ljós. „Dróninn mun nýtast okkur
mjög vel við margvísleg verkefni,
hvort heldur um er að ræða leit að
fólki eða búfénaði, en þar koma
hita- og næturmyndavélarnar að
miklu gagni,“ segir hann, en dróninn
er einnig með radar sem nýtist við
þrívíddarskönnun.
„Það er alveg ljóst að svo
fullkominn og góður dróni mun
koma sér vel í framtíðarverkefnum
okkar, hann sparar okkur sporin og
léttir okkar starf,“ segir Haraldur
Helgi, en sveitin er staðsett í miðju
Gullna hringsins þar sem umferð er
gríðarlega mikil. Sívaxandi fjöldi
ferðamanna fer um svæðið og þá

eru um 1.900 orlofshús á starfssvæði
sveitarinnar. Þá eru einnig nokkur
vötn á svæðinu, sveitin er iðulega
kölluð út vegna atvika sem upp koma
í kringum Þingvallavatn, Laugavatn
og Apavatn.
Útköllum fækkaði á
Covid-tímanum
Kveikjan að því að björgunarsveitin
var stofnuð var einmitt hörmulegt
slys í Apavatni þar sem feðgar
drukknuðu, en í kjölfarið var rætt um
nauðsyn þess að hafa björgunarsveit
til taks á svæðinu. Sveitin var stofnuð
nokkrum árum eftir slysið. „Um árin
hefur starfsemin farið vaxandi og
sveitin sannað gildi sitt, útköllum
fjölgar á milli ára,“ segir Haraldur
Helgi, með þeirri undantekningu þó
að úr dró á Covid-árunum, enda mun
færri á ferðinni þann tíma.
Hann nefnir sem dæmi að á fyrstu
tveimur mánuðum síðastliðins árs
hafi verið tvö útköll hjá Ingunni, en
nú í ár voru þau 19. „Það má segja
að Covid hafi þannig haft jákvæð
áhrif á starfsemi sveitarinnar,“ segir
hann og bætir við að einnig hafi ungt
fólk flutt í heimahagana á ný meðan
heimsfaraldur var í hæstu hæðum og
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Scanice
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+354-8985469

Scanice er komið í samstarf við fyrirtækið Lark, einn stærsta framleiðanda á stöðuhýsum og
öðru tilheyrandi. Við bjóðum upp á ýmsar útgáfur húsa til dæmis sérstakra húsa sem hönnuð
eru með ferðaþjónustu í huga. Möguleikarnir eru margir og ﬂestar óskir hægt að uppfylla.

Heyrið í okkur!
Vallargata 1, 580 Siglufjörður · s. 898 5469 · info@scaniceexport.com · www.scanice.is
Tekið á gosvakt við upphaf eldgossins í Fagradalsfjalli.

einhverjir gengið til liðs við sveitina.
Dróninn verður góð viðbót
við tækjakostinn
Haraldur Helgi segir að hópurinn
sem starfi innan sveitarinnar sé
samheldinn og góður. Sveitin sé
ágætlega tækjum búinn og þá á
hún hér um bil skuldlaust gott
og hentugt húsnæði. „Við rekum
öflugt unglingastarf í samstarfi
við Hjálparsveitina Tintron á Borg
í Grímsnesi og Björgunarsveit
Biskupstungna í Reykholti. Hátt í
20 krakkar hittast vikulega og fá hin
ýmsu verkefni,“ segir hann.
Björgunarsveitin á tvo vélsleða,
vel búna jeppa og ýmislegt fleira sem
að gagni kemur við björgunarstörf.
Þá á sveitin mjög öflugan og góðan
björgunarbát og er að sögn líklega
með einn besta búnað af því tagi hjá
björgunarsveit sem ekki er starfandi
í námunda við sjó. Hann segir að
dróninn sem nú er safnað fyrir yrði
góð viðbót í tækjakost sveitarinnar.
Hann nefnir að þegar flugslysið varð
fyrr á árinu á Þingvallavatni hefðu
þeir haft aðgang að sams konar dróna
og sveitin hefur pantað. Sá var á flugi
í rúmlega hálftíma í 19 gráða frosti.
Flugþolið er mikið og er það einn af
kostum drónans.
„Við hlökkum mikið til þegar við
náum að kaupa drónann og getum
tekið hann í notkun. Við erum að
vonast til þess að ná að skrapa þessu
saman á næstu viku þannig að hann
verði kominn í okkar hendur í byrjun
sumars, en erum líka viðbúin því
að það verði ekki fyrr en í haust,“
segir Haraldur Helgi. „Dróninn mun
að mínu mati stórbæta sveitina og
auðvelda okkur starfið í útköllum, en
það eru líka líkur á að hann trekki að
fleiri félaga, gamla sem nýja.“
Engin flugeldasala
Ólíkt flestum björgunarsveitum
innan Landsbjargar selur

Björgunarsveitin Ingunn ekki
flugelda og reiðir sig því
algjörlega á styrki frá samfélaginu
í Bláskógabyggð. Haraldur Helgi
segir að ákvörðun um að stunda
ekki flugeldasölu hafi verið
tekin fyrir fjórum árum og var
að sögn þeirra sem hana tóku
auðveld. „Það er mannskapsfrekt
að selja flugelda, reglugerðir í
kringum söluna eðlilega miklar og
hagnaðurinn þegar upp var staðið
ekki mikill,“ segir hann.
Samfélagið sé á sama máli
og félagar í sveitinni, margir
hestamenn eru á svæðinu og
sem dæmi eigi flestir félagar
í björgunarsveitinni hesta. Þá
eru kindur hafðar í opnum
fjárhúsum á mörgum bæjum
í sveitarfélaginu. „Ónæðið af
flugeldum er því aðallega bundið
við flugeldasýninguna sem við
sjáum um á gamlárskvöld og
svo þeir örfáu sem skjóta upp í
þorpinu,“ segir hann.

Varahlutaþjónusta
Við getum útvegað vara- og
fylgihluti fyrir allar tegundir
beltagrafa, tækja, lyftara,
vinnulyfta, brettatjakka,
dráttarvéla, þriftækja,
golfbíla og fleira.

Sími:544-4210
www.verkfaeriehf.is
Tónahvarfi 3, 203 Kópavogi

Helstu tekjur frá Vegagerðinni
Helstu tekjur sveitarinnar koma frá
Vegagerðinni en félagsmenn sjá
um vegalokanir í vondum veðrum
á Lyngdalsheiði og Mosfellsheiði.
„Þetta er það sem heldur lífinu í
sveitinni,“ segir Haraldur Helgi
og bætir við að engin stór öflug
sjávarútvegsfyrirtæki séu í þeirra
bakgarði, sem gjarnan styðja við
sveitirnar í sinni heimabyggð. Þau
ferðaþjónustufyrirtæki sem aka
með ferðafólk Gullna hringinn
eru í flestum tilvikum staðsett í
Reykjavík og styrkja sveitir á því
svæði með einhverju móti.
Haraldur Helgi segir að öllum
sé meira en velkomið að leggja
söfnuninni lið, en sveitin er með
Facebook-síðu þar sem allar
upplýsingar koma fram og einnig
heimasíðuna www.ingunn-sar.is
/MÞÞ



Varahlutadeild er staðsett í Tónahvarfi 3, Kópavogi.
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Ólíkar gerðir af tófú. Hart og mjúkt og allt þar á milli.

ófú e bæð k ís að og a t

Vilmundur Hansen
vilmundur@bondi.is
Tófú er unnið úr hleyptum safa
í sojabaunum eða sojamjólk eins
og sumir vilja kalla safann og er
vinnsla þess ekki ólík vinnslu á
osti. Líkt og með ost er hægt að fá
margs konar tófú sem er misþétt,
hart eða mjúkt og með ólíku bragði
eftir uppruna þess.
Neysla á sojabaunum á sér langa
hefð í Asíu en plantan er tiltölulega
ný í ræktun á Vesturlöndum. Í dag
er ræktun á sojabaunum mest í
Bandaríkjunum og Suður-Ameríku
en slétturnar í Úkraínu þykja einnig
vænlegur kostur til stórframleiðslu á
sojabaunum í framtíðinni.
Soja er mest erfðabreytta nytjaplanta í heimi og fer ræktun á
erfðabreyttu soja ört vaxandi. Afurðir
úr sojabaunum er að finna í ótrúlega
mörgum fæðutegundum.
Í Asíu fer stærstur hluti
sojauppskerunnar til manneldis en í
Bandaríkjunum er henni breytt
í sojamjöl og efni sem
kallast hexane er
unnið úr og
Mjúkt
tófú var
látið gerjast í
söltum grænmetiseða ﬁskilegi. Lyktin
var sögð minna á vel
þroskaðan ost og aðeins fyrir
lengra komna.

það
dýrafóður
þ ð notað
t ð í dý
fóð sem og í
blöndunarefni í matvæli fyrir fólk.
Fræ sojaplöntunnar, eða baunirnar
eins og okkur er tamt að kalla þau,
eru verðmætasti hluti plöntunnar. Til
manneldis á Asíu eru hálfþroskaðar
og einnig lítið eitt spíraðar baunir
borðaðar hráar auk þess sem þær
eru matreiddar á ýmsan hátt. Úr
þeim, auk próteins, er unnin olía
og sojamjólk sem er meðal annars
gefin ungbörnum eftir að þau hætta
á brjósti og unnin er úr eins konar
sojaostur eða tófú. Sojasósa er unnin
úr baunum sem eru látnar gerjast og
kaffilíki úr ristuðum sojabaunum.
Uppruni og útbreiðsla tófú
Elsta heimild um tófú er um 2000
ára gömul og frá Han-tímabilinu í
Kína og samkvæmt henni var það
prinsinn Liu An af Huainan-hreppi,
sem var uppi 179 til 122 fyrir
uppruna vestræns tímatals, sem
fann upp á því að hleypa sojasafa í
leit sinni að fæðu sem gerði ömmu
hans ódauðlega.
Tófú er þekkt í Japan og heimildir
um það frá 710 til 794 eftir Krist.
Aðrar heimildir segja að tófú
hafi fyrir orðið til í Víetnam á
tíundu eða elleftu öld. Elsta
japanska heimildin um
að tófú sé borinn
fram sem réttur
er frá 1183 og
lýsir því þegar
tófú er sett á
fórnaraltari í
Kasuga-hofinu

Tófú kjúklingalíki er afar vinsælt og kjúklingastaðurinn
KFC hefur að sjálfsögðu sett það á matseðilinn.

í Nara. Í japanskri matreiðslubók,
Tofu Hyakuchim, frá 1782, er að
finna eitt hundrað uppskriftir til að
matreiða tófú.
Hver svo sem uppruni tófú kann
að vera breiddist gerð og neysla þess
hratt út um Asíu suðvestanverða.
Hröð útbreiðsla tófús er talin tengjast
útbreiðslu Austur-Asíu búddisma
og veganisma sem honum tengist.
Í bókinni Bencao Gangmu, sem er
sögð vera undirstöðurit kínverskra
grasalækninga og kom fyrst
út á prenti árið 1596, lýsir
höfundurinn Li Shizhen,
sem var allt í senn læknir,
náttúrufræðingur
og
grasafræðingur, hvernig á að
hleypa tófú. Sagan segir að Bencao
Gangmu hafi orðið til þegar Li

Japanskt silkitófu er léttpressað og með miklu
vökvainnihald og líkist linsoðinni eggjahvítu.

Shizhen fór að lesa, leiðrétta og
draga saman fróðleik úr gömlum
lækningabókum sem hann hafði
aðgang að. Bókin er á lista Unesco
yfir rit sem teljast geyma mikilvægar
upplýsingar um sögu mannkyns. Á
listanum, sem á ensku kallast Memory
of the World Ressources,
er meðal annars að
finna ýmis

Kóreskt tófumót.

íslensk rit sem geymd eru á Stofnun
Árna Magnússonar.
Árið 1960 fannst við fornleifarannsóknir í Kína veggmynd frá
Han-tímabilinu sem sýnir fólk vera
að hleypa sojavökva í tófú og þykir
það ýta stoðum undir þá kenningu að
gerð þess hafi verið almenn á þeim
tíma.
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Tófúskinn er mikið notað í grænmetisborgara.

Þar með er þó ekki öll sagan sögð
um hugsanlegan uppruna tófú því
aðrir telja að tófú hafi fyrst orðið til
fyrir tilviljun þegar froða af soðnum
sojabaunum blandaðist sjávarsalti.
Einnig eru þeir til sem segja að
Kínverjar hafi lært að búa til tófú
af Mongólum. Rökin fyrir þessari
kenningu eru orðsifjalegs eðlis og það
að kínverska orði rǔfǔ sem er heiti
fyrir hleypta mjólk líkist mongólska
orðinu dòufu sem þýðir hleyptur
sojabaunasafi.
Talið er að Benjamín Franklin,
einn þeirra sem skrifaði undir
sjálfstæðisyfirlýsingu Bandaríkjanna
Norður-Ameríku, sé fyrsti Ameríkumaðurinn til að minnast á tófú á
prenti. Franklin var fróðleiksfús og
lagði stund á ýmis fræði auk þess
sem hann var útgefandi, diplómat
og sendiherra svo dæmi séu tekin.
Hann minnist á tófú í bréfi til vina
sinna, Johns Bartram og James Flint,
árið 1770 og segist hafa kynnst því í
London og kallar það kínverskan ost
eða towfu.
Bartram var gríðarlegur
áhugamaður um plöntur og ræktun og
kallaði Svíinn Carl von Linnaeus hann
mesta sjálfmenntaða grasafræðing í
heimi. Í bréfinu frá Franklin fylgdu
nokkrar sojabaunir sem Bartram tók
til ræktunar og eru það líklega fyrstu
sojabaunirnar sem ræktaðar eru í
Vesturheimi.
Fyrsta fyrirtækið í Bandaríkjunum
til að hefja framleiðslu á tófú í stórum
stíl var stofnað árið 1887.
Kínverska grænmetisætan og
anarkistinn Li Yuying hlaut menntun
sína í Frakklandi þar sem hann lagði
stund á líf- og landbúnaðarfræði.
Árið 1908 stofnaði hann ásamt
fleirum tófú-verksmiðju skammt
norður af París til að afla fjár fyrir
málstað anarkista og búa til mat handa
fátæklingum. Verksmiðjan var sú
fyrsta í heimi til að öðlast einkarétt á
framleiðslu á sojamjólk.
Starfsmenn verksmiðjunnar, sem
margir hverjir voru ungir karlkyns
námsmenn frá Kína sem bjuggu í
húsnæði tengt verksmiðjunni, lifðu
samkvæmt ströngum siðareglum
þar sem bannað var að neyta áfengis
og tóbaks, fjárhættuspil var bannað
og stúdentum var einnig bannað að
leita til gleðikvenna. Deginum hjá
stúdentunum var skipt í tvennt, annars
vegar vinnu og hins vegar nám.
Li Yuying skrifaði talsvert
um sojabaunir, sögu þeirra og
heilsufarslegt gildi og urðu rit hans
til þess að vitneskja um soja og
tófú breiddist út um Evrópu og til
frönskumælandi svæða víða um heim.
Í dag er tófú þekkt um allan heim
og ekki síst hjá þeim sem kjósa að
neyta grænmetisfæðis.
Orðsifjar
Enska heitið tofu er komið úr
japönsku, tōfu, sem er svo aftur
komið úr mandarín kínversku,
dòufu. Íbúar Malasíu segja tauhu og
á Filippseyjum kallast tófu tahô. Í dag
er enska heitið eða heimfærð útgáfa
af því notað víðast hvar í heiminum
eins og tófú á íslensku.
Næringarinnihald
Sojabaunir og tófú er sú afurð úr
jurtaheiminum sem kemst næst kjöti
af próteini og því góð uppspretta

þess fyrir grænmetisætur. Í hundrað
grömmum af tófú eru um 1,3 grömm
af fitu, það er snautt af kaloríum en
ríkt af járni og yfirleitt ríkt af kalsíum
og magnesíum, en það fer eftir
hleypingunni og íblöndunarefnum
sem notuð eru til hennar.
Fólk sem er með ofnæmi fyrir
baunum ætti ekki að neyta tófús.

Anarkistinn og tófúgerðarmaðurinn
Li Yuying.

Nútíma tófúframleiðsla.

Tófú til manneldis
Eitt og sér er tófú bæði lyktar- og
bragðlítið og því gott sem hlutlaus
undirstaða í margs konar rétti. Það
tekur auðveldlega í sig bragð og er oft
marinerað í soja-, chili- og sesamsósu.
Litur ólitaðs tófús ræðst af
sojabaunaafbrigðinu sem það er
unnið úr.
Í grófum dráttum er tófú flokkað
eftir því hvort það er ferskt úr sojasafa
eða hvort það er áframunnið. Það er
einnig flokkað eftir festu í ópressað
mjúkt túfú og pressað miðlungs þétt,
þétt og hart tófú.
Ópressað mjúkt tófú líkist einna
helst sýrðum rjóma eða hafragraut og
er gert úr sojabaunavökva og sjó eða
vatni sem saltað er með sjávarsalti og
borðað upphitað.
Mjúkt pressað tófú, eða silkitófú eins og það er stundum
kallað, er léttpressað og með miklu
vökvainnihaldi og líkist linsoðinni
eggjahvítu. Þess er iðulega neytt
fersks og bakaðs sem ábætisréttur
með vorlauk, rækjum og soja- eða
chilisósu og borðað með skeið.
Áferðin á þéttu tófú og viðkoma
þess er ekki ólík brauðosti eða hráu
kjöti og auðvelt er að borða það
með prjónum en þéttleikinn ræðst af
vatnsinnihaldi.
Hart tófú, sem í Kína kallast þurrt
tófú eða grænmetiskjúklingur, er búið
að pressa þannig að í því er lítill sem
enginn vökvi. Áferð þess og viðkoma
er nánast eins og parmesanostur og
brotnar á svipaðan hátt. Það að þurrka
tófú á þennan hátt jók geymsluþol
þess til muna.

Rómantísk uppsetning á tófugerð og -sölu með gamla
laginu.

notað sem mót fyrir tófúrétti sem
eiga að líkjast kjöti.
Uppistaðan í sojakvoðu eru trefjar
sem eftir standa við framleiðslu
á sojavökva sem notaður er til að
búa til tófú. Kvoðan er mikið notuð
sem íblöndunarefni í búfjárfóður
en einnig til manneldis eins og
grænmetisborgara. Í Japan er kvoðan
meðal annars notuð til ísgerðar.
Fæða fyrir forfeðurna
og lækningamáttur
Í austanverðu Kína er enn til siðs að
heimsækja grafir látinna ættingja og
færa þeim mjúkt tófú. Ástæða þessa
er sögð sú að andar forfeðranna hafa
fyrir löngu misst kinnar og kjálka og
tófu mjúk fæða sem þeir geta borðað.
Í kínverskri lækningahefð er tófú
sagt kælandi, afeitrandi og úr áhrifum
yang-afla á líkamann.

Tófúskinn og sojakvoða
Hliðarafurðir eins og tófúskinn og
sojakvoða verða til við framleiðslu
á tófú. Skinnið er ekki ólíkt hertri
mjólkurskán, eftir að skinnið er
þurrkað kallast það bambustófú og
líkist einna helst þunnu og mjúku
plasti sem auðvelt er að móta í alls
konar form. Bambustófú er mikið

Snakk gert úr tófú.

Tófú á Íslandi
Lítið fer fyrir umræðu um tófú í
íslenskum fjölmiðjum fyrr en í
upphafi níunda áratugar síðustu aldar
sé vitnað til leitar á tímarit.is.
Samkvæmt leitinni var fjallað

um tófu níu sinnum í fjölmiðlum frá
1980 til 1989. Í dag er tófu vel þekkt
hér á landi sem grænmetisfæða en
færri gera sér líklega grein fyrir því
að soja og tófú er undirstöðuhráefnið
í fjölda innfluttra tilbúinna
skyndirétta.

$)*(<0$5

Pæklað og gerjað
Fyrir tíma kælitækninnar var tófú
geymt meðal annars með því að herða
það, pækla eða gerja.
Við pæklun í Kína var hert tófú
skorið í litla teninga og geymt
í saltvatni, hrísgrjónavíni eða
ediki ásamt chili, hrísgrjónum eða
sojabaunum.
Mjúkt tófú var aftur á móti látið
gerjast í söltum grænmetis- eða
fiskilög. Lyktin af slíkum legi er
sagður vera eins og af vel þroskuðum
osti eins og Gamle oles farfar og
stundum kallað illaþefjandi tófú og
aðeins fyrir lengra komna.
Fryst tófú er stundum kallað
þúsundlaga tófú vegna þess að
ískristallar sem myndast við
frystinguna láta það líta út eins og það
sé í lögum. Frosið tófú tekur einnig
á sig gulan lit.

Tófúpartí Huizong keisara af Song sem var uppi 1082
til 1135.

e
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UTAN ÚR HEIMI

Washingtonríki:

Bogkrabbar taka yfir
Eftir að hafa verið ﬂutt um 1.000 km leið gátu þjófarnir ekki ræst þýﬁð,
kornþreskivélar frá John Deere, vegna þess að þeim hafði verið fjarlæst.
Mynd / Darla Hueske

Af vettvangi stríðsátaka:

Fjarlæsingarbúnaður aftrar
rússneskum þjófum
Undanfarnar vikur hafa borist
fregnir af því að rússneskir
hermenn fari ránshendi um
hernumin svæði í Úkraínu.
Hafi þeir m.a. stolið landbúnaðartækjum, korni og jafnvel byggingarefni. En stórtækur þjófnaður á
verðmætum landbúnaðartækjum
endaði vandræðalega á dögunum.
Fréttastöðin CNN birti frétt
þess efnis að John Deere búnaður
hafi verið fjarlægður frá umboðinu
Agrotek í Melitopol, sem hefur
verið hernumið af Rússum síðan í
mars. Þýfið er metið á um 5 milljónir
bandaríkjadala, þar á meðal voru
tvær kornþreskivélar sem kosta um
300.000 dollara hver en samtals var
um að ræða 27 búvélar.
Vélarnar voru fluttar með
herflutningabílum af svæðunum.
Á meðan hluti vélanna var fluttur
til nærliggjandi þorps fóru aðrar í
langt ferðalag til sjálfstjórnarríkisins

Téténíu um 1.130 kílómetra leið.
Hátæknibúnaður landbúnaðarvéla er
orðinn slíkur að hægt var að fylgjast
með ferð vélanna með innbyggðum
staðsetningarkerfum alla leið til
þorpsins Zakhan Yurt.
Kornþreskivélarnar sem ferjaðar
voru til Téténíu bjuggu einnig
yfir fjarstýribúnaði. Haft er eftir
viðmælanda að þegar hermennirnir
ætluðu að nota vélarnar á leiðarenda
gátu þeir ekki einu sinni ræst þær, því
þær höfðu verið fjarlæstar.
Vélarnar sitja því sem fastast
og ónotaður en líklegt þykir að
ræningjarnir geti komið búnaðinum
í verð sem varahlutir.
Samkvæmt fregn CNN mun
þjófnaðurinn líka hafa náð til stórra
kornbirgða sem geymd voru í sílóum
á svæði sem framleiðir mörg hundruð
þúsund tonn af korni á ári sem
hafa verið flutt til Krímskaga með
herflutningum.
/ghp

Lely Center Ísland

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

Ríkisstjóri Bellinghamborgar í
Washingtonríki Bandaríkjanna,
Jay Inslee, hefur gefið út neyðartilskipun vegna ágengrar tegundar
krabba, carcinus maenas, eða
bogkrabba.
Hefur bogkrabbinn fjölgað
sér allverulega á svæðum á borð
við Makah Bay, Grays Harbor og
Willapa Bay auk þess að hafa tekið
yfir saltvatnstjörn á landsvæði
Lummi ættbálks indíána sem ræður
yfir nyrðri hluta ríkisins. Þegar í
nóvember síðastliðnum lýsti ráð
ættbálksins yfir neyðarástandi vegna
málsins og hafa verkefnahópar
í kjölfar yfirlýsingarinnar þegar
handsamað um 70.000 bogkrabba
og fjarlægt þá úr tjörninni – en þeir
hafa síaukist síðan árið 2019. Þetta
kemur fram á vefsíðu Seattle Times
en neyðartilskipun ríkisstjórans var
gefin út í viðleitni til að uppræta
ágengar ráðandi tegundir sem gætu
með því að taka sér fastan bólstað,
skaðað tegundir í útrýmingarhættu,
í kjölfarið undið upp á sig og
haft skaðvænleg áhrif á auðlindir
Washingtonríkis.

Bogkrabbinn grænleiti, tákn íslenskra ﬁmmtíu króna peninga. Mynd / Kelly Martin.

←

←

Kortleggja þarf
yfirráðasvæði krabbans
Neyðartilskipunin beinir tilmælum
til umhverfisráðuneytis ríkisins að
nýta það fjármagn sem er til staðar og
setja í forgang neyðarráðstafanir er
eiga að taka til málsins. Einnig hefur
tilmælum verið beint á fleiri stöðvar
ráðuneyta láðs og landverndar, sem
hafa nú sett málið í athugun. Ætlunin
er að kortleggja betur núverandi
yfirráðasvæði krabbans og hvaða
leiðum er hægt að beita til að draga
úr framgangi hans.
„Ágeng framandi tegund“
Bogkrabbinn, stundum kallaður
strandkrabbi, hefur mikla
aðlögunarhæfni, er talinn það sem
kallast ágeng framandi tegund*
og veldur usla og eyðileggingu á
vistkerfum sjávar og árósa nálægt
ströndinni. Krabbategundin, sem
kallast á ensku „European green
crab“, er grænleit, smávaxin
krabbategund sem er algeng við
Íslandsstrendur en hann finnst
yfirleitt á grunnsævi og þolir vel
bæði hita- og seltusveiflur. Prýðir

←
Á kortinu má sjá Washingtonríki, borgina Bellingham, svæði Lummi
ættbálksins, Grays Harbor og Willapa og Makah Bay ﬂóana.

annars einmitt fimmtíu króna pening
okkar Íslendinga.
Samkvæmt vefsíðu, er safnar
saman upplýsingum varðandi
ágengar framandi tegundir
á heimsvísu, kemur fram að
bogkrabbinn er á lista yfir 100
hættulegustu aðkomudýr sem geta
náð fótfestu í öðrum löndum en
útbreiðsla hans er á ýmsa vegu,
til dæmis með kjölvatni skipa,
pakkningum og hráefni til fiskeldis.
Bogkrabbinn hefur ekki komist á
svartan lista hérlendis, en þar trónar
frændi hans grjótkrabbinn, sem í
dag þekur um 70% af strandlengju
Íslands, og hefur að nokkru leyti
hrakið bog- og trjónukrabba frá
beitilöndum. Bog- og trjónukrabbi,

auk grjótkrabbans hafa þó allir
komist í fréttir, m.a. vegna þess hve
stórir stofnar þeirra eru, en nú virðist
sem trjónukrabbinn finnist í mun
minna mæli sunnarlega við Ísland
og virðist vera frekar á undanhaldi
eða að færa sig norðar. Þó var
sú tegund víða þekkt hérlendis í
gríðarlegu magni áður. Bogkrabbinn
hins vegar er enn mjög algengur við
suðurströnd Íslands en hefur einnig
nýlega fundist í kaldari sjó við
norðurströndina.
/SP
*Ágengar (framandi) tegundir
eru þær sem valda neikvæðum
áhrifum á aðrar tegundir svo
og náttúru, ógn við líffræðilega
fjölbreytni. Oftast innfluttar á einn
eða annan hátt. (framandi).

Sjanghæ, Kína:

Geymsluhólf sérhönnuð fyrir örmagna karlmenn

á bbl.is og líka á Facebook

Smáauglýsingar 56-30-300

Verslanamiðstöð nokkur, Global
Harbour, í Sjanghæ brá á það
ráð á dögunum að kynna til leiks
svokölluð „geymsluhólf fyrir
eiginmenn“.
Þarna telja aðstandendur
verslanamiðstöðvarinnar sig
vera að koma til móts við þá
karlmenn sem ekki hafa næga
þolinmæði til að fylgja konum
sínum eftir í verslunarleiðöngrum.
Geymsluhólfin gegnsæju eru útbúin
sjónvarpsskjáum, leðurnuddstólum

og leikjatölvum, þ.e.a.s. ætluð til að
hafa ofan af fyrir þeim seinheppnu
eiginmönnum og kærustum sem
neyðst hafa til að stíga fæti inn fyrir
dyr miðstöðvarinnar – nú eða þeim
sem eru algerlega komnir með nóg.
Áhugavert er að þarna er
sérstaklega tekið til þjáninga þeirra
karlmanna er elta eiginkonur sínar
og geymsluhólfin sérmerkt örmagna
eiginmönnnum.
Ekki fylgir sögunni hvort svipuð
hólf séu útbúin fyrir kvenpeninginn,

þá ef til vill með annarri skemmtan
eða notalegheitum, en víst er að
margur maðurinn hefur glaðst eins
og sjá má á meðfylgjandi mynd hér
að ofan.
Aðstandendur Global Harbour
eru ánægðir með framtakið og
segjast þess vissir að nú muni enn
fleiri karlmenn vera opnir fyrir
„sameiginlegum“ verslunarferðum
með frúm sínum, vitandi það að hægt
er að setja þá í geymsluhólf þegar þeir
eru orðnir uppgefnir. Spennandi. /SP
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Gas- og
súrefnismælar
tryggja öryggi þitt betur
Covid-19 er smitsjúkdómur af völdum SARS-CoV-2 veirunnar, sem enn sem
komið er herjar á stóran hluta heimsins.

Covid-19:

Yfirlit yfir stöðu
heimsfaraldursins

Nýjustu fréttir af faraldri Covid19, samkvæmt skýrslu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar
(WHO) herma að hann hafi,
á einn eða annan hátt, orðið
valdur að alls 14,9 milljónum
dauðsfalla á heimsvísu.
Tekið er til tímabilsins frá
1. janúar 2020 til ársloka 2021.
Alls eru þó, samkvæmt
útreikningum, um það bil 6,2
milljónir manna sem hafa látist af
beinum orsökum hans.
Rannsóknarteymi
WHO
sameinaði skráð dauðsföll og
tölfræðilega útreikninga dauðsfalla
á landsvísu yfir heimsbyggðina,
auk tölfræðilíkans sem áætlaði
möguleg dauðsföll önnur en þau
er vitað er af – þá tengd Covid-19.
Útreikningur umframdauðsfalla
Teymið áætlaði síðan fjölda
dauðsfalla sem búist hefði verið
við ef heimsfaraldurinn hefði ekki
átt sér stað og bar saman þessar
tvær tölur til að fá sem nákvæmasta
útkomu. Þess konar útreikningur er
talinn áreiðanlegastur en skoðuð
eru svokölluð umframdauðsföll.
Í raun, þegar fjöldi dauðsfalla
yfir visst tímabil er skoðaður og
borinn saman við fjölda dauðsfalla
sambærilegs tímabils undanfarinna
ára, kallast tölfræðilega marktæk
aukning þá umframdauðsföll.
Í skýrslunni er tekið fram að
þessi svimandi háa tala, 14,9
milljónir, nær yfir dauðsföll af
beinum hætti vegna Covid vírussins
– auk þeirra sem létust óbeint af
völdum hans, þá til að mynda fólk
sem hefði þurft á læknisþjónustu
að halda en komust ekki að vegna
álags á heilbrigðiskerfið.
Augljóst er, nú er áhrifa

heimsfaraldursins gætir, benda
allar tölur til þess að sterkari
heilbrigðiskerfa sé þörf víða.
Íslendingar fóru ekki varhluta
af faraldrinum sl. 2 ár og auk
plássleysis á sjúkrastofnunum
hefur
mönnun
íslenska
heilbrigðiskerfisins verið – og er
enn – mikil áskorun. Samkvæmt
upplýsingum á vefsíðu www.covid.
is telur heildarfjöldi andláta 119
manns, en innlagnir vegna Covid19 smita voru alls 1.370. Nú í maí
kemur fram að einungis liggi 8
manns inni, enginn á gjörgæslu.
Norðurlöndin flest á góðum stað

Áhugavert er að í tímariti Economist
kemur fram að lönd Norður-Evrópu
telja færri umframdauðsföll en
önnur Evrópulönd, þá sérstaklega
ef litið er yfir Norðurlöndin að
undanskilinni Svíþjóð. Alls hafa
þar látist 18.772 manns, 6.207 í
Danmörku, 3.939 í Finnlandi,
3.006 í Noregi, 28 í Færeyjum, 21
á Grænlandi og eins og áður sagði,
119 á Íslandi.
Allar líkur eru á því að
dregið hafi verulega úr ágangi
faraldursins og vonir bundnar við
að svo sé, en nú í apríllok færði
ríkislögreglustjóri, í samráði
við sóttvarnalækni, hættustig
almannavarna vegna Covid-19
niður á óvissustig, frá hættustigi,
en talið er að rúmlega helmingur
jarðarbúa hafi smitast enn sem
komið er. Brýnt sé að fara með gát
þótt staða Covid-19 sé álitin góð
hérlendis og þurfum við landsmenn
að vera á varðbergi gagnvart
nýjum afbrigðum veirunnar, þá
helst hversu lengi ónæmið sem
við höfum nú náð endist gegn
veirunni.
/SP

Lely Center Ísland

Grammer sæti

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

Skeifunni 3h ll Sími: 588 5080 ll dynjandi.is
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Nýsköpunarfyrirtækið Könglar í Fljótsdal:

Er að hefja framleiðslu og sölu á gosdrykkjum með íslenskum jurtum
– Nokkur veitingahús á upphéraði bjóða gestum sínum upp á drykkina í sumar
Margrét Þóra Þórsdóttir
mth@bondi.is
„Það er allt að fara á fullt fyrir
sumarið og við erum mjög spennt
að sjá hverjar viðtökur verða,“
segir Dagrún Drótt Valgarðsdóttir, en hún hefur stofnað
fyrirtækið Könglar, sem er
nýsköpunarfyrirtæki sem hefur
að markmiði að nýta íslenskar
jurtir og skógarafurðir með
sjálfbærum hætti við gerð drykkja
og lystaukandi afurða. Með henni
starfar að þessu verkefni Brynjar
Darri Sigurðsson Kjerúlf.
Dagrún býr á Víðivöllum fremri
í Fljótsdal og er félagið staðsett þar.
Til að byrja með verða nokkrar
tegundir gosdrykkja og límonaðis
í boði. Þeir verða til sölu á nokkrum
veitingahúsum á Austurlandi og ef
til vill einum á höfuðborgarsvæðinu.
Dagrún Drótt segir að
hugmyndin hafi kviknað þegar hún
bragðaði drykk sem gerður var eftir
uppskrift sem kom frá ömmu Emmu
Charlottu Ärmänen, en í þeim drykk
voru m.a. blöð af berjalyngi. Fóru
þær að velta fyrir sér hvort ekki væri
hægt að búa til svipaða drykki hér á
landi og hófu að að fikra sig áfram.
Þetta var sumarið 2020. Emma fór
síðar að sinna öðrum verkefnum.
Heitið Könglar er þannig til
komið að sögn Dagrúnar að hún fór
eitt sinn á yngri árum í bændaskóla
og fannst viðhorf nema á þeim tíma
til skógræktar heldur á neikvæðum
nótum. Einhverjum datt í hug að
kalla nema sem átti rætur sínar að
rekja í skógræktarhéraðið Fljótsdal
köngul. Það nafn var lengi notað um
upphéraðsmenn, þeir voru kallaðir
Könglar. Sjálf kveðst Dagrún stolt
af því að vera úr skógræktarhéraði,
það séu mikil lífsgæði að hafa skóg
í kringum sig.
Lærdómsrík ár að baki
„Við höfum síðustu tvö ár unnið að
því að auka þekkingu okkar á jurtum
og eðli þeirra, það er sem dæmi
mikilvægt að vita hvenær besti
tíminn er til að framleiða úr jurtunum
varðandi bæði bragð og gæði.

