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Hryssan Valdís frá Auðsholtshjáleigu í Ölfusi:

Dæmd snoppufríðasti
íslenski hestur í heimi
– Í fyrsta sinn sem gefin er einkunnin 10 fyrir fríðleika á haus
Sá sögulegi viðburður gerðist á
dögunum að hryssan Valdís frá
Auðsholtshjáleigu í Ölfusi fékk
einkunnina 10,0 fyrir höfuð á
kynbótasýningu á Gaddstaða
flötum við Hellu.
Dómnefndin var skipuð þremur
kynbótadómurum, en það voru þeir
Eyþór Einarsson, Friðrik Sigurðsson
og Arnar Bjarki Sigurðsson. Valdís
er undan Skaganum frá Skipaskaga
og Prýði frá Auðsholtshjáleigu. Hún
er ræktuð af Gunnari Arnarsyni og
Kristbjörgu Eyvindsdóttur og er í
eigu Gunnars Arnarsonar ehf. Hún
fór í kynbótadóm á Hellu í vikunni
og náði þeim árangri meðal annars
að hljóta 10,0 fyrir höfuð.
„Það leyndi sér ekki strax við
köstun að hér var fríðleiks trippi og

Valdís kom í heiminn fyrir fjórum
árum en mamma hennar, Prýði, hefur
fengið 9,5 í einkunn fyrir höfuð.

gæðingsefni fætt. Hún var einstaklega ljúf, næm og hæfileikarík strax í
byrjun tamningar. Við gerðum okkur
vonir um að Valdís gæti skorað hátt
fyrir höfuð áður en í dóm var farið.
Fyrir nokkrum vikum voru þær hlið
við hlið í hesthúsinu, mæðgurnar
Valdís og Prýði. Móðirin Prýði er

með 9,5 fyrir höfuð. Þar sem þær
stóðu hlið við hlið fannst okkur sú
yngri enn fríðari, nánast með hið
fullkomna höfuð.
Það var ótrúlega gaman að heyra
dómarana gefa henni einkunnina
10,0 og ekki skemmdi fyrir að hún
væri fyrsta íslenska hrossið í heiminum til að hljóta þessa einkunn í
kynbótadómi,“ segja stoltir ræktendur og eigendur hryssunnar.  /MHH


Hryssan Valdís við lúpínubreiðu í
Auðsholtshjáleigu en hún er fyrsti
íslenski hesturinn í heiminum, sem
fær tíu fyrir höfuð. 

Myndir / Kristbjörg Eyvindsdóttir

Mikið flutt inn af þeytikremi sem kallað er „jurtarjómi“ í tollskrá á sama tíma og fólk er hvatt til að velja íslenskt:

Innfluttur gervirjómi samsvarar heilsársframleiðslu úr mjólk frá þrem kúabúum
– er þá miðað við afurðahæsta kúabú landsins á síðasta ári og mjólk frá um 160 til180 kúm
Talsvert er flutt af gervirjóma til
landsins, þrátt fyrir mikla vakn
ingu um að fólk velji íslenskar
landbúnaðarafurðir. Samkvæmt
tölum Hagstofu Íslands voru flutt
inn 326,5 tonn af gervirjóma, eða
því sem nefnt er „jurtarjómi“ í
tollskrá, á síðustu tveim árum
og rúm 60 tonn á fyrstu fjórum
mánuðum ársins 2020.
Heitið „jurtarjómi“ í tollskrá er
rangnefni, miðað við strangar reglur
sem viðgangast m.a. í Þýskalandi og
víðar. Þar eru slíkar vörur nefndar
þeytikrem en ekki rjómi. Ef um væri
að ræða rjóma sem framleiddur væri
úr íslenskri kúamjólk hefði þurft
nærri 1,7 milljón kg af mjólk til
að framleiða sambærilegt magn af
rjóma og flutt var inn af gervirjóma
árið 2018 og um 1,5 milljónir kg
árið 2019. Það er allt að 3,2 milljónir kg á þessum tveim árum.
Samsvarar mjólkurframleiðslu
frá 161 nythæstu kú landsins
Til samanburðar má geta þess að
nythæsta kúabú landsins var að
skila 8.678 kg eftir hverja árskú á

árinu 2019. Til að framleiða jafn
mikinn rjóma og fluttur var inn í
formi gervirjóma á árinu 2019 hefði
þurft 160 til 180 kýr. Er þá miðað
við að níu til tíu lítra af mjólk þurfi
til að framleiða einn lítra af rjóma.
Það hefði því þurft þrjú kúabú af
sömu stærð og nythæsta bú landsins
í fyrra til að annast framleiðslu fyrir
slíka rjómavinnslu.

Í Þýskalandi líðst ekki að nota
gervirjóma í stað ekta rjóma

Sorglegt, segir formaður
Konditorsambands Íslands
Sigurði Má Guðjónssyni, bakaraog kökugerðarmeistara og formanni
Konditorsambands Íslands, þykir
miður að oft sé verið að blekkja
fólk með því að nota slíkt þeytikrem
í stað rjóma. Hann hefur starfað í
Þýskalandi og þekkir þar vel til.
Hann segir þýska löggjöf leggja
mikið upp úr hreinleika landbúnaðarafurða og að þar líðist engin
undanbrögð. Sorglegt sé því að sjá
hversu mikið sé um að íslensk bakarí séu að nota gervirjóma í stað
þess að nota ekta rjóma, án þess að
taka það fram í vörulýsingu. Auk
þess sé verið að flytja inn tilbúið

Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands voru flutt inn 326,5 tonn á síðustu tveim
árum af þeytikremi, eða rjómalíki. Slíkt þeytikrem þykir henta vel í stað rjóma
fyrir þá sem eru með mjólkurofnæmi, en fyrir það fólk er líka afar mikilvægt
að allar vörulýsingar séu þá réttar.

deig í stórum stíl sem ýmist er
bakað í bakaríum eða verslunum.
Þetta sé farið að hafa áhrif á bakaraiðnina sem slíka og skapi hættu
fyrir framtíð greinarinnar. Á sama
tíma séu Samtök iðnaðarins, þar
sem bakarar eru líka innanborðs,
að hvetja almenning til að velja
íslenskt.
Sem dæmi þá voru flutt inn á
síðasta ári 21.600 kg af hráu deigi

eða deigblöndum frá Þýskalandi
einu, samkvæmt tölum Hagstofu
Íslands. Telur Sigurður líklegt að
verið sé að flytja inn 12 tonn á dag
af brauðum og kökum. Um leið og
menn telji sig þannig vera að spara
með því að kaupa innfluttan gervirjóma, deig, kökur eða brauð, þá
fari af stað keðjuverkun sem leiði til
minni vinnu fyrir bakara í landinu
og veiki stöðu þessarar iðngreinar.

Í tollskrá er þeytikremið eða
líkið kallað „jurtarjómi“
rjóma
en slík nafngift á svona vöru er
t.d. bönnuð í Þýskalandi. Þar má
einungis nota orðið þeytikrem eða
„schlagcreme“ enda er ekki um
rjóma að ræða.
Sigurður Már segir að
matvælalöggjöfin í Þýskalandi
sé mjög ströng hvað varðar
notkun á rjóma, smjöri og öðrum
landbúnaðarafurðum. Ef menn
segist nota rjóma, þá verði þeir að
standa við það og nota eingöngu
100% rjóma. Þar er einfaldlega
bannað að kalla þetta jurtarjóma
eins og hér er gert í tollskrá. Þá
verða bakarí sem auglýsa t.d.
rjómabollur að nota í þær 100%
rjóma sem unninn e úr kúamjólk,
en ekki gervirjóma eða þeytikrem.
Þá sé mjög öflugt eftirlit sem fylgi
þessu eftir með heimsóknum
í bakarí og konditorí og beiti
eftirlitsmenn óspart sektum ef
lögin eru brotin. Slíkt sé ekki gert
/HKr.
hér á Íslandi. 
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FRÉTTIR

Unnið að einföldun á félagskerfi bænda:

Rætt um að 12 búgreinafélög sameinist
formlega Bændasamtökum Íslands
– Varaformaður BÍ segir ekki um annað að ræða en að einfalda kerfið og auka skilvirknina
Stjórn Bændasamtaka Íslands
vinnur nú að því að einfalda
félagskerfi bænda í því augnamiði
að styrkja starfsemi samtakanna.
Á formannafundi aðildarfélaganna sem haldinn var í síðustu
viku lagði Gunnar Þorgeirsson,
formaður BÍ, áherslu á að ljúka
málinu á þessu ári, þannig að
nýtt fyrirkomulag tæki gildi um
næstu áramót.
Ljóst er að reksturinn á öllu
félagskerfi bænda er mjög þungur.
Í dag eru aðildarfélög samtakanna
26 að tölu, þar af 11 búnaðarsam
bönd sem starfa svæðisbundið,
12 búgreinafélög sem starfa á
landsvísu í ákveðnum greinum og
loks þrjú félög sem einnig starfa á
landsvísu en snúast um ákveðna
hópa eða starfshætti. Þau inn
heimta sín félagsgjöld hvert fyrir
sig og upphæðir þeirra eru mjög
ólíkar. Hugmyndin er að sameina
búgreinafélögin heildarsamtök
unum þannig að bændur hafi allir
beina aðild að einu sameiginlegu
deildaskiptu og öflugu hagsmuna
félagi.
Umfangsmikið félagskerfi
Fyrir leikmenn er ekki einfalt
að átta sig á umfangsmiklu og
að því er virðist flóknu félags
kerfi bænda. Búgreinafélögin
eru eins og áður sagði 12 tals
ins. Það eru Landssamband
kúabænda, Landssamtök sauð
fjárbænda, Landssamtök skógar
eigenda, Samband garðyrkju
manna, Samband íslenskra loð
dýrabænda, Félag svínabænda,
Félag kjúklingabænda, Félag
eggjaframleiðenda, Félag hrossa
bænda, Félag ferðaþjónustu
bænda, Æðarræktarfélag Íslands
og Geitfjárræktarfélag Íslands.
Bændur í öllum þessum bú
greinum gátu, eftir breytingar á
samþykktum Bændasamtakanna á
síðasta Búnaðarþingi í mars síðast
liðnum, gerst beinir aðilar að BÍ í
stað þess að þurfa líka að vera aðilar
að einhverju fyrrgreindra félaga.
Fyrir utan búgreinafélögin starfa
svo 11 sérstök búnaðarsambönd
sem eru samnefnari búgreina á
afmörkuðum svæðum landsins og
hvert með sína sérstöðu. Félögin
þrjú sem eru ótalin eru svo Beint
frá býli, Verndun og ræktun – sam

Að falla á tíma

Frá formannafundi búgreinafélaganna um félagskerfi bænda sem fram fór í Bændahöllinni 10. júní. 

Nauðsynlegt að einfalda kerfið
Oddný Steina Valsdóttir, bóndi á
Butru í Fljótshlíð, er varaformaður
Bændasamtakanna. Hún segir nauð
synlegt að ná fram breytingum helst
á þessu ári. Þeim breytingum sé
ætlað að ná fram sparnaði í rekstri.
Það er talið nauðsynlegt, sér í lagi
eftir að úrskurðað var um að óheim
ilt er að krefjast skylduaðildar að
félögum eins og Bændasamtökum
Íslands með innheimtu búnaðar
gjalds.
„Það er ekki um annað að ræða
en að einfalda kerfið og auka skil
virknina,“ sagði Oddný í samtali
við Bændablaðið.
Unnið samkvæmt samþykkt
Búnaðarþings 2020
Á Búnaðarþingi 2020, sem haldið
var í mars, var samþykktum
Bændasamtaka Íslands breytt með
þeim hætti að ekki er lengur skylda
að vera í aðildarfélagi BÍ til að hafa
félagsaðild að samtökunum. Þá var
einnig samþykkt að félagsgjald
skyldi veltutengt með þrepaskipt
ingu.
Á þinginu var lögð fram ítarleg
skýrsla ásamt tillögum frá nefnd
um félagskerfið sem starfað hafði
frá Búnaðarþingi 2018. Uppistaða
tillagnanna var að endurskipuleggja

9 fm
BREKKA 34 Tilboðsverð

339.000 kr.

34 mm

Gunnar Þorgeirsson, formaður
Bændasamtaka Íslands.

Oddný Steina Valsdóttir, varafor
maður Bændasamtaka Íslands.

ætti samtök bænda í sama anda og
dönsku samtökin.
Þingið var ekki tilbúið að sam
þykkja þá leið að svo stöddu en fól
stjórn BÍ að ljúka endurskipulagn
ingu á félagskerfi samtakanna,
þannig að tillögur að nýju og
fullmótuðu skipulagi félagskerf
isins liggi fyrir eigi síðar en á
Búnaðarþingi 2021. Stjórninni var
falið að hafa félagskerfistillögurnar
sem fyrir þinginu lágu til hliðsjónar.
Þingið lagði ríka áherslu á eftirfar
andi þætti í ályktun sinni:

tíska hagsmunagæslu frá öðrum
þáttum og leita leiða til að auka
þar skilvirknina. Þó við vildum
gjarnan færa eitthvað af þessari
hagsmunagæslu til starfsstöðva úti
á landi, þá höfum við einfaldlega
ekki efni á því.
Ég held að við verðum samt að
hlusta líka á sjónarmið búnaðar
sambandanna, hvaða hlutverki
þau gegna og reyna að ná utan
um þá starfsemi í framhaldinu.
Búnaðarsamböndin hafa fyrst og
fremst haft á höndum afmörkuð
verkefni og verið í nauðsynlegu
þjónustuhlutverki, en ekki verið
að halda utan um félagspólitískt
starf bænda.“

• Ein öflug hagsmunasamtök
fyrir landbúnaðinn.
• Bein aðild félagsmanna að
BÍ með veltutengdu félagsgjaldi.

Í kjölfar þingsins hefur stjórnin
síðan unnið að útfærslu tillagna
í samræmi við framangreint og
kynnti þær svo á formannafund
inum.
Þarf að skilgreina betur
hlutverk Bændasamtakanna

fm
NAUST - 14,44

fm
STAPI - 14,98

44 mm

Tilboðsverð

389.000 kr.

34 mm

Ítarlegar upplýsingar og teikningar ásamt ýmsum öðrum fróðleik
má finna á vef okkar
www.kofaroghus.is - sími 553 1545

– Eru menn ekki svolítið komnir út
í horn með þetta mál og að falla á
tíma þar sem ekki er ljóst hvort það
tekst að óbreyttu að tryggja rekstrargrundvöll BÍ?
„Jú, vissulega er það raunveru
lega staðan. Það væri því mjög
æskilegt að við getum tekið fyrstu
skrefin í breyttum samtökum bænda
strax á næsta ári. Ég sé fyrir mér að
við byrjum á því að rukka sameig
inlega inn félagsgjöldin fyrir allar
búgreinarnar. Æskilegt væri að það
tækist strax á næsta ári. Í framhaldi
af því þarf að samþykkja ýmsar
breytingar sem lúta að grundvallar
skipulagi Bændasamtakanna, sem
þyrfti að mínu mati að klára ekki
seinna en á árunum 2021 til 2023,“
segir Oddný Steina Valsdóttir.
Mikið hefur breyst síðan 2010

• Byggt á tveimur megin
stoðum, bændum og landbúnaðartengdum fyrirtækjum.

518.000 kr.

Myndir / HKr.

tök bænda í lífrænum landbúnaði
(VOR) og Samtök ungra bænda.

VORTILBOÐ Á GARÐHÚSUM!

Tilboðsverð

mannafundarins til aðildarfélaganna
og gert sé ráð fyrir að athugasemdir
frá þeim liggi fyrir undir lok júní.
Staðan verði svo metin í framhaldinu
og mögulega haldið auka búnaðar
þing í haust ef einhver samhljómur
verður um hvernig að framhaldinu
verði staðið.

Oddný segir að á formannafund
inum hafi komið fram margvísleg
sjónarmið.
„Ég held að við þurfum að nálg
ast þetta á þeim forsendum hvert
hlutverk hagsmunagæslunnar og
þeirrar starfsemi sem hefur heyrt
undir Bændasamtökin á að vera.
Síðan hvernig við mótum það til
framtíðar. Við erum með þessu að
reyna að skilja hreina félagspóli

Búnaðarsamböndin
starfi áfram sjálfstætt
„Þó við gerum ráð fyrir að búgreina
félögin sameinist Bændasamtökum
Íslands formlega, þá gerum við líka
ráð fyrir að búnaðarsamböndin starfi
áfram sjálfstætt eins og hingað til.
Þau búnaðarsambönd sem eru með
einhverja starfsemi gangandi halda
þá áfram að rukka inn sín félags
gjöld og halda úti starfsemi í sínu
héraði. Það er þó full ástæða til að
setjast niður og ræða og skilgreina
hlutverk búnaðarsambandanna líka
með tilliti til landshlutaskiptingar
þeirra og mögulegra sameininga.
Við gerum einnig ráð fyrir að að
ildarfélög Bændasamtakanna sem
ganga þvert á búgreinar verði með
óbreyttu fyrirkomulagi og með sjálf
stæðan fjárhag, það er Beint frá býli,
Samtök ungra bænda og VOR.“
Á formannafundinum í síðustu
viku var rætt um möguleika á að
ljúka málinu á auka Búnaðarþingi
í haust. Oddný Steina segir að nú
sé verið að senda hugmyndir for

Fyrir einum áratug, eða á árinu
2010, störfuðu samanlagt rúmlega
100 manns hjá Bændasamtökunum,
búnaðarsamböndum og búgreina
félögum. Kostaði rekstur þess kerfis
á því ári 858,6 milljónir króna sam
kvæmt tölum sem Búnaðarsamband
Suðurlands tók þá saman. Af þeim
kostnaði komu 538,6 milljónir úr
ríkisjóði en 320 milljónir króna inn
heimtar með búnaðargjaldi sem var
þá 1,2% af veltu hvers bús. Ríkið
sá þá um innheimtuna. Fjármunir
sem innheimtust með búnaðargjaldi
fóru á fjóra staði, til Bændasamtaka
Íslands,
búnaðarsambanda,
búgreinafélaga og Bjargráðasjóðs.
Í ljós kom að þetta fyrirkomu
lag samræmdist ekki 74. grein
stjórnarskrár Íslands um félaga
frelsi. Búgreinafélögin eru félög
sem stofnuð voru á níunda áratug
síðustu aldar. Þá töldu kúabændur,
sauðfjárbændur, hrossabændur og
aðrir bændur nauðsynlegt að halda
utan um sín hagsmunamál sérstak
lega, í stað þess að ræða um þau
í einu stéttarfélagi þar sem bænd
ur úr öllum greinum komu saman.
Ástæðan var að hagsmunir ólíkra
búgreina þóttu ekki alltaf fara
saman.
Allir ráðunautar BÍ
komnir í sjálfstætt félag
Mikið hefur breyst frá 2010. Allir
ráðunautar sem áður störfuðu hjá
Bændasamtökunum eru nú komnir
til Ráðgjafarmiðstöðvar landbún
aðarins (RML), sem er sjálfstætt
fyrirtæki fjármagnað að mestu úr
rammasamningi landbúnaðarins en
fær líka tekjur með sölu á þjónustu.
Þá er tölvudeild samtakanna líka
komin undir RML og eru þar nú
samtals 52 starfsmenn.
Fyrir síðustu áramót var auk
þess fækkað enn frekar í starfsliði
Bændasamtakanna með uppsögn
um. Nú eru einungis 11 stöðugildi
eftir hjá samtökunum. Helmingur
þeirra eru starfsmenn skrifstofu og
útgáfusviðs, en undir því er m.a.
starfsfólk Bændablaðsins. Hinn
helmingurinn starfar að hagsmuna
baráttu bænda og fjármálum sam
takanna.
/HKr.
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Fóðrun með Vistbót

Meiri mjólkurframleiðsla

LÍFLAND

VISTBÓT

Minni metanlosun

Við vinnum að kolefnishlutleysi
með íslenskum bændum

Betri fóðurnýting

Minna kolefnisspor

Hvað er Vistbót og hvernig dregur
hún úr losun gróðurhúsalofttegunda
og bætir fóðurnýtingu um leið?
Lífland kynnir nú bætiefnið Vistbót sem
dregur úr metanlosun jórturdýra og eykur
nýtingu fóðurs með samspili á notkun
náttúrulegra kjarnaolía og lifandi góðgerils
þannig að bæði bændur og umhverfi njóta
góðs af.
Vistbót byggir á náttúrulegum kjarnaolíum
sem draga úr starfsemi metanmyndandi
örvera og ýtir undir myndun efnasambanda
sem geta stuðlað að meiri mjólkurmyndun.

Ef Vistbót er gefin öllum
nautgripum landsins í eitt ár
jafngildir það kolefnisjöfnun
um 7600 fólksbifreiða á ári.

Vistbót inniheldur lifandi gerla sem auka
meltingu trénis og um leið orkunýtingu úr
hverju kílói fóðurs sem gefið er.
Vistbót fæst í duftformi og í steinefnablöndunni Búkollu Hámark.

10% minni
metanlosun
nautgripa

Það er von okkar hjá Líflandi að Vistbót verði
mikilvægt innlegg í að gera íslenskan landbúnað enn grænni, bændum, neytendum og
umhverfinu til hagsbóta.
Við hvetjum bændur til að hafa samband og fá
ítarlegri upplýsingar um Vistbót.

LÍFLAND SÖLUDEILD

REYKJAVÍK

AKUREYRI

BORGARNESI

BLÖNDUÓSI

HVOLSVELLI

BRÚARVOGI 1-3

LYNGHÁLSI 3

ÓSEYRI 1

BORGARBRAUT 55

EFSTUBRAUT 1

ORMSVÖLLUR 5

SÍMI: 540 1100

SÍMI: 540 1125

SÍMI: 540 1150

SÍMI: 540 1154

SÍMI: 540 1155

SÍMI: 487 8888

lifland@lifland.is

Kolefnisjöfnun
um 7600 bíla
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FRÉTTIR

Vöktun Matvælastofnunar á sýklalyfjaónæmi í dýrum, búfjárafurðum og umhverfi:

Ónæmar bakteríur virðast nokkuð
útbreiddar í umhverfinu
– 60 prósent sýna úr yfirborðsvatni voru jákvæð
Í byrjun júní gaf Matvælastofnun
út skýrslu með niðurstöðum
úr vöktun á sýklalyfjaónæmi
baktería í dýrum fyrir síðasta ár.
Vöktunin skiptist annars vegar
í skimun á sýklalyfjaónæmum
bakteríum í dýrum, búfjár
afurðum og umhverfi og hins
vegar í prófun á ónæmi í
sjúkdómsvaldandi örverum
í búfé og búfjárafurðum.
Niðurstöðurnar gefa meðal
annars vísbendingu um að
sýklalyfjaónæmar bakteríur séu
nokkuð útbreiddar í umhverfinu
hér á landi.
Í fyrsta sinn var skimað fyrir
sértækum lyfjaónæmum bakteríum
(ESBL/AmpC myndandi E. coli)
í yfirborðsvatni og reyndist 60
prósent sýnanna jákvæð. Er það
mun hærra hlutfall en finnst í dýrum
og dýraafurðum.
Aukning í jákvæðum
botnlangasýnum lamba og svína
Töluverð aukning var í fjölda
jákvæðra botnlangasýna af þessari
sömu bakteríu hjá lömbum og
svínum, miðað við árið 2018.
Hlutfallið var 10,9 prósent hjá
lömbum og 12,7 prósent hjá
svínum. Hins vegar fundust engar

í botnlangasýnum kjúklinga á þessu
ári.
Annað árið í röð fannst ekki
sams konar baktería í svínakjöti
á markaði, en hins vegar voru 2,6
prósent sýna af kjúklingakjöti sem
innihéldu bakteríuna; eitt prósent
innlendra sýna en 14,8 prósent
erlendra sýna.
Rúmlega 1.200 sýni voru
rannsökuð, úr sýnatökum
M a tv æ l as t o f n u n a r,
heil
brigðiseftirlits sveitarfélaga og
Umhverfisstofnunar. Sýni voru
tekin úr svínum, alifuglum,
lömbum, innlendu og erlendu svína, nautgripa- og alifuglakjöti, bæði
á markaði og í afurðastöðvum. Að
auki var skimað fyrir tilteknum
ónæmum bakteríum í yfirborðsvatni
víðs vegar um landið.
Alþjóðaheilbrigðismálastofn
unin hefur gefið það út að sýkla
lyfjaónæmar bakteríur séu ein
helsta heilsufarsógnin sem steðjar
að mannfólkinu og hafa rannsóknir
á þeim, hér og víðast hvar annars
staðar, aukist samhliða aukinni
útbreiðslu.
Að sögn Vigdísar Tryggvadóttur,
sérgreinadýralæknis hjá Matvæla
stofnun, sem hefur yfirumsjón með
vöktuninni, voru ónæmisprófanir
á salmonellustofnum frá dýrum

liggur til grundvallar vöktuninni –
fjölgað jafnt og þétt,“ segir Vigdís.
Vonandi er fjölgunin
undantekning

Vigdís Tryggvadóttir, sérgreina
dýralæknir hjá Matvælastofnun.

og afurðum dýra í mörg ár gerðar
á sýkla- og veirufræðideild
Landspítalans, eða fram til
ársins 2013. „En árið 2014 var
næmisprófunum breytt í samræmi
við Evrópuregluverk og fara núna
allar fram á Keldum. Prófað er fyrir
fleiri lyfjum en áður og önnur gildi
eru notuð við mat á næmi, ásamt því
að við erum að skoða ónæmi hjá
fleiri bakteríutegundum og skima
fyrir sértækum sýklalyfjaónæmum
bakteríum. Síðustu ár hefur fjöldi
sýna, dýrategunda og afurða – sem

Vigdís segir að mjög erfitt sé að
meta breytingar á milli ára, hvað
varðar tíðni staðfestra sýna með
slíkum bakteríum. „Við fáum
mjög fáa stofna til næmisprófunar,
til dæmis af salmonellu – sem
er auðvitað gott mál. Við
sáum þó töluverða aukningu
milli ára í botnlangasýnum frá
svínum og lömbum á sértækum
sýklalyfjaónæmum bakteríum, sem
kallast ESBL/AmpC myndandi E.
coli; eða úr um fimm prósentum
í tæp 13 prósent í svínum og úr
fjórum prósentum í tæp 11 prósent
í lömbum. Við höfum engar
haldbærar skýringar á þessari
aukningu og verður áhugavert að
fylgjast með þessu áfram. Vonandi
eru þetta undantekningar og við
sjáum sambærilegar tölur árið
2020 og við sáum 2018. Það er
ekki tímabært að draga víðtækar
ályktanir um tíðnina í mismunandi
dýrategundum og afurðum þar
sem kerfisbundin vöktun er
skammt á veg komin hér á landi.
Gagnaöflun yfir lengri tíma er

nauðsynleg til að meta tíðni og
þróun sýklalyfjaónæmra baktería
í dýrum og dýraafurðum,“ segir
Vigdís.
Fjöldi jákvæðra sýna í
yfirborðsvatni kom á óvart
Hún segir að ekki megi gleyma
umhverfisþættinum en skimað
hafi verið, í samvinnu við
Umhverfisstofnun, fyrir þessum
sömu sértæku sýklalyfjaónæmu
bakteríum í yfirborðsvatnssýnum
í fyrsta skipti í ár. „Þar fengum
við mun hærra hlutfall en finnst
í dýrum og dýraafurðum, eða 15
af 25 sýnum sem voru tekin víðs
vegar um landið reyndust jákvæð
– sem kom okkur á óvart. Við fáum
vonandi tækifæri til að skoða það
frekar á næstu árum.“
„Almennt er staðan á Íslandi
svipuð og í Noregi, Svíþjóð og
Finnlandi,“ segir Vigdís, spurð
um samanburðinn við önnur lönd.
„Samanburður er reyndar mjög
erfiður nema á þeim sýnum sem
eru tekin samkvæmt regluverki
Evrópu; aðallega úr kjúklingum,
svínum og afurðum þeirra. „Við
stöndum hins vegar almennt nokkuð
vel í samanburði við meginland
Evrópu,“ bætir hún við. 
/smh

Skurðakerfi Íslands orðið aðgengilegt á nýjum vef:

Verkefnið auðveldar Íslendingum að
standa við alþjóðlegar skuldbindingar
Frá hausti 2018 hefur verið unnið
að endurhnitun á skurðakerfi
landsins hjá Landbúnaðarháskóla
Íslands. Nú er afrakstur vinnunnar
aðgengilegur á sérstökum vef,
skurdakortlagning.lbhi.is, þar
sem nýtt skurðakort Íslands er að
finna og útskýringar á verkefninu.
Tilgangurinn með því er að
endurbæta eldra skurðarkort,
sem byggði að mestu á gervi
hnattamyndum frá árabilinu 2004
til 2008, og hins vegar að leggja
mat á þær breytingar sem orðið

hafa á skurðakerfinu frá 2008 til
2018.
Í Bændablaðinu frá 13. júní
2019 er greint frá þessari vinnu
og rætt við Jón Guðmundsson,
lektor við LbhÍ, um framvindu
verksins. Þá sagði hann að vegna
innleiðingar á Vistgerðarkorti
Náttúrufræðistofnunar og nákvæmari
hæðarlíkans hafi verið unnt að
endurmeta stærð hins framræsta
lands á Íslandi, sem væri rúmlega
70 þúsund hektara minna en áður
var talið.

Jón Guðmundsson, lektor við Landbúnaðarháskóla Íslands. 

Léttar bryggjur við vötn

,,Þingvallavatn 2020”

Auðveld uppsetning – úrval fylgihluta.
KrÓli ehf. Strandvegur 2, 210 Garðabæ

s. 690 1155
koh@kroli.is

www.kroli.is

Jón segir nú að nýja skurðarþekjan
hafi ekki enn verið nýtt til að meta
umfang framræstra svæða. „Áður en
það verður gert verður fyrst skorið
úr þeim óvissuatriðum sem enn eru
til staðar í nýju skurðaþekjunni. Sú
breyting á gögnum, sem leiddi til
breytinga á fyrra mati um 70 þúsund
hektara, var fyrst og fremst vegna
innleiðingar á nýju vistgerðakorti
Náttúrufræðistofnunar Íslands í stað
Nytjalandskortsins sem notað hafði
verið fram að því. Gert er ráð fyrir
að Vistgerðakortið verði nýtt með
nýju skurðaþekjunni við endurmat
á umfangi framræstra svæða.“
Óvissuatriðum eytt með
vettvangsheimsóknum
Að sögn Jóns var hnitun eftir
loftmyndum frá Loftmyndum ehf.
auk fleiri gagna, að mestu lokið
vorið 2019. Sumarið í fyrra hafi
verið nýtt í að fara yfir óvissuatriði
með vettvangsheimsóknum. „Nú í

Mynd / smh

sumar er stefnt að því að ljúka þeirri
yfirferð. Í haust er þess vænst að hægt
verði að nýta þetta nýja skurðakort til
að meta umfang framræstra svæða.
Frekari úrvinnsla bíður svo næsta
vetrar.
Heildarmynd af skurðaþekju
landsins hefur legið fyrir frá 2008,
þegar fyrri hnitun lauk. Í þeirri þekju
er vissulega óvissa, sem á sínum
tíma var metin. Síðan 2008 hefur
skurðakerfi landsins breyst töluvert,
bæði hafa verið grafnir nýir skurðir
og eins hefur verið fyllt í aðra.
Einnig eru betri gögn aðgengileg
nú en voru þegar fyrri hnitunin
var gerð. Skurðaþekja landsins er
sífellt að breytast, og fæstar þeirra
breytinga eru skráðar. Á meðan
svo er verður skurðaþekjan aldrei
nema mynd af skurðum eins og þeir
eru á einhverjum tilteknum tíma.
Á vefsjánni má sjá hvaða skurðir
hafa bæst við frá 2008 til þess tíma
sem nýrri myndir sýna. Með þessari
nýju hnitun er myndin vonandi orðin

Afrakstur endurhnitunar á skurða
kerfi landsins hefur verið gerður
aðgengilegur.
Mynd / skjáskot

skýrari og nær okkur í tíma en eldri
hnitunin,“ segir Jón.
Auðveldar okkur að standa við
alþjóðlegar skuldbindingar
„Verkefnið mun vonandi skila
skurðaþekju sem gefur betri mynd
af skurðakerfi landsins en eldri
þekja. Einnig gefur hún færi á að
meta betur þær breytingar sem orðið
hafa á skurðakerfinu, heldur en hægt
hefur verið hingað til. Verkefnið mun
því draga úr óvissu varðandi losun
úr framræstu landi og bæta mat á
árlegum breytingum á því landi.
Verkefnið mun auðvelda okkur að
standa við alþjóðlegar skuldbindingar
um mat á losun frá landi og auðvelda
okkur að benda á þá staði þar sem
breytingar hafa átt sér stað,“ segir
Jón, spurður um vægi verkefnisins
varðandi losunarbókhald Íslands um
kolefni í jarðvegi. 
/smh
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SKOÐUN

Þekkingaröflun

Hugtakið vísindi felur í sér leit að þekkingu en það hefur ekki nokkur maður rétt
á að fela ágiskanir og óskhyggju á bak við
þetta hugtak þótt það sé gert í stórum stíl.
Hversu oft heyrum við ekki í fréttum
að stjórnmálamenn, stofnanir og talsmenn
risafyrirtækja segi hitt og þetta byggt á
vísindum til að færa mál sitt í búning sem
ekki er ætlast til að almenningur gagnrýni.
Hugtakið vísindi getur hins vegar aldrei
verið stimpill á að eitt eða annað séu staðreyndir, ef ekki er hægt að sýna fram á það
á óyggjandi hátt.
Margir hafa flaskað á þessu í gegnum
tíðina og nýlegt dæmi er að ráðuneyti
umhverfismála, ráðherra, þingmenn og
margir fleiri hafi beitt vísindahugtakinu
fyrir sig í tali um votlendi. Fullyrt hefur
verið í mörg ár að votlendi standi fyrir
um 60 til rúmlega 70 prósenta af losun
Íslendinga á gróðurhúsalofttegundum.
Þegar gengið var eftir vísindalegum
sönnunum fyrir þessum fullyrðingum var
fátt um svör. Það kom hins vegar í ljós
að engar tilraunir eru gerðar með vísindamælingum til að sýna fram á að mokstur í
einstaka framræsluskurði skili raunverulegum árangri í að minnka losun. Menn vita
ekki heldur með neinni vísindalegri vissu
hversu skurðakerfi landsins er viðamikið.
Ekki heldur hvernig jarðvegssamsetning
er á þeim stöðum sem skurðir hafa verið
grafnir. Einnig hefur ekkert mat verið lagt
á hversu víðfeðmt skurðakerfi er þar sem
skurðir eru orðnir svo gamlir að landið á
viðkomandi stöðum sé mögulega hætt að
losa gróðurhúsalofttegundir.
Þrátt fyrir að óyggjandi vísindaleg
þekking sé ekki til staðar hafa menn
óhikað haldið á lofti fullyrðingum um losun
framræsts lands á Íslandi. Þær fullyrðingar
hafa síðan verið notaðar sem rök til að ausa
stórfé úr sjóðum ríkisins til þess meðal
annars að moka ofan í skurði.
Í ljósi þessa ber að fagna því að nú
skuli Landbúnaðarháskóli Íslands hafa
gert aðgengilegt á sérstökum vef skurdakortlagning.lbhi.is, vinnu við að endurhnita
skurðakerfi landsins. Tilgangurinn með
því er að endurbæta eldra skurðakort, sem
byggði að mestu á gervihnattamyndum frá
árabilinu 2004 til 2008, og hins vegar að
leggja mat á þær breytingar sem orðið hafa
á skurðakerfinu frá 2008 til 2018.
Þarna er sannanlega verið að beita
vísindum til að auka þekkingu okkar á einum
snertifleti í umræðum um votlendi á Íslandi.
Í kjölfarið hljóta menn að afla upplýsinga
um raunverulega lengd skurðakerfisins sem
fullyrt er af umhverfisráðuneytinu að séu
„hið minnsta“ 34 þúsund kílómetrar. Einnig
hljóta menn að afla vísindalegra upplýsinga
um jarðvegsgerð á þeim svæðum sem
skurðirnir hafa verið grafnir og mögulega
gaslosun jarðvegs sem þurrkaður hefur
verið upp á hverjum stað.
Án vísindalegra mælinga og upplýsinga
um þessa hluti er vart hægt að líta á full
yrðingar um losun framræsts lands á Íslandi
öðruvísi en blekkingarleik til að opna á
aðgengi að peningum úr ríkissjóði. Sama
ríkissjóði og var óspart notaður til að ræsa
fram þetta sama land, oft af meira kappi
en forsjá, og stundum í illa skilgreindum
tilgangi á árum áður.
Sjómenn hafa í gegnum tíðina oft
gagnrýnt margvíslegar aðgerðir við fiskveiðistjórnun við Ísland sem sagðar eru
byggja á vísindum. Getur t.d. verið að of
stór þorskstofn hafi leitt til hruns í humarstofninum við sunnanvert landið? Ef það
er líklegt, mætti þá ekki á forsendum „vísindaþekkingar“ sjómanna stórauka veiðar
tímabundið á þorski til að létta undir með
ríkissjóði á næstu misserum við að rétta af
hallann vegna COVID-19? 
/HKr.

Af jurtaostum, rjómalíki og gervikjöti
Gunnar Þorgeirsson

formaður Bændasamtaka Íslands
gunnar@bondi.is
Í síðasta Bændablaði var fjallað um jurtaost
sem hefur til skamms tíma verið fluttur inn
til landsins án allra tolla þótt hann innihaldi
að uppistöðu til hefðbundinn ost sem unninn er úr mjólk. Fulltrúar bænda hafa rekið
þetta mál á síðustu vikum og barist fyrir því
að stjórnvöld skilgreini vörur sem þessar
með réttum hætti í tollskrám. Skilgreiningin
er nú orðin skýr og er það áfangasigur fyrir
okkur bændur.
Það sem hefur komið verulega á óvart
í allri þeirri vinnu er hvað mikið magn af
mjólkurvörum er með íblöndun af aukaefnum af ýmsum toga og flutt inn til landsins án
tolla. Sem dæmi þá var fluttur inn jurtarjómi
á tímabilinu 1. janúar 2018 til apríl 2020, um
400 tonn. Öll þessi vara var án tolla.
Hvaða matur er á boðstólum?
En málið á sér margar hliðar. Það er ekki
bara höfuðverkur fyrir tollverði að raða
matvörum í rétta tollflokka eftir eðli og
efnainnihaldi. Við viljum líka vita frá hvaða
löndum viðkomandi vörur eru, hvort þær
séu framleiddar við góðar aðstæður og séu
heilnæmar. Er skordýraeitur notað í stórum
stíl í framleiðslunni eða eru sýklalyf gefin
skepnum til að auka vaxtarhraðann? Neytendur
eru ekki alltaf öfundsverðir að átta sig á hvað
kaupmaðurinn er að selja þeim hverju sinni. Í
gamla daga voru færri vörutegundir í boði og
það var ekki um margt að velja í kjörbúðinni.
Núna selja menn kjötlausa hamborgara og
stærsti kjúklingastaðurinn hér á landi auglýsir
„original ekki-kjúkling“ sem sé kominn til að
vera. Þá vaknar svo sannarlega spurningin;
hvaða mat er ég að borða?
Köllum vörurnar réttum nöfnum
Talsverð umræða hefur verið um skilgreiningar
á þessum vöruflokkum hér á Íslandi en innan
Evrópu er ekki síður rætt um gervikjöt,

jurtaosta og rjómalíki. Það eru nýir tímar,
neysluvenjur breytast hratt og tækninni
fleygir fram. En oft þegar hraðinn er mikill
er hætta á að menn fari fram úr sér. Gæti það
ekki átt við um þá þróun sem við sjáum nú að
matvörur sem sannarlega eiga uppruna sinn
úr jurtaríkinu eru skilgreindar sem „kjöt“ eða
„rjómi“?
Landbúnaðarnefnd Evrópuþingsins
samþykkti með meirihluta þann 1. apríl
2019 tillögu um bann á notkun heita sem
þegar eru notuð á kjöt- og mjólkurafurðir
fyrir staðgengla hefðbundinna kjöt- og
mjólkurafurða. Um þetta er fjallað í reglugerð
nr. 1169/2011 um miðlun upplýsinga um
matvæli til neytenda sem gildir hér á landi.
ESB er þannig að fylgja fordæmi Frakklands,
sem þegar hefur samþykkt breytingu á löggjöf
sinni sem felur í sér bann við að vörur sem
eru að meginuppistöðu úr afurðum sem eru
ekki úr dýraríkinu séu merktar á sama hátt og
hefðbundnar kjötafurðir. Tillagan, sem felur
í sér umfangsmikið bann, á eftir að fara fyrir
þingið til samþykktar.
Sýnum gott fordæmi
Við könnumst við skilgreiningar á afurðum
sem vísa til uppruna eða landsvæðis. Þar
höfum við íslenskir framleiðendur ekki alltaf
verið barnanna bestir. Fyrir skömmu fór
framkvæmdastjórn ESB fram á það að íslensk
stjórnvöld sæju til þess að MS hætti að nota

heitið „feta“ í sinni ostaframleiðslu. Grikkland
hafi einkarétt á því þar sem heitið vísi í grískan
fetaost sem búinn er til úr þarlendum ám og
geitum og ekki megi kalla sambærilega osta
þessu nafni. MS brást fljótt við og hefur
nú tilkynnt að hún muni gera breytingar á
vörumerkjum umræddra vara og umbúðum til
samræmis. Þannig verður notkun á orðunum
„Feti“ og „Feta“ hætt, og þess í stað notast við
orðin salatostur, veisluostur og ostakubbur. Af
umhverfissjónarmiðum mun MS þó óska eftir
því að nota eldri umbúðir eins og kostur er þar
til þær klárast.
Upplýsandi merkingar
skapa okkur sérstöðu
Allt þetta sem hér er rakið hvetur okkur
til að skerpa á reglum og framfylgd þeirra
um merkingu og skilgreiningu matvæla.
Neytandinn þarf að hafa raunverulegt val og
vita um uppruna og eðli þeirra afurða sem hann
neytir. Merkingar eiga að vera vel sýnilegar,
upplýsandi og ekki villa um fyrir kaupendum.
Auðvitað ætti Ísland, sem matvælaland, að
hafa metnað til þess að vera í fararbroddi í
þessum efnum. Það er sjálfsögð upplýsingagjöf
til neytenda og stuðlar að auknum gæðum
og samkeppni milli framleiðenda, innlendra
jafnt sem erlendra. Hagsmunir neytenda verða
að vera í forgangi þannig að þeir geti tekið
upplýstar ákvarðanir um vörukaup. Það er
allra hagur að þessi atriði séu í lagi.

ÍSLAND ER LAND ÞITT

Stokkseyri er landnámsjörð við suðurströnd Íslands sem fyrst er getið í Landnámabók og nefnd í Flóamannasögu. Landnámsmaður á Stokkseyri var Hásteinn Atlason, norskur maður, sonur Atla jarls hins mjóa af Gaulum. Kom hann um 900 til Íslands og skaut setstokkum sínum
fyrir borð í hafi. Setstokkum Hásteins rak að landi þar sem nú er Stokkseyri og nam Hásteinn allt það land sem mörgum öldum síðar tilheyrði
Stokkseyrarhreppi. Sveitarfélagið tilheyrir nú Árborg eftir sameiningu við Eyrarbakkahrepp, Sandvíkurhrepp og Selfoss 1998. Upp úr 1787 urðu
þáttaskil á Stokkseyri með vaxandi útgerð og stóð blómaskeið hennar í um 50 ár. Þetta var tímabil mikilla sjósóknara og var Þuríður formaður
Einarsdóttir frá Stéttum í Hraunshverfi (1777–1863) einna þekktust fyrir útsjónarsemi og áræðni í sjómennsku. Eftir 1858 lifnaði aftur yfir sjósókn
og skipum fjölgaði á ný og náði hámarki á síðasta áratug 19. aldar. Árið 1865 reru 15 skip frá Stokkseyri og 20 árið 1874. Árið 1895 reru 36 skip
frá Stokkseyri og um 1900 voru þar 38 sexæringar og 23 fjögramannaför.
Mynd / Hörður Kristjánsson
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r síðasta vísnaþætti, sem helgaður
var afmæliskveðskap, gengu af
tvær vísur. Þær eru eftir eitt okkar
mesta skáld, Guðmund Böðvarsson á
Kirkjubóli í Hvítársíðu. Vísurnar sendi
hann Ólafi Guðmundssyni á Sámsstöðum
sjötugum:
Blessuð sólin skein og skín,
skíni hún hlýtt og víða
yfir liðnu árin þín,
yfir hin sem bíða.
Þó að vetur þylji brag,
þú munt sanna og finna
að til þín hópast heim í dag
hugir vina þinna.
Stoltir útskriftarnemar frá Landbúnaðarháskóla Íslands. Um síðustu áramót var skipuriti
skólans breytt og brautum skipt á þrjár fagdeildir: Ræktun & fæðu, Náttúru & skóg og Skipulag
& hönnun. 
Myndir / TB

Útskrift frá Landbúnaðarháskóla Íslands:

Rétta fólkið á réttum tíma
Landbúnaðarháskóli Íslands brautskráði
nemendur af búfræði-, grunn- og
framhaldsnámsbrautum við hátíðlega
athöfn í Hjálmakletti í Borgarnesi
föstudaginn 5. júní sl. Ragnheiður I.
Þórarinsdóttir rektor sagði í ræðu sinni
að kandídatar og búfræðingar væru rétta
fólkið á réttum tíma. Það væri horft til
fjölbreyttra tækifæra innan landbúnaðarins
og ljóst að matvælaframleiðsla yrði eitt af
stóru viðfangsefnum framtíðarinnar.
„Við höfum öll orðið vör við jákvæðu
umræðuna á undanförnum vikum og
mánuðum um hvernig horft er til tækifæra
innan landbúnaðarins, sjálfbærrar nýtingar
náttúruauðlinda, umhverfis- og loftslagsmála,
skipulags og hönnunar. Huga þarf að því að
tryggja fæðuöryggi landsins til framtíðar
samhliða því að auka náttúruvitund,
efla nýsköpun og huga jafnframt að
útflutningstækifærum,“ sagði Ragnheiður.