Furu- og berjagos. Gestir á ferð um
Austurland fá tækifæri til að bragða
það í sumar.

Dagrún og Darri sitja með afurðum sem þau hafa þróað eða eru í þróun og eru þakklát fyrir styrkina sem veittir voru
frá Samfélagssjóði Fljótsdals. Dagrún, sem er húsgagnasmiður, smíðaði borðið sem vörur þeirra eru á.

Hindberjagos gert með köngla
gosstarter í stað verkaðs gers.

Við höfum farið yfir og skoðað
flest allt varðandi geymsluþol
og eiginleika mismunandi
bragðtegunda,“ segir hún en þau
hafa m.a. skoðað hvað verið er að
gera í Finnlandi og Kanada á þessu
sviði. Þau lönd standa framarlega í
nýtingu villtra jurta til drykkjar og
matargerðar.

sölustig eftir allan undirbúninginn
og er spennt að sjá viðtökur. Áfram
verður haldið með að þróa fleiri
bragðtegundir og hafa þau einnig í
huga að bjóða upp á árstíðarbundna
drykki þegar fram líða stundir. Eins
eru þau Dagrún og Darri að skoða
möguleika á að bæta við áfengum
bjór í framleiðsluna og sækja þá um
leyfi fyrir slíkri framleiðslu. Þegar
hefur danskur bruggmeistari komið
í heimsókn og leiðbeint þeim með
nýtingu jurta í bjórgerð.
Heiti drykkjanna eru sótt í
austfirskar þjóðsögur, sem dæmi
má nefna Bera og Grímur sem eru
fræg nátttröll á Austurlandi, en
Dagrún segir að með því að sækja
í þann sagnabrunn fái drykkirnir
menningarlegt gildi og fræði þann
sem nýtur í leiðinni.

„Við höfum lært heilmikið og
gert margs konar prufur, en erum
nú komin með nokkra drykki í
framleiðslu sem verða í sölu á
veitingahúsum hér um slóðir á
komandi sumri,“ segir Dagrún.
Hún er lærður húsgagnasmiður
og starfaði við þá iðn m.a. hjá
Brúnás á Egilsstöðum, en lét af
störfum þar í fyrra. Einnig hefur
hún starfað við matreiðslu og
hefur mikinn áhuga á nýtingu
jurta í matarhandverki. Hún á ekki
langt að sækja áhuga á að nýta þær
jurtir sem lifa í íslenskri náttúru,
amma hennar notað þær mikið til
matargerðar í eina tíð, gerði m.a.
hvannarsúpu og fíflasíróp svo dæmi
séu tekin.
Darri er með BA próf í sjálfbærri
ferðamálafræði frá Háskólanum
á Hólum, hann hefur starfað
sem kokkur og ýmis störf tengd
ferðaþjónustu og hefur einnig
brennandi áhuga á sjálfbærri þróun
og minni matarsóun.
Vinna með afurðir
úr nánasta umhverfi

Nokkar afurðir sem unnið var með í þróunarstarﬁ undanfarin tvö ár, könglar,
fíﬁll og ﬂeira.

Könglar leigja aðstöðu hjá fyrirtækinu Holt og heiðar á Hallormsstað
og þar mun framleiðsla fara fram.
Þegar hafa verið þróaðir 4 til 6
drykkir og segir Dagrún að nú sé
svo komið í sögu fyrirtækisins að
allt sé tilbúið til að færa uppskriftir
yfir á framleiðslustig.
„Við vinnum með afurðir úr
okkar nánasta umhverfi, sumar
eru lítið sem ekki neitt nýttar og
það er auðvitað leitt að horfa upp á

Mörgum þykir þetta spennandi

Skessujurtarlímonaði.

allar þessar jurtir í kringum okkur
sem hægt er að gera svo margt með
en eru vannýttar. Verkefnið okkar
opnar vonandi augu almennings
fyrir þessari vannýttu auðlind sem
er bara rétt við fætur okkar,“ segir
Dagrún.
Skoða framleiðslu á áfengum
bjór úr villtum jurtum
Hún segist hlakka til að koma
verkefninu á framleiðslu- og

Félagið hefur fengið styrki og segir
Dagrún það hafa skipt sköpum
varðandi framgang verkefnisins.
Verkefnið hefur fengið styrk úr
Matvælasjóði, 3 milljónir króna
í þróunarstyrk, og einnig hefur
Samfélagssjóður Fljótsdals
styrkt verkefnið, bæði veitt því
framleiðslustyrk og einnig til að
hefja markaðsátak.
Fyrirtækið Könglar mun
taka þátt í nýsköpunarvikunni
FoodMood og munu þau Dagrún og
Darri kynna drykkina í Iðnó 20. maí
næstkomandi. Þar geta áhugasamir
fengið að smakka og fræðast um
þessa nýjung sem í boði verður á
matvörumarkaði.
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Allar almennar bílaviðgerðir

Hjólastillingar | Smurverkstæði/þjónusta

VÉLASTILLINGAR

VARAHLUTIR

SMURÞJÓNUSTA

PÚSTÞJÓNUSTA

HJÓLASTILLINGAR

VIÐGERÐIR

Höfum sérhæft okkur
í Toyota viðgerðum síðan 1995
Fljót, örugg og persónuleg þjónusta

Bjarki Sigurðsson leiðbeinandi sýnir réttu handtökin við að kljúfa við.
Myndir / Ásdís Helga Bjarnadóttir

Vel heppnað tálgunarnámskeið haldið í Fljótsdal:

Íslensk framleiðsla
á Bílskúrs- og Iðnaðarhurðum

Æfingin skapar meistarann

Fyrsta námskeiðið á vegum
Droplaugar hið Fljótsdælzka
handverksfjelags var haldið á
dögunum, tálgunarnámskeið
úr ferskum við, sem haldið var í
Végarði fyrr í þessum mánuði í
umsjón Bjarka Sigurðssonar.
Félagið var endurvakið nú á þessu
ári, en áður fyrr var mikil virkni
innan félagsins og stóð það fyrir
margvíslegri starfsemi. Það hefur
legið niðri undanfarin ár en nú hefur
ný stjórn tekið til starfa.
Halla Auðunardóttir, formaður
Droplaugar, segir tilgang félagsins að
standa fyrir fræðslu og námskeiðum
sem tengjast hvers konar handverki.
Jafnframt að hvetja til þátttöku
almennings í að viðhalda þekkingu
og vinnubrögðum í gömlu handverki.
Æfðu handtökin
Á fyrsta námskeiðinu þar sem tálgað
var úr ferskum við var að sögn Höllu
m.a. farið yfir það hvernig best er að
velja efni og hvernig á að kljúfa það.
Einnig var farið yfir brýnslu hnífa og
kennd örugg hnífabrögð.
„Það var unnið að nokkrum
verkefnum til að æfa handtökin og
þá reyndi á hvern og einn nemanda

564-0013 | 865-1237

hversu laginn hann var með hnífinn,“
segir Halla.
Einnig var farið yfir þætti eins og
hvernig best er að geyma það sem
verið er að vinna með og hvernig
á að þurrka hlutina. Þá kom fram á
námskeiði Bjarka að mikilvægt er
að bera á þá hluti sem unnið er með
á lokastigum vinnunnar. Bent var á
að hægur vandi væri að útbúa ýmsa
nytjahluti, svo sem sköft á spaða,
hnífa og fleira þess háttar.
Fleiri námskeið á döfinni

„Ljóst er að hér skapar æfingin
meistarann og vonandi eiga nemendur
eftir að halda áfram að skapa eitthvað
fallegt úr efnivið nærumhverfisins,“
segir Halla.
Bjarki hefur nýlokið námskeiðsröð hjá LbhÍ og náð sér í réttindin
tálguleiðbeinandi, Lesið í skóginn
og Tálgað í tré.
„Við vonum innilega að Bjarki
verði tilbúinn að halda fleiri námskeið
því möguleikarnir í umhverfinu hér
í Fljótsdalshéraði eru margir,“ segir
Halla.
Félagið mun síðar halda fleiri
námskeið, m.a. þar sem torf og grjót
koma við sögu og tóvinna. /MÞÞ

REIÐMAÐURINN
Reiðmaðurinn er nám á framhaldsskólastigi
á vegum Endurmenntunar Landbúnaðarháskóla
Íslands ætlað fróðleiksfúsum reiðmönnum
og áhugafólki um reiðmennsku sem vill
auka þekkingu sína og færni í reiðmennsku,
hrossarækt og almennu hestahaldi.
Nemendur fá tækifæri til að þróast í eigin reiðmennsku
óháð fyrri reynslu og um leið að takast á við nýjar áskoranir
og aukna ábyrgð.
Námið er í senn blanda af fræðilegri nálgun og verklegum
æfingum þar sem fjölbreytt, hagnýtt og einstaklingsmiðað
nám er í forgrunni. Nemendur vinna markvisst að settum markmiðum þar sem vel menntaðir og þjálfaðir reiðkennarar leiðbeina
út frá einstaklingsviðmiðumí þéttu aðhaldi sem hópastarf gefur.
Nánari upplýsingar

Þátttakendur æfa sig í að tálga út og þar reyndi á hvern og einn hversu
laginn hann var með hníﬁnn.

Lely Center Ísland

SÍUR Í
DRÁTTARVÉLAR

Randi Holaker
Verkefnisstjóri
randi@lbhi.is | 843 5339
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NÁM Í REIÐMANNINUM 2022 – 2023
REIÐMAÐURINN I
• Sprettur í Kópavogi
• Sörli í Hafnarfirði
• Dreyri á Akranesi
• Freyfaxi á Egilsstöðum
• Svaðastaðahöllin á Sauðárkróki
REIÐMAÐURINN II
• Sprettur í Kópavogi
• Sleipnir á Selfossi
• Hörður í Mosfellsbæ
• Léttir á Akureyri
REIÐMAÐURINN III
• Mið-Fossar í Borgarfirði
• Reiðhöllin á Flúðum
• Reiðhöllin Vesturkoti
• Sörli í Hafnarfirði
FRUMTAMNINGAR
• Mið-Fossar í Borgarfirði
Kennarar: Ólafur Andri Guðmundsson
og Haukur Bjarnason

endurmenntun.lbhi.is | 433 5000 | endurmenntun@lbhi.is
Reykjavík: Krókháls 5f – Sími 414 0000 – www.LCI.is
Akureyri: Óðinsnes 2 – Sími 464 8600
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Dvergkindur og kryddjurtir
töfralausnir í ræktuninni

Höskuldur Ari Hauksson hefur
verið vínbóndi í Hünenberg See í
kantónunni Zug í miðhluta Sviss
um nokkurra ára skeið ásamt
konu sinni, Söru Hauksson, og var
á Íslandi á dögunum til að kynna
nýjustu vöruna sína, freyðivínið
Perlur.
Sífellt bætast við nýjar tegundir
í vörusafn þeirra hjóna og er stöðug
þróunarvinna í gangi á vínekrunum
til að gera framleiðsluna skilvirkari.
„Við erum farin að beita
dvergkindum af kyninu Ouessant allt
árið á ekrunum okkar. Til þess að þetta
gangi upp höfum við verið að breyta
því hvernig vínviðurinn vex, við látum
berin vera uppi og greinarnar svo vaxa
niður á móti. Eins höfum við verið að
planta nokkur þúsund kryddjurtum
á milli vínviðarplantnanna. Í haust
stendur svo til að breyta fjórum
skikum yfir í „agro-forestry“ með því
að planta ýmsum trjám og runnum á
ekrunum,“ útskýrir Höskuldur, sem
starfaði í fjármálageiranum erlendis
í um 20 ár áður en hann fór að þróa
sig áfram með víngerð í Sviss með
konunni sinni.
Lykillinn er fjölbreytileiki
í jarðveginum
Í upphafi keypti Höskuldur um eitt
tonn af Pinot Noir þrúgum á ári.
Áhugamálið stækkaði og árið 2015
tók hann við fyrstu ekrunni sinni í
Gordemo í Ticino í ítölskumælandi
hluta Sviss. Tveimur árum síðar fór
hann út í vínrækt að fullu starfi og
tók við býli í Remigen í Aargau í
Norðurhluta Sviss, svo við öðru býli
skammt frá í Döttingen síðastliðið
vor. Í áranna rás hefur ákveðin
þróunarvinna verið viðhöfð sem skilar
tilætluðum árangri.

Höskuldur Ari Hauksson, íslenski vínbóndinn í Sviss, var staddur hérlendis á dögunum til að kynna nýtt freyðivín
í framleiðslu hjá sér, Perlur.

„Við erum að breyta því hvernig
vínviðurinn vex, þannig að berin séu
efst og laufið vex síðan niður á við.
Með þessum hætti eru berin nógu hátt
uppi til að dvergkindurnar nái ekki
til þeirra. Það hefur þann kost í för
með sér að við getum leyft kindunum
að vera inni á ekrunni allt sumarið,
þurfum ekki að slá grasið og þær gefa
okkur svo áburð og hjálpa til við að
fá meiri fjölbreytileika í flóruna af
örverum í jarðveginum. Við notum
„holistic grazing“ sem þýðir að við
beitum kindunum í þéttum hópi á
lítið svæði í einu og færum þær mjög
ört. Þetta er kerfi sem Allan Savory

Eins og sjá má fer vöruúrval Höskuldar og konu hans,
Söru, vaxandi frá ári til árs og selja þau nú vínin sín í
nokkrum Evrópulöndum ásamt á Íslandi.

gerði vinsælt en það hjálpar til að
bæta jarðveginn – eykur á myndun
hummus og fjölbreytileika og fjölda
örveranna sem eru svo mikilvægar
fyrir heilbrigðan jarðveg,“ segir
Höskuldur og bætir við:
„Lífkerfið virkar þannig að
vínviðurinn ljóstillífar og myndar
einfaldar sykrur. Hann gefur síðan
stóran hluta af þessum sykri í gegnum
ræturnar inn í jarðveginn til þess að
ala upp bakteríur og ýmsa sveppi.
Þessar örverur nota síðan ensím til
þess að leysa upp ýmis snefilefni úr
jarðveginum og borga vínviðnum
fyrir sykurinn með því að færa honum

þessi snefilefni. Örverurnar gegna því
lykilhlutverki í bragðmyndun vínsins
og það er mikilvægt að hlúa að þeim.“
Kryddjurtir til ýmissa
hluta nytsamlegar
Það er að ýmsu að huga í framleiðslunni og þó að mesta yfirlegan og
umhyggjan fyrir ræktunarsvæðunum

sé á vorin, sumrin og fram á haustið er
þetta vinna allt árið að sögn Höskuldar.
Til viðbótar við dvergkindurnar hafa
þau hjónin ræktað margar tegundir
kryddjurta á ekrunum sem hafa
margvísleg áhrif.
„Kryddjurtirnar hjálpa okkur að
fæla frá skordýr sem sækja í berin
á haustin þegar þau eru orðin sæt.
Jafnframt halda þær kindunum
heilbrigðari en kindurnar borða af
þeim í örlitlu magni til þess að losna
við ýmsa sníkla. Við notum þær líka
til að búa til jurtate sem við sprautum
á vínviðinn til að styrkja hann gegn
sýkingum. Að sjálfsögðu bragðast
lambakjötið betur þegar þau eru búin að
vera að borða kryddjurtir allt sumarið.
Einnig notum við kryddjurtirnar til
að búa til tvær útgáfur af drykknum
Vermouth svo þetta hefur góð áhrif í
okkar framleiðslu,“ segir Höskuldur,
sem selur vín sín í nokkrum löndum
Evrópu og í ÁTVR hér heima. Það
færist einnig í aukana að Íslendingar
panti beint af Höskuldi og er opið
fyrir pantanir hjá honum til 15. maí
næstkomandi fyrir sumarsendingu.
/ehg

„Við erum farin að beita dvergkindum af kyninu Ouessant allt árið á ekrunum okkar til að halda grasi og illgresi í skefjum og hefur
geﬁð góða raun,“ segir Höskuldur.

AF VETTVANGI BÆNDASAMTAKANNA

Hækkun á framleiðslukostnaði matvæla án fordæma

Matvæla- og landbúnaðarstofnun
Sameinuðu þjóðanna (FAO) hefur
frá árinu 1990 gefið út vísitölu
matvælaverðs sem kallast FAO
Food Price Index (FFPI).
Vísitalan er mælikvarði á
verðþróun matvæla í heiminum.
Árið 2021 hækkaði vísitalan um
28,1%. Hækkun sem skýrist af
áhrifum Covid-19, öfgum í veðurfari
með tilheyrandi uppskerubrestum
og hækkun áburðarverðs. Stríðið
í Úkraínu hefur leitt til enn meiri
hækkana á matvælaverði. Vísitalan
hefur hækkað um 19% það sem
af er þessu ári. Frá því að Rússar
réðust inn í Úkraínu hefur vísitalan
hækkað um 13%. Þessar hækkanir á
matvælaverði eiga sér ekki fordæmi.
Hækkun matvælaverðs síðustu
vikur og mánuði er drifin áfram af

Trausti Hjálmarsson.

hækkun aðfanga en ekki síður af
þeirri ástæðu að jafnvægi framboðs
og eftirspurnar hefur raskast.
Hækkun allra aðfanga mun ferðast
upp virðiskeðjuna og á endanum

leiða af sér hækkun á matvælaverði.
Hækkun matvælaverðs hefur áhrif á
þróun verðbólgu og því þarf að leita
allra tiltækra leiða til þess að stemma
stigu við verðhækkunum.
Bændur finna sannarlega fyrir
þeim kostnaðarhækkunum sem hafa
orðið á aðföngum síðustu misserin.
Þar vegur þyngst að áburður hefur
hækkað um 90-95% milli ára. Flest
aðföng í rekstri sauðfjárbúa eru að
hækka um 20-40% milli ára. Sem
dæmi hækkar rúlluplast um 30-35%
milli ára, vélaolía hefur hækkað um
40-45% og kjarnfóður um 30-35%.
Þessir liðir vega þungt í bókhaldi
sauðfjárbænda og þörf á verulegri
hækkun afurðaverðs bara til að mæta
þessum kostnaðarhækkunum.
Sauðfjárbændum er vandi á
höndum. Framleiðslukostnaður

fer hækkandi og það ríkir algjör
óvissa um afkomu á þessu ári þar
til afurðaverð er komið fram. Á
undanförnum árum hafa bændur lagt
mikið af mörkum við að hagræða og
bæta rekstur sinna búa. Afurðaverð
og opinber stuðningur þarf að taka
mið af þeim kostnaði sem hlýst
af þessari framleiðslu og þar með
tryggja bændum sanngjarna afkomu
af sínum rekstri.
Nú þegar hefur ein afurðastöð
gefið út að hækkun á komandi haust
verði að lágmarki 10%. Sú hækkun
er því miður langt frá því að koma til
móts við væntingar bænda. Í þessu
samhengi þarf að halda því til haga
að árið 2017 varð hrun í afurðaverði
sem ekki hefur nema að litlu leyti
náðst að vinna til baka. Á dögunum
birtist í Bændablaðinu grein eftir

þau Eyjólf Ingva Bjarnason og
Maríu Svanþrúði Jónsdóttur,
starfsmenn RML. Í greininni er
m.a fjallað um afkomu sauðfjárbúa
og lagt mat á hverjar afurðatekjur
ársins þurfi að vera miðað við
hækkanir á framleiðslukostnaði.
Í greininni segir: „Í spá fyrir árið
2022 þurfa afurðatekjur að vera
900 kr/kg til að búin standi á sléttu
fyrir afskriftir og fjármagnsliði“.
Reiknað afurðaverð haustið 2021
með eftirágreiddum verðbótum var
552 kr/kg. Að óbreyttu er algjör
forsendubrestur í rekstri sauðfjárbúa
vegna fordæmalausrar hækkunar á
aðföngum.
Trausti Hjálmarsson,
formaður deildar
sauðfjárbænda BÍ.
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Eldvarnir eru liður í
góðum búrekstri
Nær þriðjungur bænda, eða
rúmlega 30%, telja að ekki sé
nægur og greiður aðgangur að
slökkvivatni í nálægð við útihús,
samkvæmt könnun sem Gallup
gerði fyrir Eldvarnabandalagið.
Í niðurstöðum könnunarinnar
kemur einnig fram að stór hluti
bænda býr í talsverðri fjarlægð frá
næstu slökkvistöð og getur því liðið
talsverður tími frá því slökkviliði
berst útkall uns slökkvistarf
getur hafist.
Um það bil 20 mínútur geta liðið
frá því slökkvilið fær boð um útkall
uns slökkvistarf á vettvangi getur
hafist ef aka þarf 20 kílómetra leið á
vettvang og nærri 30 mínútur ef fara
þarf 30 kílómetra. Er hér miðað við
bestu akstursaðstæður. Því er afar
mikilvægt að bændur hafi búnað og
aðgang að slökkvivatni til að tryggja
fyrstu viðbrögð á vettvangi áður en
aðstoð berst.

Burðargeta 2.758 kg. Verð 890.þ + vsk.

HECHT 59399

Rafmagnsfjórhjólin komin aftur!

HECHT jarðvegsþjöppur
Frá 63 kg til 117 kg.

Helluhraun 4, Hafnarfirði
sími 565 2727 & 892 7502
www.rag.is

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

Í maí bjóðum við upp á heyrnarmælingar og ráðgjöf á:

Akureyri, Borgarnesi, Egilsstöðum, Húsavík,
Keﬂavík, Selfossi og Vestmannaeyjum

Brotalamir í eldvörnum
Talsverðar brotalamir eru á
eldvörnum í úti- og gripahúsum
bænda samkvæmt könnun Gallup.
Ljóst er að ástand viðvörunarbúnaðar,
brunahólfunar og slökkvibúnaðar er
slæmt hjá mörgum.
• Þannig nefna 62% bænda að
ástand viðvörunarbúnaðar sé
frekar slæmt eða mjög slæmt og
þar af nefna 42,6% að ástandið
sé mjög slæmt.
• Næstum því helmingur svarenda
segir ástand slökkvibúnaðar
frekar eða mjög slæmt.
• Þá kemur í ljós að aðeins 27,3%
hafa gert rýmingaráætlun fyrir
gripahús.
Brýnt er að bændur leggi sig fram
um að bæta úr þessu ástandi.
Áhyggjur af frauðplastinu
Slökkvilið hafa sérstakar áhyggjur
af slökkvistarfi í útihúsum þar sem
eldfim efni eins og frauðplast eru
notuð til einangrunar. Samkvæmt
könnun Gallup reynist það vera
tilfellið í um 40% tilvika.
Nái eldur að læsa sig í frauðplast
breiðist hann út með ógnarhraða og
eru dæmi um að slökkvistarf hafi í
slíkum tilvikum verið afar erfitt og
jafnvel vonlaust.
Reykur frá frauðplasti er
baneitraður og mjög hættulegur
mönnum og skepnum langt út fyrir
brunastað. Því þarf alltaf að nota
reykköfunartæki við slökkvistarf
jafnt innan- sem utanhúss.
Notkun frauðplasts til einangrunar í útihúsum er langalgengust á Austurlandi eða sem
nemur 52 af hundraði.
Eldvarnabúnaður á sérkjörum
fyrir bændur
Eldvarnamiðstöðin býður félagsmönnum í Bændasamtökum
Íslands nú að kaupa eldvarnabúnað
með 20% afslætti og frírri heimsendingu. Tilboðið er sett fram

Tímabókanir í síma 568 6880

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

Garðar H. Guðjónsson.

vegna samstarfs Bændasamtakanna
og Eldvarnabandalagsins um að
efla eldvarnir í landbúnaði og
á heimilum í dreifbýli. Tilboð
Eldvarnamiðstöðvarinnar gildir
til og með 31. maí næstkomandi.
Félagsmenn geta nálgast tilboðssíðu
á oger.is samkvæmt upplýsingum
á Bændatorgi. Þar er að finna
nánari upplýsingar um eldvarnir
á heimilum og í landbúnaði og
leiðbeiningar um hvaða eldvarnabúnaður hentar best eftir gerð og
stærð húsnæðis og véla.
Tilboðið nær til margvíslegs
búnaðar sem hentar félagsmönnum
jafnt á heimilum og í úti- og
gripahúsum.
Um er að ræða samtengda
og staka reyk- og hitaskynjara,
mismunandi gerðir slökkvitækja,
eldvarnateppi, sinuklöppur og fleira.
Bændasamtökin og Eldvarnabandalagið hvetja félagsmenn í
Bændasamtökunum til að notfæra
sér tilboð Eldvarnamiðstöðvarinnar
og nota þetta tækifæri til að búa
heimili og útihús fullnægjandi
eldvarnabúnaði.

LÝÐSKÓLINN Á FLATEYRI

sæktu um

Vigdís Hӓsler,
framkvæmdastjóri
Bændasamtakanna
Garðar H. Guðjónsson,
framkvæmdastjóri
Eldvarnabandalagsins

núna
Opið fyrir umsóknir fyrir skólaárið 2022–2023.
Nánari upplýsingar er að finna á www.lydflat.is

!
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Hvað verður um nautakjötsframleiðsluna?
Tollkvótar og innflutningur á nautakjöti
1200

Úthlutanir ESB tollkvóta í nautakjöti
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Mynd / TB

að helmingi lægra kolefnsspor
en erlent nautakjöt og engin
umframframleiðsla er í greininni,
allt selst meira og minna ferskt.
Með öðrum orðum: Bændur
hafa verið að skila mun betri vöru
fyrir mun minni framlegð og slíkur
rekstur er vart sjálfbær til lengdar.
Afkoma nautgripabænda verður
að skoðast í þessu samhengi og
augljóst er að afkoman verður að
batna töluvert. Þá er einnig vert
að nefna að gripagreiðslur til
nautgripabænda eru afar lágar eða
um fjórðungur af gripagreiðslum til
sauðfjárbænda.
Því er alveg ljóst að orsaka
verðbólgunnar sem nú geisar
þarf að leita annars staðar en
í gripahúsum bænda. Aukinn
tollkvóti til innflutnings hefur
engan veginn skilað sér til neytenda,
heldur fyrst og fremst rýrt afkomu
bænda. Þessari þróun verður að
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hefur verið stóraukinn, meðalverð
tollkvóta hefur hríðlækkað og
afurðaverð til íslenskra bænda hefur
lækkað töluvert, hefur nautakjöt
samt sem áður hækkað um 15% skv.
undirvísitölu Hagstofunnar.
Vissulega hefur afurðaverð til
bænda verið á uppleið undanfarna
mánuði, og þó að slíkt sé sannanlega
jákvætt er nær að tala um
leiðréttingar fremur en hækkanir.
Á sama tíma hafa bændur verið
að mæta kröfum markaðarins um
betri aðbúnað, betri fóðrun og
heilnæmari framleiðslu. Þróunin á
holdafyllingu nautgripa framleiddra
á Íslandi er komin fram úr þeim
markmiðum sem bændur settu
sér fyrir árið 2028 og mikill
metnaður hefur verið lagður í að
bæta erfðamengi stofnsins. Þar
að auki ber íslenskt nautakjöt allt

Á sama tíma hefur tollkvóti
til innflutnings nautgripakjöts
stóraukist. Frá því að tollasamningur
Íslands við Evrópusambandið tók
gildi í janúar 2018 hefur tollkvótinn
farið úr um 200 tonnum á ári í
rúm 800 tonn eða fjórfaldast. Um
svipað leyti var tekin upp önnur
aðferð við útboð á kvóta, sem
saman með þessari miklu aukningu,
leiddi til hálfgerðs hruns á verði
tollkvóta í nautakjöti. Í ársbyrjun
2021 var uppboðsaðferðinni hins
vegar breytt til baka og við það
hækkaði kvótaverðið ögn. Sífellt
hærra hlutfall af innfluttu nautakjöti
rúmast því innan tollkvóta en á
árinu 2021 rúmaðist um 80% af öllu
innfluttu nautakjöti innan tollkvóta.
Á meðan tollkvóti til innflutnings
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laun bænda reiknuð
á hvert framleitt kíló
nautakjöts lækkaði
um fjórðung á tímabilinu 2017 og 2019.
Bændur hafa þannig
ekki notið þeirra
verðhækkana á matvöru sem nú knýr m.a.
verðbólgudrauginn
áfram heldur tekið
hækkandi aðfangaverð allt á innri rekstur. Herdís Magna Gunnarsdóttir.
En hvað veldur þessari þróun?
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Mikið er ritað og rætt um
hækkandi vöruverð og dýrari
matarinnkaup þessi misserin.
Þessi umræða er í sjálfu sér ekki
ný af nálinni en reglulega virðist
verðbólgudraugurinn láta á sér
kræla.
Verðbólga á Íslandi mælist nú
um 7,2% og hækkaði um 1,3%
á milli mánaða. Yfir 12 mánaða
tímabil hefur húsnæðisliðurinn
hækkað um 11,6% á meðan
matur og drykkjarvörur hafa
hækkað um 5,2%. Hækkun á
mat- og drykkjarvörum skýrist
að hluta til af hækkun innfluttra
matvæla en jafnframt á hækkun
framleiðslukostnaðar á innlendum
matvælum. Gríðarlegar hækkanir
á aðföngum til landbúnaðarins eru
farnar að koma fram í verðlagi, og
ljóst að fleiri þættir munu ýta undir
áframhaldandi þróun í þá átt. Allar
kjötvörur hafa hækkað um 6,9% sl.
ár. Það er hins vegar ekki svo að
hækkun á kjötvörum til neytenda
komi fram í hækkun á afurðaverði
til bænda. Sú er a.m.k. ekki raunin
með nautakjötið um þessar mundir.
Þar er á ferðinni hættuleg þróun sem
vert er að vekja athygli á.
Árið 2020 hóf Landssamband
kúabænda að setja fram þróun á
afurðaverði til nautgripabænda
í vísitölu sem kallast VATN. Frá
árinu 2018 hefur afurðaverð til
bænda lækkað um tæp 10% meðan
vísitala neysluverðs hefur hækkað
um rúm 18%. Ef afurðaverð til
bænda væri launavísitala væri talað
um að kaupmáttarrýrnun kúabænda
í mars væri um 27% frá janúar 2018.
Á almennum markaði þýddi slíkt
miklar erjur á vinnumarkaði og
verkföll myndu lama atvinnulífið.
Ekkert slíkt er í kortunum nú, enda
ekki um beina launavísitölu að
ræða. Af þessum samanburði er þó
ljóst að kjör nautgripabænda hafa
farið verulega versnandi frá árinu
2018. Við sjáum sömu þróun ef
rýnt er í skýrslu RML um afkomu
nautakjötsframleiðenda á árunum
2017-2019. Hlutfall rekstrarafgangs
minnkaði um helming á árunum
2018-2019, úr 18,3% í 9,0% og

Vísitala Neysluverðs

snúa við áður en í óefni stefnir með
framleiðsluvilja bænda.
Við sjáum það svart á hvítu í
rekstrarskýrslu RML að bændur
hafa jafnt og þétt verið að ganga
lengra á eigin launalið. Það þarf
því ekki að koma nokkrum á
óvart að sveigjanleikinn sem er
eftir hjá bændum til að taka á sig
stórfenglegar aðfangahækkanir er
lítill sem enginn. Við erum því farin
að sjá raungerast það sem við höfum
varað við, þ.e. að framleiðendur sjá
sér ekki fært að halda áfram með
sama hætti og eru farnir að draga
úr framleiðslu eða jafnvel hugsa sér
að hætta. Þar töpum við dýrmætri
þekkingu og atvinnutækifærum í
sveitum og það tjón verður vart
metið til fjár. Einkum núna þegar
reynir á fæðuöryggi þjóðarinnar.
Herdís Magna Gunnarsdóttir

Alþjóðabankinn spáir áframhaldandi hækkunum á hrávörumörkuðum
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Stríðið í Úkraínu hefur sett
hrávörumarkaði
heimsins
á hliðina, breytt jafnvægi í
viðskiptum, framleiðslu og neyslu
sem hefur leitt til verðhækkana sem
eiga sér engin fordæmi. Í nýlegri
skýrslu frá Alþjóðabankanum
er því spáð að þessi staða muni
jafnvel standa fram yfir 2024.
Hækkanir á orkuverði síðustu
mánaða minna um margt á stöðuna
sem varð í kjölfar olíukreppunnar
1973. Gert er ráð fyrir því að
orkuverð haldi áfram að hækka á
þessu ári, en að sú hækkun gangi
eitthvað til baka árin 2023 og 2024.
Að sama skapi má gera ráð fyrir
að landbúnaðarvörur haldi áfram
að hækka í verði á þessu ári. Því er
spáð að verð á hveiti muni jafnvel
hækka um allt að 40% á árinu. Þessi
þróun er háð því hvenær átökum í
Úkraínu lýkur og ekki síður hvernig
fóðurrækt á heimsvísu muni þróast.
Í nýlegri skýrslu frá Alþjóðabankanum (Commodity Markets
Outlook – April 2022) er dregin
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Mynd 1 sýnir verðþróun á maís, hveiti og soja frá janúar 2021–apríl 2022.
Á tímabilinu hefur maís hækkað um 64%, hveiti um 66% og soja um 36%
(Heimild: Alþjóðabankinn).

Mynd 2 sýnir verðþróun á áburði 2011–2022. Frá upphaﬁ árs 2021 hefur
heimsmarkaðsverð á áburði hækkað um 186% (Heimild: Alþjóðabankinn).

upp svört mynd af stöðunni
á hrávörumörkuðum og þeim
áhrifum sem hækkanir munu hafa
á matvælaverð. Fátækustu þjóðir
heimsins munu finna mest fyrir
þessari hækkun, enda eru þær
oft og tíðum háðar innflutningi á

fjölgar um 10 milljónir manna í hópi
þeirra sem lifa við mikla fátækt.
Hér á landi er verðhækkun á
landbúnaðarvörum ekki komin
fram nema að litlu leyti. Ef litið
er á vísitölu neysluverðs hafa
mjólkurvörur hækkað um 8,4%

matvælum. Alþjóðastofnanir hafa
síðustu mánuði varað við hættu á
aukinni hungursneyð í heiminum.
Alþjóðabankinn gaf út yfirlýsingu
fyrir nokkru síðan, þar sem kom
fram að fyrir hvert prósentustig sem
matvælaverð hækkar í heiminum
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Dreift í 32 þúsund eintökum á yfir 420
dreifingarstaði og lögbýli á Íslandi
Smáauglýsingar 56-30-300

20,0%

45,0%

Meðallestur prentmiðla
á landinu öllu
Samkvæmt prentmiðlamælingu Gallup
á fjórða ársfjórðungi 2021

30,1%
27,2%

Samkvæmt prentmiðlamælingu Gallup
á fjórða ársfjórðungi 2021

15,0%
10,0%

4,9%

5,0%

Stundin

27,0%
18,8%

20,0%

Viðskiptablaðið

41,9%

Meðallestur prentmiðla
á landsbyggðinni

25,0%

8,1%

10,0%

0,0%

35,0%

30,0%

18,8%

15,0%

5,0%

40,0%

síðustu 12 mánuðina og kjötvörur um
6,9%. Á sama tíma hefur verðbólga
verið 7,2%. Vissulega eru þetta
miklar hækkanir. Sérstaklega í ljósi
þess að enn sér ekki fyrir endann
á hækkun á fóðurvörum og áburði.
Unnsteinmn Snorri Snorrason

Morgunblaðið

Fréttablaðið

Bændablaðið

0,0%

4,9%

Viðskiptablaðið

8,1%

Stundin

Morgunblaðið

Fréttablaðið

Bændablaðið
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Sandblásturskútar
3 stærðir

Hjalti Pálsson heiðursborgari Sveitarfélagsins Skagafjarðar.

Sveitarfélagið Skagafjörður:

Hjalti Pálsson heiðursborgari

Sveitarstjórn Sveitarfélagsins
Skagafjarðar hefur útnefnt
Hjalta Pálsson heiðursborgara
sveitarfélagsins.
Hjalti Pálsson fæddist árið 1947 á
Sauðárkróki en ólst upp hjá foreldrum
sínum á Hofi í Hjaltadal. Hann var
bókavörður á Héraðsbókasafni
Skagfirðinga 1976-1990 en tók
þá við starfi héraðsskjalavarðar
Héraðsskjalasafns Skagfirðinga til
ársins 2000. Hjalti var ráðinn ritstjóri
Byggðasögu Skagafjarðar árið 1995.
Hjalti var sæmdur heiðursmerki
hinnar íslensku fálkaorðu árið 2010
fyrir framlag til héraðssögu, fræða
og menningar.
Viðamikið byggðasögurit
Byggðasaga Skagafjarðar er eitt
viðamesta og metnaðarfyllsta
verkefni í byggðasöguritun sem
farið hefur fram á Íslandi. Við ritun
byggðasögunnar heimsótti ritstjóri
hverja einustu jörð í Skagafirði og
aflaði viðamikilla og ómetanlegra
gagna og upplýsinga.
Hjalti hefur einnig um áratuga
skeið verið formaður Sögufélags
Skagfirðinga en á vegum þessa
elsta héraðssögufélags landsins hafa
komið út á annað hundrað rit um

sögu Skagafjarðar, m.a. Skagfirskar
æviskrár, Saga Sauðárkróks,
Skagfirðingabók og fleiri rit, auk
byggðasögunnar. Hjalti hefur þar
sem annars staðar lagt fram gríðarlegt
vinnuframlag við ritun, ritstjórn og
annað sem tilheyrir útgáfu ritanna og
starfsemi Sögufélags Skagfirðinga.
Þá hefur Hjalti fært Héraðsskjalasafni
Skagfirðinga að gjöf og til varðveislu
ýmis gögn og ljósmyndir úr sínum
fórum.
Þakkir fyrir framlag til
héraðssögunnar

Hjalti er annar í sögu sveitarfélagsins
til að hljóta nafnbót heiðursborgara
en Bjarni Haraldsson var útnefndur
heiðursborgari Sveitarfélagsins
Skagafjarðar fyrstur manna árið 2019.
Jón Þ. Björnsson, Eyþór Stefánsson
og Sveinn Guðmundsson höfðu
hlotið heiðursborgaranafnbótina í
tíð Sauðárkrókskaupstaðar áður.
„Með því að sæma Hjalta Pálssyni
heiðursborgaratitli vill Sveitarfélagið
Skagafjörður þakka Hjalta fyrir
hans framlag til héraðssögu,
fræða og menningar um áratuga
skeið og fyrir að gera Sskagfirskt
samfélag enn betra,“ segir á vefsíðu
sveitarfélagsins.
/MÞÞ

Ultrasonic Cleaner
Nokkrar stærðir
Sandblásturskútur
m/ryksugu 80L

Sandblásturskassar
með/án ryksugu
Nokkrar stærðir

Amerískir
Sandblásturskassar

SENDUM FRÍTT UM ALLT LAND MEÐ FLYTJANDA
Gildir ekki fyrir tilboðsvörur

ÞETTA SEM VIRKAR
og er einstaklega gott á
verkstæðið, í hesthúsið,
fjárhúsið og fjósið.
Umhverfisvænt sterkt
alkalískt hreinsiefni fyrir erfið
óhreinindi. Alhliða hreinsiefni
fyrir gólf, veggi, áhöld, vélar
og fl. Virkar sérstaklega vel á
fitu og sót.
Verð: 5L, 3.949 kr
20L, 12.815 kr










HREINSIEFNI - Íslensk
SANDBLÁSTURSSANDUR
SANDBLÁSTURSKASSAR
SANDBLÁSTURSKÚTAR
SANDBLÁSTURBYSSUR
KERAMIKSPÍSSAR
ÞVOTTAKÖR
ULTRASONIC CLEANER
O.m.fl.

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA
SÍÐAN 1985

ALLAR STÆRÐIR
AF CAT RAFSTÖÐVUM
Stöðvar í gám

Ársfundur 2022
Ársfundur Lífeyrissjóðs bænda

verður haldinn föstudaginn 3. júní 2022 kl. 14
að Stórhöfða 23, 4. hæð, Reykjavík.
Dagskrá:
▪ Venjuleg ársfundarstörf.
▪ Stjórnarkjör.
▪ Tillögur um breytingar á samþykktum.
▪ Önnur mál.
Allir sjóðfélagar eiga rétt til fundarsetu.

Stjórn Lífeyrissjóðs bænda

Lífeyrissjóður bænda - Stórhöfða 23 - 110 Reykjavík
Sími 563 1300 - lsb@lsb.is - www.lsb.is

Gerðu kröfur - hafðu samband við Karl
í síma 590 5125 og kynntu þér þína möguleika.
KLETTUR / SALA OG ÞJÓNUSTA / KLETTAGARÐAR 8-10
104 REYKJAVÍK / 590 5100 / klettur.is
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Matland er nýr vefmiðill og markaðstorg sem er helgaður íslenskum matvælum:

„Almenningur hefur mikinn áhuga á mat“
– segir Tjörvi Bjarnason útgefandi, sem hefur haslað sér völl á nýjum vettvangi

Tjörvi Bjarnason á nýjum vettvangi Matlands.

Tjörvi Bjarnason, sem kunnur
er af störfum sínum í útgáfu- og
kynningarmálum fyrir Bændasamtök Íslands, opnaði á dögunum
aðgang fólks að Matlandi, nýjum
vef sem helgaður er að mestu
leyti íslenskum matvælum; matvælaframleiðslu og matreiðslu.
Um vefmiðil er að ræða þar sem
fjallað er um mat í máli og myndum
– auk þess sem þar verður veflægt
markaðstorg fyrir búvörur og ýmis
önnur matvæli.
Að verkefninu standa, auk Tjörva
sem er útgefandi, þeir Hörður
Kristbjörnsson, grafískur hönnuður,
og Hilmar Steinn Grétarsson,
framkvæmdastjóri Grapevine.
„Við opnuðum vefsíðuna Matland
rétt fyrir sumardaginn fyrsta. Miðillinn
er búinn að vera í þróun um nokkurra

Mynd / smh

mánaða skeið en grafísk hönnun og
forritun tók sinn tíma. Viðtökurnar
hafa verið fínar og núna erum við í því
að safna fólki á póstlista og einnig að
byggja upp Facebook-síðuna okkar. Ég
hvet alla til að slást í lið með okkur og
fylgjast með Matlandi,“ segir Tjörvi.
Hann segir hvorki mera- né
kvótakónga standa á bak við Matland.
„Við þrír stofnuðum útgáfuna sem
heitir Matfélagið ehf. og leggjum
til eigið fjármagn til að koma okkur
af stað. Við erum með skrifstofu í
Hafnarstræti 15 í Reykjavík, sama
húsi og veitingastaðurinn Hornið og
Grapevine-útgáfan.“
Frjáls framlög notenda
„Rekstur fjölmiðla hefur breyst mikið
á síðustu árum og það þarf að leita

fjölbreyttra leiða til að láta hlutina
ganga upp,“ segir Tjörvi, spurður
um rekstrarmódel miðilsins. „Við
seljum auglýsingar og bjóðum líka
lesendum og fyrirtækjum að styrkja
miðilinn með mánaðarlegu framlagi.
Það er ekki ósvipað því sem nokkrir
innlendir fjölmiðlar hafa gert á
síðustu árum með ágætum árangri.
Við trúum því að ef efni er vel
unnið og áhugavert að þá vilji
lesendur borga fyrir það. Það er lág
upphæð sem hver og einn greiðir en
ef nógu margir standa við bakið á
okkur þá getum við eflt miðilinn og
látið hann dafna. Þar að auki rekum
við vefverslun með upprunamerktar
matvörur, bækur, hnífa og fleira sem
tengist mat og matvælaframleiðslu.“
Mikill almennur áhugi á mat
Að sögn Tjörva er ætlunin að sinna
allri matvælaframleiðslu á Íslandi.
„Já, við ætlum að fjalla um alla
matvælaframleiðslu, hvort sem
það er landbúnaður, sjávarútvegur,
matvælaiðnaður eða ferðaþjónustaog veitingageirinn.
Segjum fréttir og verðum með ýmiss
konar umfjallanir um fólkið sem
starfar í þessum atvinnugreinum.
Þetta er stór hópur, eða á bilinu 2025 þúsund manns.
Svo vitum við að almenningur
hefur mikinn áhuga á mat og mörgu
sem honum tengist þannig að við
veðjum á vænan hóp lesenda.
Miðillinn styður svo við Markaðinn
þar sem við ætlum að bjóða upp á
upprunatengdar matvörur og fleira.“

Hann segir að til að byrja með verði
einn blaðamaður í hálfu stöðugildi við
miðilinn, en um 15 lausapennar hafa lagt
honum lið með góðu efni. „Við bjóðum
líka lesendum að senda okkur greinar
sem tengjast matvælaframleiðslunni
með einhverjum hætti. Þá er vefhluti
tileinkaður umhverfismálum en þar
munu sérfræðingar fjalla um samspil
matvælaframleiðslu og umhverfis,
lausnir í loftslagsmálum og hvað
framleiðendur og ekki síst neytendur
geta lagt af mörkum. Nýfengið
styrkloforð úr Loftslagssjóði mun
gera okkur kleift að búa til gott efni í
umhverfishlutann.“
Samstarf við Pylsumeistarann
Matland fékk nýlega starfsleyfi frá
Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur til að
selja matvörur. „Við ákváðum að opna
vefverslunina hægt og rólega. Nú er
starfsleyfið klárt og við erum komin
með nokkra framleiðendur í samstarf,
svo sem Sláturhús Vesturlands
í Brákarey í Borgarnesi, Biobú,
fiskvinnsluna Djúpið, Kaffibrugghúsið,
heildverslunina Mundo sem selur
matarolíur og nokkra bændur.
Við viljum þó gjarnan komast í
samband við fleiri sem hafa áhuga
á að selja vörurnar sínar í gegnum
Matland, sérstaklega garðyrkjubændur.
Veitingastaðir hafa lýst yfir miklum
áhuga á samstarfi við okkur sem er
spennandi. Þeir vilja kaupa vörur
sem ekki fást víða og í takmörkuðu
magni. Þar erum við sannarlega til
í að miðla hráefnum frá bændum til
veitingamanna.“

Einn aðalsamstarfsaðili Matlands
er Sigurður Haraldsson, eigandi
Pylsumeistarans og nýkrýndur
Kjötmeistari Íslands. „Við ætlum
að dreifa vörunum í gegnum hans
vinnsluhúsnæði í Kópavogi og þaðan
eru þær keyrðar út til kaupenda. Við
bjóðum líka upp á að fólk geti sótt
vörurnar í verslun Pylsumeistarans á
Hrísateig í Reykjavík.“
Ísland getur auðveldlega framleitt
meiri og fjölbreyttari matvörur
Óhjákvæmilegt er að spyrjaTjörva, sem
lengi stóð í eldlínu hagsmunabaráttu
bænda, að því hvernig málefni íslensks
landbúnaðar blasi við honum í dag
– frá nýju sjónarhorni. „Það er allt á
fleygiferð í matvælaframleiðslunni á
Íslandi. Þrátt fyrir ýmsar blikur á lofti,
til dæmis vegna heimsfaraldursins,
stríðsins í Úkraínu, hlýnandi loftslags
víða um lönd og verðhækkanir á
aðfangamörkuðum, þá eru mýmörg
tækifæri í þessum geira.
Við þurfum að róa að því öllum árum
að gera framleiðsluna hagkvæmari,
efla menntun og fjölga fólki sem vill
vinna í matvælagreinunum. Það er
mikil og vaxandi eftirspurn eftir mat í
heiminum og Ísland getur auðveldlega
framleitt meiri og fjölbreyttari
matvörur úr sínum auðlindum.
Stjórnvöld og atvinnugreinarnar
sjálfar hafa sem betur fer tekið sig á í
stefnumörkun og það er mjög jákvætt.
Við þurfum að vita hvert við ætlum að
fara og hvernig við komumst þangað
til að ná árangri.“
/smh
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Nagandi afkomuótti
Öllum sem fylgjast með ástandi
heimsmála og samfélagsins hlýtur
að vera ljóst að flestir bændur
lifa nú við sligandi afkomuótta.
Gífurlegar hækkanir á nauðsynlegum aðföngum svo sem áburði,
fóðri, olíu og varahlutum eru
ýmist mættar í hlaðið eða við
túngarðinn. Ekkert er í hendi um
hækkanir á innkomu til samræmis
við hækkanir á útgjöldum svo
augljóslega hallar á í rekstrinum,
eða eins og einn bóndi sagði við mig,
þetta er allt á leiðinni í skurðinn.
Eðlilega hittir þessi óáran bændur
mis harkalega. Sumir reka rótgróin
og skuldlítil bú og geta þokkalega
seiglast, meðan aðrir eru í þröngri
stöðu. Bændur sem eru nýlega búnir
að bretta upp ermarnar, til að hnoðast
í gegnum þá rekstrarskafla sem fylgja
kosnaðarsömum framkvæmdum til
framfara og uppbyggingar, og bændur
sem eru harkalega skuldsettir á fyrstu
búskaparárum eða áratugum, finna
afkomuóttann læðast niður sveitta
hryggsúluna og kuldahrollur fylgir
tilhugsuninni um heimabankann.
Þegar fólk mætir raunverulegum
afkomuótta, sér einfaldlega fram á að
innkoman dugar ekki fyrir kostnaði
og of lítið eða ekkert verður eftir
fyrir heimilisfólkið til að lifa af,
getur streita, kvíði og depurð orðið
ríkjandi og kulnun og depurð leggst
yfir hugann. Vonleysið situr um
hugann eins og hungraður rakki,
það er búið að reyna allt, spara, auka
afkomuna, vinna dag og nótt, bæta
við aukavinnum en það breytir ekki
milljónunum sem krafist er fyrir
áburðinn.
Kvíða, streitu og áhyggjum fylgja
líkamleg einkenni, verkir í hálsi,
kjálkum, öxlum og baki, verkir frá

meltingarfærum, ógleði, skjálfti,
köfnunartilfinning og hjartsláttur.
Sjálfstraustið minnkar, við rífum
okkur niður. Finnum fyrir einhvers
konar skömm eða sektarkennd, sem
við vitum samt að er ekki okkar.
En hún er lúmsk þokan í huganum,
reksturinn er ekki að ganga hjá mér,
er jafnvel á heljarþröm, ég hlýt að
hafa gert mistök, vera vitlaus, ræfill,
búskussi. Nei, en já, þó við stýrum
ekki þessum utanaðkomandi ástæðum
þá sígur hún inn í okkur tilfinningin
um að ástandið sé okkar. Þegar
afkomuóttinn verður viðvarandi
getur hegðun okkar, hugsun og þar
með samskipti orðið neikvæð. Við
tölum hlutina niður, erum nöldrandi
eða fámál, hvöss eða í vörn, oft er
stutt í reiði, depurð, vonleysi og
einmanaleika. Ákvarðanir taka
langan tíma og þeim er slegið á frest,
við þegjum. Kvíðinn og áhyggjurnar
flæða yfir lífið eins og dökk sósa yfir
hrísgrjón, valda þreytu og orkuleysi,
draga úr einbeitingu, athygli og
gleði, skapa pirring, innri spennu og
svefnvandamál, ekki er það gott!
Alveg eins og þið vitið þá er
enginn töfrasproti til en það eru
til bjargráð sem hafa gagnast fólki
í svipaðri stöðu vel, virkilega gert
gagn. Þið og við. Við erum öll
mannleg, spendýr sem kallast menn
og það sem hefur gagnast öðrum af
þessari dýrategund mun líka gagnast
þér vel. Jafnvel þó þú hafir ekki trú á
því. Alveg eins og þú veist sem bóndi
hvað gagnast vel þegar kýr er komin
með súrdoða eða ær er að bera og það
er bara haus. Bjargráðin sem gagnast
fólki sem glímir við afkomuótta og
óvissu eru til dæmis þessi hér. Veldu
strax tvö, þrjú og taktu þau fasta taki
fyrir þig, hugsaðu um þau í öðru

hverju skrefi í dag og næstu daga og
byrjaðu að nota þau, já, í alvöru!
1. Merkimiði: Settu alltaf réttan
merkimiða á mál. Vandinn stafar
af ytri orsökum. Stattu á því alveg
jarðföstu gagnvart sjálfum þér að
þetta rekstrarástand er ekki þér
að kenna. Bara ekki. Þessi óáran
kemur utan frá og er kastað yfir
þig án þess að þú hafir nokkuð til
þess unnið, ekki afsaka þig, ekki
setja merkimiðann á þig. Stattu
beinn og segðu hiklaust við þig
og aðra: Utanaðkomandi ástæður
valda því að það er tap, það segir
ekkert um mig en það veldur því
að það er óhjákvæmilegt að fá
fyrirgreiðslu.
2. Áhyggjutími: Margar rannsóknir sýna að fólk getur tamið
sig til að hafa bara áhyggjur á
vissum tíma. Ótrúlegt? Já, en
satt. Veldu að venja þig á að
hafa fastan rekstraráhyggjutíma
einu sinni eða tvisvar í viku.
Ekki víkjast undan áhyggjunum
þá og ekki leyfa þeim að sósast
yfir hugsanir þínar á öðrum
tímum. Gerðu allt sem hægt
er í vandanum, til dæmis fast
á mánudögum millli klukkan
tíu og tólf og fimmtudögum
milli tíu og tólf. Vendu þig svo
á að ræða ekki, velta þér upp
vandanum nema þess á milli.
Ef þið eruð saman í þessu hjón
eða samstarfsfólk, semjið þá um
fastan áhyggjutíma. Ekki vera
sífellt að draga áhyggjurnar upp
í hugann í morgungjöfinni, við
hádegisverðinn, í bílnum, úti um
allar koppagrundir. Setjið niður
áhyggjutíma tvisvar í viku, einu
sinni ef það er nóg. Vinnið þá í

Kristín Linda Jónsdóttir.

vandanum eins og mögulegt er
og látið svo fjandann liggja þar
til í næsta áhyggjutíma. Hjálpist
að við að koma þessari venju,
hugsunarhætti á, temjið hvert
annað. Ef annað ykkar fer að
tala um einhvern reikning eða
fjármál þess á milli, svarið þá
bara strax, þetta tölum við um
á mánudaginn. Hefjið ykkur
yfir peningamálin þess á milli
og njótið þess að vera bændur,
virkileg horfið á ykkar fallegustu
gripi, tún og akra og andið djúpt
og rólega.
3. Stuðningsaðilar: Spyrntu gegn
því að eingangrast. Pældu í því
ofan í rót, hverjir eru þínir bestu
stuðningsaðilar. Hvert er þitt
besta fólk? Kannski, tveir til sex,
ein eða tvær fjölskyldur? Veldu
að vera mikið með þessu fólki.
Besta næringin fæst með þínu,
besta fólki, hringdu oft, bjóddu
þeim til þín, gerðu eitthvað
með þeim, farðu í heimsókn til
þeirra. Þú þarft á því að halda,
rannsóknir sýna það, það er
mikilvægt.
4. Raunveruleikahvíld: Hvíldu
þig á raunveruleikanum við
og við um stund með því að
hverfa inn í annan heim. Gerðu

í því að hverfa inn í söguna í
góðri bók, horfa á bíómynd,
spila tölvuleik, fara og skoða
eitthvað nýtt. Það er ekki
raunveruleikahvíld að horfa á
fréttir eða flækjast um netið en
að horfa á þætti sem segja frá
lífinu á tíma víkinganna, í París
eða Perú er raunveruleikahvíld.
Því að það er nógu ólíkt okkar
raunveruleika til að heilinn
upplifi eitthvað virkilega annað.
Gefðu heilanum þínum tækifæri
á slíku nokkrum sinnum í viku.
5. Slökun: Leitastu við að finna
þína leið til slökunar á daginn.
Það er kjörið að taka upp gamla
góða bændasiðinn að kasta sér
eftir hádegismatinn. Eiga rólega
stund í beddanum eða í góðum
stól. Líta á klukkuna og gefa
sér þá gjöf að slaka á í 20-30
mínútur, dagurinn verður bæði
árangursríkari og betri.
6. Gott: Forðastu að hugga þig eða
deyfa með skaðráðum eins og
áfengi en núna er samt tíminn til
að upplifa eitthvað gott, góðan
mat eða tónlist til dæmis. Taktu
eftir því að það gerist eitthvað
gott á hverjum degi, já svei
mér þá! Veistu þú getur sett
það góða oftar á dagskrá ef þú
ákveður það, já næstum þvingar
þig til þess. Ef afkomuóttinn er
mikill ertu líklega ekki, í skapi
til þess, en ekki festa þig þar.
Komdu þér upp úr pyttinum
sem sá hugsunarháttur er. Hvað
var gott í gær, í síðustu viku?
Spjall við kunningja, kjöt og
karrí, fjörið í krökkunum þegar
þau komu heim úr skólanum,
bar kýr og kom kvíga, lóur
á túninu, skúffukakan á
sunnudaginn? Taktu markvisst
eftir því góða og endurtaktu það
og settu fleira gott á dagskrá.
Kristín Linda Jónsdóttir,
sálfræðingur hjá Huglind
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Vetrarsól er umboðsaðili
Sláttuvélar
& sláttuorf

Gulltryggð gæði

Þjóðargersemin og garðyrkjugúrúinn Hafsteinn Hafliðason með nýju bókina.

40 ár

Allt í blóma:

Pottaplöntur við íslenskar aðstæður

Allt í blóma er ný íslensk bók sem
fjalar um ræktun pottaplantan við
íslenskar aðstæður. Höfundur
er Hafsteinn Hafliðason sem er
margverðlaunaður fyrir ævistarf
sitt sem tengist garðyrkju og
ræktun og ekki síst fræðslu.
Hafsteinn segir að í bókinni
fjalli hann um margar af þeim
pottaplöntum sem hann hefur rekist
á og viti að hafa verið í ræktun hér
á landi. „Ég hef lengi viðað að
mér upplýsingum um pottaplöntur
en vinna við bókina hófst fyrir
alvöru snemma síðastliðið vor og
ég sat við langt fram á haust. Þó
ég hafi nú ekki reynslu af því að
rækta allar tegundirnar í bókinni þá
þekki ég þær flestar, hef fylgst með
tískustraumunum og kynnst þeim
tegundum sem hafa ratað hingað upp
á land. Lesendur ættu því að finna
ansi gott yfirlit í bókinni yfir flestar
ættkvíslir stofublóma.“
Ræktum garðinn
Auk þess að vinna að gerð
bókarinnar vann Hafsteinn við gerð
sjónvarpsþátta síðastliðið sumar þar
sem hann fjallaði um vinsælar garð-

og skálaplöntur sem ræktaðar eru í
pottum.
Hafsteinn segir að talsverðar
tískusveiflur sé á
blómamarkaði og
plöntur detti í og
úr tísku. „Í dag eru
alls kyns skræpur
vinsælar en það
er plöntuafbrigði
með
marglitum
blöðum. Gömlu góðu
ömmublómin sem
eru plöntur sem voru
vinsælar fyrir og um
miðja síðustu öld eru
líka margar að komast
aftur í tísku, ekkert nema gott um
það að segja því reynslan af mörgum
þeirra er góð.“
Að sögn Hafsteins er mikið
að nýjum gerðum og sortum
pottaplantna mikið framræktaðar og
oft um að ræða afleggjara af sömu
plöntu sem hefur verið á einhvern
hátt sérstök og eftirsótt og því
fjölgað endalaust kynlaust.
Flóra íslenskra pottaplantna
Í bókinni, sem er eins konar flóra

íslenskra pottaplantna, er fjallað um
hátt í 350 tegundir og tilbrigði og
myndir eru af þeim flestum. Sagt
er frá uppruna plantnanna,
þeim lýst og fjallað um
umhirðu þeirra. Hvernig á
að hugsa um stofublómin,
hvaða staðsetning og birta
hentar þeim best, hvernig
mold kýs plantan, hvað á
að gefa henni mikinn áburð
og hvað á að vökva hana
mikið?

á Íslandi
Sláttutraktorar
Snjóblásarar
Askalind 4 | Kópavogi | Sími 564 1864 | vetrarsol.is

Fjölbreyttar lausnir
fyrir hús & nýbyggingar

Garðyrkjugúrú og
þjóðargersemi
Allt í blóma er mikill akkur
fyrir fólk sem hefur áhuga á allri
garðyrkju enda er Hafsteinn
Hafliðason stórveldi þegar kemur
að gróðri, ræktun og fræðslu. Í
bókinni Allt í blóma beinir hann
sýn sinni að inniplöntum sem
ræktaðar hafa verið á Íslandi og
eys af ótæmandi viskubrunni
sínum og vökvar fróðleiksfúst
ræktunarfólk með áburðarlausum
fróðleik og skemmtun. Hafsteinn er
garðyrkjugúrú og þjóðargersemi.
/VH

Einingahús CLT
krosslímt tré

Gluggar & hurðir

Strúktúr er með
lausnina fyrir húsið
Allt sem við hugsum, allt sem við gerum,
snýst um þig okkar viðskiptavin

Límtré

Yleiningar

Við erum alltaf
klár í spjallið

Z Strúktúrhús

Utanhússklæðningar

Stálgrindarhús

Dúkar & þéttiborðar

Hafðu samband við okkur

Strúktúr ehf | www.struktur.is | struktur@struktur.is | Bæjaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími: 588 6640
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Óðagot fyrrum umhverfisráðherra:

Stækkun Vatnajökulsþjóðgarðs
í skjóli veikra, óljósra laga

Í tíð fyrrum umhverfisráðherra,
Guðmundar Inga Guðbrandssonar, reið yfir landið slík flóðbylgja
friðunar að annað eins hefur varla
sést. Kirsuberið á öldutoppinum
átti að vera hinn alræmdi
hálendisþjóðgarður. Allt var þetta
byggt á grunni meingallaðra
laga Vatnajökulsþjóðgarðs sem
samþykkt voru árið 2007.
Þegar sýnt var að ráherra myndi
líklega ekki takast að koma kirsuberi
sínu á toppinn, þrátt fyrir ærinn
tilkostnað, fallegar ræður og loforð um
betri heim fyrir alla, var eina ráðið að
koma eins miklu undir friðunarhattinn
og mögulegt væri áður en skila þyrfti
valdalyklinum.
Friðun Austurafréttar Bárðardals
og stækkun VJÞ í miklu óðagoti

Þann 30. ágúst 2021 voru örfáir
útvaldir bændur í Bárðardal
boðaðir með símtali á svokallaðan
kynningarfund þar sem sveitarstjórn
Þingeyjarsveitar kynnti áform um
töku þjóðlenda í afréttinum undir
stækkun Vatnajökulsþjóðgarðs.
Fullyrt var að málið væri að
frumkvæði sveitarstjórnar, ekki væri
um beiðni ráðherra eða ráðuneytis að
ræða. Í lok apríl 2022 svara þeir þó á
eftirfarandi hátt:
„Því var það í samræmi við
fyrri aðgerðir sveitarstjórnar
að taka jákvætt, þann 24. júní
2021, í hugmyndir um stækkun
Vatnajökulsþjóðgarðs þegar eftir
því var leitað.“
Að sögn íbúa er sátu fundinn,
nefndu sveitarstjórnarmenn aldrei
náttúruvernd sem hluta ástæðu
stækkunar. Mikil óánægja hefur
verið meðal íbúa á svæðinu vegna
hraða vinnuferilsins sem var án alls
samráðs þrátt fyrir gefin loforð um
annað. Eingöngu virðist hafa verið
horft til óljósra loforða um fjármagn,
uppbyggingu vega með bundnu
slitlagi o.fl.
Þá er einnig áhugavert að
sjá í fundargerðum að stjórn
Vatnajökulsþjóðgarðs sá sérstaka
ástæðu á 161. fundi 16.8. 2021 til að
gera athugasemdir og leggja áherslu

&
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Bókafregn:

enda liggi fyrir samþykki eiganda
viðkomandi lands um að það
verði hluti Vatnajökulsþjóðgarðs.
Leita skal samþykkis viðkomandi
sveitarstjórnar fyrir friðlýsingu
landsvæðis í sveitarfélaginu.“

Í þessi lög vísa bæði fyrrum
sveitarstjórn og fyrrum ráðherra
vegna stækkunarinnar.
Þessi lög stangast þó stórlega á við
20. grein sömu laga er segja:

Ágústa Ágústsdóttir.