Kampakátir búfræðingar tilbúnir að setja upp
útskriftarhúfurnar.

Elínborg Bessadóttir, búfræðingur frá Hofsstaðaseli í Skagafirði.

Þórdís Þórarinsdóttir, sem hlaut verðlaun fyrir
góðan árangur á M.S.-prófi, Þórarinn Leifsson,
bóndi í Keldudal og Sunna Þórarinsdóttir búfræðikandídat.

Karl Vernharð Þorleifsson hlaut verðlaun fyrir
bestan árangur á búfræðiprófi. Hér er hann
með foreldrum sínum, Þorleifi K. Karlssyni
og Sigurbjörgu Einarsdóttur, bændum á Hóli.

En þó var Þorsteini búin þung raun
sem varð þess valdandi, að hann varð
örkumlamaður alla ævi. En áfram sitt
ævikvæði orti Þorsteinn:

Ungdóms fjörugt eðli var
æsku þá um daga,
lék ég í skauti lukkunnar,
sem lamb í grænum haga.
Þá lukkusól mín skærast skein,
skeiði nær dagmála,
dró upp sorglegt mótgangs mein
minni kæti að brjála.
Ikt-sýkingar eitruð pest
árið mitt seytjánda,
pressaði mig og píndi mest
með plágum allra handa.

Landslagsarkitektúr og skógfræði

Ragnhildur Helga Jónsdóttir brautarstjóri
brautskráði 5 nemendur og hlaut Esther
Marioes Kapinga verðlaun fyrir frábæran árangur á B.S.-prófi á brautinni. Hún hlaut einnig
verðlaun fyrir bestan árangur á B.S.-prófi heilt
yfir við Landbúnaðarháskóla Íslands.
Þrír nemendur voru að þessu sinni jafnir með hæstu einkunn fyrir lokaverkefni,
þau Esther Marloes Kapinga (náttúru- og
umhverfisfræði), Hallur S. Björgvinsson
(skógfræði) og Teitur Sævarsson (búvísindi),
öll með 9,5 í vitnisburð og voru þau öll verðlaunuð.

Af mér segir ekki neitt
áður en seint um vetur,
seytján hundruð sextíu’ og eitt
sjö við aukin betur.

Mitt hið fyrsta heyrðist hljóð
í heimsins lofti fríu,
er mars í tímatali stóð
tíu, fimm og níu.

Birna Kristín Baldursdóttir brautarstjóri brautskráði 7 nemendur og fyrir frábæran árangur
á B.S.-prófi á búvísindabraut hlaut Teitur
Sævarsson verðlaun.

Náttúru- og umhverfisfræði

Þar til dægur ævi yst
eg fæ loks að kanna,
von er mín að viðhaldist
vingan Guðs og manna.
Þorsteinn „Tól“ hét maður og var
Gissurarson, fæddur að Hvoli í
Fljótshverfi 24. mars 1768. Í stað þess að
skrifa æviminningar sínar þá orti hann sitt
ævikvæði. Fæðingarárið bindur hann svo
í „Ævikvæði“.

Búvísindabraut

Kristín Pétursdóttir brautarstjóri brautskráði
7 nemendur og hlaut Elín Erla Káradóttir
verðlaun fyrir bestan árangur á B.S.-prófi í
landslagsarkitektúr.
Bjarni Diðrik Sigurðsson brautskráði Hall
S. Björgvinsson og veitti verðlaun fyrir bestan
árangur á B.S.-prófi.

Aldur minn er orðinn hár,
innt skal það í stefi.
Sjö eru full og sjötíu ár
sem ég lifað hefi.
Langt hvað eftir leiðar er
ljóst er engum manni.
Lífs og sálar þróttur þver.
Það ég veit með sanni.

24 nýir búfræðingar
Eyjólfur Kristinn Örnólfsson, brautarstjóri
búfræði, útskrifaði 24 nýja búfræðinga og
Ragnheiður I. Þórarinsdóttir rektor veitti þeim
útskriftarskírteini og verðlaun.
Karl Vernharð Þorleifsson sópaði að sér
viðurkenningum fyrir góðan námsárangur.
Hann fékk verðlaun fyrir frábæran árangur í
sauðfjárrækt, nautgriparækt, bútæknigreinum,
hagfræðigreinum, í lokaverkefninu og fyrir
frábæran árangur á búfræðiprófi.
Þorvaldur Ragnar Þorbjarnarson fékk verðlaun fyrir frábæran árangur í námsdvöl.
Morgunblaðsskeifuna, veitt þeim nemanda
sem náð hefur bestum samanlögðum árangri
í frumtamningaprófi og í reiðmennskuhluta
knapamerkis III, hlaut Vildís Þrá Jónsdóttir.

Áfram skal hinkrað við horfinn tíma.
Magnús hét maður og var Andrésson.
Magnús var fæddur á árinu 1790 og bjó í
Syðra-Langholti í Hrunamannahreppi. Ár
hvert sendi hann vini sínum séra Jóhanni
Briem í Hruna, vísur á afmælisdegi
sínum. Skrifaði hann jafnan framhald
undir vísnabréfið, enda vissi hann sig
verða eitthvað eldri. Undir þær þrjár vísur
Magnúsar sem hér birtast var hins vegar
ekkert skráð, enda varð hann bráðkvaddur
það ár:

Ragnheiður I. Þórarinsdóttir, rektor Landbúnaðarháskóla Íslands, ásamt þeim Teiti Sævarssyni,
sem var verðlaunaður fyrir bestan árangur á B.S.-prófi í búvísindum, og Esther Marloes Kapinga,
sem hlaut verðlaun fyrir bestan árangur á B.S.-prófi í náttúru- og umhverfisfræðum.

Meistaranám
Bjarni Diðrik Sigurðsson umsjónarmaður
framhaldsnáms útskrifaði 6 meistaranema og
einn nýdoktor.
Fyrir góðan árangur í rannsóknamiðuðu
M.S.-prófi við Landbúnaðarháskóla Íslands
hlaut Þórdís Þórarinsdóttir verðlaun. Guðrún
Lára Sveinsdóttur hlaut verðlaun fyrir frábæran árangur á M.S.-prófi í skipulagsfræðum.
Styrkir veittir úr Framfarasjóði og
Blikastaðasjóði
Geirlaug Þorvaldsdóttir, fulltrúi stofnenda
Framfarasjóðs Ingibjargar Guðmundsdóttur

og Þorvaldar Guðmundssonar, veitti Hönnu
Valdísi Guðjónsdóttur styrk til framhaldsnáms en hún hóf M.S.-nám í búvísindum við
Landbúnaðarháskóla Íslands síðastliðið haust.
Magnús Sigsteinsson, einn af stofnendum Blikastaðasjóðs, veitti Heiðrúnu
Sigurðardóttur einnar milljón króna styrk en
hún hóf doktorsnám við Landbúnaðarháskóla
Íslands og Sænska landbúnaðarháskólann
SLU síðastliðið haust. Verkefni hennar heitir
Exploring the genetic regulation of ability and
quality of gaits in Icelandic horses og mun í
grófum dráttum miða að því að auka þekkingu á erfðafræðilegum grunni gangtegunda
/TB
íslenska hestsins. 

Vesöl þá mín voru kjör,
verkja stungu þyrnar,
árið heilt ég kúrði í kör,
komst ei út fyr dyrnar.
Líka hnýttust liðamót,
linuðust sina fjaðrir.
Hef ég ei síðan heilan fót
haft, sem flestir aðrir.
Heyrði ég bæjar hyskið ungt
hlæja og illa láta,
mér í fyrstu féll svo þungt
að fór ég þá að gráta.
Umsjón:
Árni Geirhjörtur Jónsson
kotabyggð1@gmail.com
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Bætiefnið Vistbót frá Líflandi:

Dregur úr metanlosun
og bætir fóðurnýtingu

Lífland kynnir Vistbót sem er
fyrsta bætiefni sinnar tegundar
á Íslandi. Bætiefnið dregur úr
metanlosun og eykur nýtingu
fóðurs hjá nautgripum.
Helgi Eyleifur Þorvaldsson,
fóðurráðgjafi hjá Líflandi, segir
að Lífland hafi unnið að því í samstarfi við Trouw Nutrition, sem er
alþjóðlegt þekkingarfyrirtæki á sviði
fóðurfræða, að kynna bætiefnið
Vistbót á íslenska markaðnum en
efnið dregur úr metanlosun, CH4,
hjá nautgripum. Auk þess sem bætiefnið bætir nýtingu fóðurs.
Metan sem myndast vegna
iðragerjunar er í raun orka sem
gæti nýst jórturdýrum en tapast
sem gastegund út í andrúmsloftið
sökum líffræðilegs ferlis í meltingu
dýranna sem miðar að því að losa
meltingarkerfið við umfram vetni.
Hvernig virkar Vistbót?
„Bætiefnið sem kallast Vistbót er
einstakt að því leyti að það dregur
úr metanlosun að lágmarki um 10%
og bætir nýtingu fóðurs um 6% hjá
nautgripum og er því skref í átt að
kolefnisjöfnun í nautgriparækt á
Íslandi.
Árangur Vistbótar næst með
samspili notkunar náttúrulegra
kjarnaolía og lifandi góðgerils.
Bætiefnið breytir samsetningu
örveruflórunnar í vömbinni svo
minni virkni verður meðal frumdýra sem mynda tvívetni sem er
önnur af byggingareiningum metans.“
Að sögn Helga má lýsa virkni
efnisins á eftirfarandi hátt.
„Bætiefnið er samsett úr nokkrum
gerðum af náttúrulegum ilmkjarnaolíum sem eru að stærstum hluta
unnar úr kóríanderfræjum, gulrót
og fleiri plöntum. Náttúrulegar
kjarnaolíur draga úr starfsemi frumdýra í vömb sem mynda vetni svo
minna magn af byggingarefni fyrir
metan verður í boði. Örverur sem
þurfa á vetni að halda keppa meira

um það sem í boði er og minnka
þannig vetni sem þarf að losa út
sem metan.
Samhliða þessu heldur lifandi
góðgerill, Saccharomyces cerevisiae, sýrustiginu í vömbinni stöðugu
og við þannig aðstæður dafna best
þær örverur sem melta tréni og
mynda úr því ediksýru í stað metans. Því meira tréni sem meltist án
metanmyndunar, því betri orkunýting verður á hverju kílói fóðurs sem
skilar sér í aukinni nyt.
Virka efnið í Vistbót dregur úr
starfsemi frumdýra, protozoa, sem
gerja sellósa og skilja eftir mikið
magn af vetni sem fornbakteríur,
archea, nota til að mynda metan, en
vetni er annað tveggja byggingarefna metans, hitt er kolefni.
Lifandi gerilinn ýtir hins vegar
undir starfsemi ediksýrubaktería sem einnig vinna á sellulósa.
Ediksýrubakteríur nota vetni hins
vegar til að búa til ediksýru sem
nýtist til að mynda mjólk og mjólkurfitu.“
10 til 13% minni metanlosun
Vegna metanlosunar jórturdýra tapast um 7 til 8% af þeirri orku sem
þau innbyrða. Helgi segir að fjöldi
óháðra og ritrýndra rannsókna á
Vistbót sýni að með notkun þess
megi minnka metanlosun um 10%
til 13% á kú á dag og á sama tíma
búast við skilvirkari nýtingu fóðurs
um 6%. „Þá má búast við að nautgripir í eldi sýni fram á allt að 8,5%
betri fóðurnýtingu og 5,7% meiri
þyngingu með notkun Vistbótar.
The Carbon Trust Assurance Ltd.
hefur vottað virkni efnisins.“
Helgi segir að til þess að bætiefnið virki sem skyldi þurfi að gefa
það í að minnsta kosti fjórar vikur
en það er sá tími sem þarf til að
breyta örverustarfsemi í vömb.
Efnið er fáanlegt hjá Líflandi,
bæði eitt og sér og sem bætiefni á
duftformi og í steinefnablöndunni
Búkollu Hámark. 
/VH

Lely Center Ísland

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

Rúllugreipar, taðklær, skóflur og gaflar

480 0400 // jotunn.is // jotunn@jotunn.is

Útskriftarhópur garðyrkjunema 2020. Mynd

Brautskráning af garðyrkjubrautum Landbúnaðarháskóla Íslands:

Tuttugu og átta garðyrkjunemar
útskrifuðust af sex brautum
– Stefnir í metaðsókn að Garðyrkjuskólanum í haust
Brautskráning 28 nemenda af
garðyrkjubrautum Landbúnaðar
háskóla Íslands fór fram í Hvera
gerðiskirkju laugardaginn 30. júní
2020. Stór hópur fagnaði tímamót
unum þótt hafa þurfti takmörk
á fjölda gesta og hugað var að
sóttvörnum.
Björgvin Örn Eggertsson
brautarstjóri stýrði athöfninni og
fluttu Ragnheiður I. Þórarinsdóttir
rektor og Guðríður Helgadóttir
starfsmenntanámsstjóri ávarp.
Vel menntað fagfólk
Nemendum er óskað góðs gengis
og velfarnaðar og einkar ánægjulegt
að sjá þennan glæsilega hóp sem
á framtíðina fyrir sér í garðyrkju
á Íslandi enda tækifærin mörg og
rík þörf fyrir vel menntað fagfólk
í greininni.
Við athöfnina söng Einar Clausen
nokkur vel valin lög við undirleik
Jóns Kristófers Arnarsonar kennara,
á gítar og Ingólfs Guðnasonar brautarstjóra, á bassa.
Útskrift af sex brautum
Nemendur útskrifuðust af sex
brautum og voru veitt verðlaun
fyrir bestan árangur á hverri braut
fyrir sig. Af blómaskreytinga-

Elínborg Erla Ásgeirsdóttir, dúx, ásamt Guðríði Helgadóttur starfs
menntanámsstjóra.

braut hlaut Íris Hildur Eiríksdóttir
verðlaun fyrir bestan árangur.
Steinunn Gunnlaugsdóttir af garðog skógarplöntuframleiðslubraut.
Elínborg Erla Ásgeirsdóttir af braut
lífrænnar ræktunar matjurta. Linda
María Traustadóttir af ylræktarbraut.

Níels Magnús Magnússon af skógog náttúrubraut og Benedikt Örvar
Smárason af skrúðgarðyrkjubraut.
Dúx Garðyrkjuskólans að þessu
sinni var Elínborg Erla Ásgeirsdóttir
með einkunnina 9,64 og hlaut hún
/VH
bókagjöf frá skólanum. 

MAST kærir meinta sölu á
heimaslátruðu lambakjöti
– Afurðir markaðssettar á Facebook-síðum
Matvælastofnun hefur óskað
eftir lögreglurannsókn á meintri
ólögmætri dreifingu lambakjöts,
af gripum sem slátrað var heima
á bæ á Norðurlandi síðastliðinn
vetur. Tveir einstaklingar búsett
ir þar buðu lambakjöt til sölu á
samfélagsmiðli. Grunur leikur á
að kjötið komi úr heimaslátruðu
sauðfé.
Samkvæmt lögum um slátrun og sláturafurðir má einungis
dreifa og selja kjöt sem hefur
verið slátrað í löggiltu sláturhúsi
og heilbrigðisskoðað af dýralækni á vegum Matvælastofnunar.
„Meint brot felst í því að taka til
slátrunar sauðfé utan sláturhúss
og setja á markað afurðirnar af
því fé án þess að það hafi verið
heilbrigðisskoðað í samræmi við
gildandi löggjöf. Einungis má
nýta afurðir af heimaslátruðu fé

til einkaneyslu,“ segir í tilkynningunni.
Tvö sauðfjárbú
Einar Thorlacius, lögfræðingur
hjá Matvælastofnun, segir málið
nú í höndum lögreglu að meta
hvort hún gefur út ákæru eða
fellir málið niður. „Um er að
ræða tvö sauðfjárbú. Það eina
sem við höfum í höndunum eru
auglýsingar á Facebook-síðum og
svör umræddra aðila eftir bréfaskriftir Matvælastofnunar við þá.
Við töldum svörin ófullnægjandi.
Rannsóknarheimildir okkar eru
hins vegar takmarkaðar – við
getum t.d. ekki kallað fólk til
yfirheyrslu – og því töldum við
eðlilegt að vísa málinu til lögreglu
til frekari rannsóknar.
Við getum ekki upplýst um

hvaða bæi er að ræða,“ segir
Einar. Hann vekur athygli á
fundargerð heilbrigðisnefndar
Norðurlands vestra frá 20. nóvember 2019 þar sem bókað var
að úrgangur í gámum gefi til
kynna að talsvert sé um sölu og
heimavinnslu á kjöti í umdæminu.
Heilbrigðiseftirliti er þar falið að
reyna að áætla magn og meðferð
úrgangs í samráði við MAST
og sveitarfélögin sem koma að
rekstri Heilbrigðiseftirlitsins. „Ef
um er að ræða heimaslátraðar
afurðir sem reynt er að selja án
þess að það hafi tekist er væntanlega um að ræða tilraun til brots á
þágildandi löggjöf um slátrun og
sláturafurðir (þessi ákvæði eru nú
komin inn í lög um matvæli). En
þetta mun lögreglan væntanlega
rannsaka nánar,“ segir Einar. 
			
/smh
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Djúpidalur, Hvassafellsdalur og Stóri-Dalur í Eyjafirði

Í síðasta Bændablaði
var mynd úr Djúpadal
í Eyja
f irði. Þar var
sagt að virkjunarlónið
á myndinni væri við
bæinn Litladal en hið
rétta er að bærinn sem
sést á myndinni heitir
Stóri-Dalur, en jörðin
Litli-Dalur er þar á bak
við hæðina aðeins innar
í dalnum. Er þetta hér
með leiðrétt.
Djúpidalur í Eyjafirði.
Staðkunnug kona hafði
samband við blaðið og sagði ekki sín í Hvassafellsdal, heldur í
rétt að Djúpadalsá ætti upptök Djúpadal. Af kortum að dæma

er samt hvort tveggja rétt.
Þar er dalurinn norðvestan
Mælifellshnjúks nefndur
Hvassafellsdalur, þ.e. vestan við Djúpadalsána, en
Djúpidalur austan árinnar.
Á nokkrum stöðum á
landinu má finna nafngiftir eða örnefni á dölum
og fjöllum sem lýsa sömu
stöðum, en með ólíkum
nöfnum, allt eftir því hvar
menn eru staddir. Hvort
menn eru staddir austan eða
vestan ár eða hvor sínum megin
megin hryggjar getur skipt miklu

máli. Slíkt veldur oft ruglingi í
tali manna á milli, þar sem tveir
menn, sem halda fram hvor sínu
nafninu á fjalli eða dal, geta í
raun báðir haft rétt fyrir sér.
Svo vikið sé aftur að
Djúpa
dalsá, þá renna í hana
margar hliðarár úr nálægum
dölum áður en hún rennur í
lónið við Stóra-Dal. Það eru
Hrauná úr Hraunárdal, Hagá
úr Hagárdal, Grjótá úr hlíðinni
neðan Grjótártungna, Strjúgsá
úr Strjúgsárdal og Brandá úr
dalskorningi vestan við bæinn
Stóra-Dal. 
/HKr.

Samaneh Nickayin.

Landbúnaðarháskólinn:

Nýr lektor í lands
lagsarkitektúr

Landbúnaðarháskólinn hefur
fengið til liðs við sig nýjan lektor
í landslagsarkitektúr, Samaneh
Nickayin, Ph.D. í landslagsarkitektúr. Nickayin hefur víðtæka
reynslu bæði sem starfandi landslagsarkitekt og við kennslu og
rannsóknir.
Samaneh er fædd í Teheran árið
1984 og segist hafa brennandi áhuga
á kennslu í landslagsarkitektúr og að
hún sé ánægð með að vera komin til
starfa hjá LbhÍ.
„Kennsla höfðar einstaklega vel
til mín, sérstaklega vegna mannlegu
tengingarinnar sem felst í henni.
Sem landslagsarkitekt og fræðimaður hef ég tileinkað mér umhverfisfræði og heildrænar lausnir og er
það mér heiður að fá að leggja mína
reynslu á vogarskálarnar og taka
þátt í akademíska fræðaheiminum í
gegnum lektorsstöðu hér á Íslandi,“
segir Samaneh.
Árið 2013 varði hún með láði frá
Sapienza-háskólanum í Róm meistararitgerð sína í landslagsarkitektúr,
Landscape for river reclamation:
Meuse river- its floodplain system,
identity, and transformation.
Eftir brautskráningu vann hún
fyrir ýmsar landslags- og arkitektastofur og tók þátt í fjölbreyttum
verkefnum, meðal annars við endurnýjun borgarsvæða til grænna lausna
og áveitukerfa.
Samaneh hóf doktorsnám
2014 og lauk Ph.D. gráðu í landslagsarkitektúr og umhverfis
fræðum frá Sapienza í mars árið
2018. Doktorsverkefni hennar
hlaut ECLAS verðlaunin árið 2018
í flokki framúrskarandi nemendaverkefna.
Frá árinu 2014 til maí 2020 hefur
hún gegnt stöðu aðstoðarkennara
prófessors Franso Zagari og prófessors Fabio Di Carlo í Sapienza/VH
háskólanum í Róm. 

Sumarið er tíminn þegar mér líður best.

Við höfum �l afgreiðslu Kuhn heyvinnuvélar fyrir heyskapinn í sumar.
Haﬁð samband við sölumenn fyrir frekari upplýsingar.

21,9% fólks
á höfuðborgarsvæðinu
les Bændablaðið
Heimild: Prentmiðlakönnun Gallup, okt.-des. 2019. Aldur 12-80 ára.

Lestur Bændablaðsins:

21,9%

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

41,9%

29,2%

á landsbyggðinni

landsmanna lesa
Bændablaðið

á höfuðborgarsvæðinu

Hvar auglýsir þú?
Sími: 563 0300 / Netfang: bbl@bondi.is / bbl.is

Bænda

2. júlí
2. júlí
– VERKIN TALA
Gylfaflöt 32 ● 112 Reykjavík ● Sími 580 8200 ● www.velfang.is ● Óseyri 8 ● 603 Akureyri
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FRÉTTIR

Eitt barn af hverjum fimm í heiminum þjáist af næringarskorti.

Sameinuðu þjóðirnar:

Hætta á mesta fæðuskorti
sem sést hefur í hálfa öld
António Guterres, aðalritari
Sameinuðu þjóðanna, segir að
heimurinn standi frammi fyrir
alvarlegum fæðuskorti og líklega
þeim mesta í hálfa öld og hvetur
yfirvöld um allan heim til að grípa
til aðgerða. Eitt barn af hverjum
fimm í heiminum þjáist af nær
ingarskorti.
Guterres segir að verði ekki
gripið til aðgerða strax til að tryggja
fæðuöryggi fátækasta fólksins í
heiminum blasi við gríðarlegar
hörmungar vegna næringarskorts
og hungurdauða sem aðallega muni
koma niður á milljónum barna og
fullorðinna í fátækustu löndum
heims. Ástæða þessa er að sögn
aðalritarans afleiðingar COVID-19
sem enn hafi ekki að fullu komið
í ljós.
Langvarandi næringarskortur og heilsuleysi
Víða um heim er í gildi útflutnings
bann og þjóðir að hamstra
matvælum þrátt fyrir að uppskera
sé almennt góð og nóg af mat sé til
handa öllum.
Samkvæmt því sem aðalritarinn
segir eiga yfir 50 milljón manns
á hættu að festast í fátækragildru
á þessu ári vegna COVID-19 og í
framhaldinu hættu á langvarandi
næringarskorti og heilsuleysi.
Sé litið til þess að í dag þjáist eitt

barn af hverjum fimm í heiminum af
næringarskorti er ástandið verulega
óhugnanlegt.
Áætlun í þremur áföngum
Guterres hefur lagt fram áætlun í
þremur áföngum sem vonast er til
að geti dregið úr hörmungunum
sem blasa við. Í fyrsta lagi verður að
beina aðstoð að þeim svæðum sem
verst eru stödd, í öðru lagi að auka
félagslegt öryggi barna og tryggja að
öll börn fái þá næringu sem þau þurfa
á að halda og í þriðja lagi að byggja
upp þau svæði sem verst eru stödd
hvað varðar matvælaframleiðslu.
Öðruvísi vandi en áður
Maxumo Torera, aðalhagfræðingur
Matvæla- og landbúnaðarstofnunar
Sameinuðu þjóðanna, segir að álag
á matvælaframleiðslu í heiminum
sé gríðarlegt og meira en nokkurn
tíma áður vegna COVID-19 og
að faraldurinn hafi víða dregið úr
getu fólks til að framleiða mat og
koma honum á markað með þeim
afleiðingum að uppskera liggur
víða undir skemmdum. Auk þess
sem vaxandi atvinnuleysi dregur úr
kaupgetu fólks og verð á mat hefur
hækkað undanfarið um allan heim.
„Vandinn sem við stöndum frammi
fyrir núna en annar og öðruvísi en
áður hefur verið.“
/VH

Ólafur Jónsson, héraðsdýralæknir Matvælastofnunar í Norðausturumdæmi. Riða hefur ekki greinst í Skjálfandahólfi
í 20 ár en hann bendir á að menn megi ekki sofna á verðinum og hefur brýnt sveitarfélög á norðaustursvæðinu til
að koma á skipulegri söfnun og tryggri förgun dýrahræja. 
Mynd / MÞÞ

Hvatning héraðsdýralæknis til sveitarstjórna á Norðausturlandi:

Um 20 ár frá því riðutilfelli var
síðast greint í Skjálfandahólfi
– Mikilvægt að farga hræjum og sláturúrgangi á tryggilegan hátt
„Viðbrögðin hafa verið nokkuð
jákvæð,“ segir Ólafur Jónsson,
héraðsdýralæknir Matvæla
stofnunar í Norðausturumdæmi.
Hann hefur hvatt forsvarsmenn
sveitarfélaga í Þingeyjarsýslum
til að koma á skipulegri söfnun
og tryggri förgun dýrahræja. Um
20 ár eru frá því síðasta riðutil
felli var greint í Skjálfandahólfi
sem markast af Skjálfandafljóti
að vestan og Jökulsá á Fjöllum
að austan.
Hann segir að það sé mikilvægur
áfangasigur í baráttunni gegn
riðuveiki í sauðfé, en varnarhólfin
þrjú í Þingeyjarsýslum eru hrein
með tilliti til riðu.
„Ég hef af þessu tilefni verið
að hvetja sveitarfélögin á svæðinu til að koma sér upp söfnunargámum fyrir dýrahræ sem víðast
þannig að bændur geti losað sig
með auðveldum og tryggilegum
hætti við gripi sem drepast,“ segir
Ólafur. Sveitarstjórnir hafi m.a.
brugðist við með því að fela sínum
starfsmönnum að hafa samband
við þá sem sjá um sorphirðu í
sveitarfélaginu varðandi úrlausnir.
Snýst um samstöðu
um aðgerðir
Ólafur segir að í raun eigi þetta við
um allar smitvarnir og í hámæli sé
nú umræða um sýklalyfjaónæmi

þar sem sjónum er beint að því
að ónæmisgen geti búið um sig í
náttúrunni og dreift sér. Heilbrigt
búfé sé ein aðalauðlind íslensks
landbúnaðar og staðan hér á landi
öfundsverð.
„Við þurfum því að gera okkar
ýtrasta til að viðhalda og verja þá
stöðu. En fyrst og síðast snýst baráttan við riðuna um að það sé samstaða um aðgerðir og síðan að hver
og einn bóndi viðhafi góða búskaparhætti. Gamli málshátturinn, bóndi
verðu þitt bú, á hér vel við,“ segir
Ólafur.
Síðasta riðutilfellið árið 1999
Riða kom fyrst upp svo vitað sé í
Skjálfandahólfi árið 1973. Síðasta
riðutilfellið kom upp á árinu 1999.
Riða greindist á yfir 50 búum í
flestum sveitum í varnarhólfinu á
þessu tímabili. Fjárbúskapur er enn
í dag á langflestum þeirra búa þar
sem riða greindist og fé var skorið
niður.
„Við megum ekki sofna á
verðinum,“ segir Ólafur. Hann
bendir á að smit berist aðallega
beint á milli gripa og því séu
takmarkanir á fjárflutningum
lykilþáttur í baráttu gegn riðu og
„þó svo að nú hafi verið felldar
niður hömlur á slíku innan hólfsins
þá hvet ég bændur til að íhuga þau
atriði alltaf vel,“ segir hann.

GróLind, verkefni um kortlagningu beitarlanda:

Stjórn nýs Matvælasjóðs skipuð:

GróLind, sem er samstarfsver
kefni Landssamtaka sauðfjár
bænda, Bændasamtaka Íslands,
atvinnu- og nýsköpunarráðuneyt
isins og Landgræðslunnar, hefur
undanfarin tvö ár unnið að þróun
aðferða til að meta ástand lands
og kortleggja beitarlönd í sam
vinnu við bændur. Niðurstöður
verkefnisins ásamt kortasjá eru
kynntar fimmtudaginn 18. júní.
Nú verður í fyrsta sinn hægt að
sjá hvaða svæði á Íslandi eru nýtt
til beitar og hvaða svæði hafa verið
friðuð. Í kortasjánni er að finna
stöðumat af ástandi lands, þar sem
fyrirliggjandi gögn voru notuð til að
meta ástand svæða út frá stöðugleika
þeirra og virkni vistkerfanna.

Eitt af úrræðum stjórnvalda til
að skapa efnahagslega viðspyrnu
eftir COVID-19 faraldurinn var
að flýta vinnu við að stofnsetja
Matvælasjóð. Nú hefur stjórn
sjóðsins verið skipuð, en stofnun
sjóðsins verður með 500 milljóna
króna stofnframlagi stjórnvalda.
Alþingi samþykkti lög um
sjóðinn 28. apríl, en tilgangur
hans verður að styrkja þróun og
nýsköpun við framleiðslu og
vinnslu matvæla úr landbúnaðarog sjávarafurðum.
Stjórnin er skipuð til þriggja ára
og í henni eru:

Riðusmitefni þolið og
langlíft í umhverfinu
Meðgöngutími frá því kindin smitast
og þar til fyrstu einkenni sjúkdómsins
sjást geta verið mörg ár. Smitefnið
finnst víða í líkamanum s.s. í eitlum
við meltingarveg, miðtaugakerfi
og fylgjunni. Því er nauðsynlegt að
viðhafa góða smitgá, sérstaklega á
sauðburði. Mikilvægur hlekkur í
vöktun á riðuveiki, bæði í sauðfé
og nautgripum, er að skoðaður sé
ákveðinn fjöldi af heilasýnum úr
fullorðnum gripum sem misfarast
heima á búum. Sérstaklega á það við
um sýni úr gripum sem hafa drepist
án augljósrar ástæðu, sýndu einhver
taugaeinkenni eða orðið afvelta. Eins
á það við um gripi sem hafa fest sig
eða slasast með öðrum hætti og þarf
að drepa af þeim sökum. Þetta á líka
við ef finnast hræ við smalamennsku.
Í þeim tilvikum er óskað eftir því
að haft sé samband við viðkomandi
héraðsdýralækni og er þá skoðað
hvernig hægt er að nálgast sýnið.
Þá bendir Ólafur á að mikilvægt
sé að farga hræjum og sláturúrgangi á
tryggilegan hátt. Í ljósi þess árangurs
í baráttu gegn riðu í Skjálfandahólfi
segir hann að vonandi séu litlar líkur
á að riðusmitefni finnist. Það sé hins
vegar þolið og langlíft í umhverfinu og geti einnig borist með ýmsum
hætti, m.a. komið upp við jarðrask
og veðrun.
/MÞÞ

Ný kortasjá opnuð á vefnum Gréta María Grétarsdóttir er formaður
Þessi fyrsta kortlagning er á
grófum kvarða en gefur engu að
síður gott yfirlit yfir ástand gróðurog jarðvegsauðlindarinnar og
beitarsvæði landsins. Næsta skref er
nákvæmara ástandsmat sem verður
byggt á gögnum úr mælireitum
GróLindar, en útsetning þeirra
hófst sumarið 2019. Á næstu árum
gefst almenningi kostur á að taka
þátt í vöktun landsins. Kortlagning
beitarsvæða verður endurbætt
reglulega og fólki gefinn kostur á
að koma með leiðréttingar.
Kynningarfundinum sem hefst
klukkan 13.00 þann 18. júní er
streymt á netinu. Sjá nánar upplýsingar á heimasíðu GróLindar –
www.grolind.is

• Gréta María Grétarsdóttir, án
tilnefningar, formaður.

• Gunnar Þorgeirsson,
tilnefndur af Bænda
samtökum Íslands.
• Heiðrún Lind
Marteinsdóttir, tilnefnd
af Samtökum fyrirtækja í
sjávarútvegi
• Karl Frímannsson, án
tilnefningar.
Sameining sjóða

Matvælasjóður verður til með
sameiningu Framleiðnisjóðs
landbúnaðarins og AVSrannsóknasjóðs í sjávarútvegi.
Unnið hefur verið að stofnun
sjóðsins undanfarið ár í atvinnu
vega- og nýsköpunarráðuneytinu.

Í tilkynningu úr atvinnuvegaog nýsköpunarráðuneytinu er
eftirfarandi haft eftir Kristjáni
Þór Júlíussyni sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra:
„Við Íslendingar erum
matvælaþjóð. Byggjum afkomu
okkar öfluga samfélags að stórum
hluta á því að nýta auðlindir okkar
með sjálfbærum hætti, bæði til
sjós og lands. Því er stofnun
Matvælasjóðs, með áherslu á
nýsköpun, sjálfbærni, verð
mætasköpun og samkeppnishæfni
íslenskrar matvælaframleiðslu,
ekki bara skref í rétt átt – heldur
ein forsenda þeirrar sóknar
sem fram undan er í íslenskri
matvælaframleiðslu.“ /smh
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KUBOTA HEYVINNUVÉLAR BEINT Í HEYSKAPINN
Miðjuhengdar diskasláttuvélar

Heyþyrlur

DM3028 Diskasláttuvél - vbr. 2,80 m - 8 diskar

TE4555

vbr. 5,5 m; 4 stjörnur 7 armar, lyftutengd

DM3032 Diskasláttuvél - vbr. 3,20 m - 8 diskar

TE6568

vbr. 6,8 m; 6 stjörnur 6 armar, lyftutengd

DM3036 Diskasláttuvél - vbr. 3,60 m - 10 diskar

TE6576

vbr. 7,6 m; 6 stjörnur 7 armar, lyftutengd

DM3040 Diskasláttuvél - vbr. 4,00 m - 10 diskar

TE8590C vbr. 9,0 m; 8 stjörnur 6 armar, dragtengd með vagni.

Rakstrarvélar
RA1039 vbr. 3,90 m; 1 stjarna, 11 armar
RA2072 vbr. 6,20 - 7,20 m, 2 stjörnur, 11 armar, miðjurakstur
RA2580 vbr. 7,00 - 8,00 m, 2 stjörnur, 12 armar, miðjurakstur

Gæða vélar á hagstæðu verði. Nánari upplýsingar veita sölumenn okkar
í símum 568-1513 (Rvk.) og 568-1556 (Ak.) eða í tölvupósti, veladeild@thor.is

ÞÓR

H
F

REYKJAVÍK:
Krókháls 16
Sími 568-1500

AKUREYRI:
Baldursnes 8
Sími 568-1555

Vefsíða og
netverslun:
www.thor.is

Hestaáhugafólk um allan heim getur horft á streymið á
www.eidfaxi.is og hlustað á lýsingar á íslensku, ensku
eða þýsku. Streymið kostar 2.900 kr.
Aðgangseyrir á Gaddstaðaflötum er 2.500 kr.
Ókeypis fyrir börn yngri en 16 ára.
Nánari upplýsingar á www.horsesoficeland.is
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Massey Fergusson og Valtra hafa verið meðal mest seldu dráttarvéla á Íslandi um árabil.

Samið við eigendur Aflvéla um umboð fyrir AGCO vélar og tæki:
Kristborg Þórsdóttir fornleifafræðingur afhendir hér Ágústi sveitarstjóra
áfangaskýrsluna, sem er í tveimur bindum. Hægt er að lesa skýrslurnar á
heimasíðu sveitarfélagsins, www.ry.is 
Mynd / Aðsend

Fornminjar í Rangárþingi ytra:

Aðalskráningu lokið

Á dögunum kom Kristborg
Þórsdóttir fornleifafræðingur
færandi hendi í stjórnsýsluhúsið á Hellu með tveggja
binda áfangaskýrslu um næstsíðasta áfanga fornleifaskráningu í Rangárþingi ytra.
Í henni er fjallað um minjar á
jörðum í efri hluta Landsveitar
á um 700 síðum. Meðal þess
sem komið hefur í ljós í þeirri
skráningu er fjöldi áður óþekktra
bæjarstæða frá víkingaöld, má
sem dæmi nefna tóftaþyrpinguna í landi Árbakka, auk
víkingaaldarbæjarstæða í landi

Lunansholts og Holtsmúla (nú
Skeiðvalla).
Þessar fornu minjar eru hluti
af mörgum þúsundum minja sem
skráðar voru í sveitarfélaginu af
Fornleifastofnun Íslands á árunum 2006–2015. „Það er frábært
og við getum verið mjög stolt af
því að hafa lokið þessari fyrstu
umferð fornleifaskráningar sem
er undirstaða þess að hægt sé
að vinna frekari rannsóknir á
menningararfi svæðisins og
stuðlað að varðveislu hans fyrir
komandi kynslóðir,“ segir Ágúst
Sigurðsson, sveitarstjóri. /MHH

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300

Valtra-umboðið verður hjá Aflvélum
á Selfossi og Ferguson hjá Jötni
Eftir að Jötunn Vélar á Selfossi
komst í þrot og eftir kaup Aflvéla
á þrotabúinu hafa verið uppi
vangaveltur um hvar umboðin
fyrir Valtra og Massey Fergusson
dráttarvélarnar myndu lenda.
Um feita bita er að ræða þar sem
þessar tegundir hafa verið meðal
vinsælustu dráttarvéla landsins
um langt skeið, eða samanlagt
um 50% markaðshlutdeild.
Samkvæmt heimildum Bænda
blaðsins hafa mörg fyrirtæki sýnt
þessum merkjum áhuga, en Valtra
og Massey Ferguson eru í eigu
alþjóðlega fyrirtækjarisans AGCO.
Aflvélar komu snemma að
borðinu og var áherslan að sögn
forsvarsmanna félagsins frá upphafi að halda þessum umboðum á Selfossi. Einnig að halda í
starfsmenn sem viðað hafa að sér
umtalsverðri reynslu og þekkingu í
þjónustu og sölu á þessum tegundum, bæði á vélum og varahlutum.

gengið hefur verið frá samningum
við AGCO um að Aflvélar munu
vera umboðsaðili Valtra dráttarvéla með aðsetur á Gagnheiði 35
Selfossi. Einnig hafi verið gengið
frá samningum um umboðið fyrir
Massey Ferguson dráttarvélar og
heyvinnutæki, en þau verða seld
undir merki Jötuns á Austurvegi
69, Selfossi, en Jötunn er nú í eigu
Aflvéla.

Búið að skrifa undir
samninga við AGCO

AGCO var stofnað 1990 þegar
yfirmenn í Deutze-Allis keyptu
bandaríska hlutann af landbúnaðar
tækjaframleiðslu félagsins af móðurfélaginu Klöckner-HumboltDeutz eða KHD í Þýska
landi.

Friðrik Ingi Friðriksson, forstjóri
Aflvéla, segir að niðurstaðan
af viðræðunum hafi verið sú að

Þjónustumiðstöð AGCO
Þá hefur verið gengið frá því að
varahluta- og aukahlutaþjónusta
verður sameiginleg fyrir Valtra og
Massey Ferguson í nýrri AGCO
þjónustumiðstöð að Austurvegi 69.
Vilja því nýir umboðsaðilar bjóða
núverandi og væntanlega viðskiptavini hjartanlega velkomna.
AGCO er risi á
dráttarvélamarkaðnum

Þýska félagið átti firmamerkið
Deutze-Fahr. KHD hafði eignast
hlut í bandaríska landbúnaðartækjaframleiðandanum Allis-Chalmers
fimm árum áður.
Nýja félagið sem varð til við
kaupin á eignarhlutnum af KHD
hét upphaflega Gleaner-Allis
Corporation eða GAC, en var síðan
breytt í Allis-Gleaner Corporation,
eða AGCO. Framleiðslulínan á
Deutze-Allis dráttarvélum fékk þá
nafnið AGCO-Allis.
Í mars 1991 keypti AGCO
Hesston Corporation, en það
fyrirtæki átti 50% hlut í Case
International sem nú er hluti af
CNH Global sem á m.a. New
Holland.
Árið 1993 fékk AGCO dreif
ingarrétt á Massey Ferguson á
heimsvísu. Þá eignaðist AGCO
McConnel Tractors árið 1994, en
það fyrirtæki framleiddi Massey
Ferguson dráttarvélarnar.
Margvísleg fyrirtækjakaup
komu svo í kjölfarið. Þar má m.a.
nefna kaupin á Challenger dráttarvélunum frá Caterpillar árið 2002
og kaupin á dráttarvélaframleiðandanum Valtra af Kone Group í
Finnlandi árið 2004. 
/HKr.

MAST fær um 45 milljónir til
viðhalds á varnargirðingum
– Ekki á hennar valdsviði að úthluta fjárheimildum til málaflokksins

Stöðumat á
ástandi lands
og kortlagning
beitarsvæða
Fimmtudaginn 18. júní kl. 13:00 heldur
GróLind, samstarfsverkefni Landssamtaka
sauðfjárbænda, Bændasamtaka Íslands,
atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins og
Landgræðslunnar, kynningarfund.
Á fundinum verður kynnt stöðumat
á ástandi lands sem unnið er út frá
fyrirliggjandi gögnum.
Sömuleiðis verður kynnt kortlagning af
beitarlöndum sauðfjár á Íslandi.
Fundinum verður streymt.
Nánari upplýsingar eru á
heimasíðu GróLindar
www.grolind.is

Matvælastofnun hefur gefið út tilkynningu að gefnu tilefni, þar sem
áréttað er að úthlutun fjárheimilda til viðhalds varnargirðinga sé
ekki á hennar valdsviði. Fjármagn
sem Matvælastofnun hafi til ráðstöfunar vegna slíkra verkefna sé
áætlað 45 milljónir króna fyrir
þetta ár.
„Fjárveitingarnar eru ákvarðaðar og greiddar af atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytinu. Fjármagn
til viðhaldsins hefur aukist á undanförnum árum og er áætlað að það
verði 45 mkr. á þessu ári,“ segir í
tilkynningunni.
Á dögunum hvatti land
búnaðar
ráð Húnaþings vestra
Matvælastofnun að endurskoða
fjárveitingar til varnargirðinga
í Húnaþingi vestra. Samkvæmt
heimildum landbúnaðarráðsins stóð
til að lækka fjárframlög til viðhalds
á varnargirðingum á þessu ári og
taldi ráðið að það yrði til þess að
nauðsynlegt viðhald verði í lágmarki. Því mótmælti ráðið harðlega.
Matvælastofnun forgangsraðar
fjármunum
Matvælastofnun segir í tilkynningu
sinni að aðkoma stofnunarinnar
að viðhaldi varnargirðinga sé að
forgangsraða ráðstöfun fjármuna,



hvernig þeim er skipt á varnargirðingar á landinu. „Úthlutun
fjár til tiltekinna viðhaldsverkefna
hefur ekki verið ákvörðuð fyrir árið
2020 og liggur því ekki fyrir hvaða
varnargirðingar fá meira eða minna
fé en á síðasta ári. Úthlutunin tekur

Línurit / Matvælastofnun

fyrst og fremst mið af sjúkdómastöðu milli varnarhólfa en einnig
af ástandi varnarlína hverju sinni.
Áætlað fé til viðhalds varnargirðinga í ár er 45 mkr. Það er
ekki skerðing frá því í fyrra. Þá
fór kostnaður fram úr áætlun og
var alls 48 mkr.
Víða er ástand varnargirðinga
ekki gott og ljóst að sum landsvæði
koma verr undan vetri en önnur.
Varnargirðingar eru nauðsynlegur
liður í að hefta útbreiðslu smitsjúkdóma í dýrum og því er mikilvægt
að tryggja fullnægjandi fjármagn til
viðhalds þeirra, “ segir enn fremur
í tilkynningunni. 
/smh
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Heyþyrla?
Við hjá Ergo erum engir sérfræðingar í heyverkun
en við fjármögnum hins vegar heyþyrlur.
Við fjármögnum flest milli himins og jarðar.