á „að vandað sé til verka og sem
mestar upplýsingar liggi fyrir áður
en ákvarðanir eru teknar“.
Á 162. fundi 13.9. 2021 bendir
stjórn sérstaklega á „mikilvægi
samráðs“.
Einnig bókar fulltrúi SAMÚT
(Samtök
útivistarfélaga):
„Vinnubrögð við þessar stækkanir eru
gagnrýniverðar hvað varðar hraðann
sem gerir stjórn og svæðisráðum erfitt
fyrir með eðlilega umfjöllun.“
Í ljósi þessara athugasemda stjórnar
má lesa út úr að hún sé ekki alls kostar
sátt við vinnubrögð ráðherra. Hann
velur að hunsa þær og tíu dögum síðar,
23. september 2021 á bak við luktar
dyr, skrifar fyrrum umhverfisráðherra
undir breytingar á reglugerð um
Vatnajökulsþjóðgarð sem kveður á
um stækkun á norðursvæði hans, alls
299 km2.
19. september hafði ætlunin
verið að staðfesta stækkunina með
undirritun ráðherra við hátíðlega
athöfn nálægt Svartárkoti og hafði
stjórn VJÞ verið boðið. Tveim dögum
fyrr og án skýringa var þessum
viðburði frestað.
Fiskurinn undir steininum
Í 1. grein laga um Vatnajökulsþjóðgarð segir:
„Landsvæði í Vatnajökulsþjóðgarði getur verið í eigu íslenska
ríkisins eða í eigu annarra aðila

„Stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs
skal í samráði við svæðisráð og
Umhverfisstofnun gera tillögu
til ráðherra um reglugerð fyrir
þjóðgarðinn. Drög að reglugerð
um
Vatnajökulsþjóðgarð
skulu kynnt sveitarstjórnum á
svæðinu, landeigendum og öðrum
hagsmunaaðilum og þeim gefinn
kostur á að gera athugasemdir
við þau. Leita skal álits
Náttúrufræðistofnunar Íslands á
vistfræðilegu þoli þeirra svæða
þar sem ætlunin er að veiðar
og búfjárbeit verði heimil. Við
setningu reglugerðarinnar skal
við það miðað að landnýting
innan þjóðgarðsins sé sjálfbær
að mati Náttúrufræðistofnunar
Íslands.“
Því má bæta við að mörk þjóðgarðsins eru sett með þessari sömu
reglugerð. Færa má þá rök fyrir því
þegar ráðherra beitir 1. grein við
friðlýsingu og setningu reglugerðar,
að hann skauti framhjá 20. gr. laga,
sem er eini lagatextinn um mörk
þjóðgarðsins og því nokkuð skýr lína
um hvernig standa skuli að setningu
reglugerða.
Hver er þá tilgangur 20. greinar
ef ekki þarf að horfa til hennar við
stækkun og útvíkkun þjóðgarðsins?
Að mínu mati er þetta svo veik
lagastoð sem stækkunin er byggð á,
að ávallt mun ríkja vafi um lögmæti
stjórnunar- og verndaráætlunar. Með
langvarandi afleiðingum og deilum.
Þessi lög um stækkun þjóðgarðsins eru með öllu órökrétt þar sem
ákvörðun um friðun og stækkun kemur
fyrst, en friðlýsingarskilmálarnir
koma svo eftir á með stjórnunarog verndaráætlun (skjóta fyrst,

spyrja svo). Þá má benda á að
í verkefnislýsingu fyrir tillögu
að breytingum á stjórnunar- og
verndaráætlun er ekki gert ráð fyrir
gagnaöflun grunngagna, samráði við
NÍ, UST og hagsmunaaðila fyrr en í
þriðja þætti vinnuferilsins.
Gott dæmi um þessi vinnubrögð
eru svör þjóðgarðsvarðar Norðursvæðis á íbúafundi þann 30.4. 2022
(rúmum 7 mánuðum eftir friðlýsingu)
við spurningunni. „Hver er ástæða
VJÞ að friða þetta svæði og hver er
sýn ykkar á að þess þurfi?“
Svar: „Það er einmitt verið að
finna út úr því með þessari vinnu.“
Þannig er lítið mál fyrir æðstu
stjórnendur þjóðgarðs að lofa fögru
fyrir fram (t.d. áframhaldandi nytjum
eins og veiði, búfjárbeit og opnum
vegslóðum) en breyta svo eftir að
ný reglugerð hefur verið undirrituð
af ráðherra og svæði friðað. Um þetta
eru mörg dæmi.
Þá er vert m.t.t. almannahagsmuna
að upplýsa um skrif þjóðgarðsvarðar
í Vatnajökulsþjóðgarði í öðru máli:
„Ef ég væri einn í heiminum,
með náttúruverndarlögin og
þjóðgarðsskilgreiningar IUCN
myndi ég ekki hika við að loka
báðum leiðum. Á hinn bóginn
er til mikils að vinna að bæta
samkomulag við f4x4 svo
almenningsálitið snúist betur á sveif
með þjóðgarðinum. Líklega væri
best að samþykkja þessar tillögur
sem bráðabirgðafyrirkomulag sem
verði endurskoðað eftir nokkur ár
þegar þjóðgarðurinn hefur fest sig
betur í sessi.“
Með öðrum orðum er verið að segja
„Segjum já og brosum til að sýna
þjóðinni góðu hliðina en þegar
tíminn hefur aðeins liðið þá getum
við tekið þetta allt til baka.“

Þá er fyrirkomulag laga um
Vatnajökulsþjóðgarð í engu samræmi
við náttúruverndarlög, sem ganga
út á að friðlýsingarskilmálar liggi
fyrir og hafi verið kynntir áður en
ákvörðun er tekin um að ný svæði
séu friðlýst. Þessi staðreynd sýnir að
Vatnajökulsþjóðgarður er eins og oft

MENNING

Illgresi andskotans

Nýverið sendi Þorsteinn Úlfar Björnsson frá
sér bók sem hann kallar Illgresi andskotans
og fjallar um nytjaplöntuna Cannabis sativa
eða hamp í sinni víðustu mynd.
Þorsteinn, sem er bæði höfundur og útgefandi
bókarinnar segir að hún sé ekki kennslubók
í kannabisreykingum heldur sé um að ræða
umfjöllun um nytjar á plöntu sem býður upp
á gríðarlega möguleika og eigi án efa eftir að
setja mark sitt á landbúnað hér á landi sem víðar
í heiminum á komandi árum.
Nýtingarmöguleikar
Í bókinni, sem er í handhægu broti og ríkulega
myndskreytt, er meðal annars sagt frá grasafræði
plöntunnar, saga hampnytja rakin og farið yfir
þau not og nytjar sem plantan hefur upp á að
bjóða.

Þorsteinn fjallar einnig um efnainnihald
plöntunnar og ástæður þess að plantan
var bönnuð og af hverju yfirvöld í
Bandaríkjunum fóru í stríð við hana.
Ræktun hér á landi
Fyrir þremur árum hófst ræktun á
iðnaðarhampi hér á landi og lagt hefur verið
fram á Alþingi þingsályktunartillaga um að
leyfð verði ræktun á lyfjahampi.
Þorsteinn segir að ræktun á hampi geti
verið góð búbót fyrir bændur og skilað
þjóðarbúinu talsverðum tekjum.
Hann segist einnig vona að bókin muni
opna fyrir uppbyggilegar umræður um
hamp sem að hans mati, og fleiri, hefur
lengi verið á einn veg og það neikvæð.
/VH

Þorsteinn Úlfar Björnsson höfundur.

hefur verið bent á, ríki innan ríkisins.
Náttúruverndarlög ættu að
vera meginregla friðlýsingar.
Þau ásamt náttúruverndaráætlun
Alþingis fela í sér forgangsröðun
og hagsmunamat, bæði faglegt mat
á þeim svæðum sem skulu friðlýst
með tilliti til annarrar landnýtingar
og að fjármunir málaflokksins
nýtist vegna mikilvægustu svæða
landsins. Við friðlýsingu samkvæmt
náttúruverndarlögum eru friðlýsingarskilmálar kynntir fyrir fram.

Ráðherra fer með framkvæmdarvald, dómara- og úrskurðarvald
í sínum eigin málum
Í 19. grein laga VJÞ segir:
„Ákvarðanir sem teknar eru
á grundvelli laga þessara
eru kæranlegar til ráðherra.
Úrskurður ráðherra er endanlegur
úrskurður á stjórnsýslustigi.“
Þetta þýðir að umrædd reglugerð
ráðherra er illkæranleg innan
stjórnsýslunnar.
Kostirnir væru þá annaðhvort
kvörtun til umboðsmanns Alþingis
eða dómstólaleiðin. En þá gilda hins
vegar almennar reglur að aðilar eigi
beinna lögvarðra hagsmuna að gæta.
Þá er málið í raun verst þeim sem
talað hafa fyrir hálendisþjóðgarði
og kynnt að hann muni í grunninn
verða lýðræðislegur með aðkomu
sveitarfélaga, hagsmunaaðila o.fl.
Aðferðir við stækkun VJÞ nú sýna,
að þegar hentar, getur ráðherra
fullnýtt vald sitt sem sækja má með
óljósum og mistúlkanlegum lögum
og skautað milli þeirra eins og sannur
keppnismaður án þess að þurfa að hafa
áhyggjur af tapi.
Að þessu öllu sögðu tel ég nauðsynlegt að afturkalla þennan gjörning og
taka lög Vatnajökulsþjóðgarðs til
gagngerrar endurskoðunar. Ef vilji
verður fyrir hendi mætti endurtaka
hann síðar á þann hátt að ekki leiki
vafi á lögmæti stækkunarinnar.

Ágústa Ágústsdóttir
ásamt hagaðilum á
Norðurlandi
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Arfleifð bújarða

Eftir margra ára vinnu, blóð og
svita kemur að því að bændur
bregði búi og snúi sér að öðru.
Ástæður þess geta verið margar og
oftar en ekki er það vegna aldurs
eða að það sé einfaldlega komin
tími til þess.
Hver sem ástæðan er þá er það
alltaf krefjandi að skilja við búskap
og jafnvel bernskuheimili. Bændur
hafa þó val um hvernig þeir vilja
skilja við búskapinn og hægt er að
fara nokkrar ólíkar leiðir. Til að
mynda er hægt að selja til næstu
kynslóðar. Þá er möguleiki fyrir
fráfarandi bændur að finna sér land í
nærumhverfi og halda áfram búskap
í smærri mynd eða taka frá landskika
fyrir sig og hjálpa jafnvel til.
Svo er hægt að selja og flytja í
næsta þéttbýli og vera þannig nær
þjónustu og annarri atvinnu. Þetta
eru aðeins dæmi um hvað hægt sé
að gera. Undanfarin ár hefur færst
í aukana að bændur selji stærri
innviði úr rekstri bújarða, svo sem
greiðslumark og dýr. Tilgangur
þess er oft að halda áfram búskap
í smærri mynd á sömu bújörð sem
hélt eitt sinn uppi myndarlegum
rekstri eða jafnvel það eitt að búa
í íbúðarhúsi á jörðinni. Afleiðingar
slíkra aðgerða hafa afgerandi áhrif
á framtíð þessara jarða og í raun
nærumhverfi þeirra.
Bændur búa þá á þessum bújörðum, huga að sínum dýrum
og vinna jafnvel með, en hvað
svo? Þegar kemur að því að loks
eigi að selja jörðina þá er hún oft
ekki fýsileg til rekstrar. Þá er til að
mynda mikið land sem komið er úr
ræktun, lítið af dýrum ef einhver
eru og húsakostur jafnvel kominn
í niðurníðslu. Bújarðir gætu jafnvel
farið í eyði við slíkar aðstæður,
séstaklega ef margir eigendur eru
að bújörðinni eða ef bændur kynnu
að falla frá skyndilega.
Þetta er landlæg þróun sem
hefur átt sér stað í mörg ár en upp
á síðkastið hefur þessi þróun verið
að sækja í sig veðrið. Auðvitað hafa
bændur rétt á þessu og geta gert
hvað sem þeim sýnist með sitt land.
Undirritaður er ekki hér til að skipa
bændum fyrir heldur til þess að láta
bændur vita að það er önnur leið.
Árlega útskrifast um 30 búfræðingar úr Landbúnaðarháskóla
Íslands. Þetta nám er vinsælt og
ekki komast allir að sem vilja, slíkur
er áhuginn, og við erum ótrúlega
heppin að búa yfir slíkum mannauð.
Allt þetta fólk er fullt af áhuga og

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

Nú þegar matvælaframleiðsla er alltaf að verða mikilvægari þá er enn meiri
þörf á því að bújarðir haldist í rekstri.

Jónas Davíð Jónasson.

bjartsýni yfir því að hefja búskap.
Auk þeirra er einnig mikið af ungu
fólki sem ekki hefur farið í nám en
er samt tilbúið að taka við keflinu.
Það gefur því auga leið að það
er hafsjór af ungu fólki sem er í leit
að bújörð, ýmist jörð sem stendur
undir fjölskyldu eða jörð sem
þarfnast aðeins meiri vinnu svo það
sé hægt. Sú menntun og reynsla sem
unga fólkið okkar býr yfir er beinn
afleggjari af starfi íslenskra bænda
og kjörið að nota krafta þess. Ungt
fólk er vel í stakk búið til að taka við
keflinu og halda áfram blómlegum
landbúnaði í sveitum landsins.
Við erum ótrúlega heppin að búa
yfir slíkum mannauð. En staðan er sú
að þegar ungt fólk ætlar að finna sér
bújörð þá er lítið í boði. Ef bændur
athuga fasteignavefi sjá þeir að úrval
jarða í rekstri er takmarkað og í raun
tíðindi ef fleiri en ein bújörð er
til sölu.

Það eru þó vissulega margar
hliðar á viðskiptum með jarðir,
eldri bændur hafa ef til vill sett
allt sitt í búskapinn og þurfa því fé
fyrir það sem á eftir kemur. Ungir
bændur standa frammi fyrir því
að fjármagna kaup á jörð, standa
undir og byggja upp búrekstur
auk þess að sækja fram til að ná
þeim markmiðum sem við setjum
okkur í landbúnaði almennt. Eins
og þekkt er með afkomu margra
búgreina er það enginn leikur. Það
er þó margt nýtt í farvatninu hvað
varðar búgreinar, nýsköpun og
landnýtingu með bindingu kolefnis
en kannski óljósara hverju það mun
skila. Samhliða þessu er ungt fólk í
sumum tilfellum í samkeppni við
auðugri einstaklinga sem sækjast oft
á tíðum í hlunnindajarðir.
Nú þegar matvælaframleiðsla
er alltaf að verða mikilvægari þá
er enn meiri þörf á því að bújarðir
haldist í rekstri. Ísland þarf að búa
við fæðuöryggi og slíkt gerist ekki
nema eðlileg kynslóðaskipti eigi sér
stað í landbúnaði.
Endurnýjun fólks í dreifbýli
er síðast en ekki síst undirstaða í
samfélögum til sveita. Það er því
einnig þarft að hvetja verðandi
sveitarstjórnarfulltrúa til að hlúa að
búsetuskilyrðum fyrir það fólk nú
sem endranær.
Góð þjónusta og mannlíf er
forsenda blómlegrar byggðar.

Landbúnaðartæki, björgunartæki og búnaður.
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Gætum þess hvaða augu við gefum framtíðinni
Oft hef ég velt fyrir mér samfélagsgildum gamla bændasamfélagsins,
eða eldra samfélagsins alls. Þau
gildi sem um ræðir eru væntanlega
sterkari og meira áberandi í smærri
samfélögum, en þau snúast um
samhjálp og náungakærleika.
Að færa nágranna sínum rjóma
og smjör á tyllidögum því þú veist
að hann hefur ekki kost á slíkum
kræsingum sökum fátæktar. Að huga
að og hlúa að þeim sem eru einir,
þeim sem hafa misst, heimilum þar
sem veikindi, fátækt eða önnur erfið
verkefni eru knýjandi byrði. Sælla er
að gefa en þiggja og gjöf þarf ekki að
vera stór, eitt bros getur gefið mikið
þeim sem á lítið, til að mynda þeim
sem á lítinn aðgang að hlýju eða
kærleik, eða litla von.
Samfélag okkar á Íslandi fer óðum
stækkandi og það er gott og gleðilegt,
en mikilvægt er að muna góðu gildin,
að finna það innra með sér hve gott
er að hugsa til þarfa annarra einnig,
ekki eingöngu sinna eigin. Græðgin er
einn fylgikvilla stækkandi samfélags
og meira flæðis fjármagns.
„Þrjú mikil öfl stýra heiminum:
heimska, hræðsla og græðgi“ er haft
eftir Albert Einstein. Fleiri miklir
hugsuðir, kennismiðir og andlegir
leiðtogar hafa bent á hið sama. „Engir
óvinir finnast utan sálarinnar. Hinir
sönnu óvinir lifa innra með okkur:
Reiði, eigingirni, græðgi og hatur“ er
haft eftir Buddha.
„Engin hörmung er verri en
græðgi“ er haft eftir Lao Tzu.
Svona má lengi telja. Upphaf
kapítalismans, með undiröldu
græðgishugsjóna á kostnað
náungakærleika og samhjálpar, liggur
líkast til í skítahaugnum, lífrænum
áburði til ræktunar á frjósömu landi.
Sá sem átti stærsta skítahauginn var
best settur, hann hlýtur einnig að hafa
átt flest húsdýrin og jafnframt mesta
landsvæðið til að næra öll dýrin sín.
Hann átti meira en nóg af lífræna

Rakel Halldórsdóttir.

áburðinum og gat því selt öðrum sem
áttu þá einnig kost á að rækta upp
frjósamt land og gat grætt sjálfur í
leiðinni. Það er gott að eiga lífrænan
áburð til ræktunar á frjósömu landi og
uppbyggingar samfélags, en hversu
stóran skítahaug þarf einn maður að
eiga til að hann eigi nógan skít?
Hola í haug samfélagsáburðarins
„Sá sem kennir er sá sem gefur
augun“ er haft eftir Konfúsíusi.
Einhvern veginn hefur sú samfélagsgerð sem hefur þróast gefið augu sem
þrá meiri skít, meiri lífrænan áburð,
langtum meira en umfram eigin not.
Mér verður hugsað til bankasölunnar
víðræddu. Þar er mikill skítur saman
safnaður en haugurinn er almannaeign,
eign samfélagsins alls, til stuðnings
við samfélagið, til viðhalds þess og
uppbyggingar.
Skítahaugnum góða, sem
samfélagsþegnar áttu sameiginlega
var með ákvörðunum fárra valdhafa
skipt með því að útdeila skóflum til
nokkurra valinna samfélagsþegna,
sem þegar áttu stóra skítahauga
sjálfir, m.a. til fjölskyldumeðlima
valdhafanna. Sumir þessara völdu
samfélagsþegna notuðu þessar sömu
skóflur sem þeim var úthlutað m.a.

undir merkjum kjölfestu skítahaugsins
sem áður var almannasameign, til að
moka úr skítahaug almanna í sinn eigin
haug og selja svo þennan sama skít á
hærra verði sér til gróða til að moka
meiri skít í gríðarstóra skítahauga sína.
Þeir útvöldu höfðu m.a. orð á því
að þeir hefðu fengið almannaskítinn
á spottprís og gátu því grætt vel.
Hvað fékk almenningur fyrir þá eign
sem var öllum sameiginleg en seld á
spottprís? Ekkert annað en holu í haug
samfélagsáburðarins sem hafði áður
verið sameiginleg eign með kjölfestu
í almannaeigunni. Eignin hvarf og
kjölfestan hvarf. Hvernig má réttlæta
svona gjörning sem byggir á græðgi,
valdaspili og siðleysi? Hvaða augu
gefur þessi kennari? Að það að hrifsa
til sín eignir annarra sé réttlætanlegt,
þ.e. réttlætanlegt ef réttir valdhafar
standa að þeim gjörningi? Það gengur
þvert á þær hugmyndir sem mín
menntun gaf mínum siðferðisaugum.
Í samfélagi þurfa valdhafar að
hafa skýra heimild, lagaheimild og
siðferðisheimild, til að beita því valdi
sem þeim er falið og eignarnám hlýtur
að vera valdbeiting. Hið sama á í raun
við um kvótasöluna á sínum tíma, til
fárra útvaldra sem áttu fyrir gríðarstóra
skítahauga sem hafa stækkað með
kvótaeigninni, þ.e. eignarnámi á
sameiginlegri auðlind, fiskinum í
sjónum í landhelgi Íslands.
Falleg mynstur á hveitipokana
Aftur og aftur koma upp aðstæður
í samtímanum þar sem einn eða
fámennur hópur valdhafa smærri og
stærri samfélaga misnota umboð sitt
til valds til að þröngva almenningi,
heilum þjóðum í aðstæður sem
almenningur kýs ekki, vill ekki og sér
ekkert réttmæti í fyrir almannaheill,
hvort sem um er að ræða flutning eigna
úr almannaeigu til fárra útvaldra, stríð
eða annað.
Öll valdbeiting þarf að vera byggð

á heimild til notkunar valdsins. Sala
almannaeigna með þeirri kjölfestu
og styrk sem almannaeign felur í eðli
sínu í sér séu valdhafar færir um að
meðhöndla eignir almennings, þarf
að vera byggð á skýrri og augljósri
heimild, skýrum og augljósum
markmiðum og skýrum og augljósum
rökstuðningi.
Þau markmið sem m.a. hafa verið
nefnd til grundvallar bankasölunni
felast í þeirri úreltu skoðun að einkaeign
stuðli sannarlega að meiri kjölfestu
og betri rekstri. Þessi hugmynd um
að einkaeign stuðli óhjákvæmilega
að betri rekstri var kennd þegar ég
var í barnaskóla fyrir 40 árum og átti
líklega best við um fjölskyldurekin
fyrirtæki og stofnanir um miðja síðustu
öld. Í dag, í kapphlaupi kapítalismans
þar sem ofnýting og misnotkun
náttúruauðlinda, mannauðs og annarra
auðlinda í græðgisskyni, sem orsakað
hefur ofsöfnun gæða á fáar hendur
og þá loftslagsvá sem við blasir með
tilheyrandi náttúruhamförum, á þessi
gamla hugmynd um að einkaeign sé
besta kjölfestan ekki gildi almennt.
Fjárfestar hveitimyllu nútímans
munu ekki leggja aukið fjármagn í
bómullarhveitipokana undir hveitið
með því að prenta falleg mynstur á
pokana svo að efnaminni mæður
samfélagsins geti saumað mynstraðar
flíkur á börnin sín úr hveitipokunum,
eins og eigendur hveitimylla um
1930 gerðu þegar þeir uppgötvuðu
að mæður saumuðu föt á börnin sín
úr hveitipokunum. Ítrekuð dæmi eru
um að einkaeign hafi einmitt stuðlað
að því að fyrirtæki eru étin innan frá,
laun eru lækkuð til almenns starfsfólks
(ekki síst þeirra sem þegar eru lægst
launaðir), þróunarstarf er svelt, innviði
eru svelt, gæði og metnaður víkur
fyrir ódýrari lausnum, dregið er úr
persónulegri þjónustu og ofurálag er
sett á alla þjónustu og afurðir – og
skítnum er öllum mokað í risahaug
eigandans.

Hversu vel erum við bændur tryggðir?

Veðurfar er síbreytilegt eins og við
vitum en nú blasir við okkur nýr
raunveruleiki óstöðugs veðurfars,
t.d. með hamfaraveðrum eins og
því sem skall á í lok árs 2019 með
tilheyrandi rafmagnsleysi og öllu því
veseni sem því fylgir í tæknivæddum
búskap.
Því fylgdi líka ófærð og fannfergi
þar sem meðal annars gripir fenntu inni
og drápust. Það er okkur líka ennþá
í fersku minni aurskriðurnar sem að
féllu bæði á Seyðisfirði og í Kinninni,
eftir ofsarigningar sem að skildu eftir
sig berar hlíðar og aur út um allar
koppagrundir.
Á Íslandi reka náttúruhamfarir
hverjar aðrar, ef það er ekki nýafstaðið
eldgos eins og í Geldingadal, þá eigum
við bara von á öðru úr Heklu eða jafnvel
Grímsvötnum. Við vitum reyndar
aldrei við hverju má búast í þeim
efnum, hvernig þær hitta okkur bændur
sem og aðra fyrir. Auk þess eru annars
konar hamfarir sem geta orðið gripum
okkar að fjörtjóni eða afurðamissi svo
sem veikindi hjá bústofninum. Við
könnumst við veiruskitu en hún hefur
einmitt verið hér á ferðinni norðanlands
með veikindum – og í verstu tilfellum
dauða – hjá kúm með tilheyrandi
afurðatapi og missi.
En svo eru líka þarna úti í
heimi, landlægir alls kyns dýra- og
plöntusjúkdómar sem við þekkjum
hvorki haus né sporð á, sem gætu
dúkkað hér upp hvenær sem er ef ekki
er varlega farið. Alls þess vegna vilja
bændur tryggja sig og vera vel tryggðir,
en erum við það?
Tryggingar í boði fyrir bændur
Það fyrsta sem kom upp í
hugann við þessi skrif var
Náttúruhamfaratrygging Íslands

(NTÍ) sem var stofnuð árið 1975, hét
að vísu þá Viðlagatrygging Íslands.
Var NTÍ sett á laggirnar í kjölfar
eldgossins á Heimaey árið 1973, og
mannskæðs snjóflóðs í Neskaupstað
árið 1974. Helsta hlutverk NTÍ er
að vátryggja húseignir og lausafé á
Íslandi gegn náttúruhamförum sem
eru þá eldgos, jarðskjálftar, skriðuföll,
snjóflóð og vatnsflóð. Allar húseignir
eru tryggðar og það lausafé sem
er brunatryggt hjá almennum
tryggingafyrirtækjum. Það er ekki
tryggt gegn afleiddu tjóni eða tjóni af
völdum truflana sem verða í kjölfarið
á náttúruhamförum. Iðgjaldið er
0,25% af vátryggingarfjárhæð sem
er jafn há brunatryggingarfjárhæð
á húseignum, innbúi og lausafé.
Almenn vátryggingafélög innheimta
iðgjöld fyrir NTÍ samhliða innheimtu
á iðgjöldum á brunatryggingum.
Þannig er allt sem er brunatryggt,
tryggt fyrir þessum hamförum beint
en allar óbeinar afleiðingar ekki.
Almenn tryggingafélög bjóða
upp á landbúnaðartryggingar
fyrir þá sem stunda hefðbundinn
búskap svo sem sauðfjár- og
nautgriparækt, aðrar greinar þurfa
að láta tryggja hjá sér sérstaklega. Í
landbúnaðartryggingunni er tryggt hið
svokallaða lausafé sem er þá í þessu
tilviki búfé, hey, fóður, áhöld og tæki
fyrir bruna. Einnig er bústofn tryggður
fyrir raflosti og umferðaróhöppum.
Þar er líka rekstrarstöðvunartrygging
ef rekstur stöðvast vegna bruna. Þarna
er lykilorðið brunatryggðir, þar með
er lausaféð (búfé, hey, fóður, áhöld
og tæki) tryggt hjá NTÍ. Sem þýðir
að lausaféð er tryggt fyrir hamförum
ýmiss konar.
En þá þarf viðkomandi auðvitað
að vera með landbúnaðartryggingu,
sem ekki er skylda.

Hvað með að gefa samfélaginu
meira en þú tekur?
Hver er aðalmælikvarðinn á vel
rekið fyrirtæki eða stofnun, er það
fjárhagslegur hagnaður? Hvað
með aðbúnað starfsfólks, launakjör
starfsfólks og möguleika þeirra
til mannsæmandi lífs, aðgerðir
fyrirtækisins/stofnunarinnar til varnar
neikvæðum loftslagsáhrifum, öflugt
þróunarstarf til bættrar starfsemi og
nýsköpunar í starfseminni, áherslu á
samstarf við sambærileg fyrirtæki/
stofnanir fremur en samkeppni,
sterka innviði, viðhald og almenna
uppbyggingu með jákvæðar
samfélagslegar afleiðingar. Hvað
með að gefa samfélaginu meira en
þú tekur? Ætti það ekki að vera hinn
eini sanni mælikvarði á góðan rekstur
fyrirtækis eða stofnunar?
Sælla er að gefa en þiggja, sæll
er sá sem skilur eftir sig fegurð og
uppbyggingu. Valdhafar gætið að
gjörðum yðar, þið eruð kennarar
sem gefið framtíðinni augu. Í ljósi
aðstæðna kýs ég ekki þessa leið
einkavæðingar fyrir þær stofnanir
sem grundvallaratriði er að eigi
trygga og örugga kjölfestu velferðar,
uppbyggingar og þróunar í samfélagi
okkar, ég kýs þessa leið ekki fyrir
menntakerfið okkar, ekki fyrir
heilbrigðiskerfið okkar og ekki fyrir
kjölfestuna í bankakerfinu okkar. Ég
kýs að þessar stofnanir eigi tilveru
sem er ótengd eyðileggingarmætti
græðginnar.
Þetta er ekki framboðsræða
eða áróðursræða, þetta er ákall um
sanngjarnt og fallegt samfélag. Ég
girnist hvorki gróða, né kvóta, né
vald, né skít. Ég girnist réttlæti, fallegt
siðferði, mannúð, náungakærleik og
samhjálp, samfélag sem kennir þessi
gildi og framtíð með falleg augu.
Rakel Halldórsdóttir,
fyrrum Frú Lauga

Bjargráðasjóður fyrr og nú

En hvað er verið að gera í dag?

Þannig er að Bjargráðasjóður er á
föstum fjárlögum en um er að ræða
lága upphæð. Sem skýrist af því að
ekki er vilji af hálfu ríkisins til að
safna háum fjárhæðum upp í sjóði.
Hins vegar hefur ríkið lagt til auka
fjármagn í sjóðinn þegar mikið tjón
hefur orðið. Þegar til tjóns kemur af
náttúruhamförum sem heyrir undir
Bjargráðasjóð þá er tjónið metið
en svo ræðst það af stöðu sjóðsins
hverju sinni hversu hátt hlutfall af
metnu tjóni tjónþoli fær bætt, með
styrk. Svo ef bændur lenda í mjög
svipuðum tjónum sem sjóðurinn
bætir, t.d kal í túnum, með nokkurra
ára millibili, þá er alls ekki víst að
þeir fái sama hlutfall af tjóni bætt,
þar sem úthlutun byggir á því hvernig
sjóðurinn stendur hverju sinni. Ekki
mikið jafnræði þar. Þær breytingar
hafa orðið á högum Bjargráðasjóðs
að í byrjun mars 2022 tók NTÍ yfir
umsýslu sjóðsins. Engar breytingar
urðu á stjórn sjóðsins, en vonandi
meiri formfesta á úthlutun.
Í hamförum af stórum skala, t.d.
öskufallið í Eyjafjallajökulsgosinu
og þegar mikil kaltjón hafa orðið,
þá hefur ríkið gripið inn í og aukið
framlag í sjóðinn. En hvað bætir
Bjargráðasjóðurinn eiginlega?
Í megindráttum skiptist það í þrennt:
1. Gjaldskyldar fasteignir, girðingar,
tún og rafmagnslínur tengdar
landbúnaði.
2. Hey sem notað er í landbúnaðarframleiðslu.
3. Uppskerubrest af völdum kals,
þurrka, óþurrka og óvenjulegra kulda.
Svona lítur þá Bjargráðasjóður út
í dag, í stuttu máli, en þetta var ekki
alltaf svona. Bjargráðasjóður hinn
forni var nefnilega með A-almenna

Það hefur verið vitað í langan tíma
að þessi tryggingamál okkar bænda
hafa verið í nokkrum ólestri eftir
að Bjargráðasjóður var skilinn eftir
með svo lítil fjárráð. Árið 2012 var
skipaður starfshópur um þessi mál
sem skilaði skýrslu 2013 sem virðist
lítið hafa verið gert með, en þar var
lagður til Hamfarasjóður en B-deild
Bjargráðasjóðs ekki með. Aftur er
svo skipaður hópur 2015 sem skilar
skýrslu 2016 um Hamfarasjóð þar
sem átti að sameina Ofanflóðasjóð og
BjargráðasjóðA-deild, en ekki B-deild.
Um þetta leyti var búnaðargjaldið að
leggjast af og því tilvist B-deildar að
engu að verða. Það var nokkuð óljóst
hver átti að taka við því hlutverki og
síðan þá hefur ekkert gerst til að varpa
ljósi á það. Nú er búið að stofna enn
einn starfshópinn um sama mál og
leyfi ég mér að vera bjartsýn, segir
ekki máltækið allt er þegar þrennt er?
Ég hvet starfshópinn eindregið til
að huga vel að fjármögnun á þeim
tillögum sem þau koma fram með.
Það er ljóst að bændur þurfa betri
tryggingar sem meðal annars taka til
alls þess sem B-deildin tók til. Einnig
tryggingar fyrir uppskerubrest hvort
sem er af völdum veðurs og/eða dýra.
Við bændur megum ekki sætta okkur
við að vera verr tryggð en kollegar
okkar í þeim löndum sem við berum
okkur saman við, hvorki að umfangi
né fjárhæðum.

Vaka Sigurðardóttir.

deild og B-búnaðardeild. A-deildin sá
um að styrkja einstaklinga, félög og
sveitarfélög sem höfðu lent í meiriháttar
beinu tjóni af völdum náttúruhamfara.
B-deildin hins vegar bætti meiriháttar
tjón hjá einstaklingum og félögum
vegna sjúkdóma, óvenjulegs veðurfars
og slysa á búfé þegar ekki var hægt að
kenna gáleysi eða ásetningi eigenda
eða umráðamanna um og allar eðlilegar
varnir við hafðar. Ekki var bætt tjón
sem hægt var að tryggja annars staðar.
A-deildin var fjármögnuð með ríki og
sveitarfélögunum en núna er það aðeins
ríkið sem sér um fjármögnunina og
sveitarfélögin geta ekki sótt í sjóðinn.
B-deildin var hins vegar fjármögnuð af
búnaðargjaldinu sáluga og hvarf þegar
það var afnumið og er því ekki til í dag.
En þar stendur einmitt hnífurinn í
kúnni. Við bændur erum ekki tryggðir
og virðumst ekki geta tryggt okkur á
sama hátt og gert var með B-deildinni.
Jafnframt vantar að hægt sé að tryggja
tjón af völdum plöntusjúkdóma
og afurðatjóns, já og öflugri
rekstrarstöðvunartryggingar. Hvað þá
ef hörmulegir búfjársjúkdómar fara
að herja meira á okkur? Hvað gera
bændur þá?

Vaka Sigurðardóttir,
bóndi Dagverðareyri,
stjórnarmaður hjá
Nautgripabændum BÍ
(NautBÍ) og formaður
Félags eyfirskra
kúabænda (FEK).
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Skoðun um vegi

Vegir í Bárðardal eru malarvegir
oft ósléttir og holóttir. Vegurinn
að vestanverðu frá hringvegi 1 er
um 40 km að Mýri en um 5 km
lengri austan fljóts og brú er yfir
Skjálfandafljót skammt sunnan
við Gistiheimilið Kiðagil.
Nú stendur til að Þingeyjarsveit
sameinist Mývatnssveit. Við þurfum
meira á betri og sléttari vegum að
halda en þjóðgarði, og öllu því
landi sem þjóðgarður klófestir er
illmögulegt að ná til baka, þó að
nauðsyn sé til.
Meiri líkur finnst mér á að gönguog hjólreiðastígur umhverfis Mývatn
njóti forgangs á bundnu slitlagi
frekar en Bárðardalsvegir; okkur
hér í Bárðardal finnst það skortur
á réttlæti.
Upp úr dalnum að vestan liggur
Sprengisandsleið sem rýkur úr
mengandi moldarmökkur í þurrkum
en pollar í lægðum og hjólförum í
bleytutíð. Hann er heflaður einu
sinni á ári fyrri part sumars og er
fær 1-3 mánuði á ári, en ef hann yrði
uppbyggður myndi tíminn lengjast í
6-8 mánuði og enn lengur ef hlýnun
verður meiri en nú er.
Austan Sprengisandsleiðar,
skammt sunnan Mjóadalsár, er
einn af fallegri fossum landsins,

Aldeyjarfoss, og ekki svo
löngu sunnar eru athyglisverðir
Hrafnabjargarfossar. Vegur frá Mýri
í Bárðardal að Þórisvatni er 126 km.
Þangað nær bundið slitlag sunnan
frá, og uppýttur malarvegur töluvert
lengra norður.
Oddviti Þingeyjarsveitar hét
því á fundi í Kiðagili í vetur 2022
að ekki myndu skipulagsyfirvöld
sveitarfélagsins samþykkja þjóðgarð
vestan Skjálfandafljóts fyrr en
eftir umtalsverðar vegabætur á
Sprengisandsvegi.
Geta má þess að vegslóði liggur
frá Stöng í Mývatnssveit að Engidal í
Bárðardal, fær öllum bílum á meðan
sumar er. Ef vegur frá hringvegi 1 við
Stangarafleggjara yrði endurbættur
yfir á Bárðardalsveg um Engidal og
þaðan á Stórutunguveg og áfram
þaðan niður að Skjálfandafljóti
og brúað nálægt Kjallarabrúm þar
rennur fljótið þröngt.
Kjallarabrýr eru ísbrýr sem
myndast í miklum frostum af
vatnsdropum þegar vatnsmassi
rennur þröngt og droparnir slettast
upp og mynda brú bakka á milli ofan
við vatnið og fólk notaði til að komast
milli bæja fyrrum. Frá Kjallarabrúm
er stuttur spölur á Sprengisandsleið.
Þessi leggur er um 30 km, sem sé

frá vegi 1 við Stangarafleggjara að
Sprengisandsleið. Þá eru 320 km á
Selfoss um Sprengisand sem er sama
vegalengd og vestur Norðurland
endar á Hrútafjarðarhálsi.
Margir valkostir eru áfram
til fyrir jeppamenn og aðra sem
eiga viðeigandi ökutæki. Byrjum
á Möðrudalsleið í Kverkfjöll,
Öskjuvegur upp með Jökulsá á
Fjöllum, vegur úr Svartárkoti eða
Mývatnssveit um Dyngjufjalladal,
vegur upp austan Skjálfandafljóts
einnig upp úr Eyjafirði og Skagafirði.
Allir þessir vegir eru samtengdir
norðan jökla. Þeir eru einungis fyrir
jeppa og önnur torfærutæki. Væri
það ekki bara eftirsóknarvert að hafa
greiðfæran, uppbyggðan veg með
bundnu slitlagi yfir Sprengisand í
framtíðinni sem öll ökutæki gætu
nýtt sér og þeir sem í þeim eru notið
þess að horfa yfir víðernin og notið
þess mikla útsýnis sem fyrir augu
ber og vegalengdir styttast til muna
fyrir marga?
Mér fyndist það mikil skammsýni
ef sveitarstjórnir sem hafa skipulagsvöld á leiðinni afsöluðu sér þeim
í hendur þjóðgarðs.

Atvinna
Reykjabúið vantar mann til starfa
í viðhald og viðgerðir.
•
•
•

Umsjón með verkstæði og ýmislegu tilfallandi
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt
Vélvirki, rafvirki eða laghentur aðili

Allt getur komið til greina.

Áhugasamir vinsamlega sendi fyrirspurnir
og upplýsingar á reykjabuid@kalkunn.is.

Reykjabúið ehf, 271 Mosfellsbæ

Jón Gústafsson
090346-3939

Kemur næst út 25. maí
Meðallestur prentmiðla á landsbyggðinni

50,0%

45,0%

Þróun lestrar á fjórða ársfjórðungi síðastliðin átta ár, 2014 -2021, samkvæmt prentmiðlamælingum Gallup
Súlurnar sýna þau ár frá 2014 sem viðkomandi miðlar hafa tekið þátt í könnunum Gallup
Meðallestur í aldurshópi 12 - 80 ára
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Fréttablaðið

Morgunblaðið

DV

Viðskiptablaðið

2019 2,2%

2021 6,8%

2017 9,4%
2018 9,1%
2019 5,8%

Stundin

2014 5,7%
2015 10,0%
2016 7,3%
2017 8,0%
2018 5,1%
2019 5,2%
2020 2,8%
2021 3,4%

Bændablaðið

2014 11,3%
2015 7,0%
2016 10,8%
2017 11,2%
2018 10,8%
2019 9,1%

0,0%

2014 27,8%
2015 26,0%
2016 25,3%
2017 22,1%
2018 22,1%
2019 19,7%
2014 17,0%
2021 14,5%

5,0%

2014 33,9%
2015 31,0%
2016 28,6%
2017 27,3%
2018 24,6%
2019 21,9%
2020 19,7%
2021 16,1%

10,0%

2014 43,3%
2015 45,0%
2016 43,8%
2017 43,1%
2018 45,6%
2019 41,9%
2020 36,2%
2021 42,1%

15,0%

Mannlíf

Bílskúrs- og iðnaðarhurðir

TÖKUM AÐ OKKUR VERKEFNI

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

Smíðað eftir máli
Iðnaðarhurðir
Iðnaðarhurðir með gönguhurð
Bílskúrshurðir

OG VINNUM ÚR ÞEIM

LAUSNIR

Hurðir í trékarma
Tvískiptar hurðir

Fyrsta ﬂokks þjónusta og ráðgjöf

HURÐIR

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

VHE • Melabraut 27 Hafnarfjörður • Hraun 5 Reyðarfirði
Sími 843 8804 • Fax 575 9701 • www.vhe.is • sala@vhe.is
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Á FAGLEGUM NÓTUM

KORNHORN

Við kornkynbætur er plöntum víxlað með aðstoð mannsins sem
ber frjó í öx sem þegar hafa verið geld með því að tína fræﬂana úr.
Til hægri er frævan tilbúin til ásetnings, til vinstri hefur víxlunin heppnast
og blendingurinn vex í axinu.

Erfðamengjaúrval í innlendum kornkynbótum
Byggkynbætur voru stundaðar
á Íslandi um áratugaskeið,
fyrst við Rannsóknastofnun
landbúnaðarins og síðar við
Landbúnaðarháskóla Íslands.
Árangurinn lét ekki á sér
standa. Úr þessu verkefni
hafa verið skráð átta yrki
síðan um aldamót. Íslenski
stofninn þroskast fljótt og er
að líkindum aðlagaður Íslandi,
og því einstakur á heimsvísu.
En plöntukynbætur á Íslandi,
og byggkynbótaverkefnið þar
með talið, eru ófjármagnaðar og
engri stofnun hefur verið falið
að annast þær. Þær eru orðnar
olnbogabarn opinbers stuðnings
við landbúnaðinn. Síðustu ár
hafa öflugar byggrannsóknir
verið stundaðar við LbhÍ, áður
studdar af Framleiðnisjóði
landbúnaðarins og nú Matvæla sjóði, en einnig Norrænu ráðherranefndinni. Þessi rannsóknaverkefni hafa meðal annars
lagt mikilvægan grunn að
endurbættum og nútímavæddum
kynbótaverkefnum t.d. með
aukinni erfðafræðilegri þekkingu
á byggi við íslenskar aðstæður.
Til þess að hagnýta þá
þekkingu og gagnasöfnun sem
hefur átt sér stað þarf að
tryggja plöntukynbótum fasta
fjármögnun sem hluta af
styrkjakerfi landbúnaðarins.
Það liggur beinast við að fela
LbhÍ þetta verkefni. Þar er
nauðsynleg þekking, aðbúnaður
og reynsla til staðar. Eitt helsta
framfaraskref sem þarf að stíga
í plöntukynbótum hér á landi er
að innleiða erfðamengjaúrval í
byggkynbótum með uppfærðum
kynbótamarkmiðum í samstarfi
við hagaðila. Því næst er að
undirbúa erfðamengjaúrval í
höfrum og fleiri plöntutegundum.
Fyrsta skrefið til að hefja
kynbætur í nýjum tegundum er
að velja efnivið, hefja prófanir
og safna gögnum um mikilvæga eiginleika.
Til þess að framkvæma
erfðamengjaúrval þarf að reikna
erfðamengjaspár sem byggja
á því að tengja saman gögn
mældra eiginleika (t.d. uppskeru)
og arfgerðargreininga til þess
að þjálfa spálíkan. Líkanið
getur síðan með ágætu öryggi
spáð fyrir um kynbótagildi
einstaklinga sem eru arfgreindir,
þó þeir hafi ekki verið prófaðir
í tilraunum. Kynbótamat samkvæmt arfgreiningum kallast
erfðamengjaspá og val samkvæmt því erfðamengjaúrval.
Gögnin um mælda eiginleika
eru þegar til hjá LbhÍ fyrir bygg
sem nota má til þess að þjálfa
spálíkanið.
Með þessari aðferð er
hægt að spá fyrir um afkomu
þúsunda einstaklinga á ári og

velja einstaklinga með hæstu
erfðamengjaspá til frekari
prófana og/eða víxlana. Þannig
er hægt að auka öryggi úrvalsins
á afkvæmum víxlana ásamt því
að margfalt fleiri byggarfgerðir fá
kynbótamat en ella. Þessi aðferð
getur aukið öryggi og úrvalsstyrk
sem eykur árlegar erfðaframfarir.
Innleiðing þessara aðferða
hefur þegar skilað miklum
árangri í kornkynbótum.
Fjármagn í plöntukynbótaverkefni þurfa að vera trygg
frá ári til árs. Úrval þarf að eiga
sér stað á hverju ári og glataðan
tíma er örðugt að vinna upp
seinna meir. Samhliða erfðamengjaúrvali þyrfti að uppfæra
kynbótamarkmið og helst
setja saman kynbótaeinkunn
sem byggir á hagrænu mati
eiginleika, í samvinnu við hagsmunaaðila. Slíkt hagrænt vægi
á að endurspegla hvar mesta
búbót er að sækja fyrir bændur
með framför í eiginleikanum.
Kynbótamarkmiðin ætti síðan
að endurmeta reglulega, t.d. á tíu
ára fresti. Ný kynbótamarkmið
gætu til að mynda einblínt meira
á gæði byggs án þess að slaka á
kröfum um uppskerumagn.
Samhliða kynbótaverkefni af
þessu tagi verður áfram hægt,
og raunar nauðsynlegt, að sinna
sérstökum rannsóknaverkefnum
í plöntukynbótum og jarðrækt,
fjármögnuðum af samkeppnissjóðum. Gögnum sem var
safnað í íslenska byggkynbóta
verkefninu eru afar áhugaverð
líka frá vísindalegu sjónarmiði.
Enda er þetta stórt gagnasafn þar
sem grastegund sem á uppruna
sinn úr botni Miðjarðarhafs er
lagt út í vísindalegar tilraunir
við krefjandi aðstæður fyrir
plöntuna. Þessi dýrmætu gögn
veita merkilegt tækifæri til
grunnrannsókna á erfðafræði og
þróunarfræði plantna, fyrir utan
hagnýtar rannsóknir sem geta
nýst við leiðbeiningu bænda
og þróunarverkefnum fyrir
kynbótastarfið.
Öflugt kynbótastarf á korni
getur gjörbylt ræktunarmöguleikum á Íslandi.
Um nokkur hundruð ára
skeið hafa Íslendingar valið að
framleiða sjálfir dýraafurðir en
flytja inn mestalla kornvöru.
En nú er öldin önnur. Hér á
landi er til þekking, aðstaða og
vilji til að stunda öfluga kornrækt.
Til þess að efla kornrækt í
landinu þarf stjórnmálafólk og
forysta bænda að vera framsýn
og fjárfesta í plöntukynbótum.
Hrannar Smári Hilmarsson,

tilraunastjóri í jarðrækt
hjá LbhÍ

Egill Gautason,
doktorsnemi

Stórgripavigt. Oft má koma gangvigt fyrir með haganlegum hætti í fjósum.

Eftirlit með þunga og stærð gripa
er vanmetið bústjórnartæki
Snorri Sigurðsson
snsig@arlafoods.com

Störf kúabænda eru margþætt, afar
fjölbreytt og vissulega mismikilvæg
en eitt af þeim verkum sem flokkast
undir það að vera afar mikilvægt er
oft ekki gert. Þetta er ekki eitthvað
sem einungis á við um kúabú á
Íslandi heldur er þetta tilfellið um
allan heim.
Ég hef sjálfur heimsótt kúabú
í 23 mismunandi löndum og telja
þessar heimsóknir á mismunandi
kúabú nú vel á þriðja þúsundið
en langflestir bændur sem ég hef
sótt heim eiga það sameiginlegt að
fáir þeirra vigta og mæla kálfa og
geldneyti reglulega!
Vissulega gera sumir það en allt
of margir gera það ekki – en skiptir
það einhverju máli?
Já, klárlega, enda eru til ótal
rannsóknir sem sýna það svart á
hvítu að því betur sem tekst til með
uppeldi gripanna fyrstu vikurnar
á ævinni, því betur tekst til með
heildareldi þeirra. Þannig liggur t.d.
fyrir að hagkvæmasti burðaraldur
hjá kvígu er 23 mánaða en margir ná
ekki að ala sínar kvígur nógu vel svo
þær séu nægjanlega þroskamiklar
við svona ungan aldur. Fullyrða má
að allar kvígur hafi í raun erfðalega
burði til þess að bera 23 mánaða
en það sem skýri það að þær séu
of litlar þegar þeim aldri er náð
felist einfaldlega í bústjórninni, þ.e.
hvernig uppeldinu var háttað.
Tilfellið er að það er afar auðvelt
að missa sjónar af þungaaukningu
smárra gripa og oft telja bændur
kvígurnar vera að þyngjast meira
en þær gera t.d. vegna kviðfylli. Þess
vegna þarf að fylgjast gríðarlega vel
með þyngingu kálfanna og bregðast
hratt við sé þungaaukningin ekki
að skila sér í samræmi við áætlanir
búsins. Þess utan eru svona mælingar
notaðar í auknum mæli erlendis
beint inn í ræktunarstarfið, sem
gæti einnig orðið tilfellið á Íslandi ef
mælingar og nákvæmar skráningar
á þunga og þyngdaraukningu
væru almennt notaðar hjá kúa bændum landsins.

Búnaður til þess að vigta smákálfa þarf alls ekki að vera ﬂókinn og má
jafnvel nota hefðbundna iðnaðarvigt, t.d. með því að setja litla grind ofan
á ﬂötinn sem vigtar.

Hver á vaxtarhraðinn að vera?

Hvenær á að vigta?

Hérlendis er miðað við að
kvígurnar hafi náð um 55% af
þyngd fullorðinna kúa þegar þær
eru sæddar. Ef miðað er við að
fullorðnar kýr hér á landi séu um
470 kíló ætti kvígan því að vera um
260 kíló á fæti þegar hún er sædd.
En til þess að ná þessari þyngd nógu
snemma á æviskeiðinu þarf að hlúa
vel að kvígunni. Sér í lagi fyrstu
vikur ævinnar eins og áður segir.
Enda krefst þessi þungi að kvígan
vaxi um 550-600 grömm á dag að
jafnaði fram að sæðingu.
Það sem of margir bændur, víða
um heim, flaska á er að ná ekki
nægum vaxtarhraða í kvígurnar
strax fyrstu vikurnar. Margir telja
að þær bæti sér síðar upp hægan
vöxt á mjólkurfóðrunartímanum.
Þær gera það hins vegar ekki nema
að hluta til. Með öðrum orðum, ef
maður missir af því tækifæri að láta
kvígurnar fara bratt af stað, þá er það
tækifæri runnið út í sandinn.

Þegar bændur spyrja mig út í það
hvenær eigi að vigta kvígukálfana
þá segi ég alltaf að það eigi að taka
fæðingarþungann á öllum gripum
og svo vigta alla gripi þegar þeir
eru vandir af mjólk, oftast eftir 7-8
vikur. Kvígurnar eru enn nettar og
viðráðanlegar á þessum aldri og bæði
fljótlegt og auðvelt að vigta þær.
Þá er þunginn ekki slíkur að hann
kalli á mjög sérhæfðar vigtir heldur
má leysa málið með einföldum og
ódýrum vigtum.
Eftir að mjólkurfóðrun lýkur
tekur við afar mikilvægur kafli í lífi
kálfanna og er alltaf ákveðin hætta
á því að hér geti komið afturkippur
í vaxtarhraðann. Til þess að forðast
að slíkt gerist þarf kjarnfóðurátið að
vera orðið mjög gott á sama tíma og
dregið er úr mjólkurmagninu. En mín
reynsla er sú að oft missa bændur
af einstaka kálfum á þessu tímabili,
þ.e. einn og einn nær að „fela sig“
og heltist aðeins úr lestinni. Það
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...frá heilbrigði til hollustu
sést oft einna best á því að þegar
kálfahópar eru skoðaðir, t.d. við 5-6
mánaða aldur, þá skera oft sumir sig
úr hópnum vegna stærðar og aðrir
vegna smæðar. Til þess að setja
kálfaeftirlitinu fastar skorður mæli
ég með því að vigta alla kálfa aftur
þegar þeir eru 6 mánaða gamlir og
svo, ef hægt er, við fyrstu sæðingu.
Að síðustu væri gott að fá þunga við
burð, ef þess er nokkur kostur.
Hvernig á að vigta?
Ég veit vel að það er alls ekki
skemmtilegt verk, né létt, að vigta
gripi og þar sem ekki er um þeim
mun fleiri gripi að ræða er vafasamt
að verja miklum fjármunum í að
tæknivæða þennan þátt búskaparins.
Þar sem bú eru stærri, og kálfar
margir, er sjálfsagt að skoða þar
til þess gerðan vigtunarbúnað sem
fæst í dag bæði hálfsjálfvirkur og
nánast alsjálfvirkur þ.e. hálfgerðir
tökubásar þar sem hægt er að vigta,
mæla og holdastiga. En þar sem
flest bú á Íslandi eru með færri
burði en 100 á ári væri fjárfesting
í slíkum búnaði varla verjandi þó
það sé auðvitað undir hverjum og
einum komið hvernig hugað er að
fjárfestingum. Þannig má t.d. fá
einfaldar iðnaðarvigtar sem ná upp
í 100 kg sem henta ágætlega fyrir
þetta verk. Einnig má nota afar
einfaldan búnað til þess að mæla
fæðingarþunga kálfanna eins og sjá
má á meðfylgjandi myndum. Það
þarf hvort sem er að eyrnamerkja
kálfinn og skrá niður margs konar
upplýsingar, því ekki að vigta hann
í leiðinni?
Það eru til ýmsar gerðir af
stórgripavigtum, sumar sérstaklega
gerðar til þess að vigta gripi. Það
fer auðvitað fyrst og fremst eftir
aðstæðum á hverju búi, hvaða
búnaður hentar best t.d. hvort það
er svona gangvigt eins og sést á
meðfylgjandi mynd eða sérstök
stórgripavigt. Að síðustu má
svo auðvitað nefna hið klassíska
málband þar sem ummál gripsins
er mælt. Þessi aðferð hefur verið
stunduð í áratugi og gefur afar
góða mynd af þunganum þó svo að
hún sé vissulega ekki eins örugg og
hefðbundin mæling.
Þegar reynsla er komin á
mælingarnar má nota óbeinar
mælingar einnig, til þess að efla
gæðaeftirlitið með vexti kálfanna.
Þannig setja margir bændur merki,
t.d. með málningu, á framhlið
átgrindar. Þetta merki eða strik er
þá sett til þess að sýna hvað kálfarnir
ættu að vera háir á herðakamb að
jafnaði við ákveðinn aldur. Hver stía
er þá með sitt strik sem sýnir mjög
auðveldlega sé kálfur að dragast
aftur úr í samanburði við hina.
Hvernig á að bregðast við?
Algengasta spurningin sem ég fæ,

þegar þungamælingar ber á góma, er
hvernig á að bregðast við ef gripur
eða gripir eru að dragast aftur úr.
Það er erfitt að gefa ráð heilt yfir
og þarf alltaf að skoða aðstæður og
bústjórn í hverju tilfelli fyrir sig. Það
er nefnilega ýmislegt sem getur skýrt
það af hverju gripir vaxa of hægt.
Ef þungamælingar við 7-8 vikna
aldur sýna að kálfurinn vex of
hægt þarf að grandskoða hvernig
mjólkurfóðruninni er háttað og með
hvaða hætti kjarnfóður er kynnt fyrir
kálfinum. Honum er eðlislægt að
taka vel til fóðurs á þessum aldri
og að vaxa hratt svo ef það er ekki
tilfellið er kálfinum einfaldlega
of naumt eða ranglega skammtað.
Þá getur skýringin einnig legið í
sjúkdómum, streitu eða öðru slíku
sem hefur angrað kálfinn á þessu
mikilvæga skeiði í lífi hans. Þetta
þarf allt að skoða vel, sé tilfellið að
vöxturinn sé undir væntingum. Þess
má reyndar geta að sé fæðingarþungi
kálfa lágur, er erfitt að ætla kálfinum
að vaxa mjög hratt sem segir enn og
aftur að skoða þarf aðstæður hverju
sinni áður en unnt er að fullyrða um
ástæður skorts á vexti.
Næsta mæling fer fram við
hálfsárs aldur og fram að því þarf
reyndar að fylgjast einkar vel með
kálfunum. Hér segir útlit þeirra og
stærð mikið um hvernig gengur og
á þessu tímabili er mikilvægt að
flokka kálfana eftir stærð en ekki
aldri. Það sem allt of oft gerist
er að bændur flokka kálfana eftir
aldri en ekki stærð. Það kallar
nánast undantekningarlaust á það
að einhverjir kálfar lenda undir í
valdabaráttunni og dragast enn
frekar aftur úr. Svona kálfa þarf
að fjarlægja úr stíum og setja með
yngri gripum, sem passa betur í hæð
og stærð. Enn fremur þarf oft að
bæta hægvaxnari gripum upp með
bættu fóðri.
Útigangurinn
Ég held að ég geti fullyrt að oftast
þegar ég sé koma afturkipp í vöxt
á kvígum þá er það þegar þær eru
hafðar úti og oft jafnvel nánast
eftirlitslausar í einhverjum úthaga.
Það getur enginn bóndi ætlast til
þess að kvígur haldi kraftmiklum
vexti á úthagabeit.
Kvígur sem eru úti þurfa að vera
á kraftmikilli beit með góðu aðgengi
að steinefnum og skjóli. Þá þarf
rýmið að vera gott svo það sé ekki
mikið um áflog en átök gripa snardregur úr vexti þeirra þar sem bæði
orka fer í það atferli auk þess sem
það veldur taugaveiklun sem bitnar
á átinu. Enn fremur er mikilvægt að
taka kvígurnar snemma á hús og
áður en veðrið verður óheppilegt
fyrir át og góðan vöxt.
Slagveður og kuldi hefur auðvitað
ekki stór líkamleg áhrif á nautgripi,
en veldur þó því að það dregur úr áti
og þá kemur afturkippur í vöxtinn.

Merking nautgripa – leiðbeiningar

Að gefnu tilefni vill Matvælastofnun vekja athygli á
þeim reglum sem gilda um
merkingar nautgripa. Sendar
voru út leiðbeiningar til allra
sláturleyfishafa síðastliðið haust
og þeir beðnir um að koma þeim
til sinna viðskiptavina til þess
að skýra hvaða reglur eru í gildi
varðandi merkingar nautgripa og
hvernig þær eru túlkaðar.
Ástæða þessara leiðbeininga voru
athugasemdir sem eftirlitsmenn ESA
(eftirlitsstofnun EFTA) gerðu við
eftirlit í sláturhúsum haustið 2019
sem varð til þess að reglur voru
hertar varðandi merkingar nautgripa
við komu í sláturhús.
Á Íslandi gildir reglugerð nr.
916/2012 um merkingar búfjár
og er markmið reglnanna að
tryggja rekjanleika búfjárafurða
frá upprunahjörð og/eða fæðingu
viðkomandi dýrs til sölu afurða
og skapa með því grundvöll að
markvissu matvæla- og búfjáreftirliti,
eftirliti með flutningum dýra,
skráningu búfjársjúkdóma og
meðhöndlun þeirra, sbr. 1. gr.
reglugerðarinnar.
Í 6. gr. reglugerðarinnar er
gerð krafa um að nautgripir
skuli merktir með forprentuðu
plötumerki í bæði eyru innan 20
daga frá fæðingu. Bæði framhlið
og bakhlið merkja (þ.e. báðar
blöðkurnar) skulu vera forprentuð.
Samkvæmt ákvæðinu skulu
eftirfarandi upplýsingar koma fram á
merkjunum: 1) YD-einkennismerki
Matvælastofnunar, 2) IS-einkennismerki Íslands, 3) búsnúmer og 4)
gripanúmer. Þá segir í 4. gr. að
umráðamaður búfjár beri ábyrgð
á að allt búfé sem alið er á hans
vegum sé merkt innan tilskilins
tíma með viðurkenndu merki, sem
fylgja á dýrinu alla ævi. Samkvæmt
ákvæðinu ber umsjónarmanni að
panta nýtt forprentað plöntumerki

þar sem fram koma sömu upplýsingar og áður og setja í viðkomandi grip ef merkið dettur úr
gripnum. Framleiðandi merkjanna
hefur upplýst að afgreiðslufrestur
sé 7 til 10 dagar.
Forpentuð plötumerki eru því
aðeins lögleg að allar ofangreindar
upplýsingar séu prentaðar á
merkið. Ekki er leyfilegt að ein
blaðka merkisins sé handskrifuð.
Ef umráðamenn nautgripa vilja
handskrifa nafn eða aðrar upplýsingar
verður að gera það á forprentuðu
blöðkurnar, gjarnan á bakhlið
einhverrar blöðkunnar, þannig að
handskrifuðu upplýsingarnar skyggi
ekki á þær forprentuðu. Krafan er
að upplýsingarnar á merkjunum
séu óafmáanlegar og ekki er litið
svo á að handskrifaður texti á
merki sé óafmáanlegur. Það á alltaf
að vera hægt að sjá forprentuðu
upplýsingarnar á merkjunum, hvort
heldur sem er framan frá eða aftan
frá. Samþykkt er að gripir séu sendir
til slátrunar með löglegt merki í öðru
eyranu og gat í hinu.
Athygli er vakin á því að svokölluð
neyðarmerki/bráðabirgðamerki, þ.e.
merki með forprentuðu búsnúmeri,
en þar sem gripanúmerið vantar, eru
ekki lögleg merki. Tilgangur þeirra
er að nota þau í gripi sem týnt hafa
merki á meðan að beðið er eftir
endurprentun á forprentaða merkinu.
Er þetta til þess að koma í veg fyrir
að ruglingur verði á gripum ef fleiri
en einn gripur í stíu týnir merki á
sama tíma.
Mögulegt er að veita undanþágu
frá 6. gr. reglugerðarinnar, en beiðni
um slíkt þarf að vera send með
a.m.k. eins sólarhrings fyrirvara
til héraðsdýralæknis í umdæmi
viðkomandi sláturhúss og í beiðninni
verður að koma fram: 1) Nafn og
bú innleggjanda, 2) búsnúmer og
einstaklingsnúmer viðkomandi
grips, 3) lýsing á gripnum eins og hún

er í Huppu og/eða mynd af gripnum.
Þá þarf að koma fram skýring á
því hvers vegna nauðsynlegt er að
sækja um undanþáguna. Fyrirvarinn
er notaður af hálfu starfsmanna
Matvælastofnunar til að skoða,
meta og skjalfesta upplýsingar
um hvort viðkomandi gripur er
skráður í Huppu, hvort hann komi
frá viðkomandi búi innleggjanda og
hvort gripurinn sé á afurðarfresti, þ.e.
hvort hann hafi verið meðhöndlaður
með lyfjum sem koma í veg fyrir
að hægt sé að nýta afurðir af
gripnum til manneldis. Jafnframt er
fyrirvarinn notaður til að meta hvort
fyrirliggjandi undanþágubeiðni eigi
rétt á sér – en til þess að hægt sé að
fallast á að ómerktir gripir eða gripir
sem ekki eru merktir í samræmi við
regluverkið fari í matvælakeðjuna
þurfa að liggja fyrir einhverjar
málefnalegar ástæður. Ef gripur
týnir báðum merkjum er í flestum
tilfellum litið svo á að hann geti beðið
næsta skráða sláturdags og bóndinn
sendir annan grip af sláturlistanum
í staðinn. Ef fullvaxið naut týnir
merkjum og ekki er til tökubás eða
annar samsvarandi tækjabúnaður
til þess að endurmerkja nautið á
tryggan hátt á viðkomandi bæ er
gjarnan veitt undanþága þegar bóndi
sækir um slíkt í fyrsta (eða annað)
skipti. En séu menn að ala naut til
slátrunar má gera ráð fyrir að þeir
komi sér upp aðstöðu til þess að
sinna þeim gripum til framtíðar.
Frekari upplýsingar er hægt að fá
á heimasíðu Matvælastofnunar, mast.
is, undir Bændur – Nautgriparækt –
Merking og skráning.
Sigurbjörg Ólöf Bergsdóttir,
sérgreinadýralæknir nautgripa
og sauðfjár.
Freydís Dana Sigurðardóttir,
fagsviðsstjóri eftirlits
búfjárafurða.
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LANDBÚNAÐARHÁSKÓLI ÍSLANDS

GNSS1 í landbúnaði:

Betri nýting áburðar með hjálp IceCORS
leiðréttingarkerfis Landmælinga Íslands
Eins og allir hafa orðið varir við
þá hefur áburðarverð hækkað
verulega á síðasta ári. Mikilvægi
þess að nýta vel þetta dýra
búrekstraraðfang hefur því aldei
verið meira. Einnig hefur það
óæskileg umhverfisleg áhrif að
spreða áburði ofan í skurð eða
bera á margfalt magn af honum
á svæði innan spildu því sá
áburður nýtist ekki, skolast burt
og skilar sér ekki í uppskeru og
fóðurgæðum.
Notkun GNSS (Global Navigation Satellite System)1 leiðsagnar
við áburðardreifingar er ekki ný
tækni. Rannsóknir hafa sýnt að
áburðardreifingu má bæta verulega
með slíkri tækni. Spænsk rannsókn
frá 2011 sýndi fram á að einungis
59% af landsvæðinu sem borið var
á fékk rétt áburðarmagn (+/-10%)
þar sem ekki var notast við GNSS
leiðsögn við áburðardreifingu en
89% svæðisins fékk rétt magn
þegar notast var við slíkan búnað
(Amiama-Ares o.fl., 2011). Áætla
má að hægt sé að ná sama uppskerumagni með 5-15% minna
áburðarmagni vegna þessara áhrifa.
Ýmis búnaður er í boði til þess að
nýta við GNSS leiðsögn. Einfaldasti
og ódýrasti búnaðurinn eru ókeypis
smáforrit (öpp) fyrir farsíma eða
spjaldtölvur sem byggja á GNSS
merki sem símar/spjaldtölvur
útvegar. Flestir framleiðendur
áburðardreifara bjóða upp á eigin
kerfi sem samanstendur af skjá,
loftneti, móttakara og hugbúnaði.
Dráttarvélaframleiðendur eru
síðan margir farnir að bjóða upp á
innbyggðan búnað í dráttarvélum
með innbyggðu loftneti og
sjálfstýringarmöguleikum.