Kynntu þér möguleikana á ergo.is
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Myndlistaskólinn í Reykjavík:

Lyst á breytingum
– Hugmyndir sóttar í matarhefðir og sjálfbærni
Lyst á breytingum er yfirskrift
sýningar nemenda við keramik
braut Myndlistaskólans í Reykja
vík. Sýningin er hluti af dagskrá
HönnunarMars 2020 og verður á
Hafnartorgi í miðbæ Reykjavíkur.
Við lifum á tímum þar sem við
verðum að hugsa um neyslu og það
sem við framleiðum í hnattrænu
samhengi. Hvernig getum við þróað
nýjar hugmyndir sem ýta undir
skilning á stöðu mála? Hugmyndir
sem sporna gegn matarsóun og auka
virðingu neytenda fyrir hráefnum,
auðvelda okkur að nýta og varðveita
hráefni og dýpka upplifun af neyslu
fæðunnar. Með þetta að leiðarljósi
þróuðu nemendur við keramikbraut
Myndlistaskólans í Reykjavík
vörur steyptar úr postulíni þar sem
útgangspunkturinn var fæða og
sjálfbærni.
Hönnun og framleiðsla
Verkin á sýningunni voru unnin í
áfanganum Hönnun og framleiðsla.
Nemendur þróuðu vörur út frá þema
verkefnisins, gerðu frummót og
steypumót úr gifsi og helltu í þau
fljótandi postulínsmassa. Frágangur,
glerjun og brennsla var einnig hluti
af framleiðsluferlinu.
Hugmyndir sóttar í sjávarfang
og landbúnaðarafurðir
Nemendur leituðu víða fanga í
rannsókna- og hugmyndavinnu og
fóru fjölbreyttar leiðir við að tengja
nálgun sína við mat, matarhefðir
og sjálfbærni. Á meðal þess sem
þeir beindu sjónum að var krydd,
kjöt, fiskur, skyr, hunang, jurtir og
ís. Til urðu vörur úr postulíni sem
henta til matreiðslu, varðveislu og

framreiðslu á matvælum. Hneita,
Innvols, Tilraunate, Varðveitt og
Sjávarfatið eru dæmi um heiti á
þeim vörum sem nemendur hönnuðu
og framleiddu.
Kennarar áfangans voru
Brynhildur Pálsdóttir, Kristín María
Sigþórsdóttir og Sigurlína Osuala.
Opnun sýningarinnar verður
miðvikudaginn 24. júní kl. 17–20.
Aðrir opnunartímar eru: Fim. 25/6:
kl. 11–18, fös. 26/6: kl. 11–18, lau.
27/6: kl. 11–18, sun. 28/6: kl. 11–18.
Hægt verður að fylgjast með
vinnuferli við postulínssteypu
meðan á sýningunni stendur.
Þátttakendur eru:
Aldís Yngvadóttir, Antonía
Bergþórsdóttir, Árni Valur
Axfjörð, Brynja Davíðsdóttir,
Haraldur Björn Sverrisson,
Hulda Katarína Sveinsdóttir,
Isabel Anne Fisk Baruque,
Marie Klith Harðardóttir,
Melkorka Matthíasdóttir,
Steinunn Bjarnadóttir,
Svanbjörg Helena Jónsdóttir
og Valdís Ólafsdóttir.
Tveggja ára diplómanám
á keramikbraut
Keramikbrautin býður upp á tveggja
ára diplómanám og er áhersla lögð á
að nemandinn kynnist öllum helstu
aðferðum og tækni við leirvinnu,
bæði gömlum og nýjum. Rík áhersla
er lögð á hugmyndavinnu í tengslum
við alla verklega vinnu. Fræðilegt
nám á brautinni miðar að því að
dýpka fagþekkingu nemandans, auka
víðsýni hans og getu til að setja verk
sín í samhengi við samfélagið og
listheiminn og efla kjark til frekari
rannsókna og tilrauna með miðilinn.

Bændablaðið

Tilkynnt um friðunina á Bifröst, talið frá vinstri: Vilhjálmur Egilsson, fyrrverandi rektor á Bifröst, Margrét Jónsdóttir
Njarðvík, nýr rektor á Bifröst, sem tók við 1. júní, Lilja Alfreðsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra og Reynir
Ingibjartsson, félagi í hollvinasamtökum skólans. 
Mynd / Mennta- og menningamálaráðuneytið

Byggingar Samvinnuskólans á Bifröst friðlýstar
Lilja Alfreðsdóttir mennta- og
menningarmálaráðherra hefur,
að fenginni tillögu Minja
stofnunar Íslands, ákveðið að
friðlýsa elsta hluta skólabygginga
Samvinnuskólans á Bifröst í
Borgarfirði.
Friðlýsingin tekur til ytra borðs
samkomuhúss frá 1950, veggfastra
innréttinga í samkomusal og
setustofu samkomuhúss, ytra borðs
tengigangs milli samkomuhúss
og gistiálmu og veggmyndar á
tengigangi eftir Hörð Ágústsson
listmálara.

„Samkomuhúsið á Bifröst
er mikilvægt og vel varðveitt
dæmi um höfundarverk Sigvalda
Thordarson og samstarfsmanna hans,
Gísla Halldórssonar og Kjartans
Sigurðarsonar, frá upphafsárum
þeirra starfsferils. Ekki síst á það við
innréttingar og búnað í samkomusal
og setustofu, sem varðveist hefur í
nær upprunalegri mynd allt til dagsins í dag,“ segir Lilja.
Samkomuhúsið var elsta bygg
ingin á Bifröst, þá samkomu- og
veitinga
staður í eigu Sambands
íslenskra samvinnufélaga, þegar

Samvinnuskólinn flutti þangað í
land Hreðavatns í Norðurárdal árið
1955. Skólinn hafði þá áður verið
til húsa á Sölvhólsgötu í Reykjavík
þar sem nú eru skrifstofur menntaog menningarmálaráðuneytisins.
Þegar Samvinnuskólinn tók við
samkomuhúsinu var svo reist við það
viðbygging með tengigangi, þrílyft
heimavistarálma, teiknuð af Skúla
H. Norðdahl. Saman mynda húsin
tvö fallega og samræmda heild sem
hefur einkennt ásýnd Bifrastar og
verið táknmynd þeirra skólastofnana
sem þar hafa starfað.
/MHH

Skútustaðahreppur og Sálfræðiþjónusta Norðurlands:

Samningur um geðrækt er hluti af hamingjuverkefni
Sveitarstjórn Skútustaðahrepps
hefur gert samning við Sálfræði
þjónustu Norðurlands og gildir
hann til ársins 2021. Samningurinn
tengist hamingjuverkefni sem í
gangi er í sveitarfélaginu.
Skútustaðahreppur og Sál
fræðiþjónusta Norðurlands hafa
tekið höndum saman og ætla
að bjóða Mývetningum upp á
verk
e fni sem felst í sértækri
þjónustu varðandi geðrækt og
er hluti af Hamingjuverkefninu.

Geðræktarverkefnið skiptist í
fræðslu, ráðgjöf, verkefni og
rannsóknir þar sem megináherslan
verður á lífsleikni og sjálfsrækt
annars vegar og geðrækt hins
vegar.
Einstakt á landsvísu
Fyrr í mánuðinum var opinn fyrir
lestur og kynning á geðræktar
verkefninu í Skjólbrekku og var
fundinum jafnframt streymt á

Facebook-síðu sveitarfélagsins.
Enn er hægt að nálgast upptöku af
honum þar. Eru Mývetningar hvattir
til þess að horfa á fundinn því þar er
kynnt aðferðarfræði sem er einstök
á landsvísu en sveitarfélagið mun
bjóða upp á námskeið til að efla
geðrækt Mývetninga. Jafnframt
mun sveitarfélagið bjóða íbúum upp
á þrjá ókeypis tíma hjá sálfræðingi.
Þá verða forvarnir og úrræði fyrir
grunnskólanemendur og ungmenni
í gegnum náttúrumeðferð.  /MÞÞ

Smáauglýsingar 56-30-300
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Pallar

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

Útskriftarhópurinn, ásamt Halldóri Páli Halldórssyni skólameistara. Á útskriftinni var Fanneyju Gestsdóttur frá
Hjálmsstöðum í Laugardal þökkuð vel unnin störf, en í ríflega áratug hefur hún starfað sem þvottatæknir í skólanum
en hún hefur látið af störfum fyrir aldurssakir. 
Mynd / Ívar Sæland

Þrjátíu og níu nýstúdentar brautskráðust
frá Menntaskólanum að Laugarvatni
Það var hátíðleg stund í Mennta
skólanum að Laugarvatni laugar
daginn 6. júní þegar þrjátíu og
níu nýstúdentar brautskráðust
frá skólanum.
Bestum
heildarárangri
nýstúdenta náði Helga Margrét
Óskarsdóttir frá Hruna í Hruna
mannahreppi en hún var með
aðaleinkunnina 9,52, sem er vegið
meðaltal allra áfanga sem hún tók

við skólann á þriggja ára námsferli
sínum. Er það níundi besti árangur
nýstúdents á stúdentsprófi í sögu
skólans. Semidúx nýstúdenta
var Anna Björg Sigfúsdóttir frá
Borgarfelli í Vestur-Skaftafellssýslu
með aðaleinkunnina 9,37. Hlutu þær
sem og fjöldi annarra nýstúdenta
viðurkenningar kennara og fagstjóra
skólans fyrir afburða árangur í
hinum ýmsu greinum.

Nýstúdentar sem setið höfðu
í stjórn nemendafélagsins Mímis
hlutu og viðurkenningu fyrir störf
sín. Eins hlutu Þorfinnur Freyr
Þórarinsson, fráfarandi stallari,
sérstaka stallaraviðurkenningu
og Helga Margrét Óskarsdóttir
fráfarandi stallari sérstaka
viðurkenningu fyrir óeigingjörn
störf í þágu skólans og nemenda
/MHH
félagsins. 
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Flóahreppur:

Unnið af krafti við endurbætur
á akvegum og reiðvegum
„Áfram verður unnið að upp
byggingu Súluholtsvegar en óvíst
um slitlag á þessu ári. Framkvæmdir
standa yfir á Hróarsholtsvegi við
uppbyggingu og lagningu á fínna
efni og eru þær langt komnar,“ segir
Eydís Indriðadóttir, sveitarstjóri
Flóahrepps.
Þá segir Eydís að uppbygging
nokkurra heimreiða sé á lista ársins
2020 og má þar nefna heimreiðar að
Læk, Mýrum, Gerðum, Syðra Velli,
Hamarskoti, Fljótshólum o.fl. Nokkrir
ábúendur hafa látið Vegagerðina
vita að þeir séu tilbúnir að greiða
sjálfir fyrir slitlagslögn á sína heim
reið og hafa náð samkomulagi við

vinnusvæðum þakkir fyrir gott sam
starf og rösklega framgöngu, allir
hafa staðið sig frábærlega,“ segir
Eydís. 
/MHH

Ljósmyndasýning um árstíðir á Hótel Selfossi
Ljósmyndaklúbb
urinn
Blik
á
Suðurl andi, sem
er klúbbur áhuga
ljósmyndara, opnaði
á
þjóðhátíðar
daginn, 17. júní
ljósmyndasýningu
á Hótel Selfossi sem
mun standa uppi í
ár.
Þema sýningar
innar er „Árstíðir“
og eru myndirnar
allar frá félagsmönnum, sem allir hafa brennandi
áhuga á ljósmyndum. Blik hefur verið starfandi

í tólf ár og er starfsemi
klúbbsins mjög fjölbreytt
og skemmtil eg. Yfir
vetrartímann eru haldnir
fræðsluf yrirlestrar á
hálfs mánaðar fresti
og reglulega er farið í
ljósm yndaf erðir, bæði
hér heima og erlendis.
Formaður klúbbsins er
Sólveig Stolzenwald
á Hellu. Meðfylgjandi
mynd, sem Allan Ragnars
tók er ein af fjölmörgum
ljósmyndum á sýningu Bliks í Hótel Selfossi, sem
er sölusýning. /MHH

CLAAS rúlluvélar og heyvinnutæki til afgreiðslu strax
Eydís Indriðadóttir, sveitarstjóri
Flóahrepps, er hæstánægð með allar þær samgöngubætur, sem eiga
sér stað í sveitarfélaginu enda auka
þær gæði svæðisins til búsetu, ekki
síst þegar nettengingar í gegnum
ljósleiðara eru orðnar að veruleika
í sveitarfélaginu öllu.

Vegagerðina um þá framkvæmd.
Útfærsla á reiðvegi, samráð við
landeigendur og lagning reiðvegar
með Hamarsvegi verður í höndum
reiðveganefndar Hestamannafélagsins
Sleipnis. Vegagerðin leggur til framlög
inn í verkefnið sem reiðveganefndin
vinnur síðan úr.
„Flóahreppur færir starfsmönn
um Vegagerðarinnar og verktökum á

Brennsluofn til að
leysa bráðavanda
Nefndarmenn í skipulagsnefnd
Rangárþings ytra telja ljóst að
með ákvörðun stjórnar Sorpu um
að hætta að taka við úrgangi frá
Suðurlandi til urðunar í Álfsnesi
og með breyttum áherslum hjá
Kölku séu áður viðurkenndar
förgunarleiðir ekki lengur til
staðar.
Auk þess uppfyllir urðun dýra
hræja ekki þær kröfur sem gerðar
eru í lögum og reglugerðum um
förgun dýraleifa. Nefndin hefur því
samþykkt fyrirhugaða uppsetningu á
brennsluofni fyrir dýrahræ á Strönd í
Rangárvallasýslu en uppsetningin á
ofninum er liður í lausn á þeim bráða
vanda sem skapast hefur á svæðinu.

/MHH

CLAAS Rollant Uniwrap rúllusamstæður

Þar sem afköst, magn og gæði fóðurs í rúllum skipta máli.

CLAAS Disco sláttuvélar

Vinnslubreidd 2 - 10,7 metrar með og án knosara.

CLAAS heyvinnutækin eru þekkt
fyrir framúrskarandi hönnun,
gæði og áreiðanleika.

21,9% fólks
á höfuðborgarsvæðinu
les Bændablaðið
Heimild: Prentmiðlakönnun Gallup, okt.-des. 2019. Aldur 12-80 ára.

Lestur Bændablaðsins:

21,9%

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

41,9%

29,2%

á landsbyggðinni

landsmanna lesa
Bændablaðið

á höfuðborgarsvæðinu

Hvar auglýsir þú?

CLAAS Volto heytætlur

Vinnslubreidd 4,5-13 metrar, drag- og lyftutengdar.

CLAAS Liner múgavélar

Vinnslubreidd 3,2-15 metrar.

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

Asparglytta
Eitt þeirra skordýra sem eru
áberandi í görðum og skógum
á Suðurlandi þessa dagana
eru bjöllur eða asparglyttur
sem lifa á öspum og víðitrjám.
Asparglytta er nýlegur
landnemi á Íslandi sem fannst
fyrst með vissu í ágúst 2005 í
trjárækt Skógræktar ríkisins
að Mógilsá í Kollafirði.
Útbreiðsla asparglyttu,
Phratora vitellinae, er í Norður- og
Mið-Evrópu suður á norðanverðum Balkanskaga. Hér á landi er
hún útbreiddust á Suðvesturlandi,
frá höfuðborgarsvæðinu upp
í Kjós, austur að Laugarvatni,
Hellu og Skaftafelli og líklega
víðar. Ekki er vitað hvernig hún
barst hingað til lands en líklegt að
það hafi gerst með innflutningi
jarðvegs eða plantna eða jafnvel
með farfuglum.
Asparglyttan á ekki náttúrulega óvini hér á landi og lítil
reynsla af því enn sem komið er
að verjast henni.
Á heimasíðu Náttúrufræði
stofnunar, þangað sem eftirfarandi texti er sóttur, segir um
asparglyttu að fullorðnar bjöllur vakni af vetrardvala upp úr
miðjum apríl og safnist saman
á stofnum og greinum aspa og
víðitrjáa. Þær ná mestum fjölda
í júní og taka strax til við að éta
laufblöðin þegar brum opnast.
Þær kjósa ný blöð á greinaendum.
Eftir að bjöllurnar hafa byggt
sig upp í um vikutíma fer mökun
fram og viku síðar fara kvendýrin
að verpa á þroskaðri laufblöðin
sem lirfurnar nýta. Samkeppni
um fæðu er því lítil á milli lirfa og
bjallna og hýsilplantan vel nýtt.
Lirfurnar raða sér gjarnan
saman hlið við hlið, skríða áfram
í hersingu og spæna í sig mjúka
vefi laufblaðsins. Þær vaxa upp
á tveim til þrem vikum, láta sig
síðan falla til jarðar og púpa sig
eftir nokkra daga í hulstri sem
þær byggja um sig. Púpustigið
varir í um átta daga. Ný kynslóð
bjallna klekst.
Í Evrópu geta þrjár kynslóðir
þroskast yfir sumarið. Ekki er
kunnugt um fjölda kynslóða hér á
landi, en fullorðnar bjöllur finnast
á ferli allt sumarið og fram yfir
miðjan október. Þá leggjast þær
í dvala, gjarnan undir trjáberki
eða hvar sem skjól er að finna.
Lirfurnar verða sér úti um vörn
gegn rán- og sníkjudýrum með
því að taka til sín sykrur úr
fæðuplöntunni, einkum salicin
og salicortin, og umbreyta þeim
í salicylaldehyð sem er eitrað.
Efnið á skylt við aspirín.
Asparglytta er nýlegur
landnemi á Íslandi sem fannst
fyrst með vissu í ágúst 2005 í
trjárækt Skógræktar ríkisins að
Mógilsá í Kollafirði. Sumarið
eftir hafði henni fjölgað mjög
og óheyrilega 2007 svo stórsá
á trjágróðri. Mikill skaði varð
á alaskaösp (P. trichocarpa) og
ýmsum tegundum víðis (Salix).
Sama sumar fannst tegundin
í Mosfellsbæ og austast í
Reykjavík ári síðar.
Allt höfuðborgarsvæðið varð
síðan undir svo og Kjós. Smám
saman barst asparglyttan austur
fyrir fjall og er orðin algeng allt
til Laugarvatns og var staðfest
á Hellu sumarið 2018. Það
sama sumar fannst hún óvænt
í þjóðgarðinum í Skaftafelli.
Þangað gæti hún auðveldlega
hafa borist með farartækjum
gesta þjóðgarðsins.
Hér er á ferðinni óæskileg
meinsemd á öspum og víði sem
án efa mun stinga sér niður víðar
á komandi árum. Hún er ekki háð
görðum því villtur víðir dugar
henni ágætlega til framfæris. /VH
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Ríkharð Lúðvíksson smábátasjómaður:

Vill grásleppuveiðar í kvóta

„Veiðar á grásleppu er það sem
við köllum ólympískar veiðar og
mega þeir sem hafa leyfi til veiðanna veiða eins mikið og þeir geta
á þeim 44 dögum sem leyfið nær
til. Ég nýtti alla dagana á bátnum
sem ég byrjaði á en viku á seinni
bátnum áður en veiðarnar voru
stöðvaðar og fékk um 42 tonn í
heildina.
Ríkharð segir að sjávarútvegsráðherra hafi í raun ekki getað
annað í stöðunni en að stöðva
veiðarnar í vor með tilliti til ráðgjafar Hafrannsóknastofnunar
varðandi grásleppuveiðar.

Vilmundur Hansen
vilmundur@bondi.is
Vertíðin var heilt yfir góð að sögn
grásleppusjómanns sem gerir út
frá Ólafsfirði, að minnsta kosti
fyrir þá sem komust á sjó áður
en veiðarmar voru stöðvaðar.
Hann segist hlynntur því að setja
grásleppuveiðar í kvóta enda séu
ólympískar veiðar í ákveðið marga
daga tímaskekkja.
„Ég lagði fyrstu netin 12. mars,
eða tveimur dögum eftir að vertíðin
hófst,“ segir Ríkharð Lúðvíksson
smábátasjómaður, eins og viðeigandi þykir að kalla grásleppukarla
í dag. Ríkharð gerir út tvo báta,
Magnús Jón ÓF, sem er handfæraog grásleppubátur, og línu- og handfærabát sem heitir Kópur ÓF. Að
sögn Ríkharðs gerir hann bátana
ekki út báða í einu heldur klárar
leyfið á Magnúsi Jóni áður en hann
fer á veiðar á Kóp ÓF.
Fengum svakalegan skell
„Grásleppuvertíðin í ár var brösug
framan af. Ég lagði fyrstu netin og
svo lagði annar bátur daginn eftir. Ég
vitjaði um strax eftir fyrstu nóttina
og fékk ágæta veiði sem er eðlilegt
eftir að lagt er á ósært svæði. Með
tímanum minnkar veiðin eftir því
sem fleiri leggja og svæðið þornar
smám saman upp. Við fengum á
okkur svakalegan hvell og hafrót
um það bil viku eftir að við lögðum
og töluvert af netum skemmdust og
bara teinarnir sem komu upp eða þá
að trossurnar voru fullar af grjóti.“
Ríkharð segir að vegna aðstæðna
á grásleppuslóð við Ólafsfjörð sé
fjöldi neta í trossu misjafn. „Kraginn
sem grásleppan heldur sig á út að
dýpinu er svo stuttur eða þröngur og
menn nokkuð samstiga með það hér
að vera með mest fimm net í trossu
og niður í tvö.
Skrýtin vertíð
„Heilt yfir gekk vertíðin vel því á
seinni hluta hennar var hreint mok,
tíðin betri og tíðin er það sem skiptir
mestu máli hvað grásleppuveiðar
varðar. Veiðin er mjög misjöfn á
milli ára og ég hef ekki enn áttað mig

Umdeilanleg ráðgjöf Hafró

Grásleppuvertíðin í ár var brösug framan af. Ríkharð lagði fyrstu netin og
vitjaði um strax eftir fyrstu nóttina og fékk ágæta veiði sem hann segir að
sé eðlilegt eftir að lagt er á ósært svæði.

á því hvað veldur. Í ár var til dæmis
mjög góð veiði fyrir austan og
norðan land en minni fyrir sunnan.“
Skylda er að koma afla í land
Ríkharð nýtir sér slægingarþjónustu
í landi í stað þess að skera grásleppuna um borð. „Við sem löndum í
Ólafsfirði seljum flestir Brim aflann
og því miður var verðið í ár fremur
slakt, eða 220 krónur fyrir kílóið af
grásleppu. Í raun er verðið bara byrjunarverð og ekki endanlegt því enn
eru margir óvissuþættir vegna sölu
afurðanna og líklegt að við fáum
uppbót þegar lokaverðið er ljóst.
Að vísu var vertíðin í ár mjög
skrýtin að öllu leyti. Í fyrsta lagi
vegna COVID, sem veldur því að
við vitum ekki enn hvort Kínverjar
ætla að kaupa búkinn. Það stoppaðist
bara allt og söluhorfurnar enn óvissar. Annað sem hamlar sölu er að við
misstum MCS vottunina og erum
ekki búnir að fá hana aftur og land
eins og til dæmis Frakkland kaupir
ekki hrogn nema að þau séu vottuð.“
Má veiða í 44 daga
Grásleppuveiðar gengu vel við
Grænland í ár og segir Ríkharð að

Grásleppa.

„Veiðarnar stefndu í að verða langt
umfram ráðgjöf Hafró sem er ekki
gott en svo er ráðgjöfin út af fyrir
sig allt annað mál og umdeilanleg
og margir sammála um að sé bull
og byggi á röngum forsendum. Það
eru flestir á því að ráðgjöfin byggi
einfaldlega ekki á nógu góðum
vísindum. Stofnstærð grásleppu
er byggð á togararalli sem gefur
engan veginn nógu góða mynd af
magni hennar í hafinu.
Ég hef verið viðloðandi grá
sleppuveiðar síðan 1985 þegar
ég fór til sjós á grásleppu með
Júlíusi Magnússyni, aflaskipstjóra
á Freymundi ÓF, og reynsla mín er
sú að engin vertíð sé eins og nánast
ómögulegt að segja til um hegðun
hennar milli ára. Afli í fyrra var til
dæmis mjög lítill en í vor blossaði
aftur á móti upp mikið magn af
grásleppu hér um slóðir á þess að
nokkur geti útskýrt hvers vegna.“
Vill grásleppu í kvóta

Ríkharð Lúðvíksson skipstjóri á
veiðum á Magnúsi Jóni ÓF út af
Ólafsfirði.

þeir hafi hreinlega verið stoppaðir af
vegna mikillar veiði umfram ráðgjöf
og það sem teljast sjálfbærar veiðar.

Ríkharð segir að í dag sé hann
fylgjandi hugmyndinni um að
setja grásleppuveiðar í kvóta og
að helsta ástæða þess sé að framkvæmd veiðanna í dag sé í óviðeigandi ástandi. „Þetta sýndi sig
greinilega í vor þegar veiðarnar
voru stoppaðar og sumir náðu
ekki einum degi á sjó á meðan
þeir sem gátu byrjað fyrr veiddu
vel. Að mínu mati eru reglurnar í
dag tímaskekkja og alveg hægt að
setja reglur sem koma í veg fyrir
að grásleppukvótinn safnist á fáar
hendur og til verði einhverjir fáir
grásleppukvótakóngar.

Landssamband veiðifélaga:

Kærir meðferð Skipulagsstofnunar á umsókn Arctic Sea
Farm um rekstrarleyfi fyrir laxeldi í Ísafjarðardjúpi
– Segist gera allt til þess að koma í veg fyrir fyrirætlanir um laxeldi í Ísafjarðardjúpi
Landssamband veiðifélaga mun
nú í vikunni leggja fram kæru til
úrskurðarnefndar umhverfis- og
auðlindamála vegna meðferðar
Skipulagsstofnunar á umsókn
Arctic Sea Farm hf. um rekstrar
leyfi fyrir 8.000 tonna laxeldi í
Ísafjarðardjúpi.
LV mun kæra ákvörðun
Skipulagsstofnunar um að meðferð
og afgreiðsla umsóknar Arctic
Sea Farm hf. um rekstrarleyfi
fyrir sjókvíaeldi í Ísafjarðardjúpi
fari eftir eldri ákvæðum laga nr.
71/2008 um fiskeldi, sbr. ákvæði II
til bráðabirgða. LV krefst þess að hin
kærða ákvörðun verði felld úr gildi og
að lagt verði fyrir Skipulagsstofnun
að afgreiða umsókn Arctic Sea Farm
hf. samkvæmt núgildandi lögum nr.
71/2008 um fiskeldi.
Telur að frummatskýrslu
hafi verið skilað of seint
LV telur að frummatsskýrslu Arctic

Vigur í Ísafjarðardjúpi. 

Sea Farm hf. hafi verið skilað eftir
gildistöku bráðabirgðaákvæðis
II við fiskeldislög. Það hefur þá
þýðingu að málsmeðferð samkvæmt
fiskeldislögum á að fara eftir nýjum
ákvæðum laganna. Meðal annars var
sett inn nýtt ákvæði í lögin sem fjallar
um skiptingu hafsvæða í eldissvæði,
auglýsingu og úthlutun þeirra.
Ráðherra úthlutar nú eldissvæðum
þegar burðarþol, áhættumat
erfðablöndunar og svæðaskipting
skv. 1. mgr. liggur fyrir. Hvorki
áhættumat erfðablöndunar né
svæðaskipting liggur fyrir.
Þá telur LV ljóst að Skipulags
stofnun hefði með réttu átt að hafna

Mynd / HKr.

því að taka hana til athugunar þar
sem skýrslan er í verulegu ósamræmi
við lög um mat á umhverfisáhrifum.
Að mati LV var í frummatsskýrslu
vikið með svo afgerandi hætti
frá efni matsskýrslu varðandi
umfang og framkvæmdasvæði
að Skipulagsstofnun bar að hafna
skýrslunni óbreyttri.
Í frummatsskýrslunni er gert
ráð fyrir að umfang starfseminnar
verði talsvert meiri en gert hafði
verið ráð fyrir í matsáætlun. Í
skýrslunni er þá gert ráð fyrir að
tekið verði upp nýtt eldissvæði
við Vigur í Ísafjarðardjúpi en það
var ekki tilgreint í matsáætlun.

Að mati LV eiga þessir alvarlegu
annmarkar á frummatsskýrslunni
að leiða til ógildingar ákvörðunar
Skipulagsstofnunar.
Skipulagsstofnun er nú með
í vinnslu frummatsskýrslu um
10.000 tonna laxeldi Arnarlax ehf.
í Ísafjarðardjúpi. Að mati LV eru
líka alvarlegir annmarkar á þeirri
skýrslu. LV mun gera athugasemdir
við skýrsluna og eftir atvikum kæra
ákvörðun Skipulagsstofnunar til
úrskurðarnefndar um umhverfis- og
auðlindamál.
Mun gera allt til að koma
í veg fyrir laxeldi í Djúpinu
LV segist gera allt sem í valdi
þess stendur til þess að koma í
veg fyrir fyrirætlanir um laxeldi í
Ísafjarðardjúpi enda muni það hafa
hörmulegar afleiðingar í för með
sér fyrir náttúruna, ekki síst hina
einstöku villtu laxastofna sem eiga
heimkynni þar. 
/HKr.

17

Bændablaðið | Fimmtudagur 18. júní 2020

NYTJAR HAFSINS

HITAVEITUSKELJAR

Hafrannsóknastofnun:

Stofnvísitala þorsks
lækkaði frá 2013
Hafrannsóknastofnun hefur sent
frá sér skýrslu um stofnmælingar
hrygningarþorsks með þorsknetum frá 1996 til 2018. Í skýrslunni
eru sýndar lífmassavísitölur helstu
fisktegunda sem fást í netaralli,
ásamt útbreiðslu háfiska, krabba,
sjófugla og sjávarspendýra.
Í skýrslunni er meðal annars farið
yfir framkvæmd og helstu niðurstöður stofnmælingar hrygningarþorsks
með þorskanetum, netarall, sem fór
fram í 25. sinn dagana 25. mars til
24. apríl síðastliðinn.
Stofnvísitala þorsks lækkar
Stofnvísitala þorsks er um 6% lægri
en síðastliðin þrjú ár, en hún hefur
verið há frá árinu 2011 eftir að hafa
verið í lágmarki árin 2002–2006.
Rekja má lækkun stofnvísitölunnar
til að árgangur 2013, 7 ára fiskur, er
lítill og minna fékkst af 8 ára fiski.
Stofnvísitala þorsks lækkar á milli
ára á flestum svæðum.
Samkvæmt skýrslunni var
stofnvísitala þorsks í Fjörunni við
Suðvesturland óvenju lág í fyrra og
hækkar talsvert milli ára en er lægri
en árin þar á undan.
Kanturinn fyrir austan Eyjar
sker sig áfram úr og lítið fæst nú
af þorski þar.
Síðastliðinn áratug hefur vægi
hrygningarsvæðanna í Faxaflóa
og Breiðafirði í stofnvísitölu
hrygningarþorsks aukist, en hækkun
hennar frá 2011 má að stórum hluta
rekja til þessara svæða.
Undanfarin ár hefur orðið
aukning á hrygningu þorsks fyrir
suðaustan og norðan land. Ágætt
samræmi er á þróun stofnvísitalna
þorsks úr stofnmælingum hrygningarþorsks með þorskanetum og
stofnmælingum með botnvörpu.
Ástand þorsks, hér metið sem
slægð þyngd og þyngd lifrar
miðað við lengd, er um eða undir
meðaltali tímabilsins.

Breytileiki milli svæða

LÍNUBALAR

Mjög sterkir og endingagóðir.
Sterk og traust handföng.
Staflast vel. Henta mjög vel á pallinn,
í garðinn og garðvinnuna.

VERÐ FRÁ 9.350 KR.

Talsverður breytileiki er á ástandi
á milli svæða, aldurs og lengdarflokka. Verulegar breytingar hafa
orðið á vaxtarhraða þorsks, þyngd
miðað við aldur, á rannsóknartímanum. Vaxtarhraði hefur aukist við vestanvert landið og við
Norðurland, en dregið hefur aftur
úr honum síðustu ár.
Vaxtarhraði þorsks við
Suðausturland var hár í byrjun,
fór síðan lækkandi en hefur aukist
lítillega aftur. Kynþroskahlutfall
eftir aldri breytist ekki mikið hjá
algengustu aldurshópum milli
ára. Hlutfall þorskhrygna á kynþroskastigi 2, kynþroska en ekki
rennandi, hefur verið í hærra
lagi síðastliðin tvö ár á flestum
svæðum sem gæti bent til þess að
hrygning hafi verið heldur seinna
á ferðinni.
Stofnvísitala ufsa í netaralli
mældist há líkt og verið hefur frá
árinu 2016. Vísitalan lækkar frá
því í fyrra, en þá var hún sú hæsta
frá árinu 2002 þegar byrjað var að
mæla ufsa.
Hækkun stofnvísitölu 2019 var
vegna mikillar aukningar á ufsa í
Fjörunni og á Bankanum, en minni
breytingar voru á öðrum svæðum.
Mest mælist af 7 til 11 ára ufsa í
netaralli.

1.250 lítra fyrir 4-5 fullorðna, fánlegar í 4 litum,
álagssterkar og endingargóðar. Skelin er úr gegnheilu
pólýetýlen án sérstakrar húðunar og er því
auðveld í allri vinnslu, vilji fólk sérútbúa hana
með stútum, ljósum eða öðru.

VERÐ AÐEINS
148.800 KR.

JARÐGERÐARÍLÁT
Til verndunar umhverfinu fyrir
moltugerð / jarðgerð, framleidd úr
endurvinnanlegu pólýetýleni (PE).

VERÐ FRÁ 49.900 KR.

BORGARPLAST HF.
Fráveitulausnir og ker:
Völuteig 31, 270 Mosfellsbæ, Sími: 561 2211
Húseinangrun og frauðkassar:
Grænásbraut 501, 262 Reykjanesbæ, Sími: 561 2210
borgarplast.is

Stofnvísitala lúðu lækkar
Af breytingum á stofnvísitölum
annarra fisktegunda í netaralli
má helst nefna að vísitala lúðu
í Faxaflóa og Breiðafirði hefur
hækkað hratt síðustu ár og vísitölur
hrognkelsis og skarkola mældust
með þeim hærri frá 1996, einkum
vegna mikils afla í Breiðafirði.
Skötuselur hefur nánast horfið
úr Breiðafirði og Faxaflóa en þar
var hann algengur á tímabilinu
1999 til 2012.
/VH

Eigum tinda og hnífa
í margar gerðir
heyvinnutækja.

480 0400 // jotunn.is // jotunn@jotunn.is

Bændablaðið Smáauglýsingar 56-30-300
Bændablaðið
– Næsta blað kemur út 2. júlí –

ÖFLUG VÖKVADRIFIN VERKFÆRI FRÁ HYCON
DÖNSK GÆÐASMÍÐI OG ÁRATUGA REYNSLA

Brothamrar

Kjarnaborvélar

Steypusagir

Niðurrekstarhamrar

Vatnsdælur

Tangarhöfða 1, 110 Reykjavík / 551 5464 / wendel.is

Glussadælur
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FRÉTTIR

Íslendingar hafa tekið vel við þeirri hvatningu að ferðast innanlands í sumar. Á tjaldstæðinu á Minni-Borg í Grímsnesi, þar sem þessi mynd var tekin, gat t.d. að líta mikinn fjölda hjólhýsa,
tjaldvagna, fellihýsa og húsbíla um síðustu helgi. Ljóst er þó að fólk er farið að bera saman bækur sínar varðandi verðlagningu á tjaldstæðum og lætur ekki bjóða sér hvað sem er. Virðist þegar
vera tilhneiging til að fólk forðist þau tjaldstæði sem verðleggja sig hæst. Mikill munur getur verið þar á og ekki síður ef fólk kýs að nýta sér rafmagnstengingar á tjaldstæðum. 
Mynd / HKr.

Þokkalegur rekstur hjá Norðlenska
í fyrra og fór batnandi

– Forgangsverkefni að komast úr óhagstæðu leiguhúsnæði og hlúa að kjarnarekstri
Rekstrarumhverfi afurðastöðva hefur verið nokkuð bágborið undanfarin ár og hefur
Norðlenska ekki farið varhluta
af því.
Ytri aðstæður hafa verið grein
inni erfiðar en framleiðslukostnaður
hefur hækkað jafnt og þétt undanfar
in ár og ræður þar miklu að launa
kostnaður og kostnaður við flutn
inga hefur hækkað verulega umfram
almennt verðlag. Þetta kemur fram
í fréttabréfi sem Norðlenska hefur
gefið út.
Þar segir einnig að til að bregðast
við og eins því að afkoma félagsins
hafi verið óviðunandi hafi verið ráð
ist í margvíslegar hagræðingarað
gerðir innan fyrirtækisins.
Lokun á Höfn stærsta
hagræðingaraðgerðin

Bríet Anja Birgisdóttir, 10 ára, með „Speslúða“.

Stærsta einstaka hagræðingar
aðgerðin var lokun starfsstöðv
arinnar á Höfn í Hornafirði sem
lokað var um mitt síðasta sumar,
2019. Sláturhúsið á Höfn er í
sameign Norðlenska (30%) og
Sláturfélagsins Búa (70%) og er
nú unnið að því með Búa að selja
fasteignina eða koma henni í önnur
not. Framlegð fyrirtækisins, afkoma
fyrir afskriftir og skatta, var jákvæð
um 175 milljónir króna í fyrra sam

Starfsemi Norðlenska á Akureyri er í óhagstæðu leiguhúsnæði, bæði
hvað varðar gæði húsnæðis og leiguverð, sem dregur afkomu þess niður.
Höfuðstöðvarnar á Akureyri eru við Grímseyjargötu.
Mynd / MÞÞ

anborið við 139 milljónir króna árið
þar á undan.
Starfsstöð Norðlenska á Akureyri
er í leiguhúsnæði og kemur fram
að framlegðin fyrir liðið ár nemi
278 milljónum króna sé leiðrétt
fyrir húsnæðisliðnum, en það er um
5,3% af veltu. Rekstrarkostnaður
fyrirtækisins, annar en kjötkaup,
lækkaði um 96 milljónir króna milli
ára þrátt fyrir launa- og aðrar kostn
aðarhækkanir og lækkaði þar með
um rúm 2% af veltu miðað við 2018.
Óhagstætt húsnæði
dregur niður afkomu

afskrifta, fjármagnsgjalda og skatta
var hins vegar neikvæð um 35millj
ónir króna á liðnu ári samanborið
við 66 milljónir króna árið 2018.
„Það má því segja að undir
liggjandi rekstur félagsins sé
þokkalegur og batnandi en félagið
er talsvert skuldsett og starfsemin
á Akureyri í óhagstæðu húsnæði,
bæði hvað varðar gæði húsnæðis
og leiguverð, sem dregur afkomu
þess niður. Það er forgangsver
kefni stjórnenda og stjórnar að
finna á þessum málum farsæla
lausn samhliða því að hlúa áfram
að kjarnarekstri félagsins,“ segir
í frétt um rekstur og afkomu
Norðlenska.
/MÞÞ

Lúðóttur hrútur á
bænum Sporði Sláturtíð hjá Norðlenska hefst
Óvenjulegur litur er á hrútnum
sem kom nýleg í heiminn á bænum
Sporði í Húnaþingi vestra en hann
er lúðóttur.
Á bænum búa Oddný Jósefsdóttir
og Þorbjörn Ágústsson með um 160
ær. „Ég kalla hann Speslúða,“ segir
Oddný og hlær. Á annarri myndinni
er Bríet Anja Birgisdóttir, 10 ára,
barnabarn Oddnýjar og Þorbjörns,
með hrútinn og á hinni er „Speslúði“
í öllu sínu veldi með sitt sérstaka
höfuð. 
/MHH

Lely Center Ísland

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

Afkoma félagsins að teknu tilliti til

örlítið síðar en vant er
– Í auknum mæli leitað eftir innlendum starfsmönnum
Sláturtíð hjá Norðlenska verður
með svipuðu sniði nú í haust
og verið hefur undanfarin ár.
Slátrun hefst þó nokkrum
dögum síðar þetta haustið og er
gert ráð fyrir að byrjað verði 1.
september.
„Við ráðgerum einnig að leita
í auknum mæli að innlendum
starfsmönnum í sláturhúsið en
slíkt hefur verið nær ómögulegt
undanfarin ár,“ segir í fréttabréfi
Norðlenska, sem nýverið kom
út. Þar kemur líka fram að stjórn
félagsins hafi ákveðið á síðasta
fundi sínum að greiða 3,4% uppbót
á sauðfjárinnlegg haustsins 2019.
Uppbótin verður til greiðslu í júlí
mánuði.
Sala á lambakjöti hefur geng
ið ágætlega frá síðustu sláturtíð
en sem fyrr hefur Norðlenska selt
meira lambakjöt en fellur til við
slátrun hjá félaginu og brúað bilið

með því að kaupa kjöt af öðrum
sláturleyfishöfum. Kjötkaup hafa
verið þyngri þetta árið en mörg hin
fyrri sem hefur valdið nokkrum
vandræðum en áhugi kaupenda
á framleiðsluvörum félagsins er
mikill.
Fyrirkomulagi varðandi
heimtöku breytt
Ákveðið hefur verið að breyta
fyrirkomulagi varðandi sjálfkrafa
heimtöku og lækka þyngdarmörk.
Fyrirkomulagið nú verður þannig
að allt undir 10 kg í DO1 og DP1
fer heim. Gert er ráð fyrir því að
byrja að hringja út sláturfjárloforð
seinni hluta júnímánaðar. Bændur
geta einnig sent inn sláturfjárloforð
með því að fara inn á heimasíðu
Norðlenska.
Fram kemur einnig að sláturtíð
í fyrra hafi gengið vel og aldrei

verið slátrað fleira fé í sláturhúsi
félagsins á Húsavík, samtals um
100.500.
Æskilegt að framleiðsla minnki
ekki umfram það sem nú er
Hraustlega hefur dregið úr sauðfjár
rækt hin síðari ár og féll framleitt
magn á landinu um rúm 7% milli
áranna 2018 og 2019. Norðlenska
hefur sem fyrr einbeitt sér að mestu
að innanlandsmarkaði fyrir lamba
kjöt auk útflutnings til Færeyja.
Ljóst er að þegar framleiðsla dregst
jafn mikið saman og raun ber vitni þá
minnkar þörf á útflutningi. „Raunar
er svo komið nú að æskilegt væri
að framleiðsla minnki ekki mikið
umfram það sem nú er svo tryggja
megi hráefni fyrir innanlandsmarkað
og þá erlendu markaði sem skást
verðið greiða,“ segir í fréttabréfi
Norðlenska. 		
/MÞÞ
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GRÓÐURHÚS

ER SJÚKRAKASSINN Í LAGI Í ÞÍNU UMHVERFI?
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HEIMILIÐ
SUMARBÚSTAÐINN
VINNUSTAÐINN
ÖKUTÆKIÐ
Við eigum vandaða sjúkrakassa
af öllum stærðum og gerðum.
Bjóðum einnig frábæra þjónustu
á yfirferð á eldri kössum.

VÍS:
Hentar vel á heimilið, minni
vinnustaði og sumarbústaðinn.
SKJÓÐA:
Er góð í traktorinn,
fjórhjólið, sleðann
og bílinn.
Sjá fleiri gerðir á www.landsbjorg.is/vefverslun
Einnig má senda tölvupóst á sjukrakassi@landsbjorg.is

Bændablaðið
Bænda
blaðið

Auglýsingar 56-30-300

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

Dreift í 32 þúsund eintökum á yfir
420 dreifingarstaði og öll lögbýli á Íslandi

TÖLVUPÓSTUR

sala@bkhonnun.is
SÍMI

865-9277

VEFFANG

www.bkhonnun.is

Við fögnum því að Aflvélar eru komnir með umboð
fyrir Valtra dráttarvélar og Goes fjórhjól.
Af því tilefni ætlum við að gefa dráttarvélaskráð
Goes fjórhjól með völdum Valtra dráttarvélum út júlí.

Vélar í boði:
Valtra N134A

Valtra N114EH5

Valtra N154EA

m/tækjum

m/tækjum

m/tækjum

Valtra T234D
m/frambúnaði

Gagnheiði 35 // 800 Selfossi // 480 0000 // aflvelar.is // sala@aflvelar.is
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FRÉTTASKÝRING

Kaldur veruleikinn í orkumálum hefur sjaldnast haldist í hendur við væntingar og drauma um vistvænan heim:

Aukinni rafvæðingu í heiminum hefur verið
mætt með stórauknum bruna á kolum
– Kolaorkuverin munu samkvæmt spám gegna lykilhlutverki í raforkuframleiðslu Evrópu og alls heimsins næstu 30 til 40 árin

yfirburðastöðu sem leiðandi þjóð
frá stríðslokum. Sú staða virðist þó
vera að breytast hröðum skrefum
Kínverjum í hag. Líklegt er að
mikill samdráttur í fjárfestingum í
orkugeiranum á heimsvísu vegna
COVID-19 muni auka á forskot
Kínverja í orkuuppbyggingu. Þeir
virðast halda ótrauðir áfram. Þó
áhættu- og fagfjárfestar á markaði
haldi að sér höndum. hafa þeir
fjármagnað byggingu kolaorkuvera
í að minnsta kosti 14 löndum.

Hörður Kristjánsson
hk@bondi.is
Raforkuneysla í heiminum óx
um 66% á árunum 2000 til 2017.
Langstærstum hluta þessarar
auknu eftirspurnar var mætt
með byggingu kolaorkuvera.
Alþjóðaorkumálastofnunin
(International Energy Agency IEA) gerir ráð fyrir um 2% árlegri
aukningu í eftirspurn eftir raforku
fram til ársins 2040.
Þessi áætlaða þróun er miðuð við
vaxandi mannfjölda á jörðinni og að
um fjórðungur mannkyns hafi ekki
aðgengi að rafmagni. Notkun raforku
á heimsvísu mun samkvæmt spám
IEA aukast úr 25.697 milljörðum
kílóvattstunda í 40.443 milljarða
kílóvattstunda árið 2040. Það er um
2% aukning á ári. Samkvæmt annarri
sviðsmynd Orkumálastofnunar
Bandaríkjanna, BP og Exxon Mobil
mun aukningin fara úr um 34.000 í
um 42.000 milljarða kílóvattstunda
á sama tímabili. Þessar spár munu
væntanlega eitthvað breytast í ljósi
sögulegs samdráttar í fjárfestingum
í orkuiðnaðinum á heimsvísu vegna
COVID-19.

Gríðarmikil kolaorkuframleiðsla

Spár gera ráð fyrir að hlutdeild kolaorkuvera í raforkuframleiðslu í heiminum haldi áfram að aukast fram til 2040.

Metnaðarfull markmið
skrúfuð niður

Kolaorkuverin verða
lykilframleiðandi í raforku
næstu 40 árin
Í meira en tvo áratugi hefur
raforkukynslóð Evrópu haft á
stefnuskrá sinni að fjárfesta einkum
í endurnýjanlegum orkugjöfum
og gasorkuverum. Það er nokkur
breyting frá því á áttunda og
níunda áratug síðustu aldar þegar
meginþunginn var opinberlega á
hefðbundin kola- og kjarnorkuver.
Í skýrslu VGB Powertech um
raforkuframleiðslu 2019/2020
kemur fram að þessi áherslubreyting
hafi einkum verið drifin áfram
af fjárstuðningi í einstökum
Evrópuríkjum við uppbyggingu
raforkuvera sem nýta endurnýjanlega
orku. Þangað hafi tækniþróuninni
einkum verið beint sem komi niður á
hefðbundnum kolaorkuiðnaði. Hins
vegar er bent á að líftími hefðbundins
kolaorkuvers sé um 40 ár og enn er
verið að byggja slík ver og taka í
notkun í Evrópu. Spár gera ráð
fyrir aukinni raforkuframleiðslu í
kolaorkuverum allt til 2040. Eftir
það muni lítillega draga úr hlutdeild
kolaorkuveranna fram yfir 2060 eftir
því sem verin úreldast og hætta
starfsemi.
Skammlífustu orkuverin
eru vind- og sólarorkuver
Líftími kjarnorkuvera er talinn vera
á bilinu 60 til 80 ár og vatnsorkuvera
um 100 ár. Óhagstæðustu orku
verin hvað líftíma áhrærir eru
vindorkuverin og sólarorkuverin.
Endingartími þeirra er ekki talinn
vera nema um 20 til 30 ár.
Þörf á endurnýjun um 80%
orkuvera í Evrópu fyrir 2050
Mikil endurnýjunarþörf verður í
orkugeiranum á næstu áratugum í
Evrópu. Þannig er áætlað í skýrslu
VGB Powertech að með hliðsjón
af líftíma mismunandi virkjana og
pólitískri stefnu þýskra stjórnvalda
að fara að taka kjarnorkuver smám
saman úr notkun eftir 2022, þá
þurfi að endurnýja 30% núverandi
orkuvera fyrir árið 2030. Þá þurfi að
endurnýja um 80% raforkuveranna

Hið glænýja Datteln-4 kolaorkuverið í Þýskalandi. Það getur framleitt um 1,6
sinnum meiri raforku en Fljótsdalsvirkjun (Kárahnúkavirkjun).

fyrir 2050. Vandséð er að vistvænir
og endurnýjanlegir orkukostir muni
nema að óverulegum hluta geta
leyst kola- og kjarnorkuverin af
hólmi. Fyrir því eru skipulagslegar,
landfræðilegar og tæknilegar
ástæður. Bent er á í því samhengi
að undirbúningur, hönnun og
bygging eins kjarnorkuvers með
öllum tilskildum leyfisveitingum
taki um 10 ár. Á Íslandi þekkjum
við vel að bygging vatnsorku- og
jarðhitaorkuvera, sem og ákvarðanir
um lagningu rafstrengja, geta jafnvel
tekið mun lengri tíma, ekki síst vegna
umhverfissjónarmiða. Fljótlegasta
leiðin í Evrópu hefur sýnt sig vera
að endurnýja einfaldlega búnað
í kolaorkuverum sem þegar eru í
rekstri og jafnvel stækka þau.
Aukin raforkueftirspurn
kallar á byggingu hundraða
kolaorkuvera
Bara í Kína er talað um að aukin

raforkuþörf kalli á hundruð nýrra
kolaorkuvera, vegna þess einfald
lega að aðrir orkugjafar eins og
vatnsorka, vindorka og sólarorka
muni ekki geta annað eftirspurninni.
Raforkuyfirvöld í Kína gera
ráð fyrir verulegri aukningu í
raforkuframleiðslu með kolum á
næstu tíu árum.
Brennsla á kolum til raforku
framleiðslu minnkaði mjög í febrúar
vegna lokana fyrirtækja í kjölfar
útbreiðslu kórónavírussins í Kína.
Kolanotkunin tók aftur kipp upp á
við um leið og farið var að slaka
á hömlum vegna COVID-19 og er
nú að komast í svipað horf og var
í ársbyrjun.
Samkvæmt frétt Reuters 26.
maí síðastliðinn hafa yfirvöld í
Kína hvatt orkufyrirtækin til að
hraða endurskipulagningu 40
kolaorkuvera í landinu. Það felur
m.a. í sér sameiningu orkufyrirtækja
innan héraða sem mun markvisst
draga úr samkeppni.

Inna Evrópusambandsins gerðu
menn sér vonir um að endur
nýjanlegir orkugjafar stæðu undir
um 34% af raforkuframleiðslu í
ESB-ríkjunum nú á árinu 2020.
Voru þær væntingar langt umfram
þau markmið í loftslagsstefnu
ESB sem innleidd var í desember
2008 og gjarnan kölluð 20-20-20
pakkinn. Þessar væntingar hafa þó
alls ekki gengið eftir því hlutdeild
endurnýjanlegra orkugjafa í ESBríkjunum, sem var um 8,5% árið
2004, var komin í 17,5% árið
2017 samkvæmt tölum IEA. Það
var því ansi langt frá væntingum
um 34% hlutdeild, en markmiðið
frá 2008 um 20% hlutdeild gæti
þó náðst. Sér í lagi þar sem hægt
hefur verið á orkuframleiðslu, m.a.
í kolaorkuverum, vegna samdráttar
í iðnaði vegna COVID-19.
Nú hafa ESB-ríkin sett sér nýtt
og öllu metnaðarminna markmið og
gert samkomulag um að hlutdeild
endurnýjanlegra orkugjafa í
raforkuframleiðslu verði komið í
32% árið 2030. Líklegt er að vegna
minnkandi orkunotkunar í Evrópu
samfara samdrætti í rekstri vegna
COVID-19, þá muni hlutdeild
endurnýjanlegu orkunnar hífast
talsvert upp á þessu ári. Það mun
þó nær örugglega ganga til baka um
leið og hjól atvinnulífsins komast á
fullan snúning á nýjan leik.
Þjóðverjar opna sitt
stærsta kolaorkuver
Í þessu samhengi hefur vakið
athygli að Þjóðverjar mættu aukinni
eftirspurn eftir raforku nýlega
með opnun Datteln-4, stærsta
kolaorkuvers þar í landi, en það
er í eigu Uniper. Þetta orkuver er
með 1.100 megawött í uppsettu
afli og kostaði 1,5 milljarða evra.
Til samanburðar er stærsta virkjun
Íslendinga, Fljótsdalsvirkjun
(Kárahnjúkavirkjun), 690 megavött.
Samkvæmt frétt Bloomberg er það
talið ógna síðustu markmiðum
Angelu Merkel Þýskalandskanslara
í loftslagsmálum.
Staða Kínverja verður
stöðugt sterkari
Fólk ætti að fara varlega að
gera grín að Kínverjum þegar
kemur að orkumálum. Bandarísk
stjórnvöld hafa verið að sperra sitt
stél gagnvart Kínverjum í ljósi

Mikið er talað um losun koltví
sýrings (CO2) og digurbarka
legar yfirlýsingar settar fram um
að fækkun bifreiða sem brenna
jarðefnaeldsneyti breyti þar öllu.
Það er vissulega göfugt markmið,
en mengun frá bílum eru samt
smámunir í samanburði við
mengun af völdum kolabrennslu
í heiminum til framleiðslu á
rafmagni. Þessi kolabrennsla hefur
að verulegu leyti verið utan sviga
í alþjóðasamningum um viðleitni
við að draga úr losun á CO2.
Kaldhæðnin í þessu öllu saman
er að kolaorkuverin framleiða að
drjúgum hluta þá raforku sem m.a.
er notuð í yfirlýstum vistvænum
tilgangi eins og að hlaða rafbíla,
til rafhitunar húsa, til að keyra
kælikerfi húsa og fleira.
Kínverjar með yfir milljón
megavatta rafal í kolaorku
Kínverjar voru með í uppsettu afli
í kolaorkuverum sem nam samtals
1.004.948 megavött (um 1.005
gígavött) í janúar 2020, samkvæmt
tölum Statista. Til samanburðar
eru Bandaríkin í öðru sæti með
framleiðslugetu kolaorkuvera
upp á 246.187 megavött. Indland
kemur svo í þriðja sæti með uppsett
afl í sínum kolaorkuverum upp á
228.964 megavött. Rússar eru
í fjórða sæti með 46.862 MW,
Japan í fimmta sæti með 46.682
MW, Þýskaland í sjötta sæti
með 44.470 MW, Suður-Afríka
í sjöunda sæti með 41.435 MW,
Suður-Kórea er í áttunda sæti með
37.600 MW, Indonesía er í níunda
sæti með 32.272 MW og Pólland er
í tíunda sæti með 30.870 megavatta
framleiðslu í kolaorku.
Kjarnorkan ekki hálfdrættingur
á við kolaorkuna
Kjarnorkuframleiðslan í heiminum
er ekki hálfdrættingur á við
kolaorkuverin. Samkvæmt tölum
IAFA voru 451 kjarnorkuver
starfandi í 31 landi í heiminum
árið 2018 með framleiðslugetu upp
á 424.937 megavött. Þá voru 53
kjarnorkuver til viðbótar í byggingu
og önnur 200 á teikniborðinu
samkvæmt áætlun um byggingu
kjarnorkuvera til 2030. Bandaríkin
voru langöflugust í framleiðslu á
raforku í kjarnakljúfum árið 2018,
með samtals 101 kjarnorkuver og
þar af tvö í byggingu. Frakkland
var þá með 58 kjarnorkuver, en
höfðu lokað tveim og voru með
eitt nýtt í byggingu. Í þriðja sæti
á árinu 2018 voru Kínverjar með
46 starfandi kjarnorkuver og 11 í
byggingu heima fyrir og önnur 32
í byggingu m.a. í öðrum löndum.
Rússland var svo í fjórða sæti
með 36 starfandi kjarnorkuver og
6 ný í byggingu auk 16 í öðrum
löndum. Síðan kom Suður-Kórea,
Indland, Kanada, Úkraína, Svíþjóð
og Þýskaland.
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Parísarsamkomulag um loftslagsmál virðist lítt trufla orkurisann í austri:

Kínverjar koma að byggingu fjölda kolaorkuvera víða um heim
Kínverjar hafa verið í hraðri
uppbyggingu í orkugeiranum
heima 
fyrir á öllum sviðum
framleiðslu. Þrátt fyrir
orku
allt tal um að draga úr losun
gróðurh úsalofttegunda, þá
eru Kínverjar enn á fullu í að
byggja upp kolaorkuver, bæði í
Kína, öðrum Asíuríkjum, MiðAusturlöndum, Afríku og í
Evrópu samhliða uppbyggingu
í vistvænni orku.
Reyndar eru fleiri þjóðir m.a.
innan Evrópusambandsins, líka að
byggja ný kolaorkuver.
Fylgja fordæmi vesturlanda
Kína hefur á liðnum árum stigið
ákveðin skref í að koma sér á
sama stall í iðnvæðingu og helstu
iðnaðarríki Vesturlanda. Þessu fylgir
m.a. gríðarleg loftmengun sem mjög
hefur verið gagnrýnd, en Kínverjar
eru samt ekki að gera neitt annað
en það sem vesturlandaþjóðirnar

voru þegar búnar að gera á liðnum
áratugum.
Samkvæmt frétt Global Warming
Plicy Forum frá því í apríl 2019
voru Kínverjar þá að byggja eða
með á teikniborðinu áætlanir um
byggingu á 300 kolaorkuverum,
bæði heima fyrir og í 14 löndum
í Asíu, Mið-Austurlöndum, Afríku
og í Evrópu.
Samkvæmt frétt Energy world
hefur Kína verið leiðandi í upp
byggingu kolaorkuvera víða um
lönd og einna helst í Bangladesh
með byggingu á risastóru14 gíga
vatta kolaorkuveri og um 13 GW
kolaorkuveri í Víetnam. Þá hafa
þeir komið að mikilli uppbyggingu
kolaorkuvera í Suður-Afríku og í
Pakistan.
Styrkir stöðu sína í Afríku
Hefur Kína í sínum uppbyggingar
fasa mjög verið að styrkja tengsl sín
við Afríkulönd. Þar er m.a. um að

ræða stuðning við uppbyggingu í það
minnsta á 13 kolaorkuverum víða
í álfunni og níu til viðbótar munu
vera á teikniborðinu samkvæmt frétt
Bloomberg 6. maí síðastliðinn og
er þar vísað í Greenpeace. Miklar
kolanámur eru í Afríku, en mest
er þar af kolum í Suður-Afríku og
síðan í Bótsvana. Fyrir utan það
hafa Kínverjar samþykkt að leggja
4,2 milljarða dollara í byggingu
stærsta vatnsorkuvers heims,
Kariba-stíflunnar, í Simbabve.
Mikil uppbygging í kolaiðnaði
á síðustu 20 árum
Þróunarbanki Kína (China
Development Bank) og ExportImport Bank of China, hafa einir
og sér staðið fyrir 51,8 milljarða
dollara fjárfestingum í kolaiðnaði
á heimsvísu síðan árið 2000
samkvæmt gögnum Bostonháskóla.
Fram kemur í fréttinni að
Kínverjar brenni um helmingi allra

Þetta kort sem birst hefur í erlendum fjölmiðlum á að gefa hugmynd um
fjárfestingar Kínverja í kolaorkuverum víða um heim.

kola sem brennt er í heiminum í dag.
Þrátt fyrir gríðarlegar fjárfestingar
þeirra í endurnýjanlegri orku
undanfarinn áratug, þá sé ólíklegt
að þeir séu að hverfa frá kolanotkun
neitt í náinni framtíð.
Kínverjar hafa verið að gera

sig gildandi um allan heim og
styrkt þjóðir til uppbyggingar á
ýmsum sviðum undir verkefni
sínu Belti og braut. Þessi innviðaog fjárfestingaverkefni hafa verið
samþykkt af aragrúa þjóða, þar á
meðal af nærri 20 Evrópulöndum.

Spá Alþjóðaorkumálastofnunarinnar sýnir 13% samdrátt í raforku með endurnýjanlegri orku á yfirstandandi ári:

Kína er langöflugasta þjóð heims í framleiðslu
á raforku með endurnýjanlegum orkugjöfum
Alþjóðaorkumálastofnunin (IEA)
spáir nú 13% samdrætti frá 2019
í framleiðslu raforku með endurnýjanlegum orkugjöfum á árinu
2020. Það er í fyrsta sinn síðan
á árinu 2000 að bakslag verður
í raforkuframleiðslu með endurnýjanlegum orkugjöfum.
Þetta er 20% bakslag miðað við
það sem áður var spáð um að árið
2020 yrði metár í raforkuframleiðslu
með endurnýjanlegum orkugjöfum.
Á árinu 2019 var uppsett afl raforku
með endurnýjanlegum orkugjöfum
í heiminum öllum 192,3 gígavött
(192.300 megavött). Sú afkastageta
mun dragast saman niður í 17,7 GW
á þessu ári samkvæmt spá IEA.
Ástæðan er sögð seinkanir á framkvæmdum vegna bakslags í fjármögnun og vandræðagangi við að
útvega íhluti og búnað vegna lokana
verksmiðja út af COVID-19. Þá er
líka rætt um óvissu í stefnumörkun á
þessu sviði og þróun markaða.
IEA spáir því jafnframt að
raforkuframleiðsla með endur
nýjanlegum orkugjöfum muni ná
sér á strik að nýju á næsta ári og
fari í ríflega það sem var 2019, eða
í 196,1 GW afl.
Segir endurnýjanlega
orkugjafa munu spila
lykilhlutverk í framtíðinni
Alþjóðaorkumálastofnunin telur að
þrátt fyrir hökt í framleiðslu á raforku með endurnýjanlegum orkugjöfum á þessu ári, þ.e. vatnsorku,
vindorku, sólarorku, lífefnaelds-

neyti, jarðhita og fleiru, þá fleygi
tækninni ört fram á þeim sviðum.
Endurnýjanlegir orkukostir munu
spila lykilhlutverk í orkumálum á
komandi árum. Þannig muni vind
og sólarorka nema um helmingi af
raforkuframleiðslu heimsins árið
2040. Rétt er þó að hafa í huga
að ef það á að takast er verkefnið
sannarlega tröllaukið miðað við
raforkuframleiðslu sem fram fer í
dag með kolum, olíu og gasi. Hrap
á olíuverði og fjárfestingum í orkugeiranum mun örugglega ekki auðvelda áform í þessa veru.
Samkvæmt tölum úr úttekt
Sustainable Development Goal
(SDG) á raforkunotkun heimsins
þá nam hlutdeild endurnýjanlegra
orkugjafa um 24% árið 2016 og
tæpum 29% árið 2019. Þar af
var mest framleitt með vatnsafli
eða 4.333 teravattstundir (TWh),
Vindorka á landi nam 1.323 TWh,
vindorka á sjó nam 82 TWh, sólarorka nam 720 TWh, lífefnaeldsneyti
nam 589 TWh og raforkuframleiðsla með jarðvarma nam 92
TWh.
Kínverjar langstærstir
í endurnýjanlegri orku

grænu orku á árinu 2019. Spáð er
að sú framleiðslugetan aukist í 76,6
GW á árinu 2020 og í 78,4 GW á
árinu 2021.
Vistvæn raforka í Kína á við
111 Kárahnjúkavirkjanir

Til samanburðar er uppsett afl
Fljótsdalsstöðvar (Kárahnjúka
virkjunar) 690 megavött (tæp 0,7
GW). Þannig munu Kín
verjar
framleiða raforku með endurnýjanlegum orkugjöfum á þessu ári
sem nemur framleiðslugetu um 111
Kárahnjúkavirkjana.
Stærsta vatnsorkuver Kínverja,
Three Georges Dam, er með uppsett
afl upp á 22.500 megavött og

framleiddi tæp 102 teravattstundir
af raforku (TWh) á árinu 2018.
Mest framleiddu Kínverjar af
raforku með endurnýjanlegum
orkugjöfum árið 2017, eða 82,4
GW. Þetta er samt vart nema dropi í
hafið miðað við raforkuframleiðslugetu Kínverja með kolum sem nam
á síðasta ári um 1.005 gígavöttum
(sem nemur afli rúmlega 1.456
Kárahnjúkavirkjana).
Evrópa ekki hálfdrættingur á við
Kína í framleiðslu á hreinni orku

Til samanburðar er því spáð að
samanlagt afl raforkuframleiðslu
í Evrópu með endurnýjanlegum
orkugjöfum falli úr 35,3 GW árið

Skoðun dagsins:

Það er betra að vera
skjótur en skjóttur

Þó oft sé talað um Kína sem mesta
umhverfissóðann í veröldinni vegna
þess hversu mikið af rafmagni þar
í landi er framleitt með kolum, þá
er Kína líka langöflugasta ríki veraldar í framleiðslu á raforku með
endurnýjanlegum orkugjöfum. Þar
var uppsett afl 65,3 GW af þessari

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
Three Georges Dam, stærsta vatnsorkuver Kínverja, er með 22.500 megavött
í uppsettu afli, eða á við nærri 33 Kárahnjúkavirkjanir.

2019 í 22,1 GW á yfirstandandi ári.
Þá er spáð að hún fari þar í 31,9 GW
á næsta ári.
Bandaríkin einungis
með þriðjung af hreinu
rafafli Kínverja
Næststærsta framleiðsluríki heims á
raforku úr endurnýjanlegum orkugjöfum er Bandaríkin. Þau framleiddu þó ekki nema um þriðjung
af þeirri endurnýjanlegri orku sem
Kínverjar framleiddu á árinu 2019,
eða 22 GW. Á yfirstandandi ári er
því spáð að Bandaríkin verði með
23,5 GW framleiðslugetu af raforku
með endurnýjanlegum orkugjöfum
og 24,4 GW á næsta ári.
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UTAN ÚR HEIMI

Bankar og fjármálastofnanir:

Fjárfest í skógareyðingu
Hoa Hoi-sólarorkuverið í Hoa Hoi-kommúnu í Phu Yen-héraði miðsvæðis í
Víetnam. Mynd / vir.com.vn

Sólarorkuverin leggja undir
sig dýrmætt ræktarland
Hoa Hoi-sólarorkuverið í Hoa
Hoi-kommúnu í Phu Yen-héraði
miðsvæðis í Víetnam hóf raforku
framleiðslu 10. júní 2019. Þetta
risastóra raforkuver sýnir glöggt
að sólarorkuver eru langt frá því
að geta talist náttúruvæn.
Sólarorkuverið í Hoa Hoi er
engin smásmíði og kostaði 214,35
milljónir dollara í byggingu. Hún
er með framleiðslugetu upp á 257
megavött, en til samanburðar við
einingu sem við þekkjum vel er
Fljótsdalsstöð (Kárahnjúkavirkjun)
690 megavött.
Í orkuverinu eru 752.640 PV
sólarspeglar og undir þá fór dýr
mætt ræktunarland sem svarar til

250 hektara. Sólarorkuverið er hið
stærsta sinnar tegundar á miðsvæði
Víetnam.
Það tók aðalverktaka fram
kvæmdanna, Shanxi Electric
Power Engineering Co Ltd, sem er
í eigu China Energy Engineering
Group, marga mánuði að finna
stað undir orkuverið og að semja
við heimamenn. Það olli líka
nokkrum áhyggjum að aðalverk
takinn við framkvæmdina kemur
frá einu mesta kolahéraði í Kína. Þá
er endingartími sólarsella í slíkum
sólarorkuverum og vindorkuverum
ekki sagður vera nema 20–30 ár á
meðan starfstími vatnsaflsstöðva er
100 ár.
/HKr.

Komið hefur í ljós að bankar og
fjárfestingafyrirtæki sem staðsett
eru á Bretlandseyjum hafa fjárfest
gríðarlega í þremur brasilískum
kjötvinnslufyrirtækjum sem
sökuð eru um mikla skógar
eyðingu í Amason undanfarin ár.
Rannsóknin var gerð af Guardian,
Unearthed og the Bureau of
Investigative Journalism.
Upphæðin sem um ræðir er sögð
vera 1,5 milljarðar Bandaríkjadala
sem jafngildir tæpum 199 milljörðum
íslenskra króna. Í kjölfar fjár
festinganna hafa þúsundir hektara
af skóglendi verið felldir í Brasilíu
til að ryðja land til nautgripaeldis
og er stór hluti afurðanna fluttur út.
Bankar og skógareyðing
Meðal fjármálafyrirtækja sem
nefnd eru í þessu sambandi eru
Crédit Agricole, Deutsche Bank
og Santander og eru fyrirtæki
sögð hafa fjárfest í brasilísku
fyrirtækjunum Marfrig, sem er
annar stærsti kjötframleiðandi
í Brasilíu, og Minerva, sem
er næststærsti kjötútflytjandi
landsins. Auk þess sem bresk
fjármálafyrirtæki eru sögð eiga
tugmilljóna hlut í JBS sem er stærsta
kjötframleiðslufyrirtæki í heimi.
Öll þessi kjötvinnslufyrirtæki hafa
verið tengd við ólöglegt skógar
högg í Brasilíuhluta Amason
skóganna.
Talsmenn brasilísku fyrir
tækjanna þvertaka fyrir að eiga
nokkurn þátt í skógareyðingu í
Amason en segja á sama tíma að

Í kjölfar fjárfestinga breskra og evrópskra fjármálafyrirtækja hafa þúsundir
hektarar af skóglendi verið felldir í Brasilíu til að ryðja land til nautgripaeldis.

ekki sé nokkur leið að fylgjast með
því hvaðan kjötið er upprunnið.
Háar upphæðir
Samkvæmt upplýsingum Guardian,
Unearthed og the Bureau of
Investigative Journalism fjárfesti
HSBC banki í Manefrig og Minerva
fyrir 1,1 milljarð bandaríkjadali
á árunum 2013 til 2019 en það
jafngildir tæpum 145 milljörðum
íslenskra króna. Auk þess sem
bankinn á hlutabréf í JBS fyrir
þrjár milljónir dali, eða tæpar 400
milljónir króna.
Af öðrum fjármálafyrirtækjum
sem sögð eru hafa fjárfest mikið

í brasilískum kjötframleiðslu
fyrirtækjum sem hafa tengsl við
skógareyðingu eru fjár
festinga
fyrirtækin Schroders, Standard
Life Aberdeen og Lífeyrissjóðurinn
Prudential UK.
Reglur um fjárfestingar og
umhverfisáhrif
Nýjar reglur sem eru í vinnslu
hjá Evrópusambandinu gera ráð
fyrir að fjármálafyrirtæki sem
starfa innan sambandsins verði í
framtíðinni að gera grein fyrir þeim
umhverfisáhrifum sem fjárfestingar
þeirra geti haft.

/VH

Rotþrær við svínabú.

Heilsa og matvælaframleiðsla:

Úrgangur frá fæðustöðvum
mengar grunnvatn

Með auknum verksmiðjubúskap
færist sífellt í aukana að kjúkling
ar, svín og nautgripir hafa ekki
aðgang að landi og dýrin alin upp
í lokuðum húsum eða við fóður
stöðvar.
Heilbrigðisyfirvöld í Minnesotaríki í Norður-Ameríku segja
fulla ástæðu til að hafa áhyggj
ur af úrgangi frá fæðustöðvum,
feedloads, í ríkinu og víðar í
Bandaríkjunum.
Í Minnesota er talið að yfir 3.000
vatnslindir séu alvarlega mengaðar
og að vatnsgæði þeirra séu 85%
yfir þeim mörkum sem eðlilegt
þykir fyrir drykkjarvatn, sé litið til
saurgerlamengunar og mengunar
af völdum niturs og fosfór.
18.000 fæðustöðvar
með safnþróm
Víða í Minnesota safnast upp mikið
magn af búfjárskít í uppistöðu
lónum frá búfjárrækt og er nú svo
komið að afrennsli frá lónunum
er farið að menga grunnvatn með
þeim afleiðingum að það verður
ódrykkjarhæft. Samkvæmt tölum
heilbrigðisyfirvalda eru um 80
milljónir gripa í ríkinu, aðallega
kjúklingar, svín og nautgripir, sem
losa frá sér milljónir tonna af skít
og menga bæði ár og vötn með ni
tri og fosfór. Um 18.000 fóðrunar

Nýsmíði rotþrór við fóðrunarstöð.

stöðvar með safnþróm eru skráðar
í ríkinu og er sú stærsta sögð hýsa
um 125.000 kjúklinga á dag.
Heilbrigðisyfirvöld í Minnesota
segja að aukin saurgerla-, nitur- og
fosfórmengun í grunn- og drykkj
arvatni haldist í hendur við fjölgun
fæðustöðva í ríkinu. Einnig er bent
á að notkun á tilbúnum niturríkum
áburði hafi aukist samfara minni
notkun á búfjáráburði við kornrækt.
Minna súrefnisflæði
Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðis
stofnuninni getur niturmengað
vatn valdið krabbameini og því
sem kallast blue baby syndrom
vegna minni súrefnisflæðis í blóði
ungbarna.
Mikið magn niturs og fosfór
veldur einnig auknum þörunga
blóma í ám og vötnum sem getur
verið skaðlegt heilsu bæði manna
og dýra. 
/VH

Gripaflutningaskipið Neameh, sem stoppað var við Spán vegna gruns um að smygla kókaíni innan um lifandi en
illa hirta nautgripi sem var verið að flytja frá Kólumbíu til Egyptalands.

Gripaflutningar til sjós:

Dóp og dýraníð
Undir lok maí var gripaflutninga
skipið Neameh, sem var að flytja
nautgripi frá Kólumbíu til
Egyptalands, stoppað af spænsk
um fíkniefnalögreglumönnum
skömmu eftir að skipið sigldi inn
í Miðjarðarhafið.
Um borð í skipinu, sem siglir
undir panömsku flaggi, voru 4000
nautgripir og lék grunur á að um borð
væru einnig nokkur tonn af kókaíni
sem ætti að smygla til Egyptalands.
Að sögn þeirra sem tóku þátt í
aðgerðinni voru aðstæður um borð
hræðilegar, mykja og dýrahræ um
allt og lyktin svo slæm að ekki var
hægt að nota fíkniefnahunda við
leitina.
Að sögn lögreglunnar voru allt
of margir gripir um borð miðað við
stærð skipsins og aðstæður um borð
eins og í helvíti og engu líkara en
að gripirnir hefðu þurft að líða illa
meðferð til að magna upp óþrifnað
inn og þannig gera leit að kókaíninu
óframkvæmanlega.

Kannast ekki við illa meðferð

Eigendur skipsins, sem eiga nokkur
skip sem eru í reglulegum gripa
flutningum milli landa, þvertaka
fyrir að meðferð á dýrunum hafi
verið á nokkurn hátt ábótavant og
fullyrða að vandamál með dýrin hafi
ekki komið upp fyrr en lögreglan
kom um borð. Þeir segja að spænsk
yfirvöld hafi bannað að nokkrir
lifandi né dauðir gripir yrðu fluttir
í land, tafið ferðina og komið í veg
fyrr að skipverjar fengju að sinna
gripunum eðlilega.
Lögreglan á öðru máli
Talsmenn lögreglunnar segja hins
vegar að fnykurinn frá mykjunni
og rotnandi hræjum hafi fundist
langa leið frá skipinu og að þeir hafi
þurft að notast við öndunarbúnað
til að geta sinnt leitinni í lestum
þess þar sem allt flaut í mykju og
innan um rotnandi hræ nautgripa

sem höfðu drepist á leiðinni yfir
hafið. Að sögn lögreglunnar var
einnig auðséð að margir gripanna
voru veikir og það vannærðir að
þeir gátu ekki staðið í fæturna.
Leit hætt

Eftir nokkra daga var leit hætt um
borð í skipinu og því leyft að sigla
áfram á áfangastað í Egyptalandi.
Samkvæmt skýrslu skipstjórans
drápust 34 gripir við flutningana
en enginn dauður gripur fannst um
borð og því líklegt að þeim hafi
verið varpað fyrir borð eftir að
leit lögreglunnar lauk. Samkvæmt
lögum er bannað að varpa hræjum
í Miðjarðarhafið.
Samkvæmt skýrslu landbún
aðarráðuneytis Egyptalands, sem
kannaði ástand gripanna eftir að
þeir komu til landsins, var ástand
þeirra hræðilegt, rými of lítið og
dýrin bæði skítug og vannærð. /
VH
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Sænska sprotafyrirtækið Hooked þróar gervifiskifæðu í stað náttúrulegs fisks:

Hyggjast framleiða vegan fiskmauk úr soja
og þörungum sem smakkast eins og fiskur
Sænskt sprotafyrirtæki, Hooked,
hefur hug á að leggja undir sig
heiminn með framleiðslu á mauki
sem smakkast eins og lax, tún
fiskur, rækja og smokkfiskur en
er unnið úr sojapróteini, þara og
þörungaolíu. Fyrst í stað er það
þó Evrópumarkaður sem sótt
verður á.
Frumkvöðlarnir Emil Wasteson
og Tom Johansson stofnuðu sprota
fyrirtækið Hooked snemma á síð
asta ári í kjölfar þess að systir Tom
hellti sér út í veganisma af miklum
móð. Þá komust þeir félagar að því
að engin grænmetisvara var til á
markaðnum sem bragðaðist í líkingu
við fisk og gat komið í staðinn fyrir
sjávarfæðu.
Ósáttir við ósjálfbærni
í sjávarútvegi
Eftir að hafa lagst í mikla rann
sóknarvinnu töldu þeir augljóst
að núverandi sjávarútvegur væri
umhverfislega ósjálfbær og fisk
meti hafi aldrei verið mengaðra af
eiturefnum en nú. Tom Johansson
hafði þó mestar áhyggjur af því
hvernig rækjueldi var stundað í Asíu
þar sem reynt var að kreista út eins
mikla framleiðslu í litlum skítugum
tjörnum, að því er fram kemur á vef
síðu FoodNavigator. Til að halda
rækjunni lifandi í tjörnunum var
dælt í þær sýklalyfjum. Nefndi hann
líka tvær vinsælustu fisktegundir á
matarborðum Evrópubúa, túnfisk
og lax. Fullyrti hann að túnfiskurinn
væri stórlega ofveiddur og að í lax
eldinu væri gríðarlega mikið notað
af sýklalyfjum. Þessi ósjálfbærni í
veiðum og framleiðslu myndi valda
því að lífkerfin hryndu. Sagði hann
að neysla á sjávarafurðum hafi auk
ist hratt á síðastliðnum 20 árum og
spáð væri um 30% aukningu fram
til 2030.
Svar þeirra félaga til að framleiða
fæðu sem bragðast eins og sjávardýr,
en án þeirra neikvæðu afleiðinga
sem þeir telja að blasi við, var
stofnun Hooked. Felst hugmynd
Emil Wasteson og Tom Johansson
í að framleiða eins konar jurtamauk

Emil Wasteson og Tom Johansson stofnuðu sprotafyrirtækið Hooked
snemma á síðasta ári. Hugmyndin er að framleiða eins konar gervifiskmeti
úr soja og þörungum sem á að koma í staðinn fyrir fisk úr náttúrunni.

Lely Center Ísland

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

Gervifiskþykkni frá Hooked með laxabragði, smokkfiskbragði og rækjubragði.

með mismunandi fiskbragði þar sem
uppistaðan er sojaprótein.
Reyndar minnast félagarn
ir ekkert á að í stærstum hluta
soja-framleiðslunnar í heiminum er
gríðarleg notkun á illgresiseyði og
skordýraeitri. Þar á meðal er mikið
notað af glyfósati sem talið er hættu
legt mönnum og miklar deilur hafa
staðið um notkun á í landbúnaði í
fjölda ára.
Sjávarbragð úr
þara og þörungaolíu
Til að ná fram sjávarbragði í sína

framleiðslu nota félagarnir m.a. þara
og þörungaolíu sem er rík af omega
3 fitusýrum. Laxalitnum ætla þeir að
ná úr gulrótum og líka munu þeir
notast við íblöndunarefni til að ná
fram reykbragði.
Fyrst í stað er hugmynd félag
anna að sækja á Evrópumarkað með
veganvörur sem geta komið í stað
túnfisks og lax. Er þá einkum horft
til fyrirtækja sem eru að framleiða
tilbúna rétti.
„Okkar sýn er að verða leiðandi
í framleiðslu á sjávarfæði unnu úr
jurtum,“ sagði Tom Johansson.
/HKr.
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Viðræður um tollasamning ESB og Nýja-Sjálands:

Nýsjálendingar æfir Lífræn hreinsistöð
út af tilboði ESB
milli viðskiptafélaga valda sérlega
miklum vonbrigðum. Sérstaklega
í ljósi þess að viðskiptanefnd ESB
hafði talað um nauðsyn þess að efla
viðskiptafrelsi og opna markaði sér
staklega í kjölfar COVID-19 í heim
inum,“ sagði David Parker.
Nautakjötsútflutningur Nýsjá
lendinga til ESB-landa er í dag
háður tollkvótum. Þar er um að ræða
1.300 tonn með 20% tolli. Það sem
flutt er út umfram þetta magn tekur
aukalega á sig 12,8% toll sem þýðir
171–312 evrur á hver 100 kg. Í raun
getur tollurinn farið allt upp í 50%.
Sirma Karapeeva, forstjóri
Samtaka kjötiðnaðarins (Meat
Industry Association), segir að lítill
kvóti samfara háum tollum geri þeim
nær ómögulegt að stunda viðskipti
við ESB af nokkru viti.
Þesssi harka ESB gagnvart
Ný
s jálendingum er athyglis
verð í ljósi nýs tollasamnings við
MERCOSUR-löndin í SuðurAmeríku. Evrópskir fjárfestar hafa
verið að leggja þar mikla peninga í
landbúnað, m.a. í nautgriparækt í
Brasilíu. Ljóst virðist að samningar
við önnur ríki eða ríkjablokkir sem
rugga þeim hagsmunum eru illa
séðir. 
/HKr.

• Fyrirferðalítil fullkomin
sambyggð skolphreinsistöð

Grafika 19

Nýsjálendingar eru vægast
sagt ósáttir við tilboð Evrópu
sambands um viðskipti með
landbúnaðarafurðir sem láku út
nýverið.
Greint var frá málinu á vefsíðu
Global Meat í síðustu viku og þar
kemur fram að þessi upplýsingaleki
komi fram rétt fyrir áttundu lotu við
ræðna um tollamál, eða „EU-NZ
Trade Agreement“.
Nauta- og lambakjötsframleið
endur Nýja-Sjálands ( Beef + Lamb
New Zeland – B+LNZ) hafa stutt
David Parker, viðskiptaráðherra
landsins, í þessum samningum.
Hann mun hafa lýst því yfir nýver
ið að tilboð ESB væri óásættanlegt
fyrir Nýja-Sjáland. Þar væri ekki
verið að tala um samning á jafn
ræðisgrunni. Á sama tíma og ESB
hafi lýst því yfir að það hefði mikinn
metnað fyrir að leiða fram viðskipta
samning sem snerist um mikil gæði
þá væru að leka út upplýsingar um
að engin áform væru um slíkt. Tilboð
ESB fæli í sér að viðhalda mjög litl
um kvótum með innflutningstollum.
„Upplýsingalekinn gefur til
kynna að Evrópusambandið ætli
að halda áfram með sína verndar
stefnu. Skilaboðin sem þar eru gefin

• Uppfyllir ýtrustu kröfur um
gæði hreinsunar
• Engin rotþró eða siturlögn
25 ára ábyrgð
• Tæming seyru á þriggja til
fimm ára fresti
• Engir hreyfanlegir hlutir
• Stærðir frá 6 – 55 persónueiningar

Tunguhálsi 10 - 110 Reykjavík
Sími 517 2220 - petur@idnver.is
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Staða og horfur í rekstri frumkvöðlafyrirtækja á sviði matvæla og heilsuefna:

Aðkoma rekstrarfólks
er lykill að velgengni
– Að ýmsu leyti hægt að bæta aðbúnað og rekstrarumhverfi

Sveinn Margeirsson.

Sveinn Margeirsson:

Ráðinn sveitarstjóri
Skútustaðahrepps
Sveinn Margeirsson, fyrrverandi
forstjóri Matís, hefur verið ráðinn
sveitarstjóri Skútustaðahrepps.
Í tilkynningu á vef Skútustaða
hrepps kemur fram að 21 umsókn
hafi borist um starfið. Tvær
umsóknir hafi verið dregnar til
baka. Sveinn tekur við af Þorsteini
Gunnarssyni sem hefur verið ráðinn
borgarritari.
„Sveinn Margeirsson er með
doktorspróf í iðnaðarverkfræði og
hefur lokið General Management
Program frá Harvard Business
School. Sveinn hefur starfað
sem sjálfstæður ráðgjafi á sviði
nýsköpunar og stefnumótunar
fyrir sveitarfélög, stofnanir, fyrirtæki og félagasamtök síðan 2019.
Þar á undan gegndi hann starfi forstjóra, sviðsstjóra og deildarstjóra
hjá Matís í 11 ár. Sveinn hefur yfirgripsmikla þekkingu og reynslu af
nýsköpun, stefnumótun, stjórnun
og rekstri. Hann hefur jafnframt
mikla reynslu af stjórnsýslu sem
forstjóri hjá opinberu hlutafélagi og
ráðgjafi við sveitarfélög og stofn-

anir. Auk þessa hefur Sveinn komið
að umhverfis- og skipulagsmálum t.d. við gerð aðalskipulags og
hefur viðamikla reynslu af miðlun
efnis í ræðu og riti á fjölda miðla.
Sveinn hefur störf sem sveitarstjóri
Skútustaðahrepps þann 1. ágúst
nk.,“ segir í tilkynningu á vefnum.
Umsækjendur voru:
•Ásbjörn Ólafur Ásbjörnsson
• Berglind Ragnarsdóttir
• Bjarni Jónsson
• Björgvin Harri Bjarnason
• Einar Örn Thorlacius
• Glúmur Baldvinsson
• Grétar Ásgeirsson
• Gunnar Örn Arnarson
• Gunnlaugur A. Júlíusson
• Jón Hrói Finnsson
• Jónína Benediktsdóttir
• Ólafur Kjartansson
• Páll Línberg Sigurðsson
• Rögnvaldur Guðmundsson
• Sigurður Jónsson
• Siguróli Magni Sigurðsson
• Skúli H. M. Thoroddsen
• Sólborg Lilja Steinþórsdóttir
/smh
• Sveinn Margeirsson.

Íslenski sjávarklasinn gaf á
dögunum út vefrit um stöðu og
horfur í rekstri frumkvöðlafyrirtækja á sviði matvæla og heilsuefna á Íslandi. Í formála kemur
fram að um 60–70 slík fyrirtæki
hafi verið stofnuð hér á landi á
síðustu tíu árum. Í tengslum við
úttektina voru tekin viðtöl við 14
íslenska matarfrumkvöðla sem
hafa stofnað sín fyrirtæki á síðustu tíu árum um hvernig stjórnkerfið geti betur hlúð að slíkum
vaxtarsprotum. Þar kemur fram
að meðal lykilatriða fyrir velgengni sé aðkoma rekstrarfólks
að fyrirtækjunum og fyrirhyggja
í fjármögnun.
Raunin, samkvæmt skýrslunni,
virðist sú að reynsla úr viðskiptum
nýtist vel í upphafi. Hún eykur líkur
á að hugað sé að lykilþáttum eins og
mögulega framlegð vöru, stærð og
áhuga markaðar, samkeppnisstöðu
við sambærilegar vörur erlendis og
tengsl við fjárfesta. Með aðkomu
fjárfesta virðist árleg meðal
veltuaukning, sem hlutfall af fyrsta
árs veltu, verða rúmlega tvöfalt
meiri en hjá öðrum.
Mikilvægi matarsmiðja
Í skýrslunni, sem heitir Lærum af
reynslunni, kemur fram að margir
matarfrumkvöðlar stíga sín fyrstu
skref í matarsmiðjum þar sem þeir
geta notað aðstöðu til að prófa

Átta umsóknir bárust atvinnuvegaog nýsköpunarráuneytinu
um styrki vegna aðlögunar að
lífrænni framleiðslu. Þetta er í
fjórða skiptið sem styrkirnir eru
veittir með núverandi sniði, en í
búvörusamningunum frá 2017
var fjármagn til slíkrar aðlögunar
aukið talsvert.
Umsóknirnar sem bárust
skiptast þannig eftir greinum, að
tvær umsóknir voru í sauðfjárrækt,
tvær í garðyrkju og korni, tvær í
blönduðum búskap, ein er vegna
ræktunar á iðnaðarhampi og ein í
nautgriparækt.

Eylíf
Ólöf Rún Tryggvadóttir stofnaði Eylíf árið 2018.
Eylíf hefur þróað vörulínu, heilsu- og húðvörur
úr íslenskum hráefnum, þörungum, sæbjúgum,
kollageni, íslenskum jurtum, kísil og ensímum.

Afgreiðsla bíður útfærslu á
garðyrkjusamningi
Samkvæmt upplýsingum úr
atvinnuvega- og nýsköpunar
ráðuneytinu verða umsóknirnar
afgreiddar þegar útfærsla liggur fyrir
varðandi nýjan garðyrkjusamning,
en viðræður við garðyrkjubændur
um hann standa yfir.
Á fjárlögum fyrir þetta ár
eru tæpar 38 milljónir króna til
aðlögunarstyrkjanna. Stuðningur

Feed the Viking. Friðrik Guðjónsson
og Ari Karlsson með Lamb Jerky.

Mynd / smh

Feed the Viking
Fyrirtækið var stofnað sumarið 2016. Feed the
Viking þróar, framleiðir og selur marineraðar
og þurrkaðar matvörur, kjötafurðir úr lambi
og nauti – svokallað Jerky – og harðfisk úr
íslenskum fiski.

Gulræturnar frá Breiðargerði eru í
aðlögunarferli að lífrænni vottun og
fékkst til þess styrkur á síðasta ári.

við hvern framleiðanda getur að
hámarki numið 50 prósentum af
árlegum aðlögunarkostnaði. Hver
framleiðandi getur þó ekki fengið
hærra framlag árlega en 20 prósent
af heildarframlögum hvers árs. Í
auglýsingu ráðuneytisins, þar sem
styrkirnir voru auglýstir lausir til
umsóknar, kom fram að gert væri
ráð fyrir að styrkirnir yrðu greiddir
út í ágúst 2020.
/smh

framleiðslu sína. „Að færast úr
matarsmiðjum yfir í eigin rekstur
á fullmótuðu framleiðslueldhúsi er
afar stórt skref fyrir frumkvöðla.
Sameiginlegt atvinnueldhús,
-geymslur og -dreifing geta verið
mikilvæg millilending fyrir matarfrumkvöðla sem vinna á heimamarkaði. Varðandi útflutning er
samstarf sumpart snúnara þar sem
þessi hópur er afar fjölbreyttur en
þó liggja ýmis tækifæri í nánara
samstarfi. […] Smæð markaðarins gerir það að verkum að fyrirtæki eiga erfitt með að skala upp
framleiðslu og bæta framlegð og
horfa því til útflutnings. Þá tekur
við strembið tímabil þar sem innkoma sérfræðiþekkingar á mörkuðum, aukið samstarf og skilvirk
handleiðsla skiptir máli,“ segir í
skýrslunni.