Egill Gunnarsson.

Jóhannes Kristjánsson.

Guðmundur Valsson.

Mynd 2. Viðmót Field Navigator smáforritsins.

Nákvæmni GNSS
Þegar velja á GNSS tækjabúnað þá
er að ýmsu að hyggja, þ.e.a.s. GNSS
tæki er ekki það sama og GNSS
tæki. Tækin nota mismunandi
tækni og aðferðir til að ákvarða
staðsetninguna sem leiðir til þess að
þau skila notendunum misnákvæmri
staðsetningu. Ónákvæmustu tækin
eru að skila 8 – 15 metra staðsetningar
nákvæmni án leiðréttingar, meðan
þau nákvæmustu eru um 1 m. Sum
GNSS-tækin hafa þá eiginleika að
geta tekið á móti leiðréttingum sem
bætir nákvæmni staðsetningarinnar
verulega. Eitt algengt leiðréttingarkerfi er EGNOS (The European
Geostationary Navigation Overlay
Service). Þessir aðilar gefa upp að
staðsetningin verði aldrei lakari en
1 m til 3 m en vegna legu Íslands
er merkið frá gervihnettinum ekki
aðgengilegt alls staðar á Íslandi.
Enn betri staðsetningarnákvæmni
er hægt að fá frá CORS-kerfum
(Continuously Operating Reference
Stations). Landmælingar Íslands
(LMÍ) reka slíkt kerfi og kallast
það IceCORS og er aðgengilegt
öllum landsmönnum án gjaldtöku.
Kerfið saman stendur af 33
GNSS jarðstöðvum sem eru jafnt

Þórarinn Sigurðsson.

Mynd 1. Búnaðurinn frá ArduSimple er ekki fyrirferðarmikill.

betri en 5 cm. Til þess að
geta bætt staðsetningar
nákvæmnina með hjálp
IceCORS kerfisins verða
tækin að geta tekið á móti
RTCM leiðréttingarskrám
og að á vinnusvæðinu sé
þokkalegt GSM samband.
Þessar aðferðir eru
kallaðar RTK-leiðrétting
(nákvæmust) eða DGPS
sem skilar ekki eins
Landmælingar Íslands, Landbúnaðarháskóli nákvæmari staðsetningu.

Íslands (LbhÍ) og Hvanneyrarbúið tóku höndum
saman til að ﬁnna ódýra leið til að nota IceCORS
kerﬁð til að auka hagkvæmni í áburðardreiﬁngu.

dreifðar um landið sem hafa þann
aðaltilgang að vakta og viðhalda
hnitakerfi landsins. Með því að fá
leiðréttingu frá IceCORS kerfinu
getur notandinn búist við nákvæmni

Lely Center Ísland

DRIFSKÖFT
OG DRIFSKAFTAEFNI

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

Einfaldur búnaður
prófaður

Landmælingar Íslands, Landbúnaðarháskóli Íslands (LbhÍ) og
Hvanneyrarbúið tóku höndum
saman til að finna ódýra leið til að
nota IceCORS kerfið til að auka
hagkvæmni í áburðardreifingu.
Lykilatriði var að finna ódýran
GNSS-búnað og hugbúnað en
auk þess þarf spjaldtölvu með
símakorti (líka hægt að nota
spjaldtölvu og snjallsíma til að sjá
um internetsamskiptin).
Notast var við móttakara og
loftnet frá ArduSimple ásamt
ókeypis smáforritinu Field
Navigator frá Farmis. Búnaðurinn
frá ArduSimple kostar frá
framleiðanda 275 Evrur sem gerir
um 40.000 kr þegar þessi grein var

skrifuð. Spjaldtölva var notuð til að
keyra smáforritið. Þessi samsetning
skilaði fljótt og vel nákvæmu merki
og sýndi nákvæmni innan við
2,5 cm. Prufað var að keyra eftir
forritinu út á velli og gaf þessi
búnaður góða raun. Keyrt var með
8 m millibili skv. forritinu og það
sannreynt með mælingum. Þær
mælingar sýndu að innan við 20 cm
skekkja var á milli ferða. Sú skekkja
skýrist að hluta til af því að erfitt er
fyrir ökumann að fylgja fullkomlega
þeirri línu sem sett er upp milli ferða
en einnig geta önnur atriði valdið
skekkju eins og halli dráttarvélar.
Eins og sjá má á meðfylgjandi
mynd (mynd 2) sýnir forritið hversu
langt ökumaður er frá æskilegri
ökulínu út frá vinnslubreidd tækis
og sýnir það svæði sem búið er
að keyra yfir með ljósgrænum lit.
Ljóst er að 20 cm skekkja telst
vera lítil í þessum efnum og því
er hægt að mæla með þessum
búnaði til að auka hagkvæmni við
dreifingu. Með þessari nákvæmni
mætti nýta sér GNSS leiðsögn
við ýmis önnur landbúnaðarstörf.
Helst væri gagnsemin í störfum
þar sem vinnslubreidd tækja er
mikil og/eða erfitt er sjá bil á milli
ferða með góðu móti. Oft hættir
mönnum til í þess konar aðstæðum
að hafa skörun mikla til að skilja
ekki eftir svæði á milli og þá nýtist
vinnslubreidd tækja ekki sem
skyldi. Dæmi um slík verk væru
dreifing á búfjáráburði, skeljasandi
eða kalki, múgun, heydreifing og
ýmis jarðvinnsluverk.
LMÍ hafa útbúið leiðbeiningar
um hvernig tengja má ArduSimple
RTK Portable Bluetooth Kit við
Android búnað og uppsetningu
á rauntímaleiðréttingu. Þær
leiðbeiningar má nálgast hjá
Þórarni Sigurðssyni, LMÍ thorarinn.

sigurdsson@lmi.is Ef vakna
spurningar eða áhugi á að fá meiri
vitneskju um verkefnið þá er öllum
velkomið að hafa samband við
greinarhöfunda.
Vefslóð á búnaðinn má finna hér.
• ArduSimple RTK Portable
Bluetooth Kit
• https://www.ardusimple.com/
product/simplertk2blite-btcase-kit/
• Field Navigator app
• https://play.google.com/
store/apps/details?id=lt.
noframe.farmisfieldnavigator.
free&hl=is&gl=US
• 1. GNSS (Global Navigation
Satellite System) er samheiti
yfir öll gervihnattakerfi í
heiminum í dag. Þetta eru t.d.
GPS amerískt, GLONASS
rússneskt, Galileo evrópskt
o.s.frv.
Egill Gunnarsson
Hvanneyrarbúinu,
Jóhannes Kristjánsson
Landbúnaðarháskóla Íslands,
Þórarinn Sigurðsson
Landmælingum Íslands,
Guðmundur Valsson
Landmælingum Íslands.
Heimildir:
• Amiama-Ares, C., BuenoLema, J., Alvarez-Lopez, C.
J., & Riveiro-Valiño, J. A.
(2011). Manual GPS guidance
system for agricultural
vehicles. Spanish Journal of
Agricultural Research, 9(3),
702. https://doi.org/10.5424/
sjar/20110903-353-10
• Manfred Bauer (2018);
Vermessung und Ortung mit
Satelliten. Wichmann Verlag
Berlin 2018, Germany
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LESENDARÝNI

Búnaðarsamband Suður Þingeyinga fékk á árunum 1980–1982
stuðning úr Framleiðnisjóði
landbúnaðarins til að kanna
áhrif þess að sleppa sumaröldum
(4-7 cm) laxaseiðum í stöðuvötn
í héraði.
Birt var áfangaskýrsla um árangur
í Frey 1983, 7. tbl. bls. 265. Þáverandi
formaður stjórnar Framleiðnisjóðs,
Jóhannes Torfason á Torfalæk, sýndi
verkefninu skilning og velvilja en
hefur gagnrýnt greinarhöfund fyrir
að hafa ekki skilað lokaskýrslu um
verkefnið. Verður hér á eftir reynt að
bæta úr því þótt vissulega hefði það
mátt gerast a.m.k. 30 árum fyrr. Bót
er þó í máli að bæði vötnin og laxinn
eru enn til staðar. Þá kann að vera að
nú sé frekar grundvöllur fyrir nýrri
hugsun í ræktunarstarfi laxfiska en í
veiðisæld níunda áratugarins.
Í nefndri áfangaskýrslu kemur
fram að sleppt var öll þrjú árin í
átta vötn á svæðinu. Reynt var að
fylgjast með niðurgöngu seiða úr
hluta vatnanna með seiðagildrum
sem þó reyndist hvorki einfalt
né öruggt. Eigi að síður fengust
1982 eftirfarandi niðurstöður um
niðurgöngu, sjá töflu 1.
Þá veiddust 1983 um 230
laxaseiði í gildru við Másvatnsós,
eða um 3% af seiðum sl. 1981. Rétt
er að nefna að ofangreidar tölur eru
lágmarkstölur því hluti seiðanna
kann af ýmsum ástæðum að hafa
komist fram hjá seiðagildrunum.
Veiðar með fínriðnum netum
í ágúst 1982 staðfestu einnig að
laxaseiðin þrifust vel í Másvatni
og Botnsvatni en uxu hægar í
Ljósavatni. Niðurstöður veiða og
stærðarmælinga má sjá í töflu 2.
Í mörg ár eftir að hætt var að
sleppa laxaseiðum í Másvatn
veiddust þar í net laxar í uppvexti,
frekar ómerkilegir fiskar. Niðurstaða athugunarinnar var því
raunar að laxaseiðin náðu fótfestu
og þrifust í vötnunum en virtust
eiga í erfiðleikum með að rata út.
Samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum (Tumi Tómasson 1986) er
það í samræmi við reynslu erlendis
af seiðasleppingum í vötn sem liggja
hátt yfir sjó og hafa lítið útrennsli.
Þau framleiða stór seiði sem fara
seint út en skila sér ekki til baka.
Ár renna í gegnum tvö af
vötnunum átta, þ.e. Vestmannsvatn
og Langavatn. Með lestri hreisturs af
veiddum löxum og athugun á þróun
veiði var reynt að meta árangur af
sleppingum laxaseiða í þau vötn enda
varð talningu niðurgönguseiða ekki
við komið. Þá var einnig laxateljari
í Eyvindarlæk 1983–1986. Rekstur
slíkra teljara er erfiður en þó sýndi
hann 565 laxa göngu 1984 og 714
laxa göngu 1986.
Hreisturlestur af vatnasvæði
Reykjadalsár benti til að um 34% af
veiði 1983, um 57% af veiði 1984 og
um 15% af veiði 1985 væri komin frá
seiðasleppingum í Vestmannsvatn
(mögulega að litlum hluta úr
Másvatni) eða um 330 laxar veiddir.
Þar við bætist að hreistursýni benda
til að verulegur hluti laxagöngu í
Reykjadalsá veiðist á göngu sinni
um Laxá. Leiddar hafa verið líkur
að því að þriðjungur smálaxa sem
veiddist í Laxá á þessum árum
sé upprunninn í Reykjadalsá eða
Mýrarkvísl. (Tumi Tómasson
1986) Gæti því heildarveiði af þeim
36.500 smáseiðum sem sleppt var
í Vestmannsvatn hafa verið 5-600
laxar, eða nálægt 1,5% af slepptum
seiðum. Sé svo er það betra en
meðal veiðiárangur af sleppingu

Mynd / Hörður Kristjánsson

Vestmannsvatn.

Tafla 1 - Sleppingar
Vötn

Kringluvatn
Másvatn
Kálfborgarárvatn
Sandvatn

Sleppt árið 1980 Veidd árið1982

Fjöldi
5.500
5.000

5.000

5.000

Ari Teitsson.

gönguseiða í Laxá sem virðist
innan við 1%. Heimtur í veiði af
þeim smáseiðum sem sleppt var í
Vestmannsvatn 1975 virtust þó mun
betri (3%?) (Jón Kristjánsson, 1979).
Ekki lá fyrir hreistur af laxi sem
veidddur var í Mýrarkvísl á þessu
árabili (1983–1986) en meðalveiði
í Mýrarkvísl þau ár var 325 laxar.
Meðalveiði fjögurra ára þar á undan
(1979–1982) var 197 laxar og
meðalveiði næstu fjögurra ára þar á
eftir voru 242 laxar. Mætti því ætla
að slepping þeirra nálægt 25.000
seiða sem sleppt var í Langavatn og
Kringluvatn hafi skilað 3-400 löxum
í veiði, eða nálægt 1,5%. Minna er
vitað um árangur sleppinga í þau þrjú
vötn sem falla til Skjálfandafljóts en
trúlega hefur hann verið lítill.
Hér má að lokum nefna að um
1940 var sleppt kviðpokaseiðum
laxa í Vestmannsvatn t.d. á drættina
í Hólkoti og Höskuldsstöðum með
þeim árangri að þar fóru að veiðast
laxar sem ekki hafði áður verið
(Garðar Jakobsson um 1990).
Sigurður Már Einarsson
fiskifræðingur hefur öðrum
Íslendingum frekar rannsakað
uppvöxt laxa í stöðuvötnum. Á
vef Hafrannsóknastofnunar (www.
hafogvatn.is) miðlun /útgáfa, er að
finna fróðlegar skýrslur hans og
fleiri um það efni.
Í skýrslu Sigurðar um uppeldi
laxaseiða í stöðuvötnum á
vatnasvæði Laxár í Leirársveit
(VMST-V/98010X) er í inngangi tek-

Fjöldi
140
128
35
28

Veidd af slepptum

Hlutfall (%)
2,5%
2,5%
0,7%
0,6%

inn saman fyrirliggjandi fróðleikur á
þessu sviði. Er inngangurinn birtur
hér á eftir með góðfúslegu leyfi
höfundar:
Laxaseiði hafa gegnum tíðina
einkum verið talin alast upp í
straumvatni auk þess sem lax
getur einungis nýtt sér straumvatn
til hrygningar (Keenleyside 1962,
Gibson 1965, Symons og Hedland
1978). Laxaseiði eru mjög vel
aðlöguð að dvöl í straumvatni
vegna lögunar og stærð á eyruggum
sem gerir þeim auðvelt að berjast
við strauminn. Laxaseiði hafa þar
yfirburði yfir urriðaseiði , en þar sem
straumur er minni, hafa urriðaseiðin
yfirhöndina vegna meiri grimmdar
(Gibson 1978, 1988, Gibson og
Cunjak 1986). Þar sem bleikja
kemur fyrir á sama búsvæði og lax
og urriði lætur bleikjan undan síga
í samkeppni við hina laxfiskana
(Noaksen 1980), enda minnst hæf
af þessum tegundum til að berjast
við strauminn.
Hins vegar hefur komið í ljós
á síðari árum að laxaseiði nýta
sér einnig stöðuvötn sem búsvæði.
Fyrstu heimildir um slíkt eru frá
Nýfundnalandi (Pepper 1976,
Chadwick og Green 1985, Ryan, O
Connel og Pepper 1993) þar sem
algengt er að laxaseiði alist upp í
grunnum stöðuvötnum. Í Evrópu var
þessu fyrst lýst á Íslandi (Sigurður
Már Einarsson 1986, Sigurður
Már Einarsson og fl. 1990) en þá
kom í ljós að laxaseiði fundust
í miklu magni á strandsvæðum
Meðalfellsvatns í Kjós. Laxaseiðin
nýttu sér þar einkum grýtt svæði
meðfram strandlengjunni og
fundust þar allir aldurshópar
seiða allt frá vorgömlum seiðum
til seiða á þriðja ári (Sigurður
Már Einarsson og fl. 1990). Þá er
vitað að uppeldi laxaseiða virðist
algengt í íslenskum vötnum og hefur
m.a. verið lýst í Geitabergsvatni,
Glannastaðavatni og Eyrarvatni í
Svínadal (Sigurður Már Einarsson,
1994). Nýlegar rannsóknir í Noregi
(Halvorsen, 1986) á nítján norskum
stöðuvötnum sýndu að laxaseiði
fundust í fimmtán þeirra og voru
uppeldissvæðin takmörkuð við
grýtt strandsvæði og svæði með
hágróðri, en seiðin fundust lítið sem
ekkert á sendnum strandsvæðum.

Tafla 2 - Veiðar og stærðarmælingar
Másvatn
Ljósavatn

1 stk sl 1980 lengd 14,7 cm
3 stk sl 1980 meðallengd 12,1 cm

15 stk sl 1981 meðallengd 11,3 cm

7 stk sl 1981 meðallengd 9,4 cm

Uppeldi laxaseiða í norskum
vötnum virðist því nátengt því að
hrygningarskilyrði séu fyrir hendi í
innrennslisám (Halvorsen 1996). Á
Íslandi virðast hrygningarskilyrði
í útföllum stöðuvatna einnig vera
mjög mikilvæg fyrir nýtingu þeirra
til seiðauppeldis (Sigurður Már
Einarsson 1996). (tilvitnun lýkur).
Af ofangreindu virðist ljóst að
mikil þekking innlend og erlend
liggur fyrir um möguleika laxa í
stöðuvötnum. Þekkinguna þarf að
nýta til að fjölga stangveiddum
löxum í íslenskum laxveiðiám sem
er brýnna en nokkru sinni fyrr.
Aðferðarfræðin er raunar einföld.
Laxinn þaf grófa möl og straum til að
tryggja hrognunum súrefni. Eftir að
seiðin hafa klakist út þurfa þau fyrst
og fremst skjól og fæðu sem vötnin
geta gefið. Hér gæti raunar að nokkru
verið um að ræða nýtt form hafbeitar
sem svipar til hafbeitar í Rangánum
að öðri leyti en því að laxinn nýtir
uppeldisskilyrði stöðuvatna í stað
uppeldis í eldisstöð. Það ætti að
gera hvert gönguseiði ódýrara auk
þess sem búast má við mun betri
endurheimtum vegna lengri dvalar
í náttúrulegu vatni svæðisins. Sé
hugað að hagnaðarvon af að sleppa
vorgömlum laxaseiðum í stöðuvötn

gæti niðurstaða verið eftirfarandi:
Seiðin munu í dag kosta um 50
kr/stk. Miðað við 1% endurheimtur
í veiði er því seiðakostnaður á
hvern veiddan lax um 5.000 kr. Í
ár virðast veiðimenn reiðubúnir
að greiða nálægt 100.000 kr. fyrir
hvern veiddan lax, fylgi veiðileyfinu
gott veiðihús, sem víða er nú fyrir
hendi. Takist seiðasleppingar í
vötn með verulegu gegnumrennsli
virðist því leitun að ábatasamari
starfsemi. Nýting slíkra tækifæra
þar sem möguleikar finnast er á
ábyrgð forsvarsmanna viðkomandi
veiðifélaga.Svo sem fram er komið
er urriðinn grimmari en laxinn og því
líklegt að í einhverjum vötnum þurfi
að velja milli urriða og laxa. Sé lax
valinn má ætla að í flestum tilfellum
þurfi þá að sleppa smáseiðum laxa
í hæfilegu magni á valda staði
í viðkomandi vatni. Þá virðist
mikilvægt að laxinn sé upprunninn af
viðkomandi vatnasvæði og seiðunum
sé sleppt í góðu ástandi áður en vötnin
hlýna um of.
Hrognagröftur við ósa í og
úr stöðuvötnum þar sem möl og
straumur eru til staðar virðist einnig
valkostur.
Tekið saman í apríl 2022
Ari Teitsson

AÐALFUNDUR
LANDSSAMBANDS VEIÐIFÉLAGA 2022
Landssamband veiðifélaga minnir á áður auglýstan aðalfund
sem haldinn verður 3. og 4. júní 2022 að Sel Hóteli Mývatni,
og hefst dagskrá kl. 11:30 þann 3. júní.
Óskað er eftir því að aðildarfélög sendi framkvæmdastjóra
Landssambandsins tilkynningu um þátttöku á aðalfundinum
eigi síðar en 15. maí nk. Vinsamlegast sendið tilkynninguna á
netfangið gunnar@angling.is.

Nánari upplýsingar um dagskrá
og þátttöku á fundinum er að finna
á vef Landssambandsins á www.angling.is.

Dreift í 32 þúsund eintökum
á yfir 420 dreifingarstaði
Smáauglýsingar 56-30-300

Hafa áhrif um land allt!
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Hjörtur L. Jónsson
liklegur@internet.is
Ég var búinn að heyra töluvert
um nýjasta rafmagnsbílinn sem
Brimborg er að selja og ber nafnið
Polestar 2, fæst í þrem útgáfum,
framhjóladrifinn eða fjórhjóladrifinn.
Ég prófaði fjórhjóladrifna
bílinn sem er sagður vera 408
hestöfl. Polestar 2 er hægt að fá í
þrem mismunandi útfærslum, 231
hestafls, eindrifs eða fjórhjóladrif
með 408 hestöfl. Polestar 2 kostar
frá 5.840.000 upp í 8.300.000,
en það var dýrasti bíllinn sem ég
prófaði. Uppgefin drægni á bílunum
þremur er á bilinu 474-542 km.
Prufuaksturinn
Þegar ég fékk bílinn var hleðslan
á honum 65% (einhverjir höfðu
verið að prófa bílinn á opnunartíma
á laugardeginum 30. apríl), þá sýndi
mælaborðið að ég hefði 260 km til
prufuaksturs.
Eins og alltaf var byrjað á að
hávaðamæla bílinn á 90, en þar varð
ég fyrir vonbrigðum, 72,8db. er alltof
mikill hávaði í rafmagnsbíl. Ekki
síst þegar bíll eins og SsangYong
Rekston, sem er með stóra díselvél,
mælist 65db. Ég vildi í fyrstu ekki
trúa mælingunni, en eftir aðra
mælingu var niðurstaðan sú sama.
Að sitja í körfusætunum er gott,
sérstaklega ef sætin eru í lægri
stillingu, en ef maður hækkar sætið
eitthvað er orðið erfitt að spenna á
sig beltið þar sem stokkurinn á milli
sætanna þrengir að annars vegar og
sætið hins vegar.
Hann var mjög stuttur malarkaflinn sem ég keyrði, en lágur
prófíll 20 tommu dekkjanna
sem undir bílnum voru eru ekki
skemmtileg dekk til að keyra á
malarvegum.
Þau fjaðra nánast ekkert og eru
svo harðpumpuð að maður finnur
fyrir nánast öllum steinum, en
smásteina/malarhljóð var aðeins
yfir meðallagi á þessum bíl.
Miðað við ekna kílómetra og
niðurtalningu á drægni virtist það
vera nánast alveg jafnt þannig
að ef mælaborðið segir 100 km
eftir eru 100 km eftir í drægni.
Hef nokkrum sinnum lent í því á
öðrum rafbílum að þó að allt að
100 km akstursdrægni sé uppgefin
í mælaborði þá sé ekki eftir rafmagn
nema til 50 km aksturs.

Helstu mál og upplýsingar
Þyngd

2.113 kg

Hæð

1.479 mm

Breidd

1.985 mm

Lengd

4.606 mm
Myndir / HLJ

Fjórhjóladrifinn 408 hestafla Polestar 2.

Finnst alltaf flott afturljós svona þvert yfir.

Framsætin eru góð, en ef maður
hækkar sætið of mikið er frekar erfitt
að spenna öryggisbeltið.

Frábærir aksturseiginleikar á
sléttu óskemmdu malbiki
Þegar bílnum er gefið hressilega
inn hreinlega klessist maður aftur í
sætið, ekki ósvipað og að skjóta úr
haglabyssu nema þá fer bara önnur
öxlin aftur en þarna báðar (uppgefin
hröðun á bílnum sem prófaður var er
4,7 sek. úr 0 í 100 km hraða).
Í beygjum liggur bíllinn vel og
körfusætið heldur manni stöðugum
þó að hraðinn sé mikill í beygjum,
en þá verður malbikið að vera slétt
og óskemmt sem er því miður orðið
vandfundið.
Bremsurnar eru einhverjar
albestu í bíl sem ég hef prófað, en
þegar ekið er á vegum eins og þeir
eru nú að koma undan vetri finnst
manni maður alltaf vera í hættu á
að skemma dekk eða felgu þar sem
að bíllinn er frekar þungur.

Lítill hleri í farangursrýminu með snögum og teygju finnst mér sniðugur
hlutur.

Sé hugsað um verð og gæði þá
virðist vera góð kaup í Polestar 2
Þegar maður keyrir með
hraðastillinn á (cruse control)
sem fylgir næsta bíl á undan vel ef
bíllinn á undan hægir á sér, gerir
Polestar 2 það líka og er þá nóg að
halda laust um stýrið því að bíllinn
stýrir sjálfur á meðan hann getur
lesið hliðarlínumerkingarnar. Ef
maður sleppir stýrinu kvartar
mælaborðið nánast strax að
ekki sé haldið um stýrið meðan
hraðastillirinn er á.
Myndin sem kemur á skjáinn
þegar bakkað er virkar svolítið
sérstök, en hún sýnir vel allan

hringinn í kringum bílinn á
svolítið sérstakan hátt og örugglega mjög gott að venjast þessu,
sem ég tel að þurfi þar sem
baksýnisspeglarnir á hliðum
bílsins eru mjög litlir.
Farangursrými er gott og það er
líka hugsað um lítinn farangur þar
sem auka 35 lítra farangursrými er
undir „húddi“ að framan.
Afturljósin loga alltaf í akstri,
en ekkert varadekk frekar en í
flestum öðrum rafmagnsbílum.

Svolítið sérstök bakkmyndavélin,
sýnir umhverfið vel í björtu.

Myndi sjálfur velja Mustang

20 tommu dekkin gefa ekki mikla
fjöðrun, en þessar bremsur eru
æðislegar.

Ég hef fengið spurningar um
hvaða fjórhjóladrifni rafmagnsbíll

sé bestur. Þar sem að Mustang
og Polestar eru seldir í sama sal

Stærsti mínusinn fannst mér hávaða
mælingin á 90. Enginn rafmagnsbíll
á að mælast yfir 70 db.

finnst mér í lagi að bæta örlítið við
greinina. Af þeim fimm fjórhjóladrifnu rafmagnsbílum sem ég hef
prófað hefur mér fundist þeir vera
háværari inni í bílunum á 90 km
hraða en rafmagnsbílar með drif á
einum öxli, en Jaguar fór rétt yfir
70 db., Tesla 71,5 og nú Polestar 2
mældist 72,8 sem mér finnst allt of
mikið fyrir rafmagnsbíl. Mustang
67,8 db. og MG 66,7db. Teslan
er vissulega snörpust í hröðun og
Jaguar mýkstur og fer best með
mann (sætin best og fjöðrunin).
Þetta er samt mín skoðun og eftir
að hafa prófað alla þessa fimm bíla
þá væri val mitt Mustang.
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Gróðureldar, hvernig getum við varist þeim?
Hjörtur L. Jónsson
liklegur@internet.is
Fyrir ári síðan var töluvert
mikið um gróðurelda og þá kom
eftirfarandi tilkynning frá Ríkislögreglustjóra inn á vefsíðu
Almannadeildar Ríkislögreglustjóra fimmtudaginn 6. maí 2021.
Þar sagði að Ríkislögreglustjóri,
í samráði við lögreglustjóra og
slökkviliðsstjóra á Vesturlandi,
höfuðborgarsvæðinu, Suðurnesjum og Suðurlandi hafi ákveðið
að lýsa yfir óvissustigi almannavarna 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.
Minni eldhætta nú, en maí er
yfirleitt þurrasti mánuður ársins
Um síðustu áramót var mikill sinuog gróðurbruni sem orsakaðist af
flugeldum, en hættan á gróðureldum
er minni nú í ár sökum rigningartíðar
og snjókomu í byrjun mánaðarins,
en hættan er fyrir hendi og þeir sem
eru í skógrækt og með svæði þar sem
oft er mikil sina þá er alltaf hætta
á gróðureldum.

Ifex búnaður á sexhjóli.

Skjámynd úr Ifex, slökkvibúnaður á
torfærumótorhjóli.

slökkvibúnað sem hægt er að bera
á bakinu, setja á torfærumótorhjól,
fjórhjól, sexhjól, kerrur og fleira.
Sniðugur búnaður sem ætti að vera
tiltækur á sem flestum stöðum þar
sem hætta er á gróðureldum.

að hugsa um hvernig væri best að
huga að forvörnum gagnvart því að
slökkva gróðurelda á landareigninni
þá er ágætis hugmynd að spyrja þá
sem eru í framboði í sveitarstjórn um
næstu helgi hvort ekki væri þörf á að
skoða hvort viðkomandi sveitarfélag
væri með tæki og getu til að slökkva
í gróðri. Gróðurelda þarf alltaf að
slökkva strax og þá er eins gott að
kunna til verka og vera með réttu
„græjurnar“.

Sveitarstjórnarkosningar
um næstu helgi
Fyrir þá sem eiga skóglendi eða
annað gróðurmikið land og eru
Þegar ég var þarna í skóginum varð mér hugsað til þess ef kviknar í hérna,
hvað gera bændur þá?
Myndir / HLJ

ÓDÝR
Margskipt gleraugu

farið er inn á www.youtube.com
og notað leitarorðið „Gróðureldar,
hugleiðingar 1 hluti.“
Ég hvet alla þá sem eru með
mikið gróðurlendi í kringum sig að
hlusta á þetta myndband sem er vel
gert og fræðandi.

Skjámynd úr fyrirlestri Þórðar Bogasonar slökkviliðsmanns.

Ef þornar á næstu dögum og
hlýnar með einhverjum vindi er
hættan fyrir hendi. Það er ýmislegt
hægt að gera, en þá þarf að kunna
að bera sig að.
Þórður Bogason, slökkviliðs- og
sjúkraflutningamaður, búfræðingur
og ökukennari, hefur kynnt sér vel
gróðurelda. Hann hefur frætt og
haldið fyrirlestra um gróðurelda
fyrir slökkvilið víða um landið. Á
vefsíðu Youtube má finna mjög
fróðlegan fyrirlestur frá honum ef

gleraugu

umgjörð og gler

Skutull er fyrirtæki sem sérhæfir
sig í eldvarnabúnaði
Um síðustu helgi vann ég lítið verk
inni í skógi hjá vini mínum og fór
að hugsa um hvað mundi gerast ef
þarna mundi kvikna eldur. Þá mundi
ég eftir að þann 10. mars fjallaði ég
um fjölnota beltatæki frá Rússlandi
sem fyrirtækið Skutull er að flytja
inn og sagði ég þar í texta að tækið
væri hægt að nota með sérstökum
útbúnaði sem slökkvibíl ef verið
sé að fást við gróðurelda. Skutull
er umboðsaðili fyrir vörumerki
sem heitir Ifex og er sérhannað
til að kljást við gróðurelda.
Þessi framleiðandi framleiðir

Gleraugu með glampa og rispuvörn

Margskipt gleraugu

39.900 kr.
Verð 39.900
kr

19.900 kr.

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

Margskipt gler frá Essilor

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

Hamrahlíð 17
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LYST – BÆRINN OKKAR

Sævar Örn Sigurvinsson og
Louise Anne Aitken kaupa Arabæ
af Guðlaugi Guðmundssyni sumarið 2006 og við tóku breytingar
á fjósi í hesthús.
Fyrstu árin voru stundaðar miklar
tamningar, síðan samhliða því fóru
þau að rækta rófur lítillega sem hefur
aukist mikið ásamt ferðaþjónustu
síðustu árin og hestamennskan er
orðin meira áhugamál en atvinna.

Býli: Arabær.
Staðsett í sveit: Flóahreppi í
Árnessýslu. Gaulverjabæjarhreppi
hinum forna.