Í lok skýrslunnar eru dregin fram
tíu atriði sem talin eru geta bætt
stöðu minni matvælafyrirtækja.
Mælt er með því meðal annars
að skoðað verði að auka undanþágur nýsköpunarfyrirtækja til að
greiða opinber gjöld um einhvern
tíma – ekki síst gjöld tengd starfsfólki. Eftirlitsiðnaðurinn er talinn
mikilvægur en þar skorti gegnsæi.
Samstarf þurfi að auka milli iðnaðar
og eftirlitsstofnana og setja skýrari
vinnureglur. Einnig er bent á að
skoða beri hvernig hægt sé að einfalda stofnun matvælafyrirtækja hér
á landi, sem talið er vera umtalsvert
flóknara hér en í mörgum samkeppnislöndum.
Þá er talin þörf á að vekja áhuga
fjárfesta á slíkum fyrirtækjum og
skoða möguleika á að beita skattalegum aðgerðum til þess.
Einkenni frumkvöðla sem
hafa náð góðum árangri
Markmiðið með viðtölunum var
að fá fram viðhorf viðmælenda til
að geta dregið lærdóm af rekstrarog fjármögnunarumhverfi matar
frumkvöðla, samkeppnisumhverfi
þeirra og reyna að fanga einkenni
þeirra frumkvöðlafyrirtækja sem
hafa náð góðum árangri.
Skýrslan er aðgengileg í gegnum
vef Matarauðs.
/smh

Tekin voru viðtöl við eftirfarandi matarfrumkvöðla:

Lífræn framleiðsla:

Átta umsóknir um
aðlögunarstyrki

Þörf á ýmsum ívilnunum

Foss Distillery
Fyrirtækið var stofnað 2010. Foss Distillery
er vínframleiðandi og er fyrirtækið þekktast
fyrir vörurnar Björk og Birkir sem er snafs og
líkjör með íslensku birki.
Geosilica
Fyrirtækið var stofnað 2012. Uppistaðan
í vörum fyrirtækisins er fæðubótarefni
sem inniheldur að mestu jarðhitakísil og
hreint vatn. Vörurnar eru unnar úr heitu
jarðhitavatni frá Hellisheiðarvirkjun.
GOOD GOOD
Fyrirtækið var stofnað árið 2015.
Stofnendurnir keyptu fyrirtæki sem var
sætuefnafyrirtæki og sérhæfði sig í að
búa til stevíudropa. Ákveðið var að breyta
fyrirtækinu og leggja áherslu á sykurlausar

smyrjur og nafninu var breytt
í GOOD GOOD. Markmiðið var
að búa til almennilegar og
góðar sykurlausar vörur í
ljósi þess hvað sykursýki 2
var orðið mikið vandamál.
Huxandi
Fyrirtækið Huxandi varð
til í nóvember 2018. Móðir Jörð. Eyvindur Magnússon og Eygló Ósk
Það framleiðir og selur Ólafsdóttir með vörur sínar á matarmarkaði.
Mynd / HKr.
mjólkursýrug erjað og 
gerilsneytt súrkál.
Móðir Jörð
Jurt
Fyrirtækið Móðir Jörð er í lífrænni ræktun og
Fyrirtækið Jurt var sett á stofn árið 2015. ræktar og framleiðir heilsu- og sælkeravörur úr
Athyglin beindist fljótt að tækifærum í að plönturíkinu. Móðir Jörð var formlega stofnað
nýta orkuauðlindir landsins til þess að rækta árið 2010 og þá var farið í meiri fullvinnslu vara
jurtir til útflutnings.
og svo kom vörulína.
Korngrís
Sögu fyrirtækisins er hægt að rekja til ársins
1978 er hjónin María Guðný Guðnadóttir og
Hörður Harðarson byrja svínarækt í Laxárdal
í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Fyrirtækið
Korngrís er í dag eiginlega 3 fyrirtæki undir
einum hatti Korngrís, Pizzavagninn Korngrís
og Grís og Flesk ehf. Eitt fyrirtæki er að rækta
fóður fyrir svín, annað er með kjötvinnslu
og þriðja rekur pizzastaðinn Pizzavagninn.
Lava Cheese
Fyrirtækið heitir í raun Snakk kompaníið, en
er betur þekkt undir vörumerkinu Lava Cheese.
Fyrirtækið var stofnað árið 2017. Hugmyndin
að fyrirtækinu kviknaði þegar stofnendurnir
voru að gæða sér á grillaðri samloku. Varan
sem fyrirtækið er að selja er búin til úr osti,
snakk sem er gert til þess að bragðast eins og
stökki osturinn á grillinu.
Margildi
Fyrirtækið var stofnað árið 2014, en stofnendur
fóru að spá í verkefnið einu ári fyrr.
Hugmyndin gekk út á að framleiða íslenskt lýsi,
úr hráefnum sem höfðu ekki verið nýtt fyrr.

Omnom
Fyrirtækið var stofnað og hóf starfsemi 2.
nóvember 2013. Omnom er framleiðandi á
gæðasúkkulaði sem framleitt er frá grunni úr
kakóbaunum sem eru í dag keyptar frá þrem
löndum, Tansaníu, Perú og Madagaskar.
Pure Natura
Fyrirtækið er stofnað árið 2015. Varan sem
fyrirtækið selur eru vítamín sem eru unnin
úr raunverulegum mat, hágæða fæðuunnin
bætiefni. Aukaafurðir eða hliðarafurðir úr
sauðfjárrækt eru nýttar í framleiðsluna í bland
við villtar íslenskar jurtir. Þannig blandar
fyrirtækið saman hómópatíu, grasalækningum
og næringarfræði.
Saltverk
Fyrirtækið sem var stofnað árið 2012 framleiðir
sjávarsalt og notar til þess jarðhita. Saltverk
er í raun og veru að eima sjó á Reykjanesi við
Ísafjarðardjúp. Varan er framleidd á sjálfbæran
hátt.
Heimild: Lærum af reynslunni - staða og horfur í
rekstri frumkvöðlafyrirtækja á sviði matvæla og
heilsuefna á Íslandi
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Öflug viðspyrna í Skagafirði vegna COVID-19
– Sveitarfélagið og ríkið fjárfesta fyrir 3,2 milljarða króna í ár
Á undanförnum vikum hefur
Sveitarfélagið Skagafjörður
unnið að tillögum til viðspyrnu
fyrir samfélagið vegna þeirra
áhrifa sem COVID-19 veiran hefur haft í för með sér.
Tillögurnar hafa verið ræddar og
mótaðar í góðri samvinnu allra
flokka í byggðarráði sveitarfélagsins síðan í mars síðastliðnum og hafa sumar þeirra þegar
komið til framkvæmda.
Um er að ræða umfangsmiklar
aðgerðir sem snerta fjölmörg svið
samfélagsins. Má þar nefna stuðningsaðgerðir við heimili, fyrirtæki
og félagasamtök, aðgerðir til örvunar fasteignamarkaðar, fjölgun
starfa – tímabundinna sem varanlegra, auknar fjárfestingar ásamt
fjölda annarra uppbyggingaráforma
á vegum sveitarfélagsins, ríkisins
og einkaaðila á árunum 2020–
2021. Þá hafa á vettvangi Samtaka
sveitarfélaga á Norðurlandi vestra
verið veittar 50 milljónir króna til
sérstakra átaksverkefna vegna
áhrifa COVID-19.
Innspýting í hagkerfið
Sveitarfélagið Skagafjörður hefur

þegar samþykkt fjárveitingar til
fjárfestinga og viðhalds á árinu
2020 að upphæð ríflega 500 milljónir króna. Að auki er sveitarfélagið reiðubúið að auka við þær
framkvæmdir um allt að ríflega 180
milljónum sem innspýtingu inn í
hagkerfið á svæðinu. Hluti þessara
fjárfestinga er vegna hlutdeildar
sveitarfélagsins í samvinnuverkefnum með ríkinu en áætlaðar
framkvæmdir ríkisins í Skagafirði
á árinu 2020 nema um 2,5 milljörðum króna. Stærstu verkefnin
þar eru framkvæmdir á vegum
Landsnets og Rarik í tengslum við
Sauðárkrókslínu 2 og framkvæmdir
á vegum Vegagerðarinnar í höfnum
og sjóvörnum á Sauðárkróki
og Hofsósi. Samtals nema fjárfestingar sveitarfélagsins og ríkisins á svæðinu á árinu 2020 því
um 3,2 milljörðum króna.
Byggja allt að 80 íbúðir
Sem dæmi má nefna að til stendur
að byggja upp koltrefjaframleiðslu
í Skagafirði. Meðal mikilvægra
framkvæmda sem fram undan
eru má einnig nefna uppbyggingu
íbúðar- og leiguhúsnæðis en fyr-

irhuguð er uppbygging allt að 30
íbúða á Sauðárkróki og í Fljótum
á næstu mánuðum, auk þess sem
unnið er að undirbúningi 40–80
íbúða til viðbótar á komandi misserum.
Sköpuð verða um
140 störf nú í sumar
Á vegum Sveitarfélagsins
Skagafjarðar verða sköpuð um
140 störf nú í sumar en einnig
munu verða auglýst um 20 ný
sumarstörf í tengslum við ævintýrabúðir Reykjadals í Háholti í
Skagafirði. Þá hefur félags- og
barnamálaráðherra tilkynnt 8 ný
varanleg störf hjá Húsnæðis- og
mannvirkjastofnun á Sauðárkróki.
Með þessum aðgerðum til viðspyrnu vonast sveitarfélagið til
þess að draga úr þeim áhrifum
sem afleiðingar COVID-19 hafa
haft á skagfirskt samfélag og snúa
vörn í sókn með velferð íbúa að
leiðarljósi og enn frekari styrkingu samkeppnisfærni þess þegar
kemur að búsetu, atvinnu og vellíðan íbúanna, segir í frétt á vefsíðu
Sveitarfélagsins Skagafjarðar.
			/MÞÞ

l
u fjórhjó
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Cobalt 550 Max ltd

Iron 450 Max ltd

Kr. 1.680.000
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Götuskráð tveggja manna
með vsk.

með vsk.

480 0400 // jotunn.is // jotunn@jotunn.is

Lely Center Ísland

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

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

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

HARÐJAXL
33" breyttur

• Fjórhjóladrif
• Sjálfskiptur
• Breytingapakki
• Dráttarbeisli
• Heithúðun á palli

Tilboðsverð 7.290.000 kr.
35" uppfærsla 1.300.000 kr.

HEKLA · Laugavegur 170 · Sími 590 5000 · hekla.is/mitsubishisalur

Götuskráð tveggja manna
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Guðrún Bjarnadóttir, eigandi Hespuhússins:

Með áhugann á jurtalitun í genunum
– Hefur flutt jurtalitunarvinnustofuna úr Borgarfirði í Árbæjarhverfið í Ölfusi
Nýtt fyrirtæki hefur tekið til starfa
í Lindarbæ í Árbæjarhverfinu í
Sveitarfélaginu Ölfuss skammt frá
Selfossi. Það er Hespuhúsið, sem
er í eigu Guðrúnar Bjarnadóttur.
Þar hefur hún komið sér fyrir í
glæsilegu húsnæði þar sem hún er
að lita band úr íslenskum jurtum,
auk þess að vera með námskeið og
verslun. Guðrún svaraði nokkrum
spurningum Bændablaðsins um
sjálfa sig, fyrirtækið og framtíðina.
„Hér er allt til alls og stutt í
allt en samt er ég í sveitaumhverfi
með kindur og hesta á næsta túni.
Selfyssingar og Árbæingar hafa
tekið mér mjög vel og ég er spennt
að kynnast þeim betur,“ segir
Guðrún.

á óvart að ég féll alveg fyrir þessu
fagi.“
Opnaði Hespuhúsið upp við
Andakílsárvirkjun sumarið 2012
– Hvenær stofnaðir þú fyrirtækið
og hvar hefur þú haft aðsetur og
hvernig hefur gengið í öll þessi ár?
„Árið 2012 var ég flutt í gott
hús upp við Andakílsárvirkjun
með ágætis bílskúr. Þar opnaði ég
Hespuhúsið sumarið 2012. Ég hef
verið þar með starfsemina þangað
til ég flutti síðasta haust. Hespuhúsið
jurtalitunarvinnustofa hefur gengið
ljómandi vel öll þessi ár en ég hef
fasta opnunartíma á sumrin en bara
opið eftir samkomulagi utan þess
tíma.
Eftir bankahrunið þá jókst áhugi
á því að prjóna og nýta náttúruna,
ekki bara á Íslandi heldur víða
um heim og það kom sér vel fyrir
Hespuhúsið. En smám saman varð
24 fermetra bílskúrinn of lítill fyrir
mína starfsemi og ég hef í nokkur ár
verið að líta í kringum mig að stærra
húsnæði sem væri auðfundnara fyrir
gesti.“

Fædd í Reykjavík og ólst upp á
Bretlandseyjum til 7 ára aldurs
- Hver er Guðrún Bjarnadóttir í
Hespuhúsinu?
„Ég er fædd í Reykjavík og ólst
upp til 7 ára aldurs á Bretlandseyjum
þar sem pabbi var í námi og eftir það
í Fossvoginum þar til ég flutti í miðbæinn upp úr tvítugu. Það var yndislegt að alast upp í Fossvoginum,
þar voru margir krakkar og allir
alltaf úti á leika í brennó eða „eina
krónu“. Snemma fékk ég vinnu
hjá Ríkisútvarpinu í Efstaleitinu
við ýmis störf og endaði svo hjá
Sjónvarpinu niðri á Laugavegi
sem skrifta, sem er aðstoðarmaður
útsendingarstjóra í fréttum.
Lengi vel hélt ég að nafli
alheimsins væri 101 Reykjavík og
fór lítið út á land nema þá helst um
verslunarmannahelgi og þá var ég
ekki að skoða náttúruna.
Árið 1994 var ég svo heppin að
vera send út á vegum Ungliðadeildar
Rauða kross Íslands til Gambíu í
Vestur-Afríku í 7 mánuði og það
hafði mikil áhrif á mig að búa í
annarri heimsálfu og kynnast ólíkum
siðum, mataræði og trúarbrögðum.
Þegar heim var komið vann ég í
nokkur ár í viðbót hjá Ríkisútvarpinu
en söðlaði svo um og fór á Stöð 2
og var þá útsendingarstjóri í fréttum,
Ísland í bítið og fleiri þáttum. Þetta
voru skemmtileg ár, mikill hraði og
mikið álag.
Fljótlega var ég farin að sækja í
að starfa sem landvörður á sumrin
til að „afstressa“ mig. Flest sumur
var ég í Mývatnssveitinni þar sem
ég lærði að þekkja náttúruna, gróðurinn, fuglana og jarðfræðina. Þar
vaknaði upp gömul blómaþekking
frá ömmu en hún þreyttist aldrei á
að kenna mér nöfnin á blómunum.“

Frekar rólegt yfir
ferðamönnunum í Borgarfirði
yfir veturinn

Guðrún hefur mjög gaman af að taka á móti gestum til sín og fræða þá um starfsemi Hespuhússins. Hér er hún að
tala við tvo félaga úr Rótarýklúbbi Selfoss, sem heimsóttu hana nýlega í Lindarbæ með sínum félögum. 

Mynd / Magnús Hlynur Hreiðarsson

Hespuhúsið er í Lindarbæ í Árbæjarhverfinu í Ölfusi en Guðrún lagði mikla vinnu í að útbúa rúmgott bílastæði við
Hespuhúsið þar sem vel fer um rútur og fólksbíla án þess að ónæði skapist fyrir nágrennið. 
Mynd / Úr einkasafni

Með áhugann á
jurtalitun í genunum
– Hvað kom til að þú fékkst áhuga
á jurtalitun og öllu sem tengist
íslensku flórunni og þess háttar?
„Ég held að áhuginn á jurtalitun
sé í genunum hjá mér. Amma kenndi
mér að þekkja jurtirnar og mamma
kenndi mér handverk en hún var
handavinnukennari. Ég kannski
hlustaði ekki endilega á ömmu
þegar ég var yngri en nöfnin rifjuðust
upp þegar ég fór sjálf að grúska í
plöntugreiningu í landvörslunni en
það sem amma náði að kenna mér
var að líta niður fyrir tærnar á mér
og taka eftir gróðrinum.
Ég á tvær systur, önnur er
kjólameistari og hin listamaður sem
vinnur með textíl. Ég var dálítið sein
til að blómstra í mínu handverki
þrátt fyrr að hafa verið mjög efnileg
þegar ég var yngri. Mér fannst ekki
að við systurnar gætum allar verið í
handverki. Því forðaðist ég handverk
eins og heitan eldinn í mörg ár, en
loksins þegar ég byrjaði í handverkinu

– Nú ertu flutt í Ölfusið, hvað kemur
til?
„Já, eftir að hafa leitað lengi
að rétta húsnæðinu og réttu stað
setningunni þá datt ég niður á þetta
litla lögbýli hér í Árbæjarhverfinu
sem nefnist Lindarbær.
Í Borgarfirði er frekar rólegt yfir
ferðamönnunum yfir veturinn og
ég þurfti meira af heilsársgestum,
stærra húsnæði og meiri finnanleika, eins og ég kalla það. Hér í
Árbæjarhverfi er auðvelt að finna
mig en það er beygt á hringtorginu
hjá Toyota inn Árbæjarveginn
og ekið í 900 metra þar til skiltið
Hespuhúsið birtist. Hér hef ég 210
fermetra fyrir Hespuhúsið og hef
látið útbúa stórt bílastæði þar sem
komast fyrir bæði rútur og margir
bílar án þess að skapa truflun fyrir
nágrennið.
Hér er einnig ódýrt heitt vatn og
hér er lögbýlisréttur og landbúnaðarskipulag sem styður við það að ég
hafi starfsemi hér. Ég var eiginlega
dálítið stressuð fyrir þessum flutningum á Suðurlandið því ég þekki
fáa hér og hef bara ekkert spáð
í Selfoss og auk þess var ég svo
ánægð í Borgarfirði og mig eiginlega langaði alls ekki að fara þaðan.
En nú er ég búin að koma mér vel
fyrir hér og er að kynnast Selfossi og
Árbæingum betur og ég er alsæl. Hér
er allt til alls og stutt í allt en samt
er ég í sveitaumhverfi með kindur
og hesta á næsta túni. Selfyssingar
og Árbæingar hafa tekið mér mjög
vel og ég er spennt að kynnast þeim
betur,“ segir hún.
Með yfir 200 fm fyrir handverkið

Í janúar og febrúar kenndi Guðrún grasafræði við Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri ásamt Guðríði Helgadóttur.
Í lok áfangans buðu Guðrún og Guðríður nemendum til sín á Suðurlandið að heimsækja Garðyrkjuskólann að
Reykjum og í Hespuhúsið til að fræðast um grasnytjar. Nemendurnir voru hátt í 70 talsins en nýja Hespuhúsið
höndlaði þann fjölda mjög vel. Hér er Guðrún að segja frá starfseminni hjá sér. 
Mynd / Úr einkasafni

og fór að jurtalita þá var ekki aftur
snúið. Ég datt alveg á bólakaf í
jurtalitunina. Hugsanlega margra ára
uppsöfnuð handverksþörf sem spratt
fram á fimmtugsaldrinum,“ segir
Guðrún og skellihlær.

„Áhuginn á jurtalitun byrjaði
þegar ég skrifaði mastersritgerðina
mína um grasnytjar en þar skoðaði
ég hvernig við nýttum villtan gróður
og jurtalitun eru grasnytjar. Meðan
ég var að skrifa ritgerðina þá fór ég

að stelast til að setja í litunarpotta
og missti alveg stjórn á þessu
áhugamáli mínu. Jurtalitun tengir
saman handverk, jurtir og íslensku
sauðkindina, allt eitthvað sem ég
hef áhuga á og því kom það engum

– Þú ert með fyrirmyndar aðstöðu.
Hvað getur þú sagt mér um hana
og hvernig er „hefðbundinn“ vinnudagur hjá þér?
„Hér í skemmunni hef ég yfir
200 fermetra fyrir handverkið. Ég
er með hluta af minni búslóð hér á
vinnustofunni til að gera aðstöðuna
hlýlega og heimilislega. Þar sem ég
er nærri því alltaf á vinnustofunni þá
segi ég að þetta sé mitt heimili, þetta
er eiginlega heimili og vinnustofa.
Hér hef ég góða setustofu og
stórt sjónvarp sem nýtist sem
fyrirlestraskjár og setustofan er þá
fyrirlestrasalur eða góður vettvangur
fyrir prjónakvöld eða kósíkvöld. Í
setustofunni eru hillur með gömlum
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hlutum tengdum handverki sem
gestir geta skoðað, ég kalla það
þjóðháttadeildina.
Ég var búin að hlakka mikið til að
hafa Eurovision-prjónakvöld en það
varð víst ekkert úr því þetta árið. Hér
er nóg af stólum fyrir gesti til að tylla
sér og svo hef ég mín vinnuborð til
að vinna með bandið, undirbúa fyrir
litun eða pakka inn lituðu bandi.
Svo eru hillur með söluvöru og þá
pottarnir sem geta mallað meðan ég
vinn í frágangi. Þá hef ég gott þurrksvæði fyrir bandið með hitablásara,“
segir Guðrún og heldur áfram:
„Enginn vinnudagur er eins, í dag
var ég t.d. í Reykjavík að funda með
prentsmiðjunni og aðilum tengdum
næsta verkefni hjá mér sem er útgáfa
á púsluspilum og spilum. Ég var
einnig að afhenda sendingar og stússast í tengslum við Hespuhúsið, t.d.
að sækja einband í Ístex. Síðdegið
fór í tölvustúss. Mér finnst allt of
mikill tími fara í tölvuvinnu miðað
við það að ég á að heita að vinna við
handverk. Draumadagur sem væri
fremur hefðbundinn yfir sumartímann væri að vakna snemma og ganga
frá bandi í skolun og þurrkaðstöðuna
og fara svo út að tína þær jurtir sem
ég mun lita með yfir daginn, skella
í potta sem svo malla í 1–3 daga
(ekki stöðugt) og á meðan ég hef
auga með pottunum get ég tekið á
móti gestum á vinnustofunni eða
unnið með bandið, hespað í hnykla
og sett í pakka. Um kvöldið er ég
oft að skola band til að setja í þurrk,
afrakstur dagsins.“

Lúpínublóm í potti. Blóm gefa
almennt ekki varanlegan lit.
Lúpínublómin gefa neongulan sem
fölnar hratt yfir í gulan lit. Guðrún
notar ekki blóm til litunar vegna
lélegrar litfestu.  Mynd / Úr einkasafni

Margir amerískir hópar koma í Hespuhúsið og fá fræðslu um jurtalitunarhefðina. Stundum grípa hóparnir í prjónana
og rifja upp gamla takta. Þessi mynd er frá Hespuhúsinu þegar það var í Borgarfirði og þar var þröng á þingi. 

Mynd / Úr einkasafni

atriðum jurtalitunar og einnig
kenni ég notkun indígós til að
lita blátt. Ég geri líka ráð fyrir
að vera virk á ýmsum viðburðum
prjónahátíðarinnar þó það sé ekki
komið alveg í ljós enn þá.“

Ánægjulegt hve margir hafa
áhuga á þessu gamla handverki
– Þú ert með mikið af fyrirlestrum,
færð marga í heimsókn og alltaf
meira en nóg að gera hjá þér?
„Já, það er svo ánægjulegt hve
margir hafa áhuga á að heyra um
þetta gamla handverk. Spjallið mitt
yfir pottunum er alls ekki prjónatengt, þetta er þjóðlegur fróðleikur
sem allir hafa gaman af, konur og
karlar. Þegar hópar óska eftir því þá
spjalla ég í um það bil 25 mínútur
yfir pottunum og segi frá litunarsögunni og litunarfræðunum.
Blessunarlega þá er það spjall ekki
alltaf eins og bara frekar frjálslegt
og getur tekið alls konar stefnur
eftir áhuga gesta og spurningum.
Eitt árið tók ég á móti 250
hópum á vinnustofuna og missti
bara úr 3 fyrirlestra sem góð vinkona tók fyrir mig. Í ár verða hóparnir talsvert færri út af ástandinu
en það lagast vonandi á næsta ári.
Ég held að lykillinn að því að
halda dampi sé áhuginn, ég hef
svo endalausan áhuga á efninu og
gaman af því að fræða og vekja
áhuga fólks á náttúrunni og grasnytjum. Ég er þakklát fyrir að fá
gesti til mín sem spyrja spurninga
og hafa áhuga á því sem ég er að
gera. Það er ómetanlegt og gaman.
Ég hef oftast aðstoð yfir sumartímann, stundum fastan starfsmann
en stundum bara íhlaupastarfsmann. Þetta er mikil törn í nokkra
mánuði og ég held ég lifi þetta af
með gönguferðum og heitapottsferðum, þannig hreinsa ég hugann
og endurnærist fyrir næsta dag.“
Hefur nýtt tímann á
COVID- tímanum til að
undirbúa sumarið
– Hvernig hefur þú náð að þreyja
þorrann í COVID-19 ástandinu,
hvernig hefur það komið við þig?
„Ég flutti úr Borgarfirðinum í
nóvember og hér var allt á haus til
jóla í framkvæmdum og kassar úti
um allt. Í janúar og febrúar sinnti ég
kennslu við Landbúnaðarháskólann
svo ég var rétt að byrja að njóta
mín í þessu nýja rými og þessari
frábæru aðstöðu þegar COVID
skellur á. Ég náði nokkrum vikum
þar sem erlendir og innlendir
ferðamenn voru farnir að renna við
og gestagangurinn var eiginlega
meiri hér á þessum vetrarmánuðum
en á miðju sumri í Borgarfirði.

Guðrún litar úr jurtum samkvæmt
gamalli hefð en með nútíma aðstoð,
en hún notar rafmagn og hefur aðgang að betri pottum en áður var.
Samkvæmt hefð þá hafa Íslendingar
flutt inn jurtir fyrir blátt og rautt og
fleiri liti þar sem íslenska flóran er
heldur tegundafá og því fátækleg
litaflóra sem fengist ef einungis
væru notaðar íslenskar jurtir. 

Mynd / Úr einkasafni

Nemendur á litunarnámskeiði á Prjónagleði á Blönduósi fyrir nokkrum árum. Í nýju Hespuhúsi er gott rými fyrir
alls kyns námskeið og fræðslu. 
Mynd / Úr einkasafni

flóru en almennt er plöntuþekking
Íslendinga dálítið döpur en áhuginn
er fyrir hendi.“
Ullarvika á Suðurlandi
– Svo er það ullarvikan á Suður
landi í haust, kemur þú ekki sterk
þar inn?
„Jú, ég geri ráð fyrir að hér verði
urmull af íslensku og hugsanlega
líka erlendu prjónafólki. Ég hef
líka heyrt að íslenskar prjónakonur sem vanalega fara erlendis á
prjónahátíðir ætli að gera vel við
sig og koma á Suðurlandið í haust
og gista og njóta þess að ferðast
innanlands á prjónahátíð í stað
erlendis.
Ég verð með námskeið í grunn

Guðrún Bjarnadóttir, sem á og rekur Hespuhúsið með góðum árangri en
mikill vinnu. 
Mynd / MHH

Ég var orðin mjög spennt fyrir
framhaldinu og sumrinu en þá allt
í einu kom enginn.
Ég hef nýtt tímann til að undirbúa sumarið og huga að því hvernig ég get tekist á við að hér komi
mest Íslendingar. Í raun er lítil
breyting á áherslunum en ég hef
alltaf sinnt báðum hópum eins tel
ég. Veturinn hefur því verið rólegur í Hespuhúsinu og ekki hjálpaði
COVID til, núll innkoma í langan
tíma eftir miklar framkvæmdir er
ekki góður kokteill,“ segir Guðrún.
Mjög spennt fyrir sumrinu
– Sumarið í sumar, hvernig sérðu
það fyrir þér og hvar verða þínar
helstu áherslur?
„Eftir strembinn vetur þá er ég

mjög spennt fyrir sumrinu. Ég finn
fyrir miklum áhuga Íslendinga á
því að kíkja í Hespuhúsið og fá
fræðslu og kíkja í kringum sig.
Hespuhúsið eins og áður stendur
fyrir fræðslu og jurtalitun,
Hespuhúsið er opin vinnustofa og
gestir geta kíkt í pottana og séð
litunarferlið en til að takast á við
breyttar aðstæður þá fór ég að vinna
í gamalli hugmynd að framleiða
púsluspil með myndum af blómum
og einnig litunum í bandinu mínu.
Alltaf fylgir einhver fræðsla eða
upplýsingar með þessum vörum.
Einnig er ég að vinna í spilinu
„Veiðimaður“ en í þetta sinn eru
veiddar plöntutegundir. „Áttu
baldursbrá? Áttu lúpínu? Og svo
framvegis. Spilið er hugsað til að
kenna fólki að þekkja íslenska

– Þú verður með opið í allt sumar
í Hespuhúsinu í Skemmunni við
Lindarbæ. Hvernig verður opnunartíminn, hvað ertu að selja og
af hverju ætti fólk að leggja leið
sína til þín?
„Sumaropnun hófst um hvítasunnuhelgina og það er opið alla
daga nema mánudaga frá 10-17.
Utan þess tíma þá er fólki velkomið
að renna við og ef ég er heima þá
opna ég en best er þó að láta vita
af sér á undan en það er enginn
tími heilagur.
Ég hef opið fram á haust, hugsanlega út október, en það fer bara
eftir ástandinu, en a.m.k. til 1.
september. Ég er yfirleitt sjálf á
vinnustofunni og gestir geta kíkt
í pottana og fræðst um jurtir og
jurtalitun. Hægt er að tylla sér
með prjónana eða bara skoða
gamla dótið í þjóðháttadeildinni
og glugga í bækur um handverk.
Þótt vinnustofan sé í raun ekki
barnvæn, skæri og heitir pottar úti
um allt þá eru börn hjartanlega velkomin og alltaf gaman að spjalla
við börn um jurtirnar en foreldrar
þurfa að passa vel upp á litla putta.
Tveir barnastólar eru á staðnum
fyrir yngri börn og leikföng í
kassa,“ segir Guðrún að lokum.
		
/MHH
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Ferðasumarið í Mývatnssveit verður öðruvísi en áður:

Léttir að taka úr lás eftir rúmlega
tveggja mánaða stopp
– Verðum hið minnsta ár að ná okkur upp úr öldudalnum, segir Yngvi Ragnar Kristjánsson á Sel Hótel Mývatni

„Það var ákveðinn léttir að taka
úr lás,“ segir Yngvi Ragnar
Kristjánsson, hótelstjóri á Sel
Hótel Mývatni, en það var opnað
4. júní síðastliðinn eftir tveggja
og hálfsmánaðar lokun í kjölfar
kórónuveirufaraldursins. Yngvi
Ragnar og Ásdís Erla Jóhannes
dóttir, eiginkona hans, hafa
rekið hótelið í ríflega tvo ára
tugi. Reksturinn á sér þó lengri
sögu, móðir hans hóf ferðaþjón
ustu með veitingasölu og gistingu
árið 1973. Yngvi var þá þriggja
ára gamall. Félagið er enn rekið
á sömu kennitölu.
„Við svo sem vitum ekki alveg
ennþá út í hvað við erum að fara,
en það er ljóst að þetta sumar verður öðruvísi en undanfarin sumur,“
segir Yngvi Ragnar, en búast má
við að færri verði á ferli en vaninn
er í Mývatnssveit þegar útlendingana vantar.
„Við erum smám saman að
koma öllu í gang hjá okkur og
fyrstu vísbendingar benda til að
Íslendingar komi inn beint af götunni, þeir eru á ferðinni og líta inn.
Þeir leita að ódýrari lausnum og
við höfum brugðist við því meðal
annars með því að breyta matseðli,
bæta á hann pitsum sem áður voru
ekki í boði. Það mælist vel fyrir hjá
íslensku fjölskyldufólki ásamt því
að stóru fjölskylduherbergin okkar
eru vinsæl. Það verður að bregðast
við því ástandi sem ríkir á hverjum
tíma og nú beinum við sjónum að
þessum hóp, enda er það hann sem
mest er á ferðinni.“
Bókanir að glæðast
Yngvi Ragnar segir að eftir því
sem á líði sé heldur að glæðast með
bókanir, þær séu aðeins farnar að
sjást á ný og veki mönnum von í
brjósti.
„Ég geri ekki ráð fyrir að neitt
fari almennilega af stað fyrr en
líður á sumarið, það verður lítið
sem ekkert í gangi í júní og júlí en
vissulega vonar maður að þegar
kemur fram í ágúst og á síðari
hluta árs fari þetta smám saman
að breytast aðeins til batnaðar.
Sjálfur tel ég líklegt að við verðum
um það bil eitt ár að ná okkur upp
úr öldudalnum og svo annað að
komast á svipaðan stað og við
vorum á fyrir faraldurinn. Ég held
að það sé kalt raunsætt mat og
menn verði bara að kyngja því.“
Rekið á vetrarmannskapnum
Í sumar starfa 16 manns hjá Sel
Hotel Mývatn, sami fjöldi og
starfar þar yfir vetrarmánuðina.

41,9% fólks
á landsbyggðinni
les Bændablaðið
Heimild: Prentmiðlakönnun Gallup, okt.-des. 2019. Aldur 12-80 ára.
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að sjást á stjái í Mývatnssveit en
lítil sem engin þjónusta til staðar.
Ferðalangar bönkuðu gjarnan upp
á á bæjum í því skyni að fá keypta
mjólk og brauð beint af bændum.
Selið varð þannig til, til að bregðast við þeirri þörf sem var á þeim
tíma að skapast í sveitarfélaginu.
Nú starfa þrjár kynslóðir saman
að því að veita ferðamönnum fjölbreytta þjónustu í Selinu.
Heilsársrekstur hótels þótti galin
hugmynd um aldamótin

Yngvi Ragnar Kristjánsson, hótelstjóri á Sel Hótel, móðir hans, Sigrún Jóhannsdóttir, sem opnaði greiðasölu í
Mývatnssveit árið 1973 og er enn að störfum, og loks Elvar Goði, sonur Yngva og Ásdísar Erlu Jónsdóttur, konu
hans, en ættliðirnir þrír starfa saman á hótelinu í sumar.

Um 40 manns hafa starfað við
reksturinn að sumarlagi síðastliðin
sumur.
„Það eru miklar árstíðasveiflur í
ferðaþjónustu í Mývatnssveit, langmest að gera yfir sumarmánuðina
og alveg þokkalegt frá vori og
fram eftir hausti. Við hér norðan
heiða náum aldrei því flugi sem
verið hefur á suðurströndinni,
þar er allt annar veruleiki en sá
sem við búum við,“ segir Yngvi
Ragnar. Hann segir stöðuna mikið
og þungt högg fyrir sveitarfélagið
en stór hluti atvinnulífs byggir á
ferðaþjónustu og tengdum greinum.
Fyrirsjáanlegt sé því að sveitarfélagið verði af útsvarstekjum og
atvinnuleysi verði í nokkrum mæli
næstu mánuði.
Selið í hálfa öld
Yngvi Ragnar hefur tengst ferðaþjónustu í Skútustaðahreppi
um langt árabil og segir miklar
breytingar hafa orðið á þeirri nærri
hálfu öld sem liðin er frá því móðir
hans, Sigrún Jóhannesdóttir, opnaði greiðasöluna Selið árið 1973.
Á þeim tíma voru ferðamenn farnir

Sjálfur fór Yngvi Ragnar til náms
og lærði byggingartæknifræði en
í stað þess að fara í fullt starf við
fagið kom hann heim og tók við
rekstrinum. Kveðst hann hafa séð
ákveðin tækifæri í ferðaþjónustunni
og hóf þegar árið sem hann tók við,
1997, að byggja upp gistiaðstöðu,
en áður hafði hún verið í boði sem
heimagisting í 6 herbergjum. Sá
hann tækifæri á að stækka og efla
þann hluta starfseminnar. Fyrri hluti
hótelbyggingarinnar var tekinn í
notkun árið 2000. Síðar var aftur
byggt við og sá hluti tekinn í notkun
árið 2015. Alls eru í boði á hótelinu
56 herbergi, öll með baðherbergi
og öllum helstu nútímaþægindum.
„Mín hugmynd í kringum aldamótin 2000 var að koma upp heilsársrekstri hótels í Mývatnssveit
og ég man að þetta þótti aldeilis
galin hugmynd hjá mér. Menn sáu
ekkert vit í þessu og töldu jafnvel
að ég væri ekki með öllum mjalla.
Enda var staðan í ferðaþjónustunni
í Mývatnssveit á þessum tíma, á
tíunda áratug síðustu aldar, sú að
hún gekk ágætlega yfir blásumarið,
ferðamannatíðin stóð kannski í 10
til 12 vikur ef vel viðraði,“ rifjar
Yngvi upp.
Bjartsýnn á að ferðaþjónustan
nái fyrri krafti

Sel Hótel við Mývatn.

Mikil þróun hefur orðið í ferðalögum utan háannar á síðustu
árum, en hann segir að nú verði
menn að bíða af sér storminn sem
gengur yfir og leita vars. Næsta
vetur verður opið fyrir verkefni
sem berast en þess á milli verður
dregið sem mest úr rekstrinum með
það að leiðarljósi að vera til staðar
þegar aftur fer að birta yfir ferðaþjónustunni.
„Ég er þó mjög bjartsýnn á að
ferðaþjónustan mun aftur ná fyrri
krafti ef allir leggjast á eitt við það
að búa til það umhverfi sem þarf
til svo þessi atvinnugrein geti aftur
staðið undir því að vera einn af
burðarstólpum íslensks efnahagslífs.“
/MÞÞ
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Úr Flateyjardal. Ferðamenn sjá það sem mikinn kost að á Norðurlandi er hægt að upplifa fámenni, víðáttu og ósnortna náttúru.

Mynd / Hörður Kristjánsson

Fámennið aðdráttarafl fyrir erlenda ferðamenn
Norðurljós og hvalaskoðun

Norðurljós, hvalaskoðun og
gönguferðir eru þeir möguleikar í
afþreyingu sem flestir ferðamenn
nefndu í sérstakri viðtalsrannsókn,
og helstu seglarnir eru Akureyri,
Mývatn, Dettifoss og fossar almennt.
Ferðaþjónustufyrirtæki á Norður
landi stýra sinni eigin markaðssetn
ingu sjálf, þótt meirihluti þeirra
kaupi sér sérfræðiaðstoð þegar á þarf
að halda. Bókunarsíður og ferða
heildsalar gegna veigamiklu hlut
verki, þá sérstaklega þær fyrrnefndu
sem ný fyrirtæki nýta sér mikið.
			 /MÞÞ

Ný gönguleiðabók um Austurland:

Gönguleiðir fyrir alla
Væntanleg er bókin 101
Austurland – gönguleiðir fyrir
alla eftir Skúla Júlíusson,
fjallaleiðsögumann
og
rithöfund. Í henni birtast
glöggar lýsingar á gönguleiðum
á svæðinu frá Vopnafirði suður
til Hornafjarðar,
hentu gum fyrir
fjölskyldufólk og
ferðamenn sem
vilja njóta útivistar í
austfirskri náttúru.
Þetta er önnur
bók Skúla en fyrir
fjórum árum kom
út bókin Tindar og
toppar en í henni
voru greinargóðar
lýsingar á hundrað
og einni gönguleið
upp á austfirsk
fjöll. Nýja bókin er
með hefðbundnari
gönguleiðum og er
sérstaklega heppileg fyrir
fjölskyldufólk sem vill njóta
austfirskrar náttúru.
„Í raun er þessi bók þarfari
en sú fyrri,“ segir Skúli sem
segir almennan áhuga á léttum
gönguleiðum mikinn. „En vegna
reynslu minnar í
fjallaleiðsögn
þá þótti mér
nærtækara að
byrja á bók um
gönguleiðir á
fjallatoppa.“
Nýja bókin sé
hins vegar með
hefðbundnari
gönguleiðum
sem henti öllum,
þær séu í léttari
kantinum og í
henni megi finna
gönguleiðir um allt
Austurland: „Ég læt
nokkrar fylgja með sem eru ögn
meira krefjandi en langflestar
henta öllum,“ segir hann.
Skúli segir að þrátt fyrir að
þessar gönguleiðir hæfi flestum
hafi þær hingað til ekki verið mjög

aðgengilegar ferðamönnum.
„Þótt þetta séu tilbúnar leiðir
í þeim skilningi að þær eru
merktar og/eða stikaðar þá voru
upplýsingar á víð og dreif s.s. á
austfirskum göngukortum sem
eru níu talsins eða á heimasíðum
ferðafélaga.
Með þessari
bók eru þessar
leiðir allar
komnar á einn
stað og fólk
getur auðveld
lega valið sér
gönguleið við
hæfi.“
Sem fyrr
segir er þetta
önnur bók Skúla
sem hef
ur þá
með þessu nýja
verki kortlagt
tvö hundruð og
tvær gönguleiðir
á Austurlandi og það má því
segja að fjórðungurinn sé
nokkuð vel kortlagður að þessu
leyti. Skúli segir að af nógu sé
að taka og hægt væri að skrifa
fleiri gönguleiðalýsingar um
Austurland. Til dæm
is væri hægt að skrifa
greinargóðar göngu
leiðalýsingar á gömlu
þjóðleiðunum og
það gæti mögulega
orðið næsta verkefni
höfundarins.
101 Austurland
– Gönguleiðir fyrir
alla skartar svipuðu
útliti og fyrri bók
og passar vel í
bakpokann. Bók
in verður fáanleg
í öllum helstu
bókaverslunum
og mun kosta 5.500 kr. út
úr búð. Hægt er að kaupa hana
í forsölu hjá bókaforlaginu
Bókstafi á 4000 kr. til 20. júní.
Þá stendur til að þýða hana yfir á
ensku, líkt og fyrri bók, á næsta
ári.

Mynd / HKr.

Hólar í Hjaltadal. 

Bændablaðið Smáauglýsingar 56-30-300

PRONAR PDF 340C

PRONAR PDT 340

PRONAR PDT 300

Framsláttuvél með knosara.

Miðjuhengd sláttuvél.

Miðjuhengd sláttuvél

Kr. 2.575.000 án vsk.

Kr. 1.615.000 án vsk.

Kr. 1.495.000 án vsk.

PRONAR ZKP 800

PRONAR PDD 830

Vinnslubreidd: 3,4m

Miðjuvél

Vinnslubreidd: 3,4m

Vinnslubreidd: 3,0m

PRONAR ZKP 420

Vinnslubreidd: 7-8m

Sláttuvél (fiðrildi)

Vinnslubreidd: 2x3m

Einnar stjörnu rakstrarvél. Lyftutengd.

Kr. 3.369.000 án vsk.

Kr. 3.115.000 án vsk.

Kr. 875.000 án vsk.

PRONAR PWP 770

PRONAR PWP 530

Vinnslubreidd: 4,0-4,5m

PRONAR T663/4

6 stjörnu snúningsvél.
7 armar á hverri stjörnu.

4 stjörnu snúningsvél, lyftutengd.
7 armar á hverri stjörnu.

með tandemhásingum.

Kr. 1.665.000 án vsk.

Kr. 1.225.000 án vsk.

Kr. 2.490.000 án vsk.

Vinnslubreidd: 7,7m

Vinnslubreidd: 5,3m

11 tonna sturtuvagn

36 mánaða

verksmiðju ábyrgð *
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Austur vegur 69 // 800 Selfossi // 480 0000 // aflvelar.is // sala@aflvelar.is

*Upplýsingar varðandi skilmála veittar hjá Aflvélum.

Ferðamenn sjá það sem mikinn kost að á Norðurlandi er
hægt að upplifa fámenni, víðáttu og ósnortna náttúru, en
slíkt verður að teljast kostur í
því ástandi sem ferðaþjónusta í
öllum heiminum er í um þessar
mundir.
Þetta er meðal þess sem kemur
fram í niðurstöðum úr rannsókn
á markaðssetningu ferðaþjón
ustufyrirtækja og sveitarfélaga
á Norðurlandi, sem unnin var af
Rannsóknarmiðstöð ferðamála í
samstarfi við Háskólann á Hólum
á síðasta ári fyrir Markaðsstofu
Norðurlands.
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Ann-Marie Schlutz á Egilsstöðum í Fljótsdal rekur félagið Sauðagull:

Framleiðsla á vörum úr sauðamjólk ágætis
viðbót við hefðbundinn fjárbúskap

„Vormjöltum lauk um síðustu
mánaðamót, en þær stóðu yfir
hjá okkur um sauðburðartímann,
bróðurpartinn í maí. Þær gengu
vel og við erum með þó nokkuð
magn af sauðamjólk á lager sem
við frystum og tökum upp í haust
þegar framleiðslan hefst,“ segir
Ann-Marie Schlutz, sem býr á
Egilsstöðum, innsta bæ í Fljótsdal.
Hún stofnaði félagið Sauðagull
utan um verkefni sem hún er að
þróa og snýst m.a. um framleiðslu
á ostum úr sauðamjólk. Tengdafaðir
hennar, Gunnar Jónsson, er ábúandi
á bænum, þar sem hann rekur sauðfjárbú með áherslu á kjötframleiðslu.
Eftir að hafa heimsótt þýskt sauðfjárbú, þar sem framleiddar eru vörur
úr sauðamjólk, og smakkað, var
hann tilbúinn að gera tilraunir með
að mjólka fé heima fyrir. Ann-Marie
segir hann hafa verið lykilmann í
þróun verkefnisins.
Nýting á sauðamjólk hefur svo
gott sem alveg horfið á Íslandi
þannig að með framtakinu er AnnMarie að endurvekja gamalt íslenskt
matarhandverk. Framleiðsla á sauðaosti getur að hennar sögn orðið ágæt
viðbót við hefðbundinn fjárbúskap
hér á landi.
Keypti færanlega mjaltavél
Þetta er annað vorið sem kindur
á Egilsstöðum eru mjólkaðar yfir
sauðburðartímann og segir AnnMarie að það hafi gengið furðu vel
og tekur þá mið af því að íslenskar
ær eiga því ekki að venjast að vera
mjólkaðar. Hún nýtti styrk sem hún
fékk vegna verkefnisins til að kaupa
færanlega mjaltavél sem fannst við
leit á netinu og var flutt til Íslands.
Nágranni hennar var svo liðtækur
við að smíða fyrstu útgáfu mjaltabássins sem settur var upp í fjárhúsinu á Egilsstöðum. Ann-Marie
segir að aðstaðan muni batna ár frá
ári enda kenni reynslan bæði henni
og kindunum hvernig best sé að bera
sig að við mjaltirnar.

Mjaltavélin færanlega var flutt inn til Íslands en hún er sérstaklega hönnuð til að mjólka sauðfé. Vélin tekur tvær til fjórar kindur í einu. Mjaltir fara fram í
fjárhúsinu á Egilsstöðum í Fljótsdal. 
Myndir / Gunnar Gunnarsson

Mynd sýnir nýuppsettan bás sem notaður var í fyrstu vormjaltir 2019. Honum
hefur síðan verið breytt í takt við reynsluna af verkefninu.

Gunnar Jónsson á Egilsstöðum við básinn að gefa fóðurköggla. Í fyrravor var
almenningi boðið í heimsókn að skoða fjárhúsin og kynna sér starfsemina.

Fá fóðurköggla í básinn
Sá háttur var að hennar sögn hafður á
að einlembur voru mjólkaðar og hafist handa tveimur til þremur dögum
eftir burð. Hver ær var mjólkuð í
nokkrar vikur og voru lömbin færð
frá mæðrunum að morgni en aftur
hleypt að þeim síðdegis. Kindurnar
fara svo á fjall í sumarbyrjun og
ganga þar um frjálsar í náttúrunni.
Eftir smalamennsku í haust hyggst
Ann-Marie taka upp þráðinn og
mjólka nokkrar ær og ná sér þannig í
meira hráefni til að nýta í sína framleiðslu.
„Þetta er nokkuð annað búskapar
lag en tíðkast víðast hvar í útlöndum
þar sem kindur ganga á heimatúnum
allt árið og er ekki sleppt neitt
lausum. Þær venjast því að vera
mjólkaðar og taka því alls ekki
illa. Íslensku kindurnar eiga þessu
hins vegar ekki að venjast og geta
tekið því óstinnt upp þegar byrjað
er að mjólka þær. Við höfum gefið
þeim fóðurköggla í mjaltabásnum
og þeim líkar það vel. Þær eru því
yfirleitt ekki nema nokkra daga að
venjast og láta vel að stjórn þegar
hefð er komin á mjaltirnar,“ segir
Ann-Marie.

Úr framleiðslunni. Þarna er verið að
búa til Kubb Fetaost og sést hvernig
hann er skorinn eftir að hann hefur
hlaupið.

Þarna er Ann-Marie að hræra upp í
ostinum til til að koma sem mestu
af mysunni frá.

Fetaosturinn er seldur í glerkrukkum. Tvær stærðir eru í boði, 70 og 90
gramma. Krukkurnar eru endurnýttar, þeim var safnað saman og hvetur
Ann-Marie fólk til að skila glerkrukkum í Hús handanna á Egilsstöðum eða
beint til sín svo hún geti nýtt þær áfram.

til sýndu verkefninu stuðning.“ Til
að fá mjaltaleyfi þarf að sýna fram
á að innra eftirlit búsins sé gott og
uppfylla þarf kröfur eins og að heitt
vatn sé í fjárhúsunum svo hægt sé
að hreinsa tæki, sérrými eða mjólkurhús sé til staðar þar sem mjólk er
síuð og geymd.

Uppfylla þarf kröfur til að fá leyfi
Ann-Marie segir að uppfylla þurfi
ákveðnar kröfur svo hægt sé að
framleiða og selja matvæli.
„Í okkar tilfelli þurftum við að
sækja um mjaltaleyfi fyrir sauðfé
og það er bundið við býlið. Við

Hafa aðgang að
eldhúsi í Végarði
Þegar búið er að skera ostinn fer hann í form og mysan látin renna burt.

erum fyrsta býlið hér á landi til að
fá slíkt leyfi, en MAST gefur leyfið
út,“ segir hún en strax hafi kom-

ist á gott samband milli þeirra og
MAST. „Heilt yfir get ég sagt að
allar þær stofnanir sem við leituðum

Til að geta unnið úr mjólkinni þarf
að hafa starfsleyfi sem tengt er við
viðurkennt eldhús. Ábúendur á
Egilsstöðum voru svo heppnir að
sveitarfélagið, Fljótsdalshreppur,

veitti aðgang að eldhúsi í félagsheimilinu Végarði og gaf heilbrigðiseftirlit út leyfi án vandkvæða.
„Við höfum allt sem til þarf og
höfum náð að komast hratt upp á
framleiðslustig. Það eru uppi hugmyndir um hvernig við getum bætt
umhverfið, einkum við mjaltir,
og við erum enn þá að vinna að
útfærslum við mjaltabásinn,“ segir
Ann-Marie. Til greina kemur að
stækka hann og jafnvel að byggja
sérstakt húsnæði þar sem mjaltir
fara fram en það gæti gert vinnuna
auðveldari. Nú miðast hún við að
ná inn töluverðu magni. Lykilatriði
fyrir framtíðarþróun verkefnisins
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er að gera mjaltir hagkvæmari.
„Þetta kemur allt saman, við lærum
eitthvað nýtt í hvert sinn sem við
mjólkum.“
Fetaostur og konfekt
Hún frystir mjólkina og segir hana
ekki tapa eiginleikum sínum við það.
„Sauðamjólk er ein næringar
ríkasta mjólk í heimi og hefur marga
kosti aðra, það er til að mynda hægt
að búa til þrisvar sinnum meira af
osti úr sama magni af sauðamjólk
heldur en kúamjólk. Nýtingin er
mun betri,“ segir Ann-Marie, sem
sinnir framleiðslunni að haustinu. Í
fyrra gerði hún m.a. fetaost sem kall
aðist Kubbur. Hann var til með mis
munandi kryddlegi en Ann-Marie
notaði meðal annars chili, rósmarín
og hvítlauk. Viðtökur neytenda voru
mjög góðar. „Það var mikil eftir
spurn eftir þessum osti og fólki þótti
hann góður,“ segir hún.
Vöruþróun er í gangi og telur hún
ekki ólíklegt að bjóða upp á fleiri
vörur úr sauðamjólk þegar fram
líða stundir. Þegar framleiðir hún
gæðakonfekt þar sem hún nýtir mysu
sem til fellur við ostagerðina.
Konfektið var selt í viðarkössum
sem framleiddir voru úr lerki úr
Fljótsdalnum. „Konfektið sló í gegn,
fólk var mjög hrifið af því og það var
mjög vinsælt. Það skiptir líka miklu
máli að geta nýtt mysuna og gert úr
henni verðmæti.“
Ann-Marie hefur farið með
vörur sínar á markaði, meðal annars
REKO og jólamarkað austfirskra
skógarbænda þar sem vörur hennar

Konfekt úr gæðasúkkulaði með fyllingu úr sauðamjólk og/eða mysu. Kassarnir voru framleiddir úr lerki úr Fljótsdal, Hörður Már Guðmundsson smíðaði
þá. Í kössunum eru upplýsingar um félagið Sauðagull og um lerkikassann
sjálfan. Í staðinn eru spjöld með upplýsingum um félagið Sauðagull og um
lerkikassa. Viðskiptavinir geta fengið áfyllingu á kassann í haust eða vetur,
nú eða notað hann áfram í annað.

hafa gengið mjög vel. Þá hefur hún
einnig framleitt upp í pantanir frá
fólki.
„Ég var einkum og sér í lagi með
mínar vörur á Austurlandi í fyrra og
það var aðalmarkaðssvæðið, en ef til
vill mun ég horfa til fleiri landshluta
og þá kannski höfuðborgarsvæðisins
þegar framleiðslan er komin á
rekspöl.“
Sjálfbærni og matargerð
Ann-Marie hefur búið á Íslandi
frá árinu 2016, en hún ólst upp í
norðurhluta Þýskalands. Hún er
með meistaragráðu í menningarlegri
mannfræði frá Johannes-Gutenberg

Universität í Mainz. Áhugamál
hennar eru m.a. sjálfbærni og
matargerð en hún hefur sótt
fjölmörg námskeið á þeim sviðum,
m.a. hjá Hússtjórnarskólanum á
Hallormsstað, ostagerðarnámskeið
á Erpsstöðum og setið ísgerðar
námskeið í útlöndum.
„Ég er einnig í sambandi við
fólk hér og hvar í heiminum sem er
að framleiða vörur úr sauðamjólk
og afla mér þannig þekkingar. Ég
hef nýtt fríin mín til að heimsækja
erlend bú sem vinna úr sauðamjólk.
Áhuginn er mikill og ég geri ráð
fyrir að fleiri vörur líti dagsins ljós
í fyllingu tímans,“ segir Ann-Marie.

/MÞÞ

Lely Center Ísland ZETOR

VARAHLUTIR

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

Heimilisiðnaðarsafnið á Blönduósi:

Ný og óvenjuleg sumarsýning opnuð

Sumaropnun Heimilisiðnaðar
safnsins á Blönduósi hefur nú
tekið gildi og er opið alla daga frá
kl. 10 til 17 fram til 31. ágúst en
eftir það er opnað fyrir hópa eftir
samkomulagi.
Við sumaropnun er ævinlega
boðið upp á nýja sérsýningu og í þetta
sinn er það Arkir bókverkahópur
sem stendur að sumarsýningunni.
Innan hans eru 11 listakonur,
nokkrar erlendar listakonur eiga
einnig verk á sýningunni en þær
eiga það sameiginlegt að hafa
dvalið á Textíllistamiðstöðinni í
Kvennaskólanum á Blönduósi.

NoraMax S5 öryggisstígvél
Einstaklega létt og lipur öryggisstígvél
með tá- og naglavörn. Stígvélin eru
framleidd úr pólýúretan sem gerir þau
létt og slitsterk. Mjúk innlegg fylgja með.
Uppfyllir staðalinn EN 20345: 2011 S5 CI SRC

Verð: kr. 10.990,Arkir, bókmenntahópur stendur að sumarsýningu
Heimilisiðnaðarsafnsins í ár.

Stærðir: 38-48

KH Vinnuföt • Nethyl 2a • 110 Reykjavík • Sími: 577 1000 • info@khvinnufot.is • www.khvinnufot.is

Bóklist og textíllist
tvinnast saman
Nafn sýningarinnar vísar til nýrra
„Spora“ sem má ef til vill rekja til
troðinna slóða, rótgróinna aðferða
og leiða í íslensku textílhandverki
að fornu og nýju. Nokkur verkanna
hafa beina skírskotun til muna
Heimilisiðnaðarsafnsins, vísa til
minninga fyrri kynslóða, textílhefða,
útsaums, vefnaðar, jurtalitunar, auk
þess að vera innblásin af náttúru
Íslands, menningu kvenna og sögu.
Sjaldgæft er að listgreinar á borð við
bóklist og textíllist tvinnist saman
en hér ná listakonurnar að nýta sér
tækni og aðferðir textíllista við
bókverkagerð og sameina þannig
myndlist, hönnun og handverk.
Fram kemur á vef Heimilis

iðnaðarsafnsins að sýningin sé
einstaklega falleg og muni veita
safngestum nýja og fjölbreytta
sýn á margs konar handíð „og
hve óendanlega er hægt að nýta
safnkostinn sem uppsprettu
hugmynda að nýrri nálgun til ólíkra
verka“.
Vegna sérstakra aðstæðna voru
ekki tök á að opna sýninguna
formlega en vonir standa til að það
verði gert síðar í sumar.

Ný kynslóð
100% rafmagn!
Eigum á lager nýja kynslóð af MultiOne EZ-7
liðléttingum sem eru 100% rafknúnir með
góða endingu á rafhlöðunni.
Frábær fjölnotavél með 1600 kg lyftigetu
og möguleika á ýmsum aukahlutum.
Vélarnar afhendast með skóflu og taðgreip.
Hafðu samband við Ívar Atla í síma 590 5116
eða sendu línu á iab@klettur.is.

KLETTUR / SALA OG ÞJÓNUSTA / KLETTAGARÐAR 8-10
104 REYKJAVÍK / 590 5100 / klettur.is
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Ekta íslenskur matur um allt land

Nýverið fór í loftið ný heimasíða, EKTA – Icelandic Food
Experience, sem ætlað er að
auðvelda ferðalöngum, jafnt
íslensk
u m sem erlendum,
að finna veitingastaði hérlendis sem leggja áherslu á
íslenska matarmenningu og
mat úr héraði. Heimasíðan er
meistaraverkefni Guðnýjar
Hilmarsdóttur í menningarstjórnun við Háskólann á
Bifröst og er mjög aðgengileg
og sett upp á skýran hátt.
„Ég hef verið að vinna í ferða
þjónustunni í rúman áratug en
þó ég sé með grunnmenntun í
ljósmyndun, þá leiddist ég inn í
heim ferðamennskunnar vegna
spænskukunnáttunnar.
En ég nam í Barcelóna,
ílengdist þar og bjó þar að lokum
í 15 ár. Eiginmanni og tveimur
börnum ríkari, fluttist ég svo til
Íslands árið 2013 og hér viljum
við vera,“ segir Guðný en leið
beinandi hennar á Bifröst var
Anna Hildur Hildibrandsdóttir.

Beituskúrinn, Neskaupstað. 

Sjávarpakkhúsið, Stykkishólmi. 

Mynd / Guðný

Kaffi Loki, Reykjavík. 

Mynd / Kaffi Loki

Mynd / Sjávarpakkhúsið

Móðir Jörð, Vallanesi. 

Mynd / Móðir Jörð

Mynd / Gott

Fisherman, Suðureyri. 

Mynd / Fisherman

Guðný Hilmarsdóttir.

Hluti af menningartengdri
ferðaþjónustu
Verkefnið var valið til þátt
töku í Virkjum hugvitið á
vegum Íslenska ferðaklasans,
atvinnuvegaráðuneytisins,
Icelandic Startups, Nýsköpunar
miðstöðvar
Íslands
og
Ferðamálastofu.
„Frá árinu 2013 hef ég verið
að vinna hjá Íslenskum fjalla
leiðsögumönnum og aðallega
verið í ferðahönnun undir
sérferðamerkinu þeirra, Iceland
Rovers. Þar er ég að skipuleggja
ferðir frá A-Ö og gjarnan á allt
að vera innifalið. Jafnt við vinnu
mína sem og á ferðalögum hefur
mér fundist vanta upplýsingar um
veitingastaði með ekta íslenskum
mat og fólk endar oftar en ekki
á vegasjoppum. Það er auðvitað
allt í lagi og gott að hafa slíka

Gott, Vestmannaeyjum.

þjónustu þegar fólk er á hraðferð,
en það er bara svo mikið til af
góðum veitingastöðum utan

Drifsköft,
drifskaftshlífar og
drifskaftshlutir.
480 0400 // jotunn.is // jotunn@jotunn.is

þjóðvegarins og krefst oft
ekki nema nokkurra mínútna
aukaaksturs,“ útskýrir Guðný
og segir jafnframt:
„Haustið 2018 ákvað ég að
bæta við mig menntun og hóf
meistaranám í menningarstjórnun
við Háskólann á Bifröst. Það tók
ég í fjarnámi ásamt vinnunni og
lagði áherslu á menningartengda
ferðaþjónustu þar sem ég
hafði kost á. Þar kviknaði
þessi hugmynd og varð svo
úr að lokaverkefnið mitt var
viðskiptaáætlun fyrir EKTA
Icelandic Food Experience
(Ekta íslensk matarupplifun).
Upphaflega langaði mig
að gera app en það er mjög

kostnaðarsamt og einnig hafa
forsendur breyst vegna aðstæðna
í þjóðfélaginu núna.
Ég setti því EKTA í loftið sem
vefsíðu og enn sem stendur er
hún eingöngu á íslensku þar sem
hér eru nær eingöngu Íslendingar
að ferðast í augnablikinu. Hún
mun þó fljótlega fá þýðingu yfir
á fleiri tungumál.
Hvetur veitingastaði
til að hafa samband
Síðan er tiltölulega nýfarin í loftið
og er Guðný enn þá að byggja
upp sambönd við aðstandendur
veitingastaða en hún hvetur fólk
til að hafa samband við sig ef

það er með ábendingar varðandi
veitingastaðaval og annað á
info@ektaiceland.com
„Hvað framtíðin ber í skauti
sér veit enginn, en ég á ekki von
á öðru en að hér komi fljótlega
aftur ferðamenn sem muni nýta
sér vefinn eins og Íslendingar.
En það væri gaman ef EKTA
gæti orðið að eins konar
gæðastimpli.“
EKTA er á Instagram:
https://www.instagram.com/
ektaiceland/
Einnig á og Facebook:.
https://www.facebook.com/
EktaIceland/

/ehg
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Göngukort af svæðinu við Hvalá, Rjúkandi
og Eyvindarfjarðará í Árneshreppi

Út kom í vikunni fyrsta göngu
kort af svæðinu við Hvalá,
Rjúkandi og Eyvindarfjarðará
í Árneshreppi. Svæðið er undur
fallegt en lítt þekkt af göngufólki,
þó fossarnir Drynjandi og
Rjúkandi hafi mikið verið í
umræðunni undanfarin misseri.
Með kortinu fylgja göngu
lýsingar og fróðleikur um
landslag, náttúrufar, byggð og
sögu Árneshrepps. Kortið fer vel
í vasa og fæst einnig með enskum
texta.
Á kortinu er meðal annars að
finna fossa, flúðir og nýuppgöt
vaða steingervinga svæðisins við
Hvalá. Útlit göngukortsins er með
svipuðu sniði og hin þekktu eitt
hundrað ára gömlu dönsku herfor
ingjaráðskort af Íslandi. Útgefandi
eru samtökin ÓFEIG náttúruvernd.
Snæbjörn Guðmundsson jarð
fræðingur, hannaði kortið og
ritstjórn var í höndum hans og
Sifjar Konráðsdóttur, formanns
ÓFEIGAR. Texta rituðu Snæbjörn
Guðmundsson, Viðar Hreinsson,
Sif Konráðsdóttir og Páll Ásgeir
Ásgeirsson. Hönnun og uppsetn
ing: Einar Geir Ingvarsson E&Co.
Prentun: Litróf. Viljandi minn
ingarsjóður styrkti útgáfuna.
Kortið liggur frammi á
öllum helstu viðkomustöðum í
Árneshreppi og víðar á Ströndum
og fæst einnig afhent hjá
Ferðafélagi Íslands í Mörkinni 6 í

New Holand TS110 - dráttarvél
Ný dekk og vélin þjónustuskoðuð hjá umboði fyrir 100 tímum
•
•
•
•
•
•
•
•

Árgerð 1998
Vinnustundir: 6600
110 hestöfl
Ámoksturstæki Quicke660
Gírkassi 16x16 “rafmagns/vökvaskiptur”
Skriðgír
Aflúrtak 540 - 1000
Vél í góðu ástandi

Verð: 3.290.000ánkr.
vsk.

Nánari upplýsingar - Þórður / Sími: 896 1315

Lely Center Ísland

SÍUR Í
DRÁTTARVÉLAR

Reykjavík, sem gjarnan sendir það
í pósti auk þess sem hlaða má því

niður https://www.fi.is/is/frettir/
gongukort-um-hvalarsvaedid.
Reykjavík: Krókháls 5f – Sími 414 0000 – www.vbl.is
Akureyri: Óðinsnes 2 – Sími 464 8600

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

HUSQVARNA
FS 400 LV

Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 770

Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II

Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
K 2500

Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN
MHG Verslun ehf | Víkurhvarf 8 | 203 Kópavogi | Sími 544-4656 | www.mhg.is

ÞEKKING SEM SKIPTIR MÁLI

Hvert liggur þín leið?
Heilsársnám á Sjálfbærni og sköpunarbraut er fyrir einstaklinga sem vilja bæta við sig þekkingu og stækka.
Námið er þverfaglegt og getur nýst öllum þeim sem vilja vinna með hráefni til neyslu á sjálfbæran og ábyrgan hátt, þeim sem vilja hafa áhrif á
einstaklinga og nærumhverfi og þeim sem vilja taka áskorun um stærri hnattræn verkefni.

OPIÐ FYRIR UMSÓKNIR 2020 -2021
www.hskolinn.is

34

Bændablaðið | Fimmtudagur 18. júní 2020

UTAN ÚR HEIMI

Evrópusambandið veðjar á vetni í
þungaflutningum framtíðarinnar
– Vetnið er nú sagt munu leika lykilhlutverk og er hluti af „Grænni orkustefnu“ sambandsins
Mercedes Benz, Mitsubishi,
Toyota, Hyundai, Volvo og
fleiri trukkaframleiðendur
hafa greint frá því á síðustu
miss
erum að þeir horfi á
vetni sem framtíðarorkugjafa
fyrir stór og þung ökutæki,
en ekki rafmagn sem geymt
er í rafhlöðum. Nú hefur
framkvæmdastjórn Evrópu
sambandsins undirstrikað
þessi sjónarmið og segir að
vetnið muni leika lykilhlut
verk í baráttunni við að ná
loftslagsmarkmiðum í fram
tíðinni.
Vetnisbílar eru í raun rafbílar
í þeim skilningi að þeir eru knún
ir áfram af rafmótorum. Í stað
þess að fá raforku frá endurhlað
anlegum rafgeymum, þá fá þeir
sína raforku frá efnarafölum sem
umbreyta vetni í rafmagn.
Auk framkvæmdastjórnar
ESB, þá samþykkti ríkisstjórn
Þýskalands í síðustu viku að auka
framleiðslu á vetni í sínum lang
tímamarkmiðum um að draga úr
losun gróðurhúsalofttegunda. Er
talið að vetnisframleiðsla geti eytt
þeim vandamálum sem skapast við
að framleiða óstöðuga raforku inn
á raforkukerfið með vindmyllum
og sólarorkurafstöðvum. Þýska
stjórnin áætlar að setja 9 millj
arða evra í vetnisframleiðslu í
Þýskalandi auk tveggja milljarða
evra til framkvæmda við vetnisorku
í þróunarlöndum.
100 vetnisstöðvar í Þýskalandi
fyrir árslok 2020
Haft er eftir Andreas Schauer, sam
göngumálaráðherra Þýskalands, á
vefsíðu Energy World, að 100 vetn
isdreifingarstöðvar verði komnar

lausa árið 2050. Ekki er þó sérlega
líklegt að sú spá rætist miðað við
núverandi raforkuframleiðslu og
spár um mikilvægi kola og olíu við
þá framleiðslu á næstu áratugum.
Vetni sem geymslumiðill orku í
stað rafhlaðna

Fyrsti vetnisknúni sorpbíll Evrópu.

Vetnisknúinn Hyundai flutningabíll.

í gagnið fyrir árslok 2020. Síðan
muni bætast við 10 til 15 stöðvar á
ári sem muni gera vetnisdreifingar
kerfið í Þýskalandi það öflugasta í
Evrópu.
Þá er bent á að Japanir hafi fjár
fest gríðarlega í vetnistækninni á
liðnum árum. Sömu sögu sé að
segja af Kína og Suður-Kóreu sem
hafi komið sér upp sérstakri vetn
isáætlun líkt og Ástralía, Noregur
og Holland.

Vetnisknúin lest í Þýsklandi.

Mun leika lykilhlutverk sem
orkugjafi í þungaflutningum
Sem stendur kemur aðeins
um 1% af orkunni sem notuð er í
Evrópu úr vetni, en vetni er að mestu
notað við áburðarframleiðslu og í
hreinsunarstöðvum og þá kallað
„grátt“ vetni. Framkvæmdastjórn
Evrópusambandsins telur nú að
hreint vetni muni í framtíðinni
leika lykilhlutverk sem orkugjafi

í þungaflutningum. Það er nú hluti
af svonefndri „grænni“ orkustefnu
sambandsins, „European Green
Deal“, sem kynnt var í desember
2019 og innleiða átti nú í júní 2020.
Þar segir að framkvæmdastjórnin
hafi ákveðið að leggja fram stefnu
um vetni samhliða stefnu um inn
leiðingu orkukerfis. Á vetni að
hjálpa til við að ýta kolefnisorku
gjöfum til hliðar í framtíðinni og þá
stefnu að gera Evrópu kolefnishlut

Þessi áhersla á vetnið er samt áhuga
verð í ljósi þeirrar ofuráherslu sem
stjórnmálamenn hafa lagt á raf
bílavæðingu ökutækja sem geyma
orkuna á rafhlöðum. Nú hafa stórir
vörubílaframleiðendur komist
að því að slík lausn er ekki raun
hæf við vöruflutninga á löngum
vegalengdum. Þess vegna hafa
menn á nýjan leik veðjað á vetnið
sem fyrir mörgum árum þótti ákjós
anlegt en var svo að mestu lagt til
hliðar í umræðunni.
Í apríl síðastliðinn kynnti fram
kvæmdastjórnin rannsókn um áhrif
af notkun á metangasi og vetni í
samgöngum á innviði í kerfinu.
Vetnisstefna Evrópusambandsins
var kynnt 26. maí síðastliðinn
með því sem heitir „EU Hydrogen
Strategy Roadmap“. Lokað var fyrir
framlagningu athugasemda þann 8.
júní. Ráðgert er að gefa stefnuna
formlega út nú á öðrum ársfjórð
ungi 2020.
Þótt vetnið sé mun óhagkvæm
ari orkugjafi en til dæmis bensín
og dísilolía, þá hefur það þann kost
að auðveldara er að geyma orkuna
í formi vetnis en raforku á rafhlöð
um. Hægt er að framleiða vetni með
öllum öðrum orkugjöfum. Þá er ljóst
að vindmyllur, og sólarorkuver sem
framleiða mjög óstöðugt rafmagn
geta hentað mjög vel til að framleiða
vetni þegar vindurinn blæs eða sólin
skín. Sama má segja um sjávarfallaog ölduvirkjanir. 
/HKr.

Norsku bændasamtökin í samstarf við ungmennasamtök:

Bjóða upp á kennslugögn um landbúnað í rafrænu formi
Norsku bændasamtökin í samstarfi
við 4H þar í landi bjóða nú upp á
rafrænt kennsluefni fyrir kennara
og leiðbeinendur nemenda frá
1.–10. bekkjar um landbúnað og
er hugsað sem þekkingargjöf fyrir
börn og ungmenni.

4H eru stór og mjög virk
ungmennasamtök með um
12.000 félagsmönnum sem
starfa í um 550 klúbbum vítt
og breitt um Noreg. Meðlimir
klúbbanna eru á aldursbilinu 10
til 25 ára. Á vefsíðu 4H og norsku

bændasamtakanna, sem ber heitið
„Den grønne skolen“, getur að líta
nokkra flokka eins og um starf
bænda, matvælaframleiðslu,
ræktun, meðhöndlun dýra og
heimsóknir á bæi svo fátt eitt sé
nefnt.
Aðgengileg heimasíða

Filclair gróðurhús
Áratuga reynsla við íslenskar aðstæður.

480 0400 // jotunn.is // jotunn@jotunn.is

Í „Græna skólanum“ hafa bænda
samtökin ásamt 4H boðið upp á
kennsluefni í formi bóka fyrir
yngstu nemendur skólastigsins en
nú verður heimasíðan aðgengileg
öllum og aðlöguð fyrir breiðari
aldurshóp. Bækurnar, sem hafa
verið mjög vinsælar, munu áfram
verða aðgengilegar á netverslun
bændasamtakanna. Inni á síðunni
geta kennarar meðal annars
fundið tilbúið kennsluefni
um landbúnað, umhverfi og
loftslagsmálefni ásamt því að inni
á síðunni eru tengiliðaupplýsingar
fyrir heimsóknir á sveitabæi.
Litið er á síðuna sem góða viðbót
fyrir kennara og markmiðið er
að bæta enn við síðuna með tíð
og tíma, eins og myndböndum,
spurningaleikjum og fleira.
Hugmyndin að verkefninu
kom
hjá
starfsmanni
bændasamtakanna norsku eftir
kennsluferð til Svíþjóðar árið
2014 þar sem hann kynntist
verkefni sænsku samtakanna,

Af heimasíðu Den grønne skolen.

4H eru ungmennasamtök með um 12.000 félagsmönnum sem starfa í um
550 klúbbum vítt og breitt um Noreg.

Bonden i skolan. Norsku
bændasamtökin hafa fengið styrk

frá ríkinu til að þróa verkefnið og
koma því á fót. /ehg - Bondebladet
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SPENNANDI
RAFGIRÐINGAREFNI!

30%
afsláttur
Topigs Norsvin hefur mikil áhrif á svínarækt víða um heim.

Topigs Norsvin í Noregi:

Sæðisútflutningur
heldur velli
Eitt stærsta fyrirtæki heims í
erfðaefnum grísa, Topigs Norsvin
í Noregi, hefur átt í erfiðleikum
með að flytja út til Bandaríkjanna
vegna alheimsfaraldursins á
meðan Geno, erfðafyrirtæki með
kúasæði, hefur aukið sölu sína
þar í landi á sama tíma. Topigs
Norsvin hefur
starfsstöðvar í 55
löndum og yfir
700 starfsmenn og
árlega fjárfestir
fyrirtækið
í
rannsóknar- og
þ r ó u n a rv i n n u
fyrir rúmlega
þrjá milljarða
íslenskra króna.
Á hverju ári
framleiðir Topigs
11
milljónir
sæðisskammta og
um 118 milljónir
sláturgrísa í heiminum hafa
erfðaefni frá fyrirtækinu. Fimmti
hver grís í heiminum hefur
erfðaefni frá fyrirtækinu. Vegna
alheimsfaraldursins á fyrirtækið í
erfiðleikum með Bandaríkjamarkað
þar sem svínarækt á erfitt
uppdráttar. Reiknað er með
að um 7 milljónir grísa þar í
landi verði aflífaðir á öðrum
ársfjórðungi vegna minnkandi
eftirspurnar og tapið hleypur á
um 700 milljónum dollara. Þar
að auki er viðskiptastríðið milli
Bandaríkjanna og Kína ekki til að
bæta ástandið.
Nýir markaðir opnast
Undanfarin 16 ár hefur Topigs sent
norskt svínasæði til Bandaríkjanna
í hverjum mánuði en í dag hafa um
15 prósent grísa í Bandaríkjunum
norskan uppruna. Tap fyrirtækisins
vegna minnkandi eftirspurnar í
Bandaríkjunum er í kringum þrjár

milljónir íslenskra króna og veldur
það forsvarsmönnum fyrirtækisins
ekki enn miklum áhyggjum.
Þær hræðast meira afleiðingar
af því ef viðskiptavinir þeirra í
Bandaríkjunum verða gjaldþrota.
Heildarútflutningur fyrirtækisins
hefur gengið vel það sem af er

Íslensk framleiðsla
á Bílskúrs- og Iðnaðarhurðum
564-0013 | 865-1237
ári og nýir markaðir hafa opnast.
Þannig hefur Rússlandsmarkaður
opnast og nú gengur betur að flytja
út til Brasilíu og Tyrklands.
Mikil söluaukning í
Bandaríkjunum
Aðra sögu er að segja um erfða
fyrirtækið Geno sem framleiðir
kúasæði. Fyrirtækið hefur aukið
sölu í Bandaríkjunum þrátt fyrir
kórónukrísuna og er aukning í
aprílmánuði 180 prósent. Það
skýrist í að erfðaeiginleikar Norsk
Rødt Fe-kynsins leiða til minni
kostnaðar fyrir mjólkurbændur í
lífrænni ræktun, ásamt sjálfbærari
og skilvirkari framleiðslu. Geno
selur eingöngu til dreifingaraðila
erlendis og í dag er Bandaríkja- og
Bretlandsmarkaður um 60 prósent
af heildarútflutningsverðmætum
fyrirtækisins. Tyrkland er einnig stór
útflutningsmarkaður ásamt Úkraínu
og Kína.
/ehg - Bondebladet

Lely Center Ísland

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

Hagkvæm
dekk fyrir
alvöru kröfur
Þegar velja skal vinnuvéla- og landbúnaðardekk skipta gæði, ending og áreiðanleiki
höfuðmáli.
Maxam dekkin eru hagkvæmur kostur
og hafa reynst vel við krefjandi aðstæður.
Gerðu kröfur — hafðu samband við sölumenn
okkar í síma 590 5280 og kynntu þér kosti
Maxam dekkjanna.

KLETTUR / SALA OG ÞJÓNUSTA / KLETTAGARÐAR 8-10
104 REYKJAVÍK / 590 5100 / klettur.is
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Aldinið er til í mismunandi lit.

Drekahrísi þykir víða plága
Drekahrísi þykir víða plága

Vilmundur Hansen
vilmundur@bondi.is

Drekaávöxtur var nánast óþekktur í Evrópu fyrir 1990 en vinsældir hans hafa aukist talsvert síðan
þá, þrátt fyrir að aldinið sé fremur sjaldséð hér á landi. Plantan
sem ber aldinið er kaktus sem
blómstrar á nóttinni og gefur frá
sér sterkan ilm. Talið er að um sé
að ræða ræktunartegund sem ekki
þekkist í náttúrunni nema þar sem
hún hefur dreift sér frá ræktun og
þykir víða mikil plága.
Upplýsingar um ræktun drekaávaxtar í heiminum eru takmarkaðar en samkvæmt mati Alþjóða
matvæla- og landbúnaðarstofnunar
Sameinuðu þjóðanna er ræktun
aldinsins vaxandi. Mest er ræktunin í Víetnam, Kína, Mexíkó,
Kólumbíu, Níkaragva, Ekvador
Malasíu, Ástralíu og í suðurríkjum
Bandaríkjanna Norður-Ameríku.
Víetnam er stærsti ræktandi drekaaldina í heiminum en
Bandaríki Norður-Ameríku stærsti
innflytjandinn.
Ekki fundust upplýsingar um inn
flutning á drekaávöxtum til Íslands
enda líklegt að aldinið sé flokkað
með öðrum ávöxtum vegna tak
markaðs innflutnings.

Fullvaxið drekahrísi með aldinum í ræktun.

Ættkvíslin Hylocereus
og tegundin undatus
Ættkvíslin Hylocereus tilheyrir ætt
kaktusa og er upprunnin í Miðog Suður-Ameríku. Talsverður
ruglingur er um hversu margar
tegundir tilheyra ættkvíslinni og
hefur þeim fremur fækkað en
fjölgað á síðustu árum. Samkvæmt
International Organization for
Succulent Plant Study voru tegundirnar ellefu árið 2019. Allar tegundir
ættkvíslarinnar eru stórar ásætur í
náttúrulegu umhverfi sínu sem

Drekahrísi er harðgerð planta sem
hefur mikla aðlögunargetu og þykir
plága þar sem hún hefur dreift sér
út í náttúruna og flokkast víða sem
ágeng tegund.

Aldinið er ílangt eða egglaga, sex til tólf sentímetrar að lengd og fjórir til níu
sentímetrar að þvermáli og með utanáliggjandi flipum.

hanga eða klifra á öðrum gróðri og
taka til sín vatn og næringu úr loftinu
eða jarðvegi sem safnast í kringum
hana.

Vöxtur greinanna er frjálslegur
og oftast þrístrendur og geta þær
náð tíu metrum að lengd og vaxa
loftrætur út frá þeim. Plönturnar eru
næturblómstrandi og gefa frá sér
sterka lykt til að laða að sér frjóbera.
Aldin allra tegundanna eru æt en
sú sem er þekktust kallast H. undatus á latínu en drekahrísi á íslensku
og aldinið drekaaldin. Uppruni
drekahrísis er óþekktur en margt
bendir til að um sé að ræða ræktunartegund, hugsanlega blending af H.
ocamponis og H. escuintlensis, sem
ekki finnst villtur í náttúrunni nema
sem slæðingur frá ræktun.
Drekahrísi er stórvaxinn klifurkaktus sem er jarðlægur eða klifrar
upp eftir trjám og grjóti eða öðru
sem fyrir er. Greinarnar oftast fjórar
til sjö og ná yfir tíu metrum að lengd
en eru styttri í ræktun. Eiginlegar
rætur er litlar og út frá greinunum
vex fjöldi loftróta. Hver grein er
þrístrend og samsett úr 10 til 120
sentímetra löngum og 10 til 12
sentímetra breiðum vaxtarhlutum.
Greinarnar verða brúnar, harðar
og hornkenndar með aldrinum.
Þyrnar á fullvaxta plöntu grábrúnar eða svartar, einn til fjórir sentímetrar að lengd og tveir að þvermáli þar sem þeir eru þykkastir
en mjókka í nálarodd við endana.
Yfirleitt einn sér eða þrír í knippi.
Næturblómstrandi og standa blómin sem eru stór, hvít eða grængul
og ilmsterk eina nótt. Tvíkrýnd og
bjöllulaga, 25 til 30 sentímetrar að
lengd í fyrstu en 15 til 25 sentímetrar að þvermáli eftir að þau opna
sig að fullu. Fræflar margir og 5
til 10 sentímetrar að lengd, frævurnar eru styttri og margar saman
í blómbotninum. Aldinið safaríkt
og mjúkt, rautt, gult eða rauðbleikt
eftir afbrigðum, ílangt eða egglaga,
sex til tólf sentímetrar að lengd og
fjórir til níu sentímetrar að þvermáli og með rauðum og grænum
utanáliggjandi flipum. Yfirleitt 150
til 600 grömm að þyngd en til eru
afbrigði sem bera aldin sem eru um
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kíló að þyngd. Aldinkjötið hvítt yfir
í rautt og með mörgum litlum svörtum fræjum.
Drekaaldin eru ræktað víða í
hitabeltinu og til er fjöldi yrkja sem
eru ólík að stærð og bragði.

Flest yrki eru sjálffrjóvgandi en
þar sem plantan er næturblómstrandi
treysta ósjálffrjóvgandi yrki á
næturfiðrildi og leðurblökur sem
frjóbera. Í ræktun eru blómin
oft frjóvguð með höndum til að
tryggja góða aldinmyndun. Fullur
aldinþroski eftir frjóvgun tekur um
fjörutíu daga.
Ræktendur hafa komist upp á að
stjórna blómgunartíma drekahrísis
og þar með aldinmyndun með því
að rjúfa myrkvunartíma plöntunnar
með blossaljósum á reglulegu
millibili í fjórar klukkustundir á
sólarhring, milli klukka 22.00 og
02.00, þar sem dag- og næturlengd
er svipuð allt árið um kring. Einnig
er hægt að safna og geyma frjókorn
blómanna við vægt frost í allt
að níu mánuði og nota það við
handfrjóvgun blómanna.
Drekahrísi er harðgerð og
vindþolin planta sem kýs mikla sól
og þurran jarðveg en vex við margs
konar skilyrði og þolir allt að 40°
Celsíus og jafnvel lítils háttar frost
í stuttan tíma.
Kjöraðstæður við ræktun er í
frjósömum og vel framræstum og
aðeins súrum jarðvegi, pH 5,3 til
6,7, við 18 til 25° á Celsíus og í
hálfskugga.

Saga og útbreiðsla
Þrátt fyrir að ekki sé vitað með vissu
hvaðan drekahrísi er upprunnið er
vitað að plantan var mikið ræktuð
í Mið- og hitabelti Suður-Ameríku
og á eyjum í Karíbahafi fyrir komu
Kólumbus og kóna hans til Nýja
heimsins árið 1492. Talið er að
ræktun plöntunnar í Mið- og SuðurAmeríku hafi breiðst út með verslun
og að fuglar hafi borið fræ hennar
til afskekktra eyja.
Spánverjar fluttu plöntuna með
sér til Filippseyja og hófu ræktun
á henni þar snemma á sextándu
öld og er talið að hún hafi borist
til Kína árið 1645. Frakkar hófu
ræktun á drekahrísi í Indókína um
1860 og með tímanum hefur plantan
orðið mikilvæg nytjajurt í hitabelti
Suðaustur-Asíu.
Plantan hefur víða í heiminum
sloppið út í náttúruna frá ræktun og
þar sem hún hefur komið sér best
fyrir er litið á hana sem ágenga
tegund sem breiðir hratt úr sér á
stórum svæðum. Í Suður-Afríku,
þar sem plantan var upphaflega flutt
inn sem skrautjurt, er hún flokkuð
sem alvarlega ágeng og þar þarf
sérstakt leyfi til að rækta hana í dag.
Hermt er að drekahrísi hafi borist
sjóleiðina til Havaí-eyja 1830 með
plöntusendingu frá Mexíkó og átti
að fara til Kína. Flestar plönturnar
í sendingunni voru dauðar þegar
skipið kom til hafnar á Havaíeyju en þar sem lífsmark fannst í
drekahrísinu var ákveðið að planta
því út. Skipsplönturnar náðu sér
fljótt og þóttu fallegar og fjölgaði
sem skrautplöntum í görðum. Þar
reyndist þó vera úlfur í sauðargæru
og í dag er drekahrísi talið meinsend
á öllum Havaí-eyjum, stórum sem
smáum. Sömu sögu er að segja frá
Flórídaskaga Bandaríkja NorðurAmeríku, Eldlandseyjum, Kúbu,
Kanaríeyjum og á Spáni. Í Ástralíu
hefur plantan gert sig heimakomna
í margs konar gróðurlendi.
Drekahrísi er harðgerð planta
með mikla aðlögunargetu. Plantan
dafnar í beinni sól og í skugga, hún
er þurrkþolin en lifir líka vel í jöðrum regnskóganna. Hún þolir salt
og hefur gert sig heimakomna allt
frá fjöru og upp í 2.750 metra hæð
yfir sjávarmáli, hvort sem það er í
sandi, lausaskriðum, við vegkanta
eða grónu landi.
Dæmi eru um að plantan klifri
upp eftir stofni hárra trjáa og komi
sér fyrir efst í krónu þeirra og að
trén falli að lokum unda þunga
hennar.

Uppskera á drekaávöxtum er öll unnin með handafli og mannfrek.

Nytjar

Pökkun drekaávaxta í Víetnam.

Blómin, sem opnast í eina nótt, eru stór og gefa frá sér sterka lykt.

Drekaávöxtur á markaði í Kína.

Nafnaspeki
Latneska ættkvíslarheitið Hylo
cereus er samsett í gríska orðinu
hyle sem þýðir viður og latneska
orðinu cereus sem þýðir vaxkennt.
Tegundaheitið undatus þýðir að
plantan sé rifjuð eða með strendar
greinar.
Mexíkóska heitið pitahaya
er samheiti yfir aldin nokkurra
kaktustegunda og er hljóðbreyting
þess algengt heiti drekaaldins á
mörgum tungumálum. Á ensku
kallast plantan og aldin hennar
pitahaya, dragon fruit, night
blooming cereus, moonflower, lady
of the night, strawberry pear, belle
of the night, Cinderella plant og
Jesus in the cradle. Frakkar segja
pitahaya, pitahaya rouge, fruit du
dragon, raquette tortue, ciergelézard og poire de chardon og Ítalir
pitahaya eða frutto del drago.
Í Kóreu kallast aldinið yonggwa og Víetnamar segja thanh
long en Finnar pitaija eða lohikäärmehedelmä. Þjóðverjar segja
drachenfrucht og distelbirne, Svíar
skogkaktus og röd pitahaya. Á
íslensku þekkjast heitin drekahrísi
og drekaávöxtur.

Í Mexíkó og víðar í Mið-Ameríku er
árlega haldin hátíð drekaávaxtarins.

Græðlingar tilbúnir til gróðursetningar.

Ræktun
Drekahrísi er ræktað sem skrautjurt
víða um heim bæði sem garð- og
pottaplanta, auk þess sem hún er
ræktuð til matar víða í hitabeltinu.
Auðvelt er að fjölga plöntunni, hvort
sem er með fræi eða græðlingum.
Fræin, sem sá skal grunnt og vökva
sparlega, ála yfirleitt á tveimur
vikum í góðri gróður- eða sáðmold.
Í ræktun til manneldis er
plöntunni fjölgað með græðlingum

Góð yrki blómstra þrisvar til sex
sinnum á ári og geta gefið af sér 25 til
30 tonn af aldinum á hektara í 30 ár.

til að viðhalda yrkjum sem reynst
hafa vel á viðkomandi ræktunarstað
og 1100 til 1350 græðlingum
plantað á hektara. Græðlingunum er
komið fyrir við T-laga uppistöðu eða
uppistöðu með einhvers konar stæði
á sem þeir vaxa upp eftir og breiða
svo úr sér á þverspýtunni. Til að
auka vaxtarrýmið eru þverspýturnar
tengdar saman með þykkum vír
með gúmmíhlíf sem greinarnar
geta teygt úr sér á. Fullorðin planta
í ræktun getur orðið nokkur tonn að
þyngd og því þarf að tryggja góðan
burð í uppistöðum hennar. Plantan
er klippt reglulega í ræktun svo að
hún vaxi ekki úr sér.
Plantan er fljótsprottin og getur
hún myndað aldin á fyrsta ári í
ræktun en yfirleitt tekur fimm ár
að rækta hana til að gefa hámarks
uppskeru. Góð yrki blómstra þrisvar
til sex sinnum á ári og geta gefið
af sér 25 til 30 tonn af aldinum á
hektara í 30 ár við kjöraðstæður.
Uppskera á drekaávöxtum er öll
gerð með höndum og er mannfrek.