Arabær

Ábúendur: Sævar Örn Sigurvinsson
og Louise Anne Aitken.
Fjölskyldustærð (og gæludýra):
Við hjónin ásamt sex börnum;
Svandís Aitken, 15 ára, David Örn
Aitken, 14 ára, Axel Örn Aitken,
11 ára, Sóley Lindsay Aitken, 7
ára, Snæbjörn Örn Aitken, 4 ára,
Stella Robin Aitken, 3 ára og faðir
minn, Sigurvin Ólafsson. Svo erum
við með tíkina Ariel og kettina
Capucchino og Expresso.
Stærð jarðar? Um 50 hektarar.
Gerð bús? Rófurækt, ferðaþjónusta, hross, nokkrar hænur, kanínur,
tvær endur og ein gæs.
Fjöldi búfjár og tegundir? 25
hross.
Hvernig gengur hefðbundinn
vinnudagur fyrir sig á bænum?
Það þarf að koma börnum af stað í
skóla og leikskóla, svo þarf að fóðra
hrossin, hænurnar og öll hin dýrin.
Suma daga er rófuþvottur og flesta
daga þrif á húsum og rúmfötum,

skutla á fótbolta, glímu og íþróttaæfingar og sækja á leikskóla.
Skemmtilegustu/leiðinlegustu
bústörfin? það er ekkert starf
leiðinlegt bara misskemmtileg.
Hvernig sjáið þið búskapinn
fyrir ykkur á jörðinni eftir fimm
ár? Svipaðan, kannski bæta við sig
í grænmetisræktun.

Hvar teljið þið að helstu tækifærin
séu í framleiðslu íslenskra búvara?
Tækifærin eru alls staðar en líklega
mest í grænmetinu.
Hvað er alltaf til í ísskápnum?
Mjólk og smjör.

Hver er vinsælasti maturinn á
heimilinu? Hrossasnitzel.
Eftirminnilegasta atvikið við
bústörfin? Það voru mörg eftirminnilega atvik við frumtamningarnar.

MATARKRÓKURINN

Langeldað kjöt og bakaðar kartöflur í kjötsoði
Bjarni Gunnar Kristinsson
matreiðslumeistari
bjarnigk@gmail.com
Þegar fer að líða að sumri
er tilvalið að plana vina- og
fjölskylduhitting og þá er gott
að framreiða kjöt sem er búið
að vera í ofni í lengri tíma og
framreiða með fullt af íslensku
grænmeti þegar það kemur í
búðir. En þangað til þurfum við
víst þá að ferðast í huganum
á vorin og nota grænmeti frá
Miðjarðarhafi í bland við íslenska
grænmetið úr gróðurhúsum
með ferskum kryddjurtum.

Nautaskankar í rauðvínssósu
(Ossobuco)
›

4 stk. nautaskankar (sneiðar)

›

500 ml rauðvín

›

2 laukar

›

100 g grænmeti (t.d. gulrætur, rófur,
sellerí eða hvað sem er)

›

olía

›

salt og pipar

Hitum ofninn í 165 gráður. Hitum
olíuna í víðum þykkbotna potti sem
þolir að fara í bakarofn.
Kryddum skankana vel með salti og
pipar og brúnum þá á öllum hliðum.
Skerum nú laukana í sneiðar og
dreifum þeim á milli skankanna.
Hellið rauðvíni yfir. Kryddum með
lárviðarlaufum, hitum allt upp að
suðumarki, leggjum þá lok yfir
og setjum í ofninn. Látum réttinn
malla í 2½ klukkutíma. Bætum
grænmeti saman við og steikjum í
15-20 mínútur í viðbót.
Smökkum soðið og bragðbætum
með pipar og salti eftir þörfum.
Berum kjötið fram með lauk, grænmeti og soði. Ofnbakaðar kartöflur
eða kartöflustappa bragðbætt með
hvítlauk fara mjög vel með þessu.
Það er gott að nota ítalskt krydd í
þennan rétt, t.d. lárviðarlauf, basilíku eða rósmarín. Nautaskankar
eru enn betri ef maður setur þá í

10% saltlög í tólf klukkutíma og
svo ferskt vatn til að skola áður en
þeir eru eldaðir – verða bragðmeiri
og mýkri fyrir vikið.

Bakaðar kartöflur í kjötsoði
›

400 g kartöflur

›

400 ml kjötsoð (vatn og kraftur)

›

2 hvítlauksrif

›

50 ml smjör eða olía

›

salt

Skrælum kartöflurnar og skerum
síðan í þær til hálfs með fínu bili
á milli skurðanna, það gefur bæði
fallegt útlit og gefur soðinu greiðari
aðgang að kartöflunum.
Merjum hvítlaukinn eða söxum hann
mjög fínt.
Setjum kartöflurnar í eldfast fat með
hvítlauk, smjöri og kjötsoði.
Bökum í ofni við 180 gráður í 45-60
mínútur eða þar til kartöflurnar eru
orðnar brúnar, fallegar og mjúkar í
miðjunni.
Kryddum með salti eftir smekk (má
líka baka með skönkunum).

Gulrætur og laukur í olíu
›

5 gulrætur (100 g)

›

2-3 hvítlauksrif

›

1-2 tsk. kóríanderfræ

›

Kryddum til með salti og pipar.
Það er mjög gott að bæta í þetta
góðri ólífuolíu og bragðgóðu ediki
eða sítrónusafa í lokin.

›

olía

›

salt (jafnvel gróft salt)

›

pipar

Byrjum á að pensla kjötið með olíu
og skerum svo nokkrar línur í kjötið
ásamt því að gera fínar holur í það
með litlum hníf. Troðum hvítlauk inn
í holurnar og nuddum honum um leið
aðeins á kjötið. Nuddum líka salti og
pipar á kjötið.
Færum lambið í sjóðheitan ofn eða
á grill til að fá góða brúningu á það.
Þegar lærið er orðið fallega gullbrúnt
allan hringinn lækkum við hitann vel
og hellum vatni yfir.
Leyfum nú herlegheitunum að dóla
á grillinu eða í ofninum í tvo tíma.
Blöndum nú saman púðursykri og
smávegis dijonsinnepi og berum
á allt lambið. Hækkum svo hitann
vel og steikjum kjötið í 2-3 mínútur
til að brenna það aðeins að utan.
Leyfum steikinni að jafna sig í 10
mínútur eftir að við tökum hana af
grillinu (úr ofninum) og berum hana
svo fram með uppáhaldsmeðlætinu
okkar, td. grænmeti sem er bakað í
lok eldunartímans.

Ofnbakað grænmeti

100 g skalottlaukur

Lambabógur í sinnepslegi með
grænmeti

›

1 kúrbítur

›

olía

›

1 lambabógur

›

blandaðar paprikur

›

salt og pipar

›

2 hvítlauksgeirar

›

3 laukar

›

2 msk. dijonsinnep

›

1 dós tómatar

›

40 g púðursykur

›

1 eggaldin

›

Vatn

›

olía

›

salt og pipar

Skerum gulrætur, hvítlauk og skalottlauk í þunnar sneiðar. Eldum gulrætur, lauk, hvítlauk og kóríanderfræ í
olíu í potti við vægan hita.

Tökum endana af kúrbítnum og
eggaldininu og skerum kjötið í sneiðar, smásöxum laukinn. Hitum olíuna
og ljósbrúnum eggaldinið, bætum í
tómötum, lauk og kúrbít, kryddum
til með salti og pipar.
Þetta sjóðum við svo við vægan hita
í potti. Gott er að setja smá ólífuolíu
yfir matinn fyrir framreiðslu.
Basil, notaðu annars það grænmeti og
þær kryddjurtir sem þú átt, til að ná
fram ólíku bragði.
Fallegt að framreiða á beði af
hrísgrjónum með grænmeti í kring.
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HANNYRÐAHORNIÐ

Létt og mjúk peysa á þau minnstu
Þessi fallega og einfalda peysa er
prjónuð úr DROPS Sky. Stykkið
er prjónað ofan frá og niður með
hringlaga berustykki og stroffprjóni á berustykki.
Stærðir: (<0) 0/1 (1/3) 6/9 (12/18) mánaða 2 ára.
Stærðin jafngildir ca hæð á barni í cm:
(40/44) 48/52 (56/62) 68/74 (80/86) 92
Garn: Drops Sky
(100) 100 (100) 100 (150) 150 g litur á mynd nr
02, perlugrár
Prjónar: Sokka- og hringprjónar 40 cm, nr 3 og 4
Hægt er að nota MAGIC LOOP aðferðina – þá þarf
einungis hringprjón 80 cm í hverju prjónanúmeri.
Prjónfesta: 21 lykkja á breidd í sléttprjóni = 10 cm.
Mynstur: Sjá mynsturteikningu A.1 til A.5.
Mynsturteikning sýnir allar umferðir í mynstri séð
frá réttu.
Úrtaka(áviðummittundirermum):Byrjið3lykkjum
á undan prjónamerki, prjónið 2 lykkjur slétt saman,
prjónið2lykkjurslétt(prjónamerkiðsiturámilliþessa
2 lykkja), lyftið 1 lykkju af prjóni eins og prjóna eigi
slétt,prjónið1lykkjuslétt,steypiðlyftulykkjunniyfir
lykkjuna sem var prjónuð.
HNAPPAGAT (ef prjónað er með opi/klauf mitt að
aftan):Felliðaffyrirhnappagötumíbyrjunáumferð
frá réttu þannig: Prjónið 2 lykkjur slétt, sláið 1 sinni
uppá prjóninn, prjónið 2 næstu lykkjur slétt saman.
Í næstu umferð (ranga) er uppslátturinn prjónaður
slétt, svo það myndist gat.
Fellið af fyrir fyrsta hnappagatinu þegar kanturinn í
hálsmálimælistca1½cm,felliðsíðanaffyrir2næstu
hnappagötum með (2½) 2½ (3) 3 (4) 4 cm millibili.
PEYSA - STUTT ÚTSKÝRING Á STYKKI:
Stykkið er prjónaðí hring á hringprjóna frá miðju að
aftan,ofanfráogniður.Efprjónaðerop/klaufmittað
aftanerfyrstprjónaðframogtilbaka,áðurenstykkið
ersettsamanogprjónaðíhring.Berustykkiðskiptist
fyrirfram-ogbakstykkiogermar.Fram-ogbakstykki
erprjónaðíhringáhringprjóna.Ermareruprjónaðar
í hring á sokkaprjóna.
PEYSA EKKI MEÐ OPI/KLAUF MITT AÐ AFTAN:
Fitjið upp (52) 56 (60) 64 (68) 72 lykkjur á stuttan
hringprjón nr3 með DROPS Sky.
Prjónið1umferð slétt.Prjóniðsíðanstroff(1sl,1br)
í (2) 2 (3) 3 (4) 4 cm.
Ínæstuumferðeraukiðútönnurhver1lykkjabrugðið til 2 lykkjur brugðið með því að slá 1 sinni uppá
prjóninn(ínæstuumferðeruppslátturinnprjónaður
snúinn brugðið, svo ekki myndist gat) = (13) 14
(15) 16 (17) 18 lykkjur fleiri = (65) 70 (75) 80 (85)
90 lykkjur. Haldið áfram með stroff þar til stykkið

mælist (3) 3 (4) 4 (5) 5 cm. Setjið 1 prjónamerki
í byrjun á umferð. Stykkið er síðar mælt frá þessu
prjónamerki. Skiptið yfir á hringprjón nr 4. Prjónið
2 umferðir GARÐAPRJÓN hringinn yfir allar lykkjur.
JAFNFRAMTífyrstuumferðerlykkjufjöldinnjafnaður
út til (64) 68 (76) 80 (84) 88 lykkjur. Eftir garðaprjón
ernæstaumferðprjónuðþannig:*A.1,A.2*,prjónið
frá *-* út umferð = (96) 102 (114) 120 (126) 132
lykkjur í umferð.
Prjónið A.1 og A.2 til loka, haldið síðan áfram með 3
lykkjur slétt, 3 lykkjur brugðið þar til stykkið mælist
(4) 5 (5) 5 (6) 6 cm frá prjónamerki við hálsmál.
Næsta umferð er prjónuð þannig:
STÆRÐ (<0): *A.3, A.4*, prjónið frá *-* umferðina
hringinn.
STÆRÐ 0/1 – 1/3 – 6/9 – 12/18 mánaða (2 ÁRA):
*A.3, A.5*, prjónið frá *-* umferðina hringinn.
Á eftir fyrstu umferð eru (128) 153 (171) 180 (189)
198 lykkjur eftir í umferð. Prjónið A.3 og A.4/A.5 til
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Fór á hestbak án
þess að láta vita
Eydís Ósk gengur í grunnskóla á
Kleppjárnsreykjum og stefnir á
að verða dýralæknir.
Nafn: Eydís Ósk Dorn Jónsdóttir.

Skóli: Grunnskóli Borgarfjarðar,
Kleppjárnsreykjum.
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Hvað finnst þér skemmtilegast í
skólanum? Íþróttir og stærðfræði.
Hvert er uppáhaldsdýrið þitt? Ugla
og ljón.
Uppáhaldsmatur: Hakk og spagettí.

6

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.

(132)lykkjur.Prjóniðsléttprjónþartilstykkiðmælist
(6) 9 (12) 12 (15) 16 cm frá skiptingu. Prjónið 1
umferð slétt þar sem aukið er út um (12) 14 (16)
18 (18) 20 lykkjur jafnt yfir = (92) 106 (120) 128
(138) 152 lykkjur.
Skiptiðyfiráhringprjónnr3.Prjóniðstroff(1sl,1br)
í (2) 2 (2) 3 (3) 3 cm. Fellið aðeins laust af.
Peysan mælist ca (20) 24 (28) 30 (34) 36 cm frá öxl
og niður.
ERMAR: Setjið (30) 34 (36) 40 (40) 42 lykkjur af
þræðiíannarrihliðástykkiásokkaprjónanr4, prjónið að auki upp 1 lykkju í hverja og eina af (4) 4 (6)
6 (8) 8 lykkjum sem fitjaðar voru upp undir ermi =
(34) 38 (42) 46 (48) 50 lykkjur. Setjið 1 prjónamerki
mittundirermi,þ.e.a.s.mittí(4)4(6)6(8)8lykkjur
sem fitjaðar voru upp undir ermi. Byrjið umferð við
prjónamerki og prjónið sléttprjón hringinn. Þegar
ermin mælist 1 cm frá skiptingu, fækkið um 2 lykkjur mitt undir ermi (á ekki við um stærð <0 og 0/1
mánaða) – sjá ÚRTAKA. Fækkið lykkjum svona í 4.
hverriumferðalls(0)0(1)1(1)2sinnumáhæðina=
(34)38(40)44(46)46lykkjur.Prjóniðánúrtökuþar
tilerminmælist(5)8(10)13(15)19cmfráskiptingu.
Prjónið 1 umferð slétt þar sem fækkað er um (0) 0
(0) 4 (4) 2 lykkjur jafnt yfir = (34) 38 (40) 40 (42) 44
lykkjur. Skiptið yfir á sokkaprjóna nr 3. Prjónið stroff
(1 sl, 1 br) í (2) 2 (2) 3 (3) 3 cm. Fellið aðeins laust
af. Ermin mælist ca (7) 10 (12) 16 (18) 22 cm frá
skiptingu. Prjónið hina ermina alveg eins.
FRÁGANGUR:
Ef peysan er prjónuð með opi/klauf mitt að aftan,
saumið tölur í kant fyrir tölur sem er án hnappagata.
Prjónakveðja
mæðgurnar í Handverkskúnst, www.garn.is.

FÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐ

Búseta: Kópareykir 1.
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PEYSA: Prjónið 1 umferð slétt yfir allar lykkjur og
jafniðjafnframtútlykkjufjöldanntil(132)152(164)
180 (184) 200 lykkjur. Prjónið 1 umferð brugðið.
Prjóniðsíðansléttprjónyfirallarlykkjurþartilstykkið
mælist (10) 11 (12) 12 (13) 14 cm frá prjónamerki
við hálsmál.
Í næstu umferð skiptist berustykkið fyrir fram- og
bakstykkiogermar,þ.e.a.s.næstaumferðerprjónuð
frá miðju að aftan þannig: Prjónið eins og áður yfir
fyrstu (18) 21 (23) 25 (26) 29 lykkjur, setjið næstu
(30)34(36)40(40)42lykkjuráþráðfyrirermi,fitjið
upp (4) 4 (6) 6 (8) 8 nýjar lykkjur á prjóninn (í hlið
undir ermi), prjónið eins og áður yfir næstu (36) 42
(46) 50 (52) 58 lykkjur, setjið næstu (30) 34 (36) 40
(40) 42 lykkjur á þráð fyrir ermi, fitjið upp (4) 4 (6)
6 (8) 8 nýjar lykkjur á prjóninn (í hlið undir ermi) og
prjónið eins og áður yfir síðustu (18) 21 (23) 25 (26)
29 lykkjur. Fram- og bakstykki og ermar er síðan
prjónað hvert fyrir sig. Héðan er nú stykkið mælt!
FRAM- OG BAKSTYKKI: = (80) 92-104-112-120

Stjörnumerki: Fiskur (25.02.2014).
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*A.3, A.5*, prjónið frá *-* þar til 3 lykkjur eru eftir á
undankantimeðhnappagötum/tölum,prjóniðA.3,
prjónið 2 lykkjur brugðið (2 fyrstu lykkjur frá kanti
með hnappagötum/tölum).
Umferðin byrjar núna mitt í kanti með hnappagötum/tölumogeftirfyrstuumferðeru(129)153(171)
180(189)198lykkjuríumferð.PrjóniðA.3ogA.4/A.5
tilloka(4lykkjurfrákantimeðhnappagötum/tölum
mitt að aftan eru nú prjónaðar eins og útskýrt er í
A.4),haldiðsíðanáframmeð5lykkjurslétt,3lykkjur
brugðiðyfirþærlykkjursemeftireruístærð(<0)og
5 lykkjur slétt, 4 lykkjur brugðið í hinum stærðum
þar til stykkið mælist (8) 10 (10) 10 (12) 12 cm frá
prjónamerkiviðhálsmál.Prjóniðsíðaneinsogútskýrt
er að neðan í PEYSA:

Aldur: 8 ára.

Þyngst

8
6
2

loka, haldið síðan áfram með 5 lykkjur slétt, 3 lykkjur brugðið í stærð (<0) og 5 lykkjur slétt, 4 lykkjur
brugðið í hinum stærðum þar til stykkið mælist (8)
10 (10) 10 (12) 12 cm frá prjónamerki við hálsmál.
Prjónið síðan eins og útskýrt er að neðan í PEYSA.
PEYSA MEÐ OPI/KLAUF MITT AÐ AFTAN:
Fitjiðupp(57)61(65)69(73)77lykkjuráhringprjón
nr 3 með DROPS Sky.
Prjónið1umferðbrugðiðfráröngu.Næstaumferðer
prjónuðfráréttuþannig(þ.e.a.s.frámiðjuaðaftan):
4 lykkjur í, *1 lykkja slétt, 1 lykkja brugðið*, prjónið
frá *-* þar til 5 lykkjur eru eftir í umferð, prjónið 1
lykkju slétt og 4 lykkjur í garðaprjóni. Haldið svona
áfram með stroff í (2) 2 (3) 3 (4) 4 cm – munið eftir
HNAPPAGAT í kanti – sjá útskýringu að ofan.
Í næstu umferð frá réttu er aukið út önnur hver 1
lykkja brugðið til 2 lykkjur brugðið með því að slá
1 sinni uppá prjóninn (frá röngu er uppslátturinn
prjónaður snúinn slétt,svoekkimyndistgat) = (12)
13(14)15(16)17lykkjurfleiri=(69)74(79)84(89)
94 lykkjur. Haldið áfram með stroff þar til stykkið
mælist(3)3(4)4(5)5cm.Setjið1prjónamerkieftir
kantíbyrjunáumferðmittaðaftan.Stykkiðersíðar
mæltfráþessuprjónamerki.Skiptiðyfiráhringprjón
nr 4. Prjónið 2 umferðir garðaprjón fram og til baka
yfir allar lykkjur – JAFNFRAMT í fyrstu umferð er
aukið út um (1) 0 (3) 2 (1) 0 lykkjur jafnt yfir = (70)
74 (82) 86 (90) 94 lykkjur.
Eftir garðaprjón er næsta umferð prjónuð frá réttu
þannig: 4 lykkjur í garðaprjóni, *A.1, A.2*, prjónið
frá *-* þar til 6 lykkjur eru eftir í umferð, prjónið A.1
og 4 lykkjur í garðaprjóni = (101) 107 (119) 125
(131) 137 lykkjur í umferð. Prjónið A.1 og A.2 til
loka,haldiðsíðanáframmeð3lykkjurslétt,3lykkjur
brugðið þar til stykkið mælist (4) 5 (5) 5 (6) 6 cm frá
prjónamerkiviðhálsmál.Setjiðnústykkiðsamaneins
ogútskýrteraðneðan:Leggiðkantfyrirtöluríbyrjun
á umferð yfir síðustu 4 lykkjur í umferð þannig að
kantur með hnappagötum liggi efst. Prjónið lykkjur
frátveimurköntummeðhnappagötum/tölumslétt
saman 2 og 2 (= 4 lykkjur færri) = (97) 103 (115)
121(137)133lykkjuríumferð.Prjóniðsíðanafgang
afumferðþannig(eftir4lykkjurgarðaprjónfrákanti
með hnappagötum/tölum):
STÆRÐ (<0): *A.3, A.4*, prjónið *-* prjónið þar til 3
lykkjur eru á eftir kanti með hnappagötum/tölum,
prjóniðA.3,prjónið2lykkjurbrugðið(2fyrstulykkjur
frá kanti með hnappagötum/tölum).
STÆRÐ 0/1 – 1/3 – 6/9 – 12/18 mánaða (2 ÁRA):

Uppáhaldshljómsveit: Ósammála
– Atli bróðir.
Uppáhaldskvikmynd: Turning Red.
Fyrsta minning þín? Að tjalda úti í
garði með au-pairinni okkar.

Æfir
þú
íþróttir eða
spilarðu á
hljóðfæri?
Já, ég æfi
sund og spila
á flautu.
Hvað ætlar
þú að verða
þegar þú
verður stór?
Dýralæknir.
Hvað er það
klikkaðasta
sem
þú
hefur gert?
Það
var
þegar ég fór
á hestbak með Atla án þess að láta
vita.
Hvað ætlarðu að gera skemmtilegt
í sumar? Ég vil vera í stuttbuxum
í vatnsbyssustríði. Og fara í
skemmtilega fjöldskylduferð.
Næst » Ég skora á Jóhönnu Mattý
Arnardóttur, bestu vinkonu mína,
að svara næst.
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UTAN ÚR HEIMI

Stella McCartney:

Hægri hönd
móður jarðar
Snemma á áttunda áratugnum kom vísindamönnunum er stóðu að sköpun
í heiminn stúlkubarnið Stella.
efnisins segja þeir að „að búa
Dóttir Bítilsins fræga, Pauls
til gervi-kóngulóarsilki felur í
sér nokkur einföld hráefni
McCartney og bandaríska
og mjög nákvæm
ljósmyndarans heitins,
Lindu McCartney.
vísindi. Sykur, vatn
Fjölskyldan var
og ger, í bland við
hlynnt öllu því sem
erfðaefni kóngulóar
er sameinað og
tengist dýra- og
látið gerjast í stórum
umhverfisvernd og því
má nærri geta, er stúlkan
ryðfríum stáltönkum.
óx úr grasi, að gildi
Blandan er síðan skilin
uppvaxtarins fylgdu
í skilvindu, hreinsuð í
henni út lífið.
duft og blönduð saman
Leið hennar lá
við leysi. Fljótandi
á
fatahönnunarsilkipróteinið sem
myndast, lítur út eins
braut Central Saints
og lím og er í sama
Martins skólans í
London og má segja
náttúrulega ástandi
að ferill hennar sem
og fljótandi próteinið
fatahönnuður hafi
sem raunverulegar
farið af stað árið
köngulær þrýsta úr
1995, strax er hún
silkikirtlum sínum
útskrifaðist, en
og mynda síðan
í trefjar.“
sem lokaverkefni
fékk hún vinkonur
Silkipróteinið er
sínar, súpermódelin
síðan dregið út með
Kate Moss og
spunavél og spunnið
Naomi Campbell, til að sýna
á sama hátt og trefjar á
fatnað sem hún hafði hannað.
borð við akrýl og önnur
Fimm árum síðar hlaut hún
þess háttar gerviefni.
verðlaun VH1/Vouge sem
Hingað til hefur
hönnuður ársins og fór hróður
Microsilk
einungis
hennar stigvaxandi síðan.
verið notað í frumgerðir
Hafa gagnrýnendur
tískuvarnings, þar
gjarnan skotið því Gulur og glaðlegur kjóll úr á meðal í takað, að eftirnafnið smiðju þeirra Bolt Threads og mörkuðu upplagi
hennar hafi átt þátt Stellu McCartney sem hangir á af prjónabindum
í velgengninni, en Nútímalistasafninu í New York. svo og í samstarfi
ekki er hægt að líta
við fyrirtæki Stellu,
fram hjá hversu gott auga hún hefur kjól fyrir Nútímalistasafn New York,
fyrir því að blanda saman hátísku og en kostir Microsilk eru þeir að efnið er
stíl heimavinnandi húsmæðra.
sterkara en silki, afar létt og hlýrra en
ull til dæmis.
Í lið með Gucci
Áframhaldandi samstarf Bolt
Threads og Stellu hefur vakið hrifningu
Árið 2001 hóf Stella McCartney og nú í sumar kynnti Stella McCartney
samstarf við tískuveldið Gucci en sumarlínu sína, SS22, en þar má finna
þar fékk hún tækifæri til að þróa meðal annars handtöskur úr sveppaleðri
eigið merki sem andlit alþjóðlegrar er bera nafnið Frayme Mylo. (Mylo er
lúxusvöru. Eftir henni var haft: „Með mjúkt og efnismikið „leður“ gert úr
Gucci hef ég fundið samstarfsaðila sveppaþráðum). En öll efni er Stella notar
sem hefur þau gildi og ímynd að ég í hönnun sína er Mylo, vottað lífrænt,
get komið mínu fyrirtæki farsællega aðallega gert úr endurnýjanlegum
á framfæri. Mig hefur alltaf langað hráefnum sem finnast í náttúrunni í
til að stofna mitt eigið lúxusmerki og dag. Vísindamenn hjá Bolt Threads
mér finnst ég vera tilbúin í áskorunina hafa í raun komið af stað nýjum flokki
þegar kemur að samvinnu við risa efnisvísinda með því að endurskapa
eins og Gucci.“
það sem gerist undir skógarbotninum,
Til viðbótar við Gucci hefur þar sem sveppavefurinn vex best, í
hún tekið höndum saman við önnur rannsóknarstofu með moltu, lofti og
fyrirtæki, þar á meðal H&M og Adidas. vatni. Slíkt ferli er hannað til að hafa
Í samstarfi við Adidas kom Stella til lágmarks umhverfisáhrif og tekur
starfa meðal annars sem skapandi daga, ekki ár eins og að ala nautgripi
stjórnandi fyrir fatnað Ólympíuliðs – hjálpar til við að spara vatn, losun
Bretlands árið 2012 og hvað varðar gróðurhúsalofttegunda og verndar
samstarf hennar við H&M seldust þær lífsnauðsynleg vistkerfi eins og Amazon
flíkur upp á nokkrum klukkustundum. fyrir eyðingu skóga.
Árið 2014 kynnti hún svo „sjálfbæra“
kvöldfatalínu sína eins og hún var
Móðir jörð í aðalhlutverki
kynnt, eða Stella McCartney Green
Carpet Collection – en þar notaði hún Opnunarkynning Stellu á tískupöllum
meðal annars lífræn og endurunnin Parísarborgar á dögunum hófst með
efni.
frásögn sveppafræðingsins fræga,
Í desember 2018, í samvinnu við Paul Stamets, en brautryðjendastarf
Sameinuðu þjóðirnar, kynnti McCartney hans með sveppi hefur opnað fyrir ný
nýjan sáttmála tísku- iðnaðarins sjónarhorn af ýmsum toga. Sýningin
varðandi loftslagsaðgerðir þar sem var sett undir tónlist frá listamanninum
fyrirtæki eru hvött til að tileinka sér MycoLyco, sem heitir réttu nafni
sjálfbæra viðskiptahætti.
Noah Kalos, sem er sveppafræðingur,
eða líffræðingur sem sérhæfir sig
Samstarf við Bolt Threads
í sveppafræði og er með aðsetur í
Norður-Karólínu.
Í dag er Stella McCartney heimsfrægur
Tengir sá meistari sveppa við
fatahönnuður sem hefur alla tíð verið hljóðgerla og eru þannig einkennishljóð
á móti notkun leðurs og skinna enda hans knúin áfram af sveppum. Nærri má
alla tíð haft í hávegum þau gildi geta að stemningin var ógleymanleg, en
uppvaxtar síns er áður voru nefnd. að auki kynnti Stella þarna enn betur
Árið 2017 hóf hún samstarf við Bolt framtíðarsýn sína:
Threads en þá sköpuðu þau það sem
„Við munum halda áfram samstarfi
kallast vegan silki, Microsilk, en það við Bolt Threads með Mylo til að skapa
er svokallað lífgerviefni, framleitt með ekki aðeins betra efni, heldur búa til
því að blanda erfðaefnum úr köngulóm, tískuiðnað sem er vingjarnlegri við allar
gerjuðu vatni/sykri og geri. Samkvæmt verur og móður jörð.“
/SP

Loðfeldir hafa löngum gefið ímynd velmegunar og valds. Núorðið er þó eftirspurn eftir alvöru loðfeldum á undanhaldi
og keppast vísindamenn við að koma á markaðinn vönduðum gervifeldum.

Framtíðarsýn LVMH & annarra tískuvelda:

Ræktun„loð“felda

Loðfeldir hafa sjaldan notið jafn
lítilla vinsælda og á undan- förnum
árum. Árið 2018 voru þeir bannaðir
á tískupöllum tískuvikunnar í
London og nú hefur mikill fjöldi
hönnuða aftekið notkun felda.
Má þar á meðal nefna tískuveldi
á borð við Gucci, Chanel, Versace,
Armani, Coach og Prada. Slíkar
ákvarðanir hafa einnig litað allt frá
almenningi til áhrifavalda og þaðan
alla leið til bresku krúnunnar.
Kim Kardashian nokkur,
áhrifavaldur sem flokkast reyndar
neðar en breska konungsfjölskyldan,
sendi frá sér þá tilkynningu árið
2019 að hún hefði losað sig við alla
sína loðfeldi og látið endurgera þá
úr gervifeldum. Önnur, tiginborin,
Elísabet Bretlandsdrottning, var
á sama báti sama ár og forbað sér
nokkur kaup á loðfeldum í árlegri
verslunarferð er farin er til að
uppfæra fataskáp hennar hátignar.
Jafnvel Anna Wintour, ritstjóri
bandaríska Vouge, sem þekkt hefur
verið fyrir dálæti sitt á refa- og
minkafeldum lætur nú ekki sjá sig
í öðru en gervifeldum, þá helst úr
smiðju Stellu McCartney eða Gucci.
Talsmaður felda og fjörs
Tískurisinn LVMH (Louis Vuitton
og Moët Hennessy), sem tóku
seinna við sér er kemur að málefnum
loðdýra, sendu frá sér þá yfirlýsingu
á dögunum að nú væri í kortunum að
breyta um stefnu.
Þetta vekur nokkra athygli enda
hóf Fendi, eitt fyrirtækja innan
veggja LVMH, feril sinn með áherslu
á loðfeldi og leður, fyrir rétt tæpum
100 árum. Meira að segja hefur
Karl Lagerfeld, einn helsti listræni
stjórnandi Fendi, látið hafa eftir
sér að þegar hann hannaði merki
fyrirtækisins, sem samanstendur
af tveimur F-um, hafi það átt að
standa fyrir Fur & Fun. (Sem gæti
þá íslenskast sem Feldir & fjör).
Karl Lagerfeld, sem var stór
hluti Fendi fyrirtækisins í 54 ár,
var mjög hlynntur loðfeldum og
hélt meðal annars „haute fourrure“
sýningar í 2-3 skipti þar sem
feldur var í forgrunni – þá í stað
haute couture sýninga sem þýðir
í raun hátískusýningar. Hélt hann
fyrstu Haute Fourrure sýninguna í
tilefni hálfrar aldar starfsferils síns,
8. júlí árið 2015.
Var það fyrsta skinn- og
feldsýningin sem nokkurn tíma
hefur verið staðið fyrir í sögu
tískusýningarpalla Parísarborgar og
hlaut sýningin mikið lof enda afar
áhrifamikil og glæsileg í alla staði.