Í 100 grömmum af fersku dreka
aldini eru 60 kaloríur, 82%
kolvetni, 4% prótein og um 11%
dagsþörf einstaklings af C-vítamíni
og kalsíum og fræin innihalda
ýmiss konar fitusýrur.
Áferð aldinsins við neyslu er
ekki ólík því að borða kívíávöxt
nema hvað drekaaldin er eilítið
súrara og best er að borða það kalt.
Heil aldin eða niðurskorin þykja
góð í wok-rétti. Safi aldinsins er
notaður í safa til að bragðbæta
áfenga drykki, orkustangir, hlaup,
sýróp, kökur og mjólkurvörur eins
og ís og jógúrt. Blómin eru æt og
þurrkuð í te.
Rauði liturinn í aldininu kallast
betacyanins og innheldur betanin
sem er sama litarefni og finnst
í rauðrófum, beðju og plöntum
innan ættkvíslarinnar Amaranth
og er notað í matarlit og til að lita
textíl.
Auk þess sem drekahrísi er
ræktað vegna aldinanna hefur
plantan lengi notið vinsælda sem
garðplanta og sem stássplanta í
pottum innandyra.
Safi úr stöngli plöntunnar
var í eina tíð notaður gegn
iðraormum en er í dag er sú
hreinsunaraðferð sögð hættuleg.
Neysla á drekaávexti er sögð auka
súrefnisflutning blóðsins og því
orkuaukandi og hressandi.
Í Mexíkó og víðar í MiðAmeríku er árlega haldin hátíð
drekaávaxtarins og klæðist
fólk gjarnan fötum með
drekahrísismunstri í tilefni dagsins.
Drekaávöxtur á Íslandi
Ekki er minnst á drekaávöxt í
um fjölmiðum fyrr en
íslensk
mótaárið 2000 og þá
um alda
aðallega í auglýsingum. Í DV í
apríl 2004 er grein sem kallast
Hvaðan koma ávextirnir? Eins
og fyrirsögnin gefur til kynna
er sagt frá því hvaðan margar
tegundir eru fluttar til landsins
og náttúrulegum uppruna þeirra.
Um drekaávöxt segir: „Kína og
Taíland. Drekaávöxtur kemur
upphaflega frá Mið-Ameríku.
Ávöxturinn er í raun kaktusafbrigði
og þykir bragðið minna á kíví.
Meðalkílóverð: 999 krónur.“
Í Morgunblaðinu í maí 2006
er fjallað um Íslandsmeistaramót
barþjóna. Þar kemur meðal annars
fram að Valtýr Bergmann hafi
fengið önnur verðlaun fyrir kokteil
sem hann kallaði Sex bomb þar
sem drekaávöxtur var notaður sem
skreyting.
Annað slagið hefur verið
hægt að fá drekahrísi-kaktus sem
pottaplöntu í blómabúðum.
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LANDSSAMTÖK SKÓGAREIGENDA

Skógrækt

Nú fer sumarið af stað og er
allur gróður að verða grænn.
Júní er skemmtilegur mánuður
fyrir okkur skógarbændur, því
þá fáum við að gróðursetja trjáplöntur til að koma upp lífríkum
skógi. Fátt kemst í tæri við þá
dýrð sem skógar að sumri hafa
upp á að bjóða. Það er ljóst að
skógrækt bætir lífið á margan
hátt og gegnir mikilvægu hlutverki við að byggja upp bjarta
framtíð.
Einn helsti kostur skóga er að
þeir eru öflugir að binda kolefni.
Markmið stjórnvalda er að Ísland
verði kolefnishlutlaust árið 2040.
Til þess þarf að minnka kolefnis
losun og að auka kolefnisbindingu.
Skógrækt er viðurkennd um heim
allan sem ein árangursríkasta leiðin
til kolefnisbindingar, og það er
augljóst að skógrækt er ómissandi
verkfæri til þess að gera Ísland
kolefnishlutlaust. Ýmsar aðrar leið
ir eru líka færar sem vinna á kolefn
isvandanum, eins og endurheimt
votlendis sem getur minnkað losun
gróðurhúsalofttegunda. Leiðin sem
hentar best í einu tilviki, hentar
mögulegt ekki í öðrum tilvik
um, og þá geta aðrar leiðir reynst
ákjósanlegar þar. Breytt hugsun
um notkun og síðar endurnotkun
stuðlar að minni losun og viðeig
andi nýting á landi getur stuðlað að
aukinni bindingu kolefnis og þar
vegur skógrækt hvað þyngst. Því
fyrr sem hafist er handa, því fyrr
njótum við ávinningsins.
Skógar gegna
margþættu hlutverki
Skógar binda ekki bara kolefni,
heldur gegna þeir margþættu
hlutverki. Þeir bæta vatnsbúskap
landsins, veita skjól, eru verðmæt
auðlind, henta sérstaklega vel til
útivistar og svo miklu meira. Til
dæmis er gróðursetning birkiog víðiplantna oft mikilvægur
hluti af ýmsum verkefnum til að
græða upp landið. Svokölluð land

Greinarhöfundur ásamt fyrstu birkiplöntunni sem hún gróðursetti fyrir nokkrum árum síðan. Naomi Bos er með MS-gráðu í búvísindum, skógarbóndi,
formaður Félags skógarbænda á Vestfjörðum og stjórnarliði í Landssamtökum skógarbænda. 
Myndir / Naomi Bos

græðsluskógrækt hentar vel til að
stöðva jarðvegsrof og dregur úr
sandstormum. Alaskaösp, furu-,
greni- og lerkitegundir eru oft not
aðar í fjölnytjaskógrækt og henta
prýðilega til hraðrar og skilvirkrar
kolefnisbindingar og ekki síður
til framleiðslu timburs. Að rækta
landgræðsluskóg með birkitrjám á
einum stað, útilokar ekki að rækta
fjölnytjaskóg á öðrum stað og
öfugt. Mismunandi aðstæður og
markmið kalla eftir mismunandi
trjátegundum og skal þess vegna
skoða hvert tilvik fyrir sig um hvers
konar skógrækt hentar best hvar.

Flugnanet
Flugnanet fyrir glugga og hurðir,
svalir og sólpalla síðan 1988.

Skógrækt styrkir
við aðrar búgreinar
Skógrækt er mjög samtengd öðrum
búgreinum og getur verið mjög
gagnlegt fyrir bændur í hvaða bú
grein sem er. Til dæmis, að stunda
skógrækt opnar möguleika til að
kolefnsjafna eigin búrekstur. Eins
og er, er unnið að því að setja upp
ferla sem mun gera bændum kleift
að minnka sitt kolefnisfótspor með
því að nota sinn eigin vottaða skóg.
Annað dæmi er ræktun skjólbelta
og skjólskóga. Ræktun þeirra um
hverfis húsakost getur lækkað veru
lega húshitunarkostnaðinn.
Meðfram túnum og öðru ræktar
landi getur það leitt til aukinnar upp
skeru, auk þess að fuglar þrífast vel
í skjólbeltum. Með góða beitarstjórn
má nota fullvaxta skóga sem beitar
land. Beitarskógar veita skjól, sem
eykur bæði uppskeru botngróðurs og
vöxt búpenings. Það er ljóst að skóg
rækt getur verið öllum búgreinum
til hags og er lykill að sjálfbærum
búrekstri.

Nýskógrækt kann vel að njóta sólar og rigningar. Skógrækt hjálpar okkur
að byggja upp bjarta, sjálfbæra framtíð.

Skógrækt er fjárfesting
til framtíðar

fiskvinnsluhús, heilsugæslustöð
saltverksmiðju, mjólkurhús,
hótel, gistiheimili,
bændagisting, iðnaðarhús,
ótal sumarhús svo og
einbýlishús og fjölbýli.
Varanleg lausn.
Hringdu eða sendu tölvupóst.
Kem á staðinn og veiti persónulega
ráðgjöf. Lúsmý, engin fyrirstaða.

Lausn til framtíðar.
Sími 8959801
email: flugnanet@gmail.com

Skógrækt er ekki bara áhugamál
heldur ekki síður atvinnugrein
sem fólk um land allt stundar.
Girðingavinna, gróðursetning,
umhirða, úrvinnsla og sala
skógarafurða eru allt vinnuliðir
tengdir skógrækt. Afurðir úr skógi
eru fjölbreyttar og ekki takmarkaðar
við viðarvörur; ilmolíur, sveppir og
jólatré eru bara nokkur dæmi um
hvað skógurinn hefur upp á að bjóða.
Litlar sáðlingar eða græðlingar, sem
eru gróðursettir í dag geta breyst í
stórfallegan og verðmætan skógar
lund þegar fram líða stundir. Skóg
rækt er fjárfesting til framtíðar.
Dagurinn í dag er því besta stundin
til að byrja að rækta skóg. Með því
að auka skógrækt sem fyrst er hægt
að skapa störf bæði fyrir núverandi
og komandi kynslóðir, sem og að
tryggja uppbyggingu á dýrmætri
sjálfbærri auðlind.
Samvinna og samstaða
er lykill að árangri
Margir aðilar koma að því að rækta

Litlir græðlingar sem eru gróðursettir í dag eru fjárfesting inn í framtíðina.
Hér er stunduð landgræðsluskógrækt, meðal annars með Hreggstaðavíði.

skóg, svo sem plöntuframleiðendur,
skógræktarfélög, skógareigenda
félög, sumarhúsaeigendur, Skóg
ræktin, Landgræðslan og ekki síst
bændur og aðrir landeigendur.
Samvinna og góð samskipti
eru undirstaða í uppbyggingu
skógarauðlindarinnar. Aukin
umræða um gagnsemi skógræktar
er besta leiðin til að auka skilning
og samstöðu. Almenningur og
fyrirtæki ættu einnig að taka þátt
í umræðunni. Þátttaka ungs fólks
er sérstaklega mikilvæg, því unga
fólkið er framtíðin. Að fræða fólk
um skógrækt og umhverfið er
lykilatriði til að fá fram jákvæða og

gagnlega umræðu í þjóðfélaginu og
jafnvel fá fólk til að planta og njóta
náttúrunnar. Með því að standa og
vinna saman, getum við stuðlað
að sjálfbærri framtíð á skilvirkan
hátt. Við skógarbændur, sem og
allir aðrir sem vinna í eða hafa
áhuga á skógrækt, erum saman á
réttri leið, því að rækta skóg er að
rækta framtíð.
Naomi Bos,
MS í búvísindum,
skógarbóndi, formaður
Félags skógarbænda á
Vestfjörðum og stjórnarliði
í LSE.
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LESENDABÁS

Skatturinn og jörðin
Er það sanngjarnt að einstaklingur
geti átt heilu og hálfu dalina
og heiðarnar með, nýtt öll þau
hlunnindi sem fylgja og treyst á
íslenska stofnanaumgjörð án þess
að leggja nokkuð til samfélagsins?
Sitt sýnist hverjum en jarða
uppkaup erlendra auðmanna á
Íslandi hafa á undanförnum árum
vakið upp sterk viðbrögð.
Umræðan snýst ekki eingöngu
um hvort og hversu stórar jarðir
erlendir aðilar, utan sem innan EES,
mega eiga á Íslandi heldur hversu
víðtækar takmarkanir ríkivaldið
getur sett eignarrétti landeigenda,
sér í lagi landi utan þéttbýlis sem er
skipulagt sem landbúnaðarsvæði.
Rætt er opinberlega um nauðsyn
þess að setja þessum kaupum
ýmsar skorður og takmarkanir og
fyrir liggur á Alþingi frumvarp
forsætisráðherra sem ætlað er að
fanga ákveðin sjónarmið í þeim
efnum.
Leiðin sem forsætisráðherra
leggur til er í meginatriðum sú að
takmarka rétt jarðeigenda á því að
ráðstafa eign sinni, óháð ríkisfangi,
ef kaup og sala jarða fellur undir
ákveðin viðmið sem setja á í lög.
Fela á ráðherra landbúnaðarmála
vald til að ákveða hvort viðskipti
með jarðir fái að eiga sér stað. Í
greinargerðinni með frumvarpinu
segir að markmiðið sé meðal annars
að bæta möguleika stjórnvalda á
yfirsýn og stýringu á þessu sviði!
En frumvarpið breytir ekki í
grundvallaratriðum þeim ströngu
lögum og reglum sem gilda um
kaup erlendra aðila utan ESS á
jörðum á Íslandi heldur setur þess
í stað ýmsar nýjar skorður við
eignarrétt landeigenda, Íslendinga
sem einstaklinga innan EES.
Skerðing á eignarrétti
röng nálgun
Umfangsmiklar kvaðir á eignarrétti
eða þjóðnýting eignarlanda verða
seint uppskrift að hagsæld og
hamingju í nokkru samfélagi. Sé
gengið of langt, meðalhófs ekki gætt
né rökstutt hvernig slíkar ráðstafanir
séu í þágu almannahagsmuna er

kýs að ráðstafa henni. Meðalhóf og
sanngirni í þessu sem og öðru er
farsælasti vegvísirinn.

Skógarbændur athugið

Eignarhald leiði til skattskyldu

Teitur Björn Einarsson.

brotið gegn eignarréttarákvæði
stjórnarskrárinnar. Takmarkanir á
eignarrétti landeigenda rýra enn
fremur verðgildi og veðhæfni jarða
og torveldar þannig bændum og
öðrum landeigendum að sækja
sér fjármagn til uppbyggingar og
framkvæmda.
Nú sem fyrr er hættan sú að
inngrip ríkisvaldsins með boðum
og bönnum valdi meiri skaða en
vandamálið sem til stóð að leysa og
engin hrópandi samstaða er heldur
um hvert vandamálið sé.
Það er sennilega ekki ríkisfangið
sem slíkt sem veldur ólgu heldur
frekar að einstaklingur getur
notið hér á landi gríðarlegra
eignarréttinda að jörðum og aðgengi
að samfélagslegum gæðum og
innviðum - án þess að leggja nokkuð
til samfélagsins af tekjum sínum
eða vera þátttakandi í samfélaginu
með neinum hætti umfram það
sem kveðið er á um í gildandi
lögum. Ef það er raunverulega
ásteytingarsteinninn eru aðrar leiðir
heppilegri en of víðtækar skerðingar
á eignarréttindum allra landeigenda.
Aðalatriðið er að samstaða náist
um inntak eignarréttarins sem
grundvallarmannréttindi án þess að
alið sé á tortryggni og óvild um að
samfélagsumgjörðin sé ósanngjörn
og óréttlát eftir því hver nýtur
réttindanna eða hvernig eigandinn

Ein slík leið væri að kveða á um
það í skattalögum að við kaup og
eignarhald á landi yfir ákveðinni
stærð verði erlendur eigandi, sem
ekki er heimilisfastur á Íslandi,
skattskyldur á Íslandi af öllum
tekjum sínum hvar sem þeirra væri
aflað. Rökin eru þau að með kaupum
á landi yfir ákveðinni stærð er ljóst
að einstaklingur hefur ákveðið að
eiga hér á landi svo ríka persónulega
hagsmuni að eðlilegt þykir að hann
leggi til samfélagsins af öllum sínum
tekjum eins og aðrir.
Landeigandi er aldrei sér á báti
þótt hann kjósi að vera einn á sinni
jörð. Hann notar samgöngukerfið og
fjarskiptakerfið, leitar til lögreglu og
dómstóla til að gæta sinna réttinda,
hefur aðgang að heilbrigðiskerfi og
nýtir sér hvers konar þjónustu sem
sveitarfélög veita. Það er því ekki
ósanngjörn krafa að hann leggi til
opinberra sjóða eins og aðrir.
Regla af sama meiði er þegar í
skattalögum sem kveður á um að
ef einstaklingur dvelur á Íslandi
meira en 183 daga á sérhverju 12
mánaða tímabili telst hann bera
ótakmarkaða skattskyldu á Íslandi.
Reglur um fasta starfstöð lögaðila
byggja á sama grunni. Við nánari
útfærslu þyrfti eðlilega að huga
að alþjóðlegum skuldbindingum
í tvísköttunarsamningum sem og
atriðum er lúta að raunverulegum
eiganda þegar lögaðili á í hlut.
Engin ein tillaga sættir öll sjónarmið í þessum efnum en ráðstafanir
í átt að eðlilegum og sanngjörnum
leikreglum og traustri lagaumgjörð
þar sem mannréttindi eru tryggð og
stjórnarskráin virt er mun skynsamlegri leið en ómarkviss og íþyngjandi
inngrip af hálfu ríkisvaldsins.

Samráðsfundir skógarbænda og Skógræktarinnar verða haldnir í öllum
landshlutum seinni hluta júnímánaðar. Skógræktarstjóri og sviðstjóri
skógarþjónustu hjá Skógræktinni taka þátt í skógargöngum með
skógarbændum og þar gefst tækifæri til spurninga og samræðna.
•
•
•
•
•

Dagskrá
Suðurland 21. júní kl. 19
Skógarganga að Núpum í Ölfusi (FsS)
Vesturland 23. júní kl. 18
Skógarganga að Ferstiklu í Hvalfirði (FsV)
Norðurland 24. júní kl. 17
Skógarganga á Hofi í Vatnsdal (FsN)
Vestfirðir/Strandir 26. júní kl. 12.30
Aðalfundur Félags skógarbænda á Vestfjörðum á Svanshóli í Bjarnarfirð (FsVfj.)
Austurland 30. júní kl. 18
Skógarganga á Mýrum í Skriðdal (FsA)

Vakin er athygli á að þessir viðburðir verða utandyra og fólk er því beðið
að vera klætt eftir veðri.
Hlökkum til að sjá sem flesta skógarbændur!

Skogarbondi.is

Teitur Björn Einarsson,
höfundur er lögfræðingur og varaþingmaður
Sjálfstæðisflokksins í
Norðvesturkjördæmi
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Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræðum á Keldum

Hænsni hafa verið alin í sveitum
landsins um aldaraðir og á seinni
árum hefur hænsnahald í þéttbýli
færst í vöxt. Samkvæmt upplýsingum frá Félagi eggjabænda er
talið að um 250.000 varphænur
séu á búum sem stunda eggjaframleiðslu á Íslandi. Til viðbótar
eru hænur taldar vera á 300 til
400 heimilum, allt frá nokkrum
fuglum upp í hátt í 100 hænsni á
hverjum stað.
Hér verður stuttlega fjallað um
sníkjudýr hænsna á Íslandi. Annars
vegar sníkjudýr sem fundust nýverið við rannsóknir á níu aðskildum
hænsnahópum frá ýmsum stöðum
á landinu, hins vegar tegundir sem
eru taldar hafa fundist á Íslandi um
og eftir miðja síðustu öld. Samtals
eru þetta 22 tegundir sníkjudýra.
Nýlega var fjallað um þetta efni
í grein í opnum aðgangi í ritinu
Icelandic Agricultural Sciences
(sjá: https://doi.org/10.16886/
IAS.2020.01 ).
Uppruni hænsnastofnsins
Heimilishænsn hérlendis eru litskrúðug og margbreytileg í útliti.
Ýmsir hafa viljað kenna þennan
stofn við landnámsöldina og tala um
landnámshænur. Þetta er þó rangnefni. Það hefur nefnilega komið í
ljós að heimilishænsnin hérlendis
eru afsprengi ítrekaðs innflutnings
hænsna frá ýmsum Evrópulöndum,
ekki hvað síst á 19. og öndverðri 20.
öld. Innfluttu fuglarnir blönduðust
svo hænum sem fyrir voru í landinu.
Fyrir nokkrum árum héldu sérfræðingar við Landbúnaðarháskóla
Íslands, þau Albína Hulda Pálsdóttir
og Jón Hallsteinn Hallsson, erindi
sem þau nefndu Landnámshænan
- Er góð saga gögnum betri? Fóru
þau yfir erfða-, sagn- og fornleifafræðileg gögn um uppruna og
þróun íslenska stofnsins og komust
að þeirri niðurstöðu að það væri
goðsögn að hér væri sérstakur landnámsstofn. Sama gildir vitaskuld
hvað varðar sníkjudýr í stofninum,
þau hafa ítrekað borist til landsins
með hýslum sínum á liðnum öldum.
Sníkjudýrafánan í dag segir því
ekkert um sníkjudýr raunverulegu
landnámshænsnanna.
Margvíslegir lífshættir og
mismunandi aðsetursstaðir
Flest sníkjudýr fylgja hýslum sínum
í gegnum súrt og sætt, einkum þó
tegundir sem hafa beina lífsferla
eins og til dæmis svipudýr og
hníslar (einfrumungar) og flestir
þráðormar (til dæmis spóluormar,
hárormar, botnlangaormar) sem lifa
í meltingarvegi hænsnfugla. Þessi
sníkjudýr fjölga sér beint, án aðkomu annarra lífvera (millihýsla),
þeir smitast við að fá í sig þolhjúpa
eða egg sem upprunin eru úr driti
fuglanna (saurmengun). Og svipað á
við um óværutegundir eins og naglýs og fjaðurstafamítla sem lifa ævilangt í fjaðrahaminum. Lífsferillinn
er beinn, sníkjudýrin berast milli
fugla við beina snertingu, oft meðan
hænurnar liggja á ungunum. Ein
hárormategundin (Capillaria
caudinflata) sem lifir í meltingarvegi hefur þó flókinn lífsferil, egg
ormsins þroskast ekki nema hafa
farið í gegn um meltingarveginn á
ánamaðki, hænan smitast svo við
að éta ánamaðk með þroskuðu eggi.
Ánamaðkar eru líka smituppspretta
svipudýrsins Histomonas melea
gridis, einfrumungs sem hér fannst
um miðbik síðustu aldar en virðist
nú horfin og afskaplega stopular
heimildir eru til um. Þetta frumdýr
lifir í botnlöngum og lifur hænsna
og það dreifði sér milli hænsna með
því að búa um sig inni í eggjum
botnlangaormsins Heterakis gall-

Fótamítillinn Knemidocoptes mutans lifir í húðinni á fótum. Smit leiðir til myndunar hrúðurs, húðin þykknar og langvarandi sýking getur leitt til örkumlunar.
Gula löppin er laus við smit, hrúðraða löppin er mítlasmituð. Mítillinn virðist allalgengur hér á landi, hann fannst í fimm hænsnahópum af níu í nýlegri
rannsókn.

Byrjendur í hænsnaeldi
Þeim sem hyggst stofna til
hænsnaeldis í bakgörðum er
bent á að hægt er að koma í
veg fyrir að sníkjudýr eins og
til dæmis rauði hænsnamítillinn flytjist með lifandi fuglum
yfir á nýja heimilið með því að
kaupa egg sem komin eru að
klaki og ljúka útungun þeirra

Rauði hænsnamítillinn Dermanyssus
gallinae sýgur blóð úr hænsnum
að næturlagi en felur sig annars í
innréttingum í hænsnahúsinu þar
sem hann liggur milli máltíða á
meltunni, til dæmis undir setstöðum
eða í varpkössum fuglanna.

inarum. Slík egg, með svipudýrið
innanborðs, voru svo gjarnan innan
í ánamöðkum sem hænsnin lögðu
sér til munns.
Naglýs og fjaðurstafamítlar lifa
stöðugt á fuglunum og drepast fljótlega ef hýsillinn er yfirgefinn. Öðru
máli gegnir um óværu sem sjaldnast
lifir á fuglunum sjálfum, tegundir
sem halda að mestu til í námunda
við fuglana inni í hænsnahúsunum.
Þetta eru vel hreyfanlegar tegundir sem eiga það sammerkt að lifa
á blóði og þurfa þær því að færa
sig reglulega yfir á fuglana til að
ná sér í næringu. Hér á landi eru
tvær skordýrategundir í þessum
hópi. Önnur þeirra er hænsnaflóin
Ceratophyllus gallinae, sem heldur
sig mest í hreiðurkössunum. Þar
eru flóalirfurnar frítt lifandi og éta
ýmsan úrgang, einungis blóðsjúgandi fullorðinsstigið lifir sníkjulífi. Hin er veggjalúsin Cimex lectularis sem stundum fannst á árum
áður í upphituðum hænsnahúsum.
Þriðja blóðsjúgandi óværutegundin
hér á landi er hinn illræmdi rauði
hænsnamítill, Dermanyssus gallinae. Meira um hann hér neðar.
Nýlegu rannsóknirnar
Alls fundust 11 tegundir sníkjudýra
í þessari litlu könnun. Fjórar voru í
meltingarvegi, þrjár tegundir hnísla
(Eimeria spp.) svo og botnlangaormurinn Heterakis gallinarum.
Útvortis fundust sjö tegundir, þrjár
mítlategundir og fjórar tegundir
naglúsa.
Skoðum lífshætti mítlategundanna. Þeir eru mjög ólíkir enda
hafa þessi sníkjudýr aðlagast afar
ólíkum aðstæðum. Nefnum fyrst
fjaðurstafamítilinn Syringophylus
bipectinatus sem lifir inni í holrými

á nýja staðnum. Sama má gera
þegar skipta á um varpstofn í
kofum sem verið hafa í notkun,
svo fremi sem kofinn hafi áður
verið rækilega þrifinn og sótthreinsaður. Rétt er þó að kaupa
fleiri egg en færri því gera þarf
ráð fyrir því að hanar skríði úr
um helmingi eggjanna!
fjaðurstafanna. Hann er
með langan sograna
sem rekinn er út í gegn
um vegginn til að sjúga
upp vökva úr slíðrinu sem
umlykur fjaðurstafinn.
Þessi tegund fannst nýverið í fyrsta sinn hér á landi.
Önnur tegund er fótamítillinn Knemidocoptes
mutans. Hann lifir í húðinni á fótum. Með tímanum valda
mítlarnir áberandi hrúðurmyndunum, þykknunum og jafnvel örkumli
þannig að fuglarnir hætta að geta
gengið eðlilega. Mest ber á þessu
hjá gömlum fuglum því einkennin
ágerast með auknum aldri fuglanna.
Þriðja tegundin er rauði
hænsnsnamítillinn Dermanyssus
gallinae. Sá heldur sig mest í
rifum í innréttingum eða á setstöðum fuglanna milli þess sem hann
skríður yfir á fuglana til að sjúga
úr þeim blóð. Mítillinn sækir í að
sjúga blóð úr hænum að nóttu til
og þar sem mikið er af þessum
mítlum innandyra hætta hænur oft
við að vilja fara inn í hús að næturlagi. Í rannsókninni hafði rauði
hænsnamítillinn náð sér svo vel
á strik í litlum hænsnakofa í bakgarði á Reykjavíkursvæðinu að
hann var talinn hafa drepið eina af
fimm hænum í kofanum og jafnframt orðið til þess að varp hinna
snarminnkaði. Þegar að var gáð var
gífurlegur fjöldi mítla í kofanum en
hlýtt var innandyra því pera hafði
verið notuð þar til upphitunar. Hér
er um gamalgróna tegund að ræða.
Frétt um tilvist rauða hænsnamítilsins hér á landi er til dæmis birt í
Norðanfara árið 1879. Erlendis er
þessi mítill vel þekktur vágestur í
hænsnahúsum. Þegar smit nær sér á
strik minnkar varp, fuglarnir verða
órólegir og sumir geta drepist. Skyld
tegund sem aldrei hefur samt fundist
hér á landi, norræni fuglamítillinn
Ornithonyssus sylviarum, lifir líka á
blóði hænsna. Hann lifir að staðaldri
á fuglunum sjálfum og er jafnan
talinn vera eitt alvarlegasta sníkjudýr sem herjað getur á hænur. Til
mikils er að vinna að þessi tegund
berist ekki til Íslands.
Fjórar naglúsategundir fundust.
Tvær þeirra (Goniocodes gallinae og
Lipeurus caponis) lifa einvörðungu
á fiðurpróteinum en hinar tvær
(Menopon gallinae og Menacanthus
stramineus) eru illskeyttari því þær
geta einnig sært húðina (eru með
bitkjálka) og lapið í framhaldinu
upp vökva sem þar rennur út.
Heilbrigðar hænur halda naglúsum
í skefjum með því að plokka þær
úr fjaðrahamnum með nefinu og

Vandaður, einangraður hænsnakofi í bakgarði í
þéttbýli, hannaður fyrir fimm hænur.

drepa með
því að kyngja þeim. En skaddist
nefbroddurinn við slys eða misvöxt,
eða þá að veikindi lama þrek
fuglsins til að tína lýsnar í burtu þá fjölgar naglúsunum hratt þannig
að eftir tiltölulega stuttan tíma verða
fuglarnir grálúsugir. Dæmi um slíkt
fundust í rannsókninni, þar fundust
upp í 5000 lýs á hænu sem fannst
svo dauð.
Eldri rannsóknir
Ellefu aðrar tegundir eru á lista
um sníkjudýr sem talið er að hafi
fundist í hænsnum hér á landi.
Þrjár þeirra eru frumdýr, gródýrið
Cryptosporidium meleagritis og tvær
svipudýrategundir: Trichomonas
gallinarum sem lifir í koki og efri
hluta öndunarvegar og áðurnefnda
tegundin Histomonas melagritis
sem orsakar veiki sem nefnd er
svarthöfðasótt. Þessara tegunda var
ekki leitað í áðurnefndri rannsókn
þar sem fuglarnir höfðu verið frystir
en það kemur í veg fyrir að hægt sé
að leita þeirra (lifandi) með beinni
skoðun. Slíkt mætti þó auðveldlega
gera með sameindalíffræðilegum
aðferðum.
Fimm þráðormar sem lifa í
meltingarvegi fundust ekki heldur
við nýlegu athuganirnar. Þetta eru
hænsnaspóluormurinn Ascaridia
galli og hárormategundirnar
Capillaria annulata, C. obsignata,
C. contorta og C. caudinflata. Og
naglúsin Goniodes dissimilis fannst
ekki heldur en vitað er að sú lifði
á hænum á Álftanesi fyrir um 30
árum. Líklegt er að hún leynist enn
hérlendis, jafnvel fleiri tegundir.
Fyrir tæpri hálfri öld var
einnig þekkt að veggjalýs Cimex
lectularius lifðu stundum í
hænsnahúsum, síðast var vitað um
hana á hænsnabúi í Kópavogi en
fljótlega tókst að útrýma henni. Á
seinni árum hefur veggjalús ítrekað
borist til landsins með ferðalöngum
en hvort hún hefur í framhaldinu
tekið sér bólfestu í hænsnahúsum
er óþekkt. Stundum sækir lúsflugan
snípulodda Ornithomya chloropus á
hænur. Hún sýgur blóð og er algeng
að sumarlagi á sumum villtum
fuglum en ekki er vitað til þær hafi
orðið vandamál í hænsnaeldi. Annað

eru uppi á teningnum varðandi
hænsnaflóna Ceratophyllus gallinae
sem stundum nær sér á strik. Fyrir
nokkrum vikum – um hávetur –
fundust hundruð flóa og flóalirfa
í hreiðurkössum í litlu upphituðu
hænsnahúsi á landsbyggðinni. Þessi
tegund er algeng á spörfuglum og
gæti flóin hafa borist með þeim í
hænsahúsið. Vegna þess að þar var
kynt og hlýtt innandyra getur flóin
fjölgað sér á öllum árstímum en við
náttúrulegar aðstæður eru fuglaflær
yfirleitt ekki á ferli fyrr en í apríl. Og
eru að mestu horfnar þegar kemur
fram á sumar. Köldu mánuði ársins
„þreyja þær þorrann og góuna“ á
púpustigi í hreiðrum villtra fugla.
Sníkjudýr sem lifa í blóðrás og iðraormar sem allir hafa flókna
lífsferla svo sem ögður (Digenea),
bandormar (Cestoda) og krókhöfðar
(Acantocephala) - hafa aldrei fundist
í hænsnum hér á landi en finnast
iðulega í hænsnum erlendis. Flestar
tegundanna geta ekki fjölgað sér
hérlendis þar sem nauðbundnir
millihýslar þeirra eru ekki til staðar
á Íslandi.
Lokaorð
Alls hafa 22 tegundir sníkjudýra
verið staðfestar sem sníkjudýr
heimilishænsna hér á landi. Margar
tegundanna virðast sjaldgæfar, aðrar
eru mjög algengar og geta sumar
hverjar valdið verulegum skaða
og jafnvel dauða hænsna. Í nýju
rannsókninni vakti það sérstaka
athygli að yfirleitt fundust sömu
tegundir sníkjudýra í eða á öllum
fuglum sem skoðaðir voru úr
hverjum hópi.
Í dag er lítið sem ekkert vitað
um svipudýrin sem hér fundust um
miðbik síðustu aldar. Sama á við
um hnísla Eimeria spp. Þeir hafa
aldrei verið rannsakaðir skipulega
hérlendis.
Fjöldi annarra sníkjudýra hrjáir
hænur erlendis. Mörg hver eru
hinir mestu skaðvaldar og kallar
tilvist þeirra á stöðuga notkun
eiturefna. Brýnt er að beita virku
innflutningseftirliti til að stemma
stigu við landnámi slíkra tegunda.
Karl Skírnisson,
dýrafræðingur
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NYTJAR HAFSINS

Sjávarakademía Sjávarklasans sett á laggirnar

Í síðustu viku var Sjávar
akademía Sjávarklasans sett á
laggirnar í nánu samstarfi við
Fisktækniskóla Íslands. Lilja
Dögg Alfreðsdóttir mennta
málaráðherra opnaði Sjávar
akademíuna formlega í Húsi
sjávarklasans að viðstöddum
gestum.
„Í Sjávarakademíunni mun
nemendum gefast kostur á að
kynnast frumkvöðlastarfsemi sem
tengist hafinu, læra um sjálfbærni
og hvernig bæta megi umhverfi
og afurðir hafsins. Aðalkennslan
fer fram í Húsi sjávarklasans en
einnig fer kennsla fram í haftengd
um fyrirtækjum og stofnunum á
Suðurnesjum“, segir í tilkynn
ingu. Akademían mun bjóða upp
á nám sem stendur yfir í eina önn
og hefst námið í haust. Í sumar
verður sérstakt 4 vikna námskeið
Sjávarakademíunnar þar sem lögð
er áhersla á nýsköpun, sjálfbærni
og tækifæri í bláa hagkerfinu. Þetta
námskeið er ætlað fólki sem hefur
áhuga á umhverfismálum og öllu
er við kemur hafinu.
„Ef einhvern tíma var þörf þá er

tækifærin í þeim efnum í hafinu
við Ísland eru mikil,“ segir Ólafur
Jón Arnbjörnsson, skólastjóri
Fisktækniskólans.
Þurfum fleira fólk

Lilja Dögg Alfreðsdóttir mennta
málaráðherra opnaði Sjávarak
ademíuna formlega í Húsi sjávar
klasans að viðstöddum gestum.

núna nauðsyn að efla áhuga fyrir
haftengdum greinum. Aldrei áður
í sögunni hefur jafn mikið verið
rætt um fæðuöryggi hérlendis
eins og undanfarna mánuði og

„Við viljum vekja áhuga fólks á
þeim tækifærum sem Ísland hefur
upp á að bjóða í tengslum við
hafið. Við þurfum meira af fólki
sem mun í framtíðinni vinna við
eða skapa störf tengd umhverfis
málum á hafinu, markaðssetningu
íslenskra vara, sjálfbærni, útflutn
ingi tækniþekkingar, þörungaeldi
og sjávarlíftækni svo eitthvað sé
nefnt,“ segir Þór Sigfússon, stofn
andi Sjávarklasans.
„Ísland á að vera í forystu
á þessu sviði á heimsvísu og
Sjávarakademían er einn vettvangur
sem nýtist í þeim tilgangi.“
Nánari upplýsingar um
Sjávarakademíuna og sumar
námskeið má finna á www.sjávar
klasinn.is og hjá Söru Björk
Guðmundsdóttur, verkefnisstjóra
námsins, á sarabjork@sjavar
klasinn.is 
/MHH

Bílskúrs- og iðnaðarhurðir

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

Lely Center Ísland

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

Smíðað eftir máli

Mótorar og varahlutir á lager
Hröð og góð þjónusta

Iðnaðarhurðir
Iðnaðarhurðir með gönguhurð
Bílskúrshurðir
Hurðir í trékarma

TINDAR OG
HNÍFAR
GOTT ÚRVAL

Dreifingaraðili BRIGGS & STRATTON
á ÍSLANDI

Tvískiptar hurðir

Fyrsta flokks þjónusta og ráðgjöf

HURÐIR

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

MHG Verslun ehf | Víkurhvarf 8 | 203 Kópavogi
Sími 544-4656 | www.mhg.is

Bændablaðið
kemur næst úr 2. júlí
Smáauglýsingar 56-30-300

Varahlutaþjónusta fyrir Valtra og
Massey Ferguson á einum stað.

Þjónustumiðstöð
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GARÐYRKJUSKÓLI LBHÍ REYKJUM

Á FAGLEGUM NÓTUM

Myndir / Guðríður Helgadóttir.

Grænkál. 

Notum lífræna næringargjafa
á matjurtirnar
Garðeigendur sem rækta
matjurtir sínar sjálfir hafa nú,
eða eru um það bil að ljúka
við gróðursetningu þeirra.
Margar matjurtir, til dæmis
káltegundir og gulrófur eru
gráðugar plöntur sem þurfa
aðgang að nægri næringu allan
vaxtartímann.
Fyrir gróðursetningu er
settur áburður í jarðveginn sem
plönturnar nýta sér fyrstu vikurnar
meðan þær eru að koma sér fyrir
í jarðveginum og hefja vöxt.
Síðar á vaxtartímanum gengur á
þann forða, plönturnar taka upp
næringu og hluti hennar skolast
út með rigningu. Þá er tilvalið
að gefa aukanæringuna með
lífrænum næringargjöfum.
Jarðvegslíf eykst
með lífrænum áburði
Lífrænir næringargjafar eru
húsdýraáburður, safnhaugamold,
fiskimjöl og þörungamjöl og önnur
efni sem hafa næringargildi fyrir
plönturnar. Sá grundvallarmunur
er á lífrænum og tilbúnum áburði
að sá lífræni þarf að brotna niður
í jarðveginum til að hann komi
plöntunum til góða. Niður
brotsferlið verður fyrir tilstilli
smádýra og örvera sem nýta
lífræna efnið til að þrífast og
skila því að lokum aðgengilegu
fyrir plönturæturnar. Með því að
nota lífrænan áburð erum við því
að stuðla að auknu jarðvegslífi.
Tilbúinn áburður er aðgengilegur
um leið og hann blotnar og hefur
engin, eða jafnvel slæm áhrif á
jarðvegslíf og eðliseiginleika
jarðvegsins.
Bætt jarðvegsbygging
Lífrænir áburðargjafar eins og
safnhaugamold og húsdýraá
burður hafa annan ótvíræðan
kost í för með sér. Þeir hafa
mjög jákvæð áhrif á jarðvegs
bygginguna. Með notkun á
slíkum næringargjöfum styrkist
kornabygging jarðvegsins, hann
verður loftríkur og rakastigið
verður hentugt fyrir plönturnar.
Hæfileg íblöndun með grófu, líf
rænu efni er sem sagt til mikilla
bóta og á þann hátt er gott að bæta
jarðveg sem er orðinn blautur,
loftlaus og duftkenndur. Aðrar
lífrænar áburðargerðir eins og
fiskimjöl og þörungamjöl hafa
hátt næringargildi en auka ekki
gæði jarðvegsins á sama hátt.
Við notkun húsdýraáburðar er

Brokkólí.

Mjólkað í þorpinu Napao í Amudat -héraði í Úganda, nærri landamærunum að Kenía nú í janúar 2020. Mynd / FAO/Luis Tato

Heimsframleiðsla mjólkur
eykst ár frá ári
Snorri Sigurðsson

snorri.sigurdsson@outlook.com
Rósakál.

rétt að nota skít sem hefur staðið
lengi í haug áður en hann er not
aður. Safnhaugamold þarf líka að
vera orðin nokkuð gömul til að
hún komi að fullum notum.
Notkun
Þegar matjurtaplönturnar eru
orðnar nokkuð stálpaðar er ágætt
að dreifa á beðin þunnu lagi af líf
rænum áburði og klóra hann niður
í efsta lag jarðvegsins. Vövkun
sér síðan um að færa hann nær
rótarkerfi plantnanna og örverur
jarðvegsins taka að brjóta hann
niður. Hægt er að miða við að
dreifa gömlum húsdýraáburði
eða safnhaugamold tvö eða þrjú
skipti á vaxtartímanum, nokkurra
sentimatra lag í senn í matjurta
beðið eða sem nemur einum lítra
á hvern fermetra af vel sigtuðu
efni. Salat, gulrætur og aðrar
jurtir sem þurfa minni næringu
þurfa aðeins helming þess sem
td. kálplöntur þurfa. Gæta þarf
þess að skola blaðsalat vel eftir
dreifingu. Þegar kemur fram í
miðjan ágústmánuð er yfirleitt
óþarfi að gefa viðbótarnæringu.
Mjölkenndur áburður eins og
fiskimjöl er notað á sama hátt
en í mun minna magni, 50-100
grömm á fermetra í hvert sinn.
Afurðir heimilisjarð
gerðarinnar nýtist í
matjurtaræktina
Sjálfsagt er að nota það sem
fellur til við jarðgerð garða- og
eldhúsúrgangs í matjurtabeðin.
Þannig má slá margar flugur í
einu höggi, draga úr kostnaði
við sorphirðu, fá ljómandi góða
næringu í beðin og bæta eðlis
eiginleika, örveru- og
næringarástand jarð
vegsins til að auka
vöxt og heilbrigði mat
jurtanna. Að sjálfsögðu
er svo hægt að nota
hráefni jarðgerðarinnar
í blómabeð, grasflötina
og sem næringu á trjáog runnabeð.
Ingólfur Guðnason

Matvæla og landbúnaðarstofnun
Sameinuðu þjóðanna (FAO),
birti fyrr á árinu skýrslu um
mjólkurframleiðsluna í heiminum
árið 2019, sem og um þróun á
sölu mjólkurvara. Þar kemur
m.a. fram að heildarframleiðsla
mjólkur árið 2019 er talin hafa
verið 852 milljarðar kílóa, sem er
aukning um 1,4% frá árinu 2018
eins og sjá má við lestur á töflu 1.
Aukninguna má rekja til nánast
allra helstu framleiðslusvæða heims
en framleiðslan í Eyjaálfu dróst hins
vegar saman.
0,5% aukning í Evrópu
Heildarframleiðsla landanna í
Evrópu er talin hafa verið 226
milljarðar kílóa og var það aukning
um 0,5% frá fyrra ári. Framleiðslan
í löndum Evrópusambandsins
jókst um 0,4% og endaði í 167
milljörðum kílóa. Þetta er minnsta
aukning mjólkurframleiðslu

Evrópusambandslandanna síðan
árið 2016 en þar hélt kúabúum og
kúm áfram að fækka en nytaukning
kúa skýrir aftur á móti aukninguna.
Eins og undanfarin ár jókst
mjólkurframleiðslan í Rússlandi á
síðasta ári og nam heildarframleiðsla
landsins rúmum 31 milljarði kílóa,
sem er aukning um 1,8% frá fyrra
ári. Þar í landi hefur kúabúum
fækkað ört en á sama tíma hafa verið
byggð upp mörg afar stór kúabú sem
halda framleiðslunni uppi og vel
það. Samkvæmt nýjustu fregnum
frá Rússlandi má vænta svipaðrar
þróunar þar á komandi árum með
umfangsmikilli uppbyggingu á
stórum kúabúum.
Framleiðslan í Afríku
stendur í stað

Eins og undanfarin ár jókst mjólkur
framleiðslan í Afríku ekki að neinu
marki en árið 2019 var hún talin hafa
verið 46,3 milljarðar kílóa sem er
um 0,3% aukning á milli ára. Þessi
heimsálfa er auðvitað gríðarlega stór
og misjafnt eftir löndum hvernig
staðan var.
Þannig jókst framleiðslan í
Kenía, Alsír, Egyptalandi og Suður-

Tafla 1. Þróun mjólkurframleiðslu helstu landa síðustu 5 ár, milljarðar kg
2015
2016
2017
2018
Indland1
155,7
159,4
165,6
187,7
Evrópusambandið (28)
162,9
163,0
165,4
166,7
Bandaríkin
94,6
96,3
97,7
98,7
Pakistan
41,6
39,7
40,2
45,8
Brasilía
34,9
33,9
35,2
34,1
Kína
42,7
42,0
41,3
32,4
Rússland
30,8
30,8
31,0
30,6
Nýja-Sjáland2
21,9
21,6
21,3
21,9
Heimurinn alls
801,3
799,1
810,7
840,5

Afríku en dróst hins vegar saman í
löndum eins og Sómalíu, Nígeríu,
Eþíópíu og Malí. Skýringuna á
samdrættinum í þessum löndum
má fyrst og fremst rekja til mikillar
sveiflu í veðurfari þar sem þurrkaog regntímabil höfðu afgerandi áhrif
á mjólkurframleiðsluna en hún er
að mestu byggð á beitarbúskap
og því verulega háð veðri. Til að
mæta þessum erfiðleikum brugðu
sum lönd á það ráð að fella niður
tolla á innflutt fóður og á það
m.a. við um Alsír þar sem vöxtur
mjólkurframleiðslu landsins er fyrst
og fremst rakinn til ódýrara innflutts
fóðurs.
2019
196,2
167,4
99,2
47,3
35,2
32,7
31,2
21,8
852,0

Breyting 2018-2019 (%)
4,5%
0,4%
0,5%
3,3%
3,1%
0,9%
1,8%
-0,7%
1,4%

1) Ársframleiðslan er talin frá byrjun apríl og 12 mánuði fram
2) Ársframleiðslan er talin frá byrjun júní og 12 mánuði fram

Tafla 2. Útflutningur mjólkurvara, stærstu aðilar og heimurinn allur, milljarðar kg (umreiknað í kíló mjólkur)
2015
2016
2017
2018
2019
Breyting 2018-2019 (%)
Evrópusambandið (28)
18,8
18,5
20,4
20,4
22,1
8,0%
Nýja-Sjáland
19,2
19,4
18,7
18,7
20,3
8,9%
Bandaríkin
9,3
10,0
10,7
11,8
10,8
-8,3%
Hvíta Rússland
3,9
3,9
3,7
3,8
3,9
1,8%
Ástralía
3,4
3,3
3,0
3,1
2,7
-11,6%
Heimurinn alls
54,7
55,1
72,7
75,9
76,7
1,0%
Tafla 3. Innflutningur mjólkurvara, helstu lönd og heimurinn allur, milljarðar kg (umreiknað í kíló mjólkur)
2015
2016
2017
2018
2019
Breyting 2018-2019 (%)
Kína
10,7
12,0
13,3
14,8
15,7
6,4%
Rússland
3,9
4,3
4,1
3,5
4,0
15,3%
Mexíkó
3,3
3,7
4,0
4,2
4,4
4,1%
Sádi-Arabía
3,5
3,1
2,9
2,6
2,5
-3,2%
Alsír
3,0
2,9
2,9
3,9
3,2
-16,5%
Indónesía
2,5
2,8
2,7
3,0
3,2
8,2%
Heimurinn alls
70,0
70,6
71,8
76,1
76,6
0,7%
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Sé horft til Norður-Ameríku þá
sjá bandarísku kúabændurnir um
megnið af mjólkurframleiðslunni
og af alls 108,6 milljörðum kílóa
mjólkur þá komu 99,2 milljarðar
kílóa frá Bandaríkjunum.
Framangreindir 108,6 milljarðar
kílóa mjólkur eru þó ekki nema 0,5%
aukning frá fyrra ári og skýrist það
af hægri aukningu í Bandaríkjunum.
Þá stóð framleiðslan í Kanada nánast
í stað frá árinu 2018 en þar voru til
miklar birgðir af bæði smjöri og
ostum sem gerði það að verkum að
framleiðsluréttur kanadískra kúabúa
var ekki aukinn, en í Kanada er í
gildi framleiðslustýringarkerfi sem
svipar til þess sem er í notkun hér
á landi.
Áþekk þróun í Suður-Ameríku
Líkt og hjá kúabændum í NorðurAmeríku var þróunin áþekk í SuðurAmeríku en heildarframleiðslan þar
nam 61,8 milljörðum kílóa mjólkur
sem er aukning um 0,5% frá fyrra
ári. Á þessum heimshluta var þó
töluverður munur á milli landanna en
langmest aukning varð í Brasilíu. Þar
hafa stjórnvöld bætt í stuðningskerfi
mjólkurframleiðslunnar sem hefur
leitt til mun meiri fagmennsku
í greininni með bættri fóðrun,
kynbótum og heilsufari gripa.
Framleiðslan í Brasilíu jókst
um 3,1% frá fyrra ári en landið
framleiðir rúmlega helming allrar
mjólkur þessa heimshluta eða 35,2
milljarða kílóa. Mörg önnur lönd í
þessum heimshluta áttu við miklar
og erfiðar veðurfarslegar aðstæður
þar sem þurrkar, miklir hitar og
svo kuldar á öðrum svæðum gerðu
kúabúum erfitt fyrir.
Þá hefur mjólkurframleiðslan
í Argentínu sveiflast mikið á
undanförnum árum og nokkuð í
takt við gengi landsins. Þar hafa
stjórnvöld gefið í og úr varðandi
stuðning við landbúnað og hafa
bændur landsins brugðist við með
því að draga úr eða gefa í eftir því
hvernig stuðningskerfið hefur breyst.
Árið 2019 var fjármálaumhverfi
bænda í Argentínu sérlega erfitt
sem leiddi beint til samdráttar í
mjólkurframleiðslu.
Mexíkó í sókn