Breytingar í vændum

En nú, sjö árum síðar, lýsa forsvarsmenn LVMH því yfir að framtíðarsýn
þeirra sé að breytast og stíga í
hóp þeirra hönnuða og listrænu
stjórnenda tískuheimsins sem
komnir eru fjær því framleiðsluferli
er á sér stað í loðdýraiðnaði.
Jákvætt er að segja frá því
að Fendi, þetta fyrrum veldi
loðdýraskinna, hefur nú hafið
samstarf við listaháskólana Central
Saint Martin og Imperial College
í London – en innan þeirra veggja
er staðið fyrir rannsóknum á þeim
möguleika að rækta hár eða feld sem
byggt er úr keratíni líkt og alvöru
hár, í stað plasts eins og gjarnan er
nýtt í gervifeldi, en þá væri, ef vel
tækist til, keratín-feldur nýr sjálfbær
valkostur í heimi loðfatnaðar.
Markmiðið er að útkoman verði
sem líkust alvöru loðskinni, því
jafnvel þótt gæði gervifelda hafi
batnað æ meira með árunum eru
þeir ekki á pari við alvöru feldi. Þó
ætlar Fendi sér ekki að stíga skrefið
að fullu, heldur minnka notkun sína
á dýraskinnum verulega.
Lífrænn valkostur
leðurs og loðfelda
Áhugi er mikill á þróun þessa lífræna
valkosts og horfur eru á því að
keratínfeldir muni skipta sköpum í
tískuiðnaði framtíðarinnar.
Samstarfið er eitt fjölmargra
verkefna sem fellur undir þá nýsköpun
sem á sér stað um þessar mundir að nota plöntutengda líftækni til
að skapa útgáfur dýraafurða sem
notaðar hafa verið - reyndar bæði
í tísku og svo matvælaiðnaði. Við
framleiðslu lífræns tísku- varnings
má þá helst nefna gerð leðurs og
loðfelda, en sífellt fleiri fyrirtæki
beina sjónum sínum þangað.
Til dæmis má nefna Hermès,
sem hefur verið í samstarfi
við Mycoworks, framleiðanda
leðurs byggðu á mycelium eða
sveppaþráðum, fyrirtækið Stella
McCartney hefur hannað flíkur í
samstarfi við Bolt Threads sem
einnig stendur í slíkri framleiðslu
á meðan móðurfyrirtæki Tommy
Hilfiger, PVH, ásamt danska
fyrirtækinu Bestseller hófu samstarf
með fyrirtækinu Ecovative, sem
sérhæfir sig í lífrænni framleiðslu
varnings, þá helst úr afurðum sveppa.
Á sama tíma hefur fjöldi
tískumerkja og smásala sem hætt
hafa kaupum og notkun skinnfelda
í áföngum – eða skuldbundið sig
til að gera það – aukist hratt, en

Hér má sjá Önnu Wintour, ritstjóra
bandaríska Vouge á ferðum sínum
- íklædda skósíðum gerfifeld
úr smiðju Stellu McCartney.
Kemur myndin af instagramsíðu
tískuhönnuðarins sem mærir
ritstjórann fyrir þá ákvörðun sína.

nýlega var tilkynnt að bæst hefðu
í hópinn Mytheresa, Oscar de la
Renta, Burberry, Neiman Marcus,
Coach, Miu Miu og Canada
Goose svo einhverjir séu nefndir.
Lúxusveldið Kering, sem á meðal
annars Balenciaga, Bottega Veneta,
Gucci, Alexander McQueen og
Yves Saint Laurent, toppaði svo allt
saman og hét því á síðasta ári að
útrýma loðfeldum innan allra sinna
vörumerkja.
Árangur væntanlegur
innan fáeinna ára
Einhver bið verður á því að
keratínfeldir sjáist á tískupöllunum
en áætlað er að árangur
ræktunarverkefnisins komi í
ljós eftir tvö ár. Samt sem áður
eru samstarfsaðilar og þeir er að
tilrauninni standa fullvissir um
jákvæða framvindu.
Hver svo sem útkoman verður
eftir árin tvö er ljóst að allt eru þetta
skref sem tekin eru í ljósi vaxandi
þarfar almennings eftir sjálfbærum
kosti sem fellur undir siðferðilegan
ramma nútímans – í bland við
framfarir í lífverkfræði almennt og
þá sérfræðiþekkingu sem gefur kost
á þessari þróun.
/SP
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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. 2.600 m. vsk (innan við 140 slög) og kr. 6.200 texti + mynd.
Skilafrestur: Fyrir kl. 15.00 á þriðjudegi fyrir útgáfu.

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

Rafhitarar

í skip, hús og sumarhús


Til sölu brettarekkar, alls 12
lengdarmetrar x 2 hæðir. Verð kr.
90.000 m/vsk. H. Hauksson ehf.
S. 588-1130.



Cemtec sænskar skeifur og fjaðrir.
Framleitt skv. reglum FEIF. Leitun
að betra verði. Afsláttur ef keypt er í
magni. Sendum um land allt. Brimco
ehf. Efribraut 6, Mos. S. 894-5111.
Opið frá kl. 13-16.30 - www.brimco.is

Rampar fyrir frysti/kæligáma á lager.
Burðargeta 10 tonn. Dekkplata
10 mm, L- 170 cm x B- 200 cm x
hæð- 21 cm. Heitgalvaniserað stál.
Lyftaratækur á þrjá vegu. Eigum einnig
rampa fyrir hefðbundna sjógáma.
Hákonarson ehf. Sími 892-4163
www.hak.is hak@hak.is

CONDOR kerra uppákeyrslubrautar,
styrktur stálrammi, ál skjólborð, hægt
að taka af bæði að framan og aftan
ásamt hliðum. 330 x 180 x 35 cm, H.þ.
2.700 kg. S. 837-7750, info@bilxtra.is



Vönduð og áhugasöm 17 ára þýsk
stúlka vill gjarnan búa hjá góðri
íslenskri hestafjölskyldu frá um 23. júlí
- 3. september núna í sumar og starfa
við umhirðu og aðhlynningu íslenska
hestsins. (Á sjálf íslenskan hest og
hefur margra ára reynslu af íslenskum
hestum í Þýskalandi). Vinsamlega
hringið í Báru s. 896-4494.

Brettagaﬄar með snúningi, 180°eða
360°. Festingar fyrir traktora og skotbómulyftara. Hliðarstuðningur fyrir trékassa
og grindur. Burðargeta- 1500 kg, 2500
kg, 3000 kg, 5000 kg. Pólsk framleiðsla.
Hákonarson ehf S. 8924163. Netfanghak@hak.is www.hak.is

Erum með labradorgot undan
Bólstaðar Sölku og Skjaldar
Castró, komu 10 stykki. Og nú eru
þeir að leita að framtíðarheimili.
Frábærir veiðihundar, henta einnig
sem heimilishundar. Tilbúnir
til afhendingar 5. júní. Með
ættbók frá Hundaræktarfélaginu,
heilsufarsskoðaðir, örmerktir og
bólusettir. Frekari upplýsingar í
s. 898-9085, Skarphéðinn.

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

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

Backhoe fyrir dráttarvélar og
hjólaskóflur. Margar stærðir.
Gröfudýpt- 1,3 - 4,2 metrar. Margar
stærðir af skóflum og öðrum
aukabúnaði. Hákonarson ehf. S. 8924163, hak@hak.is, www.hak.is

Blóðberg. Óskum eftir að kaupa
þurrkað blóðberg í sumar. Frábær
leið til þess að fá aukatekjur. Borgum
gott verð per kíló. Upplýsingar í s.
462-2226.

Lambheldu hliðargrindurnar. Breidd
420 cm x hæð 110 cm. Möskvar 10
x15. Verð frá kr. 24.900 +vsk. Sett með
lömum og loku aðeins kr. 3.900 +vsk.
Aurasel ehf. Pantanir og upplýsingar
í s. 669-1336 og 899-1776.

Óskað er eftir aðgengi að
landsvæði þar sem heimilt er að
tína ætihvönn í sumar. Ákjósanlegt
að landsvæðið sem um ræðir sé í
grennd við höfuðborgarsvæðið.
Áhugasamir eru vinsamlegast hvattir
til að hafa samband í s. 562-8872
eða á netfangið saganatura@
saganatura.com

Kæli- og frystiklefar í öllum
stærðum og gerðum
Margar gerðir af
vélbúnaði fyrir
kæli- og frystiklefa
!!

Mikið úrval af hillum

Kælitækni er leiðandi í sölu
og uppsetningu á kerfum með
náttúrlegum kælimiðlum

Járnháls 2 - 110 Reykjavík
Sími 440 - 1800
www.kaelitaekni.is
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Einföldu fjárgrindurnar. Krækt saman
án aukahluta. Stærð /breidd 180 cm
x 90 cm. Verð frá kr. 9.900 +vsk.
Aurasel ehf. Pantanir og upplýsingar
í s. 899-1776 og 669-1336.

Stórviðarsög á braut. Aﬂgjafar- 3
fasa rafmótor 5,5 kw eða Kohler
bensínmótor 14 hö. Lengd á braut3,8 m, hægt að lengja um 1,52 m
eða meira. Mesta þykkt á trjábol 66
cm Framleitt í Póllandi. CE merktur
og vottaður búnaður. Hentar í alla
stórviðarsögun. Hákonarson ehf. S.
892-4163, netfang- hak@hak.is

Til leigu

Tilboð á Peruzzo Pro 1800
sláttuvögnum. kr. 2.200.000 m/vsk.
Sláttubreidd 1,80 m. Graskassinn
tekur 2.100 l. Með vökvalyftibúnaði,
hægt að tæma í gám o.ﬂ. Fyrir
sveitarfélög, verktaka og bændur.
Uppl. í s. 564-1864. Vetrarsól ehf.
Kópavogi.

Er lúsmý að angra þig? Höfum til
sölu vönduð sérhönnuð lúsmýsnet
til að byrgja glugga á íbúðarhúsum
og sumarhúsum. Netin eru 1,4 m
að breidd og seld óklippt í metratali.
Netin eru mun fínriðnari en
hefðbundin ﬂugnanet og gulltryggja
að lúsmýið sleppi ekki í gegn.
Pantaðu á netinu og við sendum
þér vöruna samdægurs um hæl.
Höfum einnig fjölmargar aðrar vörur
til varnar lúsmý. Leitið upplýsinga á
postverslun.is

Sjálfsogandi dælur frá Japan
(Koshin). Fyrir vatn, skolp, mjög
óhreint vatn (trash). 2“ , 3“ , 4“. Orginal
Honda vélar með smurolíuöryggi.
Hákonarson ehf. S. 892-4163,
hak@hak.is, www.hak.is

Glussadrifnir jarðvegsborar. Á
traktora og allt að 60 tonna gröfur.
Margar stærðir og gerðir af borum.
Margar festingar í boði.https://www.
diggaeurope.com/ Hákonarson ehf,
www.hak.is S. 892-4163. Netfanghak@hak.is
Eigum til á lager Sailski slöngubáta
í stærðum 270-500 cm. Verð
frá kr. 149.000 - Sendum um allt
land. Veiðiportið - Grandagarður 3
s. 552-9940 - www.veidiportid.is

Magnaðir gaﬄar í hirðinguna og
önnur störf. Álskaft og plastgreiða,
nær óbrjótanleg. 900 gr. að þyngd.
Verð kr. 9.900 m/vsk. Sendum um
land allt. Brimco ehf. Efribraut 6, Mos.
S. 894-5111. Opið frá kl. 13-16:30.
Olíuhitari úr sprautuklefa til sölu.Með
tank m/dælu. Tilvalið til hitunar á
köldum skemmum. Allar upplýsingar
hjá Páli í s. 661-7977.

Glussadrifnar gólfhrærur. Vinnudýpt1,9 m. Stærð á skrúfu 48 cm. Rotor12 kW. Glussaﬂæði 75 L/mín. 20 m af
glussaslöngum fylgja. Mesta hæð frá
gólﬁ 2 m. Burðarvirki hHeitgalf / SS
stál. Hákonarson ehf. S. 892-4163.
Netfang: hak@hak.is
Bilxtra BD7530UT. Grindin er öll
soðin, sterkbyggð, heitgalvaniseruð.
Opnanlegir hlerar, sex innfelld augu
fyrir festingar og sturtumöguleiki. 750
kg, 304 x 150 x 35 cm, S. 837-7750.

2005 Peugeot Pallbíll til niðurrifs. Álskjólborð, nýlegt gólf í palli, riﬄaður
krossviður. Nýr olíutankur. Allskonar
skipti. Uppl í s. 894-2413.
Flutningskassi á traktorinn, 200 cm
breiður, hægt að sturta og fella niður
þrjár hliðar. Cat.1 og Cat .2. Verð kr
195.000 +vsk. www.hardskaﬁ.is sala@hardskaﬁ.is – s. 555-6520.

Opel Crossland X, árg. 2019, bensín,
beinskiptur, ekinn 37.000 km.
Verð kr. 2.390.000. notadir.benni.is
s. 590-2035.

Steinhella 17ehf.

Hjólkoppar til sölu, mikið úrval, ýmis
tilboð í gangi. Sanngjarnt verð.
Lítið við. Valdi koppasali, Hólmi v/
Suðurlandsveg, ofan við Rauðhóla.
Opið 11-18 s. 865-2717.

Lager - geymsluhúsnæði
500 fm lager- og geymsluhúsnæði til langtímaleigu
Mikil lofthæð, laus nú þegar.

Upplýsingar í síma 893-9777

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

Sólarsellur 120w 21.900.- 180w
29.900.- 370w 59.900.- og fylgihlutir
Orkubóndinn.is . Tranavogi 3, 104
Reykjavik. S. 888-1185.

Til sölu Sunward SWE17B minigrafa
árg. 2017 3 skóﬂur og tilthraðtengi
Verð kr. 3.000.000 +vsk. Upplýsingar
í s. 697-3390.

Glussadriﬁn færibönd fyrir handtínslu
á hvítkáli, rauðkáli oﬂ. grænmeti.
Smíðað úr ﬂugvélaáli, mjög léttbyggt
(8,3 m = 130 kg með glussaslöngum)
3 heildarlengdir í boði, 6,9 m, 7,9
m, 8,3 m. Hákonarson ehf. S. 8924163 Netfang hak@hak.is Vefsíðawww.hak.is

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

Vertu vinur okkar á Facebook

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

Subaru Forester árgerð 2006. Ekinn
100.000 km. Sjálfskiptur, dráttarkúla,
topplúga, kastarar, krúskontrol. Góð
dekk á álfelgum og slitin snjódekk á
stálfelgum. Sami eigandi frá upphaﬁ.
Verð kr. 450.000. Uppl. S. 894-0469.
Subaru Forester 2008, ek. 164.000
km, 2 eig. Nýleg harðkornad. Skoð.
2023. Bremsur nýjar, sjálfskipting
biluð. Selst í núv. ástandi. Verð kr.
400.000 staðgr. larusjg@hugall.is

Bændasamtök Íslands

starfa í þágu landbúnaðarins í heild !
eru hvattir til þess að skrá
→ Bændur
veltu samkvæmt framtali síðasta árs
hið fyrsta inni á Bændatorginu.

þessi er forsenda fyrir
→ Veltuskráning
félagsaðild í samtökin skv. samþykktum

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

Breyttur ﬂugﬁskur lengd 7 m, breidd
2 m. Plastvinna unnin af Mána
Borgarnesi. Gott efni í strandveiðibát.
Upplýsingar í s. 891-6647 Jón.

Bilxtra kerra, hægt er að taka af
skjólborðin að framan og aftan
ásamt hliðum. Rampar fylgja með.
Lþ- 2500 kg, 415x205x35 cm. Uppl.
S. 837-7750.

á síðasta Búnaðarþingi.

Það borgar sig að vera í Bændasamtökunum

Snúum bökum saman og stöndum vörð
um íslenskan landbúnað
Fulltrúar BÍ svara fyrirspurnum í síma 563-0300
á skrifstofutíma. Hægt er að senda skilaboð
í gegnum Bændatorgið og á gudrunbirna@bondi.is.

Atlas kerra er alhliða kerra sem
er hönnuð til að ﬂytja ökutæki og
ýmsar vörur, hægt er að stilla rampa.
Mál- 4m x 2,1 m, DMC- 3500 kg,
info@bilxtra.is, s. 837-7750.

Gólfhitafræsing fyrir 16 mm rör,
erum staðsettir bæði á Suður- og
Norðurlandi. Mætum hvert á land
sem er, en fer þó eftir verkefni. Uppl.
í s. 892-0808.

Sliskjur úr áli fyrir vinnuvélar, fjórhjól
oﬂ. Lengdir- 1,6m,-2m-2,1m-2,5m3m-3,5m-4m-4,5m-5m. Burður
fyrir par- 1,5 til 80 tonn. Einnig
gúmmíklæddar að ofan fyrir valtara.
Mjög hagstæð verð. Hákonarson ehf.
Netfang- hak@hak.is - s. 892-4163.
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Maxiflex tækni í hönskum:

VW Transporter 4wd 2005, 9 sæta.
Fullt farangurspláss. Ekinn 290.000.
Túrbína öxulbrotin. Sér á lakki. Mikið
endurnýjaður. Gormar, bremsur,
spindlar, demparar, rafgeymir,
vatnskassi, startari, alternator,
hjólalegur, tvö splunkuný negld
vetrardekk. Verð kr. 380.000 Björn
s. 777-6130.

DURAtech® lengri ending.
GRIPtech® betra grip.
AIRtech® 360° öndun.
ERGOtech® þynnri en sterkari.
Ad-apt® minni sviti og kæling.

Seljum vara- og aukahluti í ﬂestar
gerðir af kerrum. Sendum um land
allt. Brimco ehf. S. 894-5111. Opið frá
kl. 13-16.30 - www.brimco.is

Klósettdælur fyrir kjallara. Inntak
fyrir vask, sturtu og þvottavél. Mótor
staðsettur fyrir utan votrými.Margar
stærðir sem henta fyrir íbúðar- og
atvinnuhúsnæði. Mjög öﬂugur og
vandaður búnaður. Frárennsli, 32
mm.Hákonarson ehf , s. 892-4163,
hak@hak.is, www.hak.is

60°

Bátakerrur frá Póllandi. Heitgalf.
stál, mjög vandaðar. Heildarþyngd
báts-575 kg. Þýskar hásingar,
vatnsheldar legur. Taka báta frá 3,8
m til 5 m. Spil, nefhjól og losanleg
ljósabretti fylgja. Hákonarson ehf. s.
892-4163 hak@hak.is og www.hak.is

Gömlu góðu bússurnar (klofstígvél)
fást í Veiðiportinu. Verð aðeins kr.
10.900. Koma í stærðum 37-48.
Sendum frítt um allt land. Veiðiportið
Grandagarður 3 – s. 552-9940
www.veidiportid.is

Sterkar og vandaðar PVC vöðlur,
frábærar í veiði og alls kyns útivinnu.
Verð aðeins kr. 15.900. Koma í
stærðum 39-48. Sendum frítt um allt
land. Veiðiportið - Grandagarður 3
s. 552-9940 - www.veidiportid.is

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. S. 892-4163
- hak@hak.is

Til sölu græjur til steypugerðar auk
steypubíls og aukatunnu á krókheysi.
Verð tilboð. Uppl. í s. 892-5855.

Bilxtra Bílakerra Mars – Bílakerra,
4,5m, Heildarþyngd- 2.700 kg,
Innanmál- 450 x 200 cm, Þyngd- 630
kg, Dekk- 185 R 14C. Uppl. S. 8377750, www.bilxtra.is

Vökvunarbúnaður fyrir stór og lítil
ræktunarsvæði á lager. DælurTraktorsdrifnar, glussadrifnar,
rafdrifnar,
bensín,
dísel.
Slöngubúnaður í mörgum stærðum
og lengdum. Vatnsúðarar (sprinklerar)
í mörgum stærðum. Hákonarson ehf.
S. 892-4163, hak@hak.is www.hak.is

Til sölu Hitachi zx300 árg. 16 ekinn
6500 tíma top con gps kerﬁ og tvær
skóﬂur. Verð kr. 22.000.000 +vsk. S.
892-5855.

Til Sölu Kubota G26- 2020 árg.
notkun 250 tímar, ásamt kerru 2020
árg. 2 sláttuvélar og 2 sláttuorf.
Orfum og sláttuvélum er hægt að
læsa inní grind. Allur pakkinn kostar
kr. 4.950.000 m/vsk. Leó Akureyri
s. 897-5300.

Í húsi afa míns og Í fótspor afa míns
- endurútgáfa. Efni bókanna verður
ljóslifandi fyrir lesendum og margt
sem rifjar upp gamla tíma. Pantanir í
s. 861-8993 netfang-ﬁnnbh@simnet.
is Finnbogi Hermannsson.

Alternatorar og startar í miklu úrvali

Til sölu Hydrema búkolla 912D, árg.
2013, vinnustundir 9250, toppgræja.
Verð kr. 12.900.000 +vsk. Ingi s. 8221717.

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

Til sölu Komatsu beltavél PC138, árg.
2015, vinnustundir 2850, 700 mm
stálbelti, 4 skóﬂur, ripper, toppgræja.
Verð kr. 11.900.000.- Ingi s. 822-1717.

Ferguson '52 módel með ámoksturstækjum og sláttuvél. Alveg uppgerður
og hefur verið geymdur inni síðastliðin
20 ár. Tilboð óskast á netfang
huldaola@internet.is

Lely Center Ísland

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

VÍKURVAGNAR EHF.

ÚRVAL AF KERRUM OG KERRUVARAHLUTUM
Víkurvagnar ehf. - Hyrjarhöfða 8. - 110 Reykjavík
Sími 577-1090 - www.vikurvagnar.is - sala@vikurvagnar.is
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SMÍÐUM FRÁ GRUNNI OG GERUM VIÐ

ALLAR GERÐIR

TJAKKA

Til sölu jarðþjappa Weber CR7,
477 kg. mjög lítið notuð. Verð kr.
1.400.000 +vsk. Jarðþjappa Weber
CRF90, 90 kg. Ónotuð. Verð kr.
260.000 +vsk. Ingi s. 822-1717.

VHE • Melabraut 27 Hafnarfjörður • Hraun 5 Reyðarfirði

Sími 843 8804 • Fax 575 9701 • www.vhe.is • sala@vhe.is

Varahlutir á lager framleiddir af Opel
á 35% afslætti í þjónustumiðstöð
okkar. Fyrir nánari upplýsingar getur
þú haft samband við varahlutir@
benni.is, í s. 590-2000 eða mætt
í þjónustumiðstöð okkar að
Tangarhöfða 8-12.

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, s. 892-4163,
hak@hak.is, www.hak.is

Hestakerrur 2ja og 3ja hesta,
ríkulegur útbúnaður. Gæðakerrur –
Góð reynsla. Brimco ehf. Efribraut
6, Mosf. s. 894-5111 Opið 13-16.30
www.brimco.is

SsangYong Korando Dlx, árg. 2017,
4x4, dísel, sjálfskiptur, ekinn 80.000
km. Verð kr. 2.850.000. notadir.benni.
is – s. 590-2035.

Erum með varahluti og þjónustu fyrir allar JCB vélar

Tökum að okkur hinar ýmsu viðgerðir
á kerrum, hestakerrum sem og
öðrum kerrum. Förum með þær í
aðalskoðun. Pantið tíma. Brimco ehf.
Efribraut 6, Mos. S. 894-5111. Opið
kl. 13-16.30 - www.brimco.is

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

Höfum til sölu furuﬂís í um 28 kg
böllum. Verð kr. 1.875- Brimco ehf.
s. 894-5111 www.brimco.is Opið frá
kl.13-16.30

S: 527 2600

Vélavit
Sala - Viðgerðir
Þjónusta
Varahlutir

S: 5272600
- www.velavit.is
www.velavit.is

Aukin ökuréttindi

Endurmenntun

Næstu námskeið

Vistakstur
14. maí - 9:00 - 16:00
Vöruﬂutningar
16. maí - 17:00 - 20:30 - hluti 1
17. maí - 17:00 - 20:30 - hluti 2
Umferðaröryggi
18. maí - 17:00 - 20:30 - hluti 1
19. maí - 17:00 - 20:30 - hluti 2
Skyndihjálp
21. maí - 9:00 - 16:00
Lög og reglur
23. maí - 17:00 - 20:00 - hluti 1
24. maí - 17:00 - 21:00 - hluti 2
Vöruﬂutningar
28. maí - 9:00 - 16:00

Fjarnám í rauntíma
7. júní

Menntun ökumanna
er okkar fag

Gúmmírampar fyrir brettatjakka.
Stærð L 100 cm x B 50 cm x H
16 cm.Þyngd- 21 kg. Passa fyrir
venjulega vörugáma. Burðargeta- 10
tonn. Hákonarson ehf. S. 892-4163
hak@hak.is, www.hak.is.

Nú er sólpalla seasonið byrjað og
við erum að bæta við okkur verkum.
Allar fyrirspurnir og upplýsingar ásolpallarogskjol@gmail.com og/eða
í s. 896-4635. Við komum á staðinn,
mælum og gerum þér tilboð.

Kerrur á einum og tveimur öxlum
á lager, með og án bremsa, ýmsar
útfærslur, breiddir og lengdir. Einnig
gott úrval af 2ja, 3ja og 5 hesta
kerrum. Gæðakerrur – Góð reynsla.
Brimco ehf. Efribraut 6, Mosf. s. 8945111 Opið 13-16.30 www.brimco.is

2" Brunadælur á lager. Frá Koshiní
Japan. Sjálfsogandi og mjög
háþrýstar. Vikta aðeins 37,6 kg.
Henta vel fyrir slökkvilið og í vökvun.
Sköﬀum allar dælur. Hákonarson ehf.
s. 892-4163,hak@hak.is, www.hak.is

Slöngubátar fyrir alhliða veiði, á lager.
Litir: Woodland camo, Leaf camo.
Lengd 4,5 m. Breidd 1,92 m. Álgólf,
gúmmílistar undir túbum. Þyngd 100
kg, burðargeta 1.100 kg. Max stærð af
mótor 30 hö. CE vottaðir og merktir.
3 þóftur, 3 stangahaldarar, 3 stór
geymsluhólf. Vindsegl að framan og
geymsluhólf. Nánari uppl. og myndir
sendar eftir óskum. Verð kr. 348.000
– m/vsk. Hákonarson ehf. S. 8924163. Netfang: hak@hak.is

Náttúruperlan
Ástjörn!
Sumarbúðadvöl fyrir 6-12 ára og
13-15 ára. Strákar og stelpur í öllum
ﬂokkum. Verð um 8000-8500 kr/
sólarhring. Systk.afsl. Ástjörn er
í Kelduhverﬁ, nálægt Ásbyrgi og
Hljóðaklettum. Bátar og leiksvæði.
Uppl. s. 462-3980 astjorn.is facebook.com/astjorn - youtube.com/
astjorn - instagram.com/astjorn

atvinnubílstjóra

Ökuskólinn Mjódd - Þarabakka 3 - 109 Reykjavík - s:5670300 - mjodd@bilprof.is

Lely Center Ísland

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

71

Bændablaðið | Fimmtudagur 12. maí 2022

&

LÍF

STARF

Lagning göngu- og hjólastígs í Skútustaðahreppi:

HUMBAUR KERRURNAR
ÞÝSKU ERU TIL Á LAGER!

Gerð HA752513

750kg heildarburður,
mál innan: 251x131x35cm
verð kr:295,000,-m/vsk.

Gerð HA133015

1300kg heildarburður,
mál innan: 303x150x35cm
verð kr:530,000,-m/vsk og
skráningu.

Verður hornsteinn að umferðaröryggi og upplifun

Sveitarstjórn Skútustaðahrepps
hefur samþykkt að ganga til
samningaviðræðna við Jón
Inga Hinriksson ehf. en það
félagið átti tilboð í verkefni við
lagningu göngu- og hjólastígs
frá Dimmuborgarafleggjara í
Skútustaði.
Tilboðið var upp á um 133,5
milljónir króna, en áætlun Eflu
verkfræðistofu hljóðaði upp á
tæplega 174,4 milljónir króna.
Tilboð Jóns Inga var því um 76,6%
af kostnaðaráætlun.
Lagning göngu- og hjólastígs
umhverfis Mývatn er gríðarlegt
hagsmunamál fyrir íbúa og gesti
svæðisins segir í pistli Helga

Héðinssonar, sveitarstjóra í
Skútustaðahreppi.
„Stígurinn mun verða
hornsteinn í auknu umferðaröryggi
og upplifun fólks. Hluti leiðarinnar
frá Dimmuborgaafleggjara í
Skútustaði felur í sér miklar

Til sölu

Tilkynningar

Mchale fusion 1 heybindivél. Notkun
um það bil 20.000 rúllur. Nánari
upplýsingar í s. 865-1295.

Kaupi gamlar 78 snúninga plötur
og vínylplötur, kassettur og
stundum CD-diska líka. Staðgreiði
stór plötusöfn. S. 822-3710.
olisigur@gmail.com.

Ódýrt, til sölu 4 dekk og 6 felgur
16,5", passa á Dodge og Ford
350, tvölfalt að aftan. Einnig einn
gangur ónotuð Continental dekk 14"
185.65 og Cooper dekk 215.60. 16".
Uppl. í s. 666-6604. eftir kl 21.

Óska eftir
Óska eftir notaðri stórviðarsög á
braut, til að saga trjáboli. Uppl. í s.
894- 5856.

Gerð HA 203015

2000kg heildarburður,
mál innan: 303x150x35cm
verð kr:630,000,-m/vsk og
skráningu.

Óska eftir sturtuvagni, 8-12 tonn. Má
þarfnast lagfæringa. Upplýsingar í
s. 664-1269 eða kristﬁn@gmail.com
Óskar eftir Farmal cub árg. '51 til
'56 til kaups eða geﬁns. Uppl. í s.
864-3847, Ólafur.

Atvinna
21 árs strákur að norðan
óskar eftir vinnu í sveit, helst í
Borgarfirði/byggð. Hundvanur
f jósamaður og vélamaður.
Upplýsingar í s. 894-7794.

Gerð HA 253015

2500kg heildarburður,
mál innan: 303x150x35cm verð
kr:665,000,-m/vsk og skráningu.

Gerð HT 203116

2000kg heildarburður,
mál innan: 310x165x30cm
verð kr:740,000,-m/vsk og
skráningu.

16 ára strákur óskar eftir vinnu á
sveitabæ, er vanur vinnu og tækjum.
Uppl. í s. 774-5994, Matthías Karl.

Jón Ingi Hinriksson og Helgi Héðinsson, sveitarstjóri í Skútustaðhreppi.

Einkamál
Kona, búsett á Suðurlandi, óskar eftir
kynnum við karlmann, 40-55 ára.
Þarf að vera traustur, fjárhagslega
sjálfstæður og í góðum tengslum við
sjálfan sig. Sterk fjölskyldubönd kostur.
Áhugasamir vinsamlegast sendið póst
á netfangið konaisveit@gmail.com,
gaman væri ef mynd fylgdi.

áskoranir með tilliti til hönnunar
í viðkvæmu og krefjandi landslagi og náið samstarf hefur
verið haft m.a. við Ramý og
Umhverfisstofnun auk Vegagerðarinnar,“ segir Helgi í pistli
/MÞÞ
sínum.

Viltu stofna þitt eigið fyrirtæki?
Háþrýstidæla og bíll til sölu,
nánari upplýsingar
í síma 770-2300 Hinrik.

TILBOÐ Á GARÐHÚSUM!
TIL Á LAGER

BREKKA 34 - 9 fm
Tilboðsverð

VANTAR
ÞIG PLÁSS?

25%

afsláttur

439.000 kr.
Afar einfalt er að reisa
húsin okkar. Uppsetning
tekur aðeins einn dag

STAPI - 14,98 fm
Tilboðsverð

25%

afsláttur

779.000 kr.

NAUST - 14,44 fm
Tilboðsverð

30%

afsláttur

539.000 kr.

Ítarlegar upplýsingar og teikningar ásamt ýmsum öðrum fróðleik
www.kofaroghus.is - Sími 553 1545

STEMA KERRUR
Hágæða þýskar kerrur með áralanga reynslu hérlendis.
Litlar kerrur, stórar kerrur, vélake ur og sturtukerrur.

15 ára drengur óskar eftir vinnu í
sumar á sveitabæ. Er vanur allri
sveitavinnu t.d. sauðburði og allri
helstu tækjavinnu. Er fæddur
2006 og verður því 16 ára í haust
en er mjög vanur miðað við það.
Vinsamlegast hafið samband
við pabba hans (Gunnar) á
gunnaragust79@gmail.com eða í
s. 899-7463.
Starfsmaður óskast á kúabú á
Suðurlandi. Reynsla eða meðmæli
æskileg. Upplýsingar í s. 864-0152.
Ráðskona óskast á sveitabæ í
Rangárvallasýslu. Upplýsingar í
s. 847-0324.
Rútufyrirtæki í Reykjavík óskar eftir
meiraprófsbílstjórum með 95 stimpil
til aksturs í sumar & haust. Fjölbreytt
verkefni og mikil vinna í boði.
Hentug íhlaupavinna, möguleiki á
fastráðningu. Nánari upplýsingar í
s. 865-1985/868-6784.

Þjónusta
Gerð HTK 3000,31

3000kg heildarburður,
mál innan: 314x175x35cm
verð kr:1,550,000,-m/vsk og
skráningu.
Sturtukerra.

Smiðjuvegi 12, græn gata
200 Kópavogur
Sími 517 7718
www.topplausnir.is

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

Leiga
A.O.Verktakar. Nýsmíði,endurbætur
og viðgerðir. Alhliða byggingaþjónusta. S. 761-8055 Netfang:
aoverkt@gmail.com
Til leigu eða afnota á jörðinni
Svarfhóli, Svínadal, Hvalfjarðarsveit
ca 60 ha af túnum í góðri rækt. Uppl.
í s. 892-0388.

VERÐ FRÁ

189.000
M.VSK

Völuteig 4 - 270 Mosfellsbær
www.vinnuvelarehf.is - vinnuvelar@vinnuvelarehf.is - S: 496 4400

BRP-Ellingsen ﬂytur!
Opnum nýtt og glæsilegt umboð
að Vínlandsleið 1 í Grafarholti,
miðvikudaginn 18. maí kl. 9.
Opið alla virka daga frá kl. 9-17.

415-8500 / www.brp.is / brp@ellingsen.is