Samdráttur í Ástralíu
og Nýja-Sjálandi
Sé horft til Eyjaálfu varð eins og
áður segir samdráttur en heildar
framleiðsla svæðisins í heild nam
30,7 milljörðum kílóa sem er 2,5%
samdráttur frá fyrra ári. Skýringin
á samdrættinum felst fyrst og
fremst í áhrifum þurrka á sprettu en
kúabúskapur í Ástralíu lenti sérlega
illa í þurrkum á síðasta ári. Alls dróst
framleiðslan þar saman um 6,6%!
Á Nýja-Sjálandi varð einnig
samdráttur sem einnig skýrist af
veðurfarslegum ástæðum en þar var
þó ekki þurrkatímabil sem truflaði
framleiðsluna heldur óvenjumikið
kuldatímabil sem dró úr beitargæðum
en mjólkurframleiðslan í báðum
þessum löndum byggir að mestu á
beit kúa.
Mikill uppgangur í Asíu
Í Asíu varð í heildina 2,9% aukning
á framleiðslu mjólkur og var sú
aukning að mestu borin uppi af
kúabúum í Indlandi og Pakistan.
Framleiðsla heimsálfunnar nam
alls 360 milljörðum kílóa og þar
af er Indland með langstærstan
hluta. Indland er nú og hefur

Dráttarvélar
& heyvinnutæki

Fá en umsvifamikil
útflutningssvæði
Þegar litið er til viðskipta með
mjólkurvörur á milli landa þá kemur
líklega fæstum á óvart að sjá NýjaSjáland þar ofarlega á blaði eins og
sjá má við lestur á töflu 2. Í skýrslu
FAO eru lönd Evrópusambandsins
reyndar öll flokkuð saman og því
trónir það á toppi listans yfir svæði
sem flytja mest af mjólkurvörum
til annarra landa en alls nam
útflutningur þessara landa 22,1
milljarði kílóa sem er mikil aukning
frá fyrra ári eða 8,0%. Annað sætið
á þessum lista skipar svo NýjaSjáland með 20,3 milljarða kílóa en
það er líka mikil aukning frá árinu
2018 eða 8,9%. Í þriðja sæti eru svo
Bandaríkin með 10,8 milljarða kílóa
en það magn er töluvert minna en
var árið 2018 þegar útflutningurinn
fór í 11,8 milljarða kílóa. Þessi
munur svarar til samdráttar upp á
8,3%.
Heildarmagn heimsviðskipta
með mjólkurvörur á síðasta ári
nam alls 76,7 milljörðum kílóa sem
var aukning um 1% frá fyrra ári
og þar af voru framangreind þrjú
framleiðslusvæði með nærri 70% alls
magnsins. Það sem vekur þó athygli
er að heildarviðskiptin nema þó ekki
nema 9% af heildarframreiðslu
mjólkur í heiminum.
Fimmta hvert útflutt kíló til Kína
Eins og áður segir þá jókst mjólkur
framleiðslan í Asíu mest af öllum
framleiðslusvæðum heims á síðasta
ári en heimsálfan er einnig stærsti
innflytjandi mjólkurvara í heiminum
en rúm 60% útfluttra mjólkurvara í
heiminum fara til Asíu. Af löndum
þeirrar heimsálfu ber Kína höfuð
og herðar yfir önnur lönd, en alls
nam innflutningur þangað 15,7
milljörðum kílóa sem er 20,5%
af öllum útfluttum mjólkurvörum
heimsins árið 2019 eins og sjá
má við lestur á töflu 3. Alls jókst
innflutningurinn til Kína um 6,4%
á síðasta ári.
Vinnsluduft mest flutt inn
Sé horft til einstakra mjólkurvara
þá voru sem fyrr viðskipti með
iðnaðarhráefni langumfangsmest
í magni talið og þar skiptu undan
rennu-, mysu- og mjólkurduft
langmestu máli og standa þessir
þrír vöruflokkar undir um 65%
alls útflutnings í heiminum. Það
má því segja að stærsti hluti alls
útflutnings fari til iðnaðarnota,
þ.e. úrvinnslu í því landi sem flutti
vörurnar inn. Af þeim vörum sem
lenda hins vegar beint á borð neytenda þá voru það ostarnir sem vógu
þyngst og þar á eftir kom smjör. Í
báðum þessum vöruflokkum eru
þó bæði sérvörur, þ.e. fullunnar
vörur tilbúnar til sölu, og iðnaðarvörur. Umreiknað í lítra mjólkur
þá nam þessi hluti mjólkurvöru
innflutningsins í heiminum árið
2019 um 23% af heildarinnflutningi mjólkurvaranna.
Byggt að mestu á skýrslu FAO:
Dairy Market Review sem kom
út í mars 2020.
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Fallvarnarbúnaður
Fjölbreytt og gott úrval til á lager

Námskeið um fallvarnir fyrir viðskiptavini
Skoðanir og eftirlit á fallvarnarbúnaði

FALLBLAKKIR

Þegar horft er til þróunar mjólkur
framleiðslunnar í Mið-Ameríku og
löndum Karabíska hafsins þá nam
hún 18,2 milljörðum kílóa og var
það aukning um 1,5% frá fyrra ári.
Þessi aukning var að langstærstum
hluta borin uppi af kúabúum í
Mexíkó en þar í landi hefur verið
mikil og vaxandi eftirspurn eftir
mjólkurvörum.

verið í mörg ár langstærsta
mjólkurframleiðsluland í heimi.
Ársframleiðslan þar nam 196,2
milljörðum kílóa á síðasta ári og
var það aukning um hvorki meira
né minna en 4,5%!
Þetta er ótrúlega mikil aukning
þegar horft er til þess búskaparstigs
sem er í landinu en skýringin felst
mikið til í innviðauppbyggingu
og bættu aðgengi kúabænda að
markaðinum. Þá hefur Pakistan
einnig bætt verulega við mjólkur
framleiðslu sína en hún var á síðasta
ári 47,3 milljarðar kílóa sem er
aukning um 3,3% frá fyrra ári.
Þessum löndum til viðbótar hefur
mjólkurframleiðslan í Kína einnig
verið á góðri siglingu og jókst hún
um 0,9% frá fyrra ári og endaði í
alls 32,7 milljörðum kílóa.

TENGITAUGAR

Lítil aukning í Norður-Ameríku

Hafðu samband og kynntu þér
vöruúrvalið og þjónustuna

BELTI
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Vinnuskilyrði undir LED ljósum – tómatar
Christina Stadler
auðlinda- og
umhverfisdeild LbhÍ
christina@lbhi.is
Börkur Halldór Bl
Hrafnkelsson
rekstrarsvið LbhÍ
borkur@lbhi.is
Í Bændablaðinu, 03. tölublaði,
14.02.2019, blaði nr. 532, á síðu 41,
hefur verið fjallað um vinnuskil
yrði undir LED ljósum. Ályktun úr
þessari grein var dregin úr tilraun
með jarðarberjum, þar sem jarðar
ber voru annaðhvort lýst með HPS
ljósum eða með LED ljósum.
Í tilraunahúsi Landbúnaðar
háskólans á Reykjum hefur líka
verið framkvæmd tómatatilraun með
mismunandi LED meðferðum sem
topplýsingu (eingöngu LED ljós)
eða hybrid lýsingu sem topplýsingu
(LED ljós og HPS ljós) án eða með
LED millilýsingu í samanburði við
HPS topplýsingu á dimmasta tíma
ársins. Ítalegar upplýsingar um
tilraunauppsetningu er að finna í
Bændablaðsgrein, „Tómatatilraun
með mismunandi LED meðferðum
er farin af stað“, sem var birt í 23.
tölublaði, 05.12.2019, blaði nr. 552,
á síðu 45. Ofannefndir höfundar telja
sér því skylt að setja upplýsingarnar
við tómataræktun í samanburð við
jarðarberjagrein.
Litamismunur
Undir HPS ljósum er auðvelt að

Mynd 1: Tómataplöntur með HPS
topplýsingu. Mynd er tekin um kl.
8.00.

Mynd 5: Tómataplöntur með LED
topplýsingu. Mynd er tekin um kl.
14.00.

greina rétta litinn og þroska tómat
anna (mynd 1). Hins vegar þegar
ræktað er undir LED þá er rauða
birtan sem ljósin gefa frá sér mjög
afgerandi (mynd 2). Ef lítil eða
engin náttúruleg lýsing er utandyra
þá virkar það sem litaðir fletir verði
dekkri (blöð) og hvítir (hvít beð,
hitarör, vökvunarslangir) eða ljósari
fletir (tómata) endurkasti rauða
litnum. Það gerir það að verkum
að erfitt er að greina á milli hvort
aldin séu tilbúin til uppskeru. Hins
vegar er eðlismunur milli tómata og
jarðarberja:

Mynd 2: Tómataplöntur með LED
topplýsingu. Mynd er tekin um kl.
8.00.

Mynd 6: Tómataplöntur með Hybrid
topplýsingu + LED millilýsingu.
Mynd er tekin um kl. 14.00.

Á meðan það þarf að uppskera
jarðarber full lituð og dökkrauð, þá
eru tómatarnir tilbúnir þegar þeir eru
ljósrauðir. Eins og hjá jarðarberjum
þarf við vinnu undir LED ljós að
kaupa sérhæfð gleraugu sem draga
úr áhrifum rauða ljóssins. Það tekur
15–20 mín. fyrir augun að venjast
ljósinu með þessum gleraugum.
Gleraugu gera það að verkum
að auðveldara er að meta þroska
aldina. Með grænmeti er ekki eins
nauðsynlegt að sjá „rétta“ litinn eins
og hjá jarðarberjum.
Vegna þess að það lítur út fyrir að

Mynd 3: Tómataplöntur með Hybrid
topplýsingu + LED millilýsingu.
Mynd er tekin um kl. 8.00.

Mynd 4: Tómataplöntur með HPS
topplýsingu. Mynd er tekin um kl.
14.00.

allt sé dekkra er líka erfitt að vinna
við plönturnar sjálfar. En þar sem
það þarf bara að taka þjófar og blöð,
og ekki sýna eins nákvæmlega vinnu
eins og hjá jarðarberjum (t.d. draga
fram klasa), hefur litamunurinn hjá
tómötum og greinilega grænmeti
almennt (t.d. agúrkur og papriku)
minni áhrif við þessa vinnu. Af
þessum orsökum má því álykta
að aldin sem ræktuð eru með
LED lýsingu krefjist ekki meiri
tíma og athygli en í hefðbundinni
lýsingu sem er því vinnuséð ólíkt
jarðarberjaræktun.
Ef LED ljós er notað í bland við
aðra lýsingu (hybrid lýsing) minnka
auðvitað áhrif LED ljóssins á sjónina
(bera saman LED topplýsingu
(mynd 2) við hybrid topplýsingu
+ LED millilýsingu (mynd 3).
Hins vegar voru tómatarnir mislitir
(rauðir að ofan og neðan litlausir
á hliðum) sem gerði það erfitt að
ákveða í samspili við LED lýsingu
hvenær tómatarnir væru tilbúnir til
að uppskera.
Hins vegar minnka áhrifin

frá LED ljósunum á sjónina eftir
því sem náttúruleg birta eykst og
litamismunurinn verður skýrari
(bera mynd 1, 2, 3 saman við
mynd 4, 5, 6) sem var eins og hjá
jarðarberjum. Því gætu ræktendur
á suðlægum slóðum upplifað áhrif
LED ljósa minna en ræktendur á
Íslandi.
Mismunur á vexti
Undir LED ljósum er millibil
blaðanna styttra í samanburði við
ræktun undir HPS ljósum.
Meindýr og sjúkdómar
Erfiðara er að sjá hvort meindýr og
sjúkdómar séu á plöntunum.
Ályktun
Eins og kom fram í grein eru
vinnuskilyrði undir LED ljósum
með tómata og líklega paprikur og
agúrkur ekki eins erfið eins og með
jarðarber eða ber almennt.

LANDGRÆÐSLAN

Gróður- og jarðvegsauðlindirnar
Gróður og jarðvegur eru undir
staða alls þess sem lífsanda
dregur á jörðinni. Allt sem við
þekkjum byggir á því að þessar
einstöku auðlindir verði ekki fyrir
skakkaföllum. Auðlindir landsins
hnigna ef gengið er of nærri þeim
og það er hagur allra að tryggja
að nýting okkar á gróður- og
jarðvegsauðlindum landsins sé
sjálfbær.
Hvert er ástand auðlindanna?
Forsenda sjálfbærrar landnýtingar
er að við fylgjumst náið með gróðri
og jarðvegi. Þetta verður að gerast
á skipulagðan og heildstæðan hátt
á landsvísu. Einungis þannig er
hægt að meta hvort og þá hvaða
breytingar eru að eiga sér stað og
hvers vegna. Nákvæmt eftirlit gerir
okkur kleift að kippa í taumana og
gera nauðsynlegar breytingar áður
en það er um seinan.
Þar til nú hefur heildstæð
vöktun ekki verið á gróður- og
jarðvegsauðlindum hér á landi
þó vissulega hafa landnotendur
fylgst með ástandi og breytingum
sinna svæða og hagað landnýtingu
í samræmi við það. Víða erlendis
hefur heildstæð vöktun á landi
átt sér stað svo áratugum skiptir
og Íslendingar hafa um árabil
vaktað auðlindir hafsins með
góðum árangri. Með verkefninu
GróLind er verið að koma á slíku
vöktunarkerfi fyrir gróður- og
jarðvegsauðlindirnar.
GróLind
GróLind er samstarfsverkefni
Landssamtaka sauðfjárbænda,
Bændasamtaka Íslands, atvinnuog nýsköpunarráðuneytisins og
Landgræðslunnar. GróLindar
verkefnið hófst árið 2017
og er fjármagnað í gegnum

Niðurstöður stöðumats af ástandi gróður- og jarðvegsauðlinda Íslands þar
sem ástand svæða var metið út frá stöðuleika þeirra og virkni vistkerfa.
Stöðumatið var unnið upp úr kortlagningu vistgerða frá Náttúrufræðistofnun
Íslands og kortlagningu á jarðvegsrofi á vegum Rannsóknastofnunar
landbúnaðarins (Rala) og Landgræðslunnar.

gildandi búvörusamning og af
Landgræðslunni.
Samkvæmt samningi þessara
aðila eru markmið verkefnisins að:
(a) meta með reglubundnum hætti
ástand gróður- og jarðvegsauðlinda
landsins og (b) þróa sjálfbærnivísa
fyrir nýtingu gróður- og
jarðvegsauðlinda
landsins.
Verkefninu er því ætlað að koma
fram með gögn og yfirsýn sem
landnotendur og aðrir geta notað
sem verkfæri við skipulagningu á
nýtingu lands.
Verkefnið er unnið í náinni
samvinnu við landnotendur og
aðra hagsmunaaðila. Einnig
er mikið lagt upp úr því að öll
vinna innan verkefnisins byggi á
sterkum faglegum grunni og að öll
vinnubrögð séu gagnsæ.
Vöktun á auðlindunum
Uppsetning fastra vöktunarreita hófst

sumarið 2019 víðs vegar um land,
þar sem áætlað er að meta ástand
og breytingar á ástandi gróðurs og
jarðvegs á fimm ára fresti. Gert er
ráð fyrir að vöktunarreitirnir verði
um 1000. Auk vöktunarreitanna
er verið að þróa aðferðir sem gera
landnotendum og öðrum kleift að
vakta ástand lands með einföldum
hætti með því að nota snjalltæki.
Gögnin úr þeirri vöktun munu nýtast
landnotendum beint en þau fara líka
í gagnagrunn GróLindar og nýtast
þannig til að fá heildaryfirlit yfir
ástand lands.
Stöðumat á ástandi gróðurog jarðvegsauðlindanna
Niðurstöður úr vöktun á vegum
GróLindar munu ekki liggja fyrir
fyrr en að nokkrum árum liðnum.
Til þess að brúa bilið var ákveðið
að gefa út stöðumat á ástandi
auðlindanna byggt á þeim gögnum

sem þegar liggja fyrir. Stöðumati
GróLindar er ætlað að sýna, á
grófum kvarða, stöðu gróður- og
jarðvegsauðlinda landsins eins og
hún er í dag. Við val á gögnum og
þróun á aðferðafræði við stöðumatið
var stuðst við vísindalega þekkingu
á vistfræðilegum ferlum auk þess
sem að þekktar aðferðir við mat á
landi, bæði innlendar og erlendar,
voru hafðar til hliðsjónar.
Stöðumatið var unnið upp
úr kortlagningu vistgerða frá
Náttúrufræðistofnun Íslands 2016
og kortlagningu á jarðvegsrofi
á vegum Rannsóknastofnunar
landbúnaðarins (Rala) og
Landgræðslunnar frá 1997. Út frá
þessum upplýsingum var hverju
vistkerfi gefin ástandseinkunn
sem endurspeglar virkni þess.
Þar sem vistgerðargögnin eru
nýlegri og nákvæmari fá þau
meira vægi í stöðumatinu, en þau
gilda 2/3 af heildareinkunn en
jarðvegsrofsgögnin gilda 1/3 af
heildareinkunn. Vistgerðargögnin
byggja á meðaltalsmælingum fyrir
hverja vistgerð en kortlagningin
á jarðvegsrofi endurspeglar þann
breytileika sem finnst innan hverrar
vistgerðar.
Niðurstöður stöðumatsins
verða aðgengilegar í kortasjá
GróLindar. Þær sýna að um
þriðjungur vistkerfa landsins er
með mikla vistfræðilega virkni og
mikinn stöðugleika á meðan um
helmingur vistkerfa landsins er með
litla vistfræðilega virkni og lítinn
stöðugleika. Í stöðumatinu er ekki
gerður greinarmunur á því hvort
að lítil virkni sé vegna náttúrulegra
aðstæðna eða vegna hnignunar
vistkerfisins af mannavöldum.
Beitarsvæði Íslands
kortlögð í fyrsta sinn

Það er ekki nóg að vakta land heldur

verður einnig að hafa upplýsingar
um hvernig verið er að nýta landið.
Síðustu tvö ár hefur GróLind unnið
að því að kortleggja beitarsvæði
landsins, en það er í fyrsta skipti sem
slíkt hefur verið gert á landsvísu.
Kortlagningin var unnin af
starfsmönnum Landgræðslunnar, en
útlínur einstakra beitarsvæða voru
fengnar frá heimafólki sem þekkti
vel til í sínu nærumhverfi.
Við kortlagninguna var gerður
greinarmunur á beitarsvæðum og
svæðum sem hafa verið friðuð eða
þar sem lítið sem ekkert fé gengur.
Kortlagningin sýnir að um 61%
Íslands er nýtt til beitar sauðfjár
og jafnframt að töluvert land á
mörgum afréttum á gosbeltinu
hefur verið friðað, ýmist í gegnum
gæðastýringu í sauðfjárrækt eða
með öðrum aðgerðum.
Kortlagningin verður aðgengileg
í kortasjá GróLindar, en gert er ráð
fyrir því að kortið verði uppfært
a.m.k. einu sinni á ári og er fólk
hvatt til að senda inn ábendingar
um hvað betur megi fara.
Öflugt verkfæri
Kortasjá GróLindar mun opna í dag,
fimmtudaginn 18. júní, að loknum
kynningarfundi sem hefst kl. 13.
Það er von okkar sem að verkefninu
standa að þær upplýsingar sem
verkefnið gefur, verði notaðar til að
stuðla að sjálfbærri landnýtingu sem
og að auðvelda og efla vinnu við
skipulag mismunandi landnýtingar.
Nánari upplýsingar um
verkefnið, niðurstöður þess og
kynningu á fyrstu niðurstöðum má
finna á www.grolind.is
Bryndís Marteinsdóttir,
verkefnastjóri GróLindar
Jóhann Helgi Stefánsson,
sérfræðingur hjá
Landgræðslunni
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LESENDABÁS

Fíllinn og músin geta ekki verið herbergisfélagar
Þegar landbúnaðarráðuneytið
var lagt inn í atvinnuvegaráðu
neytið með sjávarútvegsráðu
neytinu árið 2007, var það eins
og velja músinni fílinn að her
bergisfélaga. Sjávarútvegurinn
er fíll að stærð í íslensku atvinnu
lífi, hann er stór á heimsmæli
kvarða og fyrirferðarmikill í
íslenskri umræðu og stundum
verða sjávarútvegsmálin eins
og fíllinn í glervörubúðinni.
Allt ætlar um koll að keyra.
Sjávarútvegsauðlindin er þó sú
auðlind sem hefur gert okkur að
þjóð meðal þjóða og var lengi
nánast eini gjaldeyrisaflandi
atvinnuvegur landsins.
Sjávarútvegsráðherrar voru jafnan sveittir upp að geirvörtum við að
verja eða berjast fyrir atvinnuveginum. Nú eru um 30 ár síðan hann
fór af framfærslu gengisfellinga.
Landbúnaðurinn okkar er lítill og
sætur eins og hagamúsin, og hvernig datt heilvita stjórnmálamönnum í
hug að hún lifði vistina af með fílnum í herbergi, ráðuneyti? Fíllinn
hlaut að kremja músina og hún yrði

Guðni Ágústsson.

fljótt hornreka í ráðuneytinu, enda
lítið eftir þar til að halda utan um
málefni bænda eða landbúnaðarins.
Allt komið í neðstu skúffuna.
Hollvinafélag landbúnaðarins
væri nauðvörn
Blindur hefur leitt heyrnarlausan
í málefnum hagamúsarinnar,
landbúnaðarins, síðustu árin og
reyndar stjórnvöld sprengt félags-

kerfi bænda að kröfu ESB að auki.
Búvörusamningar hafa verið gerðir
með annarri hendinni en opnað fyrir
flóðgáttir innflutnings með hinni
þar sem innlend framleiðsla er eins
og músin í viðureign við tröllin.
Hrátt kjöt gegn lögmálum lýðheilsunnar. Landbúnaðarráðuneytið
nánast mannlaust, Bændasamtökin
geld, lítil fagmennska eftir, slakt
landamæraeftirlit. Alþjóðlegum
samningum og tollamálum snúið á
haus. Nú liggur fyrir að tollflokkun
hér á landi er ekki í samræmi við
samninga við ESB. Brotið á kúabændum og talið einnig að frjálslega sé farið með kjötið, þar er
verkefni til að rannsaka. Íslenskir
ráðamenn trúðu ekki fyrr en ESB
staðfesti brotið, snýst um stóra
rifostamálið sem var túlkaður sem
jurtaostur. Hvar var landbúnaðarráðuneytið þegar svindlið uppgötvaðist? Þrjár milljónir lítra af
mjólk frá ESB runnu ólöglega inn
í landið sem nemur framleiðslu
á tíu til tólf góðum kúabúum.
Samningsbundinn réttur í milliríkjasamningum þverbrotinn, land-

búnaðurinn er lagabrögðum beittur
eins og nú hefur komið í ljós.
Og enginn gleymir gömlum
lambahryggjum frá Nýja-Sjálandi,
sem enn jarma úr elli í kistum
Bónuss. Gunnar Þorgeirsson
formaður og ný og öflug stjórn
Bændasamtakanna; þið verðið að
vekja bændur og þjóðina til baráttunnar. „Nú er hún Snorrabúð
stekkur.“ Gunnar! þú hefur sagt:
„Baráttumál bænda er að endurheimta landbúnaðarráðuneytið“,
eða landbúnaðarverkefnin heim,
þau eru hér og þar í ráðuneytum.
Heyrið þið það, Bjarni, Sigurður
Ingi og Katrín Jakobsdóttir? Stjórn
Bændasamtakanna býður nú það
verk að brjóta í rústir og reisa á
ný. Gefið ekkert eftir bændur í
samskiptum við ríkisstjórnina og
Alþingi í baráttunni fyrir að landbúnaðurinn dafni og lifi af.
And-landbúnaðarlegt
andrúmsloft ríkir í ráðuneytinu
Út með málaflokkinn úr atvinnu
vegaráðuneytinu, þar sem

and-landbúnaðarlegt andrúmsloft
ríkir. Gerið þá kröfu á ríkisvaldið
að stjórnsýsla landbúnaðarins
verði endurreist á ný, hún er í
tætlum.
Sjávarútvegurinn fær um fimm
milljarða í Hafrannsóknastofnun
og Fiskistofu? Bændurnir verða
að borga RML að mestu leyti sem
er þeirra ráðgjöf. Hvar liggur þessi
vísindalegi munur milli landsins
og landhelginnar? Hvort tveggja
viðkvæmt, náttúrulegt og eign
þjóðarinnar, landið og hafið.
Landbúnaðurinn er matvæla
öryggi og lýðheilsumál fyrir
fólkið í landinu. Landbúnaðurinn
á heima með byggðamálum.
Matvælaráðuneyti yrði nýtt og enn
stærra stökk að gefa landbúnaðinn
upp á bátinn. Nú er að duga eða
drepast fyrir bændur og framtíð
landbúnaðarins.
Vinir bænda úr öllum stéttum
þjóðfélagsins eru tilbúnir að stofna
Hollvinafélag landbúnaðarins og
sveitanna. Þarf það til svo stjórnmálamennirnir vakni?

Guðni Ágústsson

Virkur eða óvirkur forseti?
Ég hef lengi velt því fyrir mér hvað
hægt sé að gera til að vinna á móti
spillingu á Íslandi. Það fyrsta sem
kom upp í hugann var að finna
leiðir til að gera breytingar frá
Alþingi. Ég áttaði mig hins vegar
á að forsetinn væri ekki síður
veikur hlekkur en ríkisstjórnin
því ef hann gætir ekki hagsmuna
þjóðarinnar með því að nýta
málskotsréttinn þá er ekki ólíklegt
að hann hleypi í gegn óhagstæðum
lagasetningum rétt eins og við
sáum þegar raforkulögin sem
fylgdu þriðja orkupakkanum voru
undirrituð.
Fyrir mér eru til tvenns konar
forsetar á Íslandi og kýs ég að kalla
þá virka og óvirka forseta. Ólafur
Ragnar var t.d. virkur forseti og
notaði m.a. málskotsréttinn til
hagsbóta fyrir þjóðina í Icesave.
Forverar hans voru hins vegar
óvirkir og nýttu embættið til að
sinna erindrekstri á erlendri grundu
og taka vel á móti gestum. Ég hef
í hyggju að vera virkur forseti og
nýta málskotsréttinn til að vísa öllum
orkupökkum til þjóðarinnar sem og
öðru framsali á náttúruauðlindum.
Ég hef ekki farið í grafgötur með
að ég er ekki hrifinn af því að Ísland
gangi í Evrópusambandið enda fékk
ég að kynnast sambandinu á eigin
skinni eftir að hafa búið í Danmörku
og tel Íslandi betur borgið utan þess.

MÁLFAR

&

Guðmundur Franklín Jónsson.

Það þarf því enginn að efast um að
hefji ríkisstjórnin aðildarviðræður á
ný, og ég sit sem forseti, að þá muni
ég nota málskotsréttinn og tryggja
að þjóðin fái að eiga síðasta orðið.
Í raun mun ég ekki láta mér það
nægja því ég vil að þjóðin eigi fyrsta
orðið líka og ekki sé farið af stað
með aðildarviðræður nema með
samþykki þjóðarinnar. Ég myndi
því boða ríkisstjórnina á minn
fund og biðla til hennar að halda
þjóðaratkvæðagreiðslu en setjast
ekki að samningsborðinu nema
hafa vilyrði fyrir því. Ráðamenn
og embættismenn eiga frá mínum
bæjardyrum séð ekkert með að taka
slíkar afdrifaríkar ákvarðanir nema

MÁLNOTKUN

Áfangastaður
Oft heyrum við talað um ferða
mannastaði sem eftirsóknar
verða áfangastaði, t.d. Tenerife.
Þarna finnst mér að orðið
„áfangi“ sé misskilið.
Áfangi er hluti af lengri leið.
Grunnbúðir 1 eru einn áfangastaður á leið þeirra sem ætla upp
á topp Everest-fjalls, grunnbúðir 2 eru næsti áfangastaður
o.s.frv. Þegar komið er á toppinn er hann ekki áfangastaður
því lengra verður ekki komist,
heldur er þá komið á leiðarenda

spyrja þá sem ákvörðunin um ræðir
og það er fólkið í landinu.
Það er mér mikilvægt að embætti
forsetans snúist um hvernig hann
getur stutt þjóðina og tryggt hennar
hag. Það yrði aldrei nóg fyrir mig
að mæta í veislur með erindrekum
annarra þjóða og í raun lít ég á það
sem lítinn hluta af starfi forsetans.
Aðalhlutverk hans á að vera að leita
leiða til hagræðingar fyrir fólkið í
landinu; koma með hugmyndir,
veita upplýsingar, koma áhyggjum
þess á framfæri við ríkisstjórnina,
vera öryggisventill og þrýsta á að
þjóðin sé alltaf í forgrunni í allri
ákvarðanatöku á Alþingi. Það er að
mínu mati hlutverk forsetans og það
er það hlutverk sem ég er að bjóða
mig fram í.
Guðmundur Franklín Jónsson
viðskipta- og hagfræðingur

Bergen garðhýsi
BERGEN 4X3,7M

BERGEN 3X3M

Kr. 559.000
með vsk.

Kr. 448.000
með vsk.

480 0400 // jotunn.is // jotunn@jotunn.is

VÍKURVAGNAR EHF.

MIKIÐ ÚRVAL KERRUVARAHLUTA
RAFMAGNSBÚNAÐUR
BREMSUR
BEISLI
DEKK
LJÓS
LED LJÓS

eða ákvörðunarstað. Á toppnum
er ekki hægt að setjast að þannig
að hann er bara viðkomustaður.
Þannig er það með flesta ferðamannastaði, þeir eru viðkomustaðir eða dvalarstaðir til skamms
tíma. Oft er hægt að komast á
ákvörðunarstað í einum áfanga
en annars verðum við að stoppa
á einhverjum áfangastað og halda
síðan áfram seinna.


Þorsteinn Guðmundsson

Bændablaðið
Smáauglýsingar 56-30-300

STYRKUR, ÞJÓNUSTA OG ÁREIÐANLEIKI
Víkurvagnar ehf. – Hyrjarhöfði 8. – 110 Reykjavík
Sími 577-1090 – www.vikurvagnar.is – sala@vikurvagnar.is
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lipur og kraftmikill
Hjörtur L. Jónsson
liklegur@internet.is
Stundum fer ég í leiðangur með
vissa tegund bíla í huga til að
prufukeyra og var í þannig hugleiðingum að leita að litlum sportlegum fjórhjóladrifnum bíl sem
væri brúklegur í nánast alla vegi
og vegslóða.
Eftir stutta leit fann ég álitlegan
kost í Heklu H/F. Nýr Mitsubishi
ASX kom seint á síðasta ári töluvert
breyttur frá fyrri bílum með sama
nafn.

Helstu mál og upplýsingar

Lipur í akstri og fínn kraftur
Mitsubishi ASX er gott að keyra,
fótapláss með ágætum, útsýni fram
á við mjög gott og hliðarspeglar
með þeim stærstu (allavega miðað
við stærð á bíl, vinur lýsti hliðarspeglunum þannig: „Næstum eins
og eyrun á Mikka mús.“
Sætin þægileg og öllum
stjórntækjum komið þannig fyrir
að aldrei þarf að taka augun af
veginum við notkun þeirra.
Þá skilar 2000 rúmsentímetra
(cc) bensínvélin 150 hestöflum,
einfaldlega mokar bílnum upp í
umferðarhraða á mettíma.
Fjöðrunin er góð, sama hvort
ekið er á malbiki eða á holóttum
malarvegi. Þó er hann ekki alveg
gallalaus því umhverfishljóð inni
í bílnum mældist yfir þeim hávaða
sem ég set viðmiðið, sem er 72db.
Samkvæmt mínum mælingum þá
mældist hávaðinn inni í bílnum
73,2db. á 90 km hraða.
Með því að læsa drifinu
fær maður „rallígrip“
Fyrir nokkrum árum prófaði ég
eins bíl og munurinn er mikill,
vélin hefur stækkað úr 1.6 í 2.0 l
vél, er nú 150 hestöfl í stað 122 hö
og dráttargetan hefur aukist um 100
kg og nú 1300 kg.
ASX kemur með fimm gíra
beinskiptingu eða sex þrepa stiglausri CVT (Continuous Variable
Transmission) sjálfskiptingu og
fæst bæði með fram- og fjórhjóladrifi.
Þegar maður setur fjórhjóladrifna bílinn í gang er hann í sídrifi,
en með því að ýta tvisvar á takkann sem er fyrir drifið þá er bíllinn
komin í framhjóladrifið. Þar með
ætti hann að eyða aðeins minna
eldsneyti. Munurinn er það mikill
í fjórhjóladrifi og ekki sama hvort
það er á malbiki eða malarvegi að
persónulega mundi ég alltaf hafa
bílinn í fjórhjóladrifinu. Vilji maður
hámarksgrip á möl þá læsir maður
bílnum í fjórhjóladrifinu og maður
er þá komin með „rallígrip“.

Þyngd

1.498 kg

Hæð

1.640 mm

Breidd

1.770 mm

Lengd

4.350 mm
Myndir / HLJ

Mitsubishi ASX. 

Valið er 225,55,18 eða 215,70,16 felgur og dekk, en varadekkslaus, þá er betri
kostur 16 tomman sem minnkar líkur á að höggva hlið úr dekki.

Hliðarspeglarnir eru þægilega stórir.

Hliðarspeglarnir eru það góðir að maður þarf næstum ekki að vera með
annars ágæta bakkmyndavélina.

Öryggisbúnaður góður
og fáir mínusar
Í bílnum er akreinalesari,
blindhornsvari, viðvörun ef ekið
er of nálægt næsta bíl á undan og
ýmis annar öryggisbúnaður.
Þakglugginn kemur vel út (en
muna að loka fyrir sólarljós ef
það er mikil sól því annars verður

óþægilega heitt þegar sest er inn í
bílinn. Þessu gleymdi ég og hitinn
var óbærilegur eftir upphitun
sólarinnar.
Til að vera löglegur í umferð
þarf að snúa ljósatakkanum og
stilla á ljós til að fá afturljósin
á, en þegar maður yfirgefur bílinn segir mælaborðið manni að
slökkva ljósin. Þessi skilaboð á
að hunsa því þegar maður lokar
hurðinni slokkna ljósin eftir nokkrar sekúndur.
Stærsti mínusinn er að í bílinn
vantar varadekkið, en undir hleranum er gert ráð fyrir varadekki
og því óskiljanlegt að þar sé bara
eitthvert hringlaga frauðplast með
fullt af litlum hólfum en ekki
varadekk.
Gott verð á skemmtilegum
sportlegum jeppling

Með ljósin kveikt allan hringinn má hunsa þessa skipun því ljós slokkna
þegar hurðinni er lokað.

Uppgefin eyðsla er 6,3–6,5 lítrar
á hundrað kílómetra, en ég var
ekki í neinum sparakstri þessa

Hefði viljað láta taka þetta frauðplast í burtu og varadekk í staðinn.

Hávaðamælingin var í hærri kantinum við hefðbundna mælingu.

rúmlega 100 km sem ég ók bílnum.
Samkvæmt aksturstölvu var hann
að eyða 9,1 lítra á hundraðið.
Verðið er breytilegt eftir hvort
tekinn er Mitsubishi ASX eindrifs
eða fjórhjóladrifinn og val á
innréttingu. Verðið er frá 3.990.000

og upp í 5.490.000 krónur, sem er
verðið á bílnum sem var prófaður.
Fyrir þá sem vilja fræðast meira
um Mitsubishi ASX er best að fara
inn á vefsíðu Heklu á vefslóðina
www.hekla.is eða að hafa beint
samband við sölumenn Mitsubishi.
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Horfur á að ferðasumarsins 2020 verði minnst sem „COVID-sumars“
VEGNA COVID, afskaplega
léleg þjónusta við fólkið sem
borgar rekstur þjóðgarðsins með
sköttum sínum.

Hjörtur L. Jónsson
liklegur@internet.is
Flestir Íslendingar stefna á að
ferðast innanlands í sumar,
enda býður landið upp á fegurð og fjölbreytileika sem ætti
að henta flestum. Það er þegar
ljóst að afleiðingin af heimsfaraldrinum sem kenndur er við
COVID-19 orsakar að árlegar
hefðbundnar hátíðir sem hafa
verið fastur liður víða um land
verða með breyttu sniði.
Fólk og ferðamenn halda sig
væntanlega meira út af fyrir sig
og ferðast í smærri hópum á
einkabílum og öðrum farartækj
um. Það er því svolítið mikið atriði
að yfirfara vel það farartæki sem
nota skal í ferðalagið, kynna sér
fyrirhugaða staði sem á að heim
sækja og umfram allt að tala við
staðkunnuga og heimamenn, fá
ráðleggingar hvað sé gaman að
skoða, besti matur og veitingar.

Þurfum að hlýða „þríeykinu“
og vinna áfram saman í
„COVID-baráttunni“

Það er ekki nóg að opna þjóðgarða með borðaklippingum og ráðherramyndatökum og friða allt sem hægt er að
friða, ef fólk er ekki að fá neitt fyrir alla þá peninga sem það greiðir fyrir rekstur friðlands og þjóðgarða. Afskaplega
döpur þjónusta blasti við okkur ferðafélögum við Dettifoss, ekki einu sinni í boði að kasta af sér vatni.

Þarf að þjónusta Íslendinga
með sömu alúð og útlendinga

Fyrirbyggjandi viðhald
er nauðsynlegt
Hafi maður ekki þekkingu og
getu til að yfirfara bílinn (eða
önnur farartæki) er best að leita til
þjónustuverkstæða þar sem menn
með þekkingu starfa. Einnig er gott
að fara með bílinn í árlega skoðun
áður en lagt er upp í langferð (það
má alltaf fara með bíla í skoðun þó
að ekki sé kominn tími á lögboðna
skoðun samkvæmt númeraplötu).
Það eru alltaf einhver atriði
sem geta skapað óþarfa kostnað
og fyrirhöfn ef ekki er skoðað, en
sem dæmi þá eru margir bílar með
varadekkið undir bíl aftast í þar til
gerðri festingu. Þessar festingar
geta verið ryðgaðar fastar og ekki
nokkur leið að ná varadekkinu úr
festingunni með þeim hefðbundnu
verkfærum sem í bílum eru.
Að athuga hluti eins og

Eftir fréttir síðustu helgar um
sýkta „bófa“ á Suðurlandi, er
ljóst að þetta er ekki búin barátta,
við þurfum að vinna saman og
passa upp á að fara eftir tilmælum
sóttvarnarlæknis og lögreglu. Það
eru smit þarna úti og full ástæða til
að passa sig, virða þær ráðlögðu
umgengnisreglur frá lögreglu
og læknum. Það eru of margir
farnir að stytta óþægilega mikið
metrana tvo, faðma félaga og vini
full snemma. Þetta er ekki búið, en
ef við stöndum saman vaktina þá
styttist í endalok COVID-19.

Þó að töluvert sé eftir af munstri
dekkja þá endast þau ekki marga
kílómetra ef þau vírslitna.

viftureim, olíu, kælivökva,
bremsur og bremsuvökva er
eitthvað sem allir ættu að skoða
fyrir langferð. Hjólbarða þarf
að skoða með langferð í huga,
loftþrýstingur réttur og munstur
það mikið að dugi fyrirhugaða
vegalengd.
Alla ofangreinda þjónustu geta
flest verkstæði veitt og kostar ekki
mikið.

Á salernunum stóð LOKAÐ

Lely Center Ísland

Sjálfur hef ég rúllað einn tæplega
1.700 km hring um landið. Um
hvítasunnuhelgina lagði ég upp
í hringferð á minni „mótormeri“,
eitthvað sem ég hef gert árlega á
þessum tíma síðustu sjö árin.
Strax á fyrsta degi af fjórum sá
ég mikla breytingu á umferð og ekki
minnist ég þess að hafa verið eini
viðskiptavinurinn á bensínstöð N1
í Vík áður (að vísu bara í 3–5 mín.).
Það sló mikið á gleði og
skemmtun ferðarinnar að mjög
víða voru þjónustustaðir einfald
lega lokaðir alveg eða bara opnir
í mjög stuttan tíma dagsins svo
sem veitingastaðir og kaffihús,
en hólið fá bensínstöðvar N1 sem
voru alls staðar opnar nema á
einum stað.
Lélegust var þjónusta þjóð
garðsins í minni heimasveit þar
sem salernin bæði í Ásbyrgi og
við Dettifoss voru lokuð þrátt
fyrir töluvert mikla umferð. Taldi
ég yfir 20 bíla á bílastæðinu við
Dettifoss, bæði þegar ég kom og
fór eftir göngutúrinn að fossinum.
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LYST – BÆRINN OKKAR

Ábúendurnir á Norður-Hvoli
fluttu þangað árið 1984. Þar hafði
þá ekki verið stundaður búskapur í nokkurn tíma. Áður höfðu
afi og amma Einars, Kristín
Friðriksdóttir og Kristján
Bjarnason, búið á jörðinni um
margra áratuga skeið.
Býli: Norður-Hvoll.
Staðsett í sveit: Mýrdalshreppi,
Vestur-Skaft.
Ábúendur: Einar Magnússon og
Birna Viðarsdóttir.
Fjölskyldustærð (og gæludýra):
Við eigum einn son, Hauk. Hann
býr í Reykjavík ásamt sambýliskonu
sinni, Önnu Kristínu Guðnadóttur,
og tveggja ára syni þeirra, Baltasar

Píla.

Norður-Hvoll
Þór. Og svo eigum við tíkina Pílu.
Stærð jarðar? 400 hektarar.

Gerð bús? Við erum aðallega í
gulrófnarækt, en einnig sauðfjár- og
hrossabúskap.

Fjöldi búfjár og tegundir? 150
vetrarfóðraðar kindur og 20 hross.
Hvernig gengur hefðbundinn
vinnudagur fyrir sig á bænum?
Mjög mismunandi, enginn dagur
eins. Mest að gera vor og haust.
Sauðburður á vorin, undirbúa garðland, sá rófufræjum og setja netdúka
yfir. Á haustin er það rófuupptaka og

sláturtíð. Veturnir fara í að vinna við
rófusendingar og gefa skepnunum.
Á sumrin er helst „frí“, þarf reyndar
að heyja.
Skemmtilegustu/leiðinlegustu
bústörfin? Ætli heyskapurinn sé
ekki skemmtilegastur, sauðburður
reyndar líka þegar vel gengur. Fátt
leiðinlegt ef allt gengur vel.
Hvernig sjáið þið búskapinn
fyrir ykkur á jörðinni eftir fimm
ár? Vonandi svipaðan.
Hvar teljið þið að helstu tækifærin
séu í útflutningi íslenskra búvara?
Í aukinni grænmetisframleiðslu.
Hvað er alltaf til í ísskápnum?
Mjólk, súrmjólk, ostur, egg og rabarbarasulta.
Hver er vinsælasti maturinn á
heimilinu? Lambahryggur.
Eftirminnilegasta atvikið við
bústörfin? Þegar við mættum
óvænt nýköstuðu folaldi í snjóskafli
á nýársdag.

Birna og Einar.

Anna Kristín, Baltasar Þór og Haukur.

MATARKRÓKURINN

Það er auðvelt að grilla lax
Hráefni
› 2 msk. af ferskum sítrónusafa
		 – um ½ stór sítróna

Bjarni Gunnar Kristinsson
matreiðslumeistari
Það er hægur leikur að grilla
lax, svo framarlega sem fylgt er
nokkrum einföldum skrefum.
Grillið heilt flak eða bita af
laxi á roðinu. Gott að bæta kryddi,
gljáa eða sósu eins og hver vill.

Grillaður lax
Hráefni
›
1 stk. laxaflak, með roði
›

2 msk. olía

›

1/2 tsk. fínt sjávarsalt

›

1/4 tsk. nýmalaður svartur pipar

›

4 sítrónubátar

2 tsk. hakkað ferskt eða 1 tsk
þurrkað timjan

›

1 tsk. þurrkað oregano

›

2 msk. Dijon sinnep

›

2 tsk. hvítlauksduft

›

¼ bolli ólífuolía

›
		

½ teskeið af salti og svörtum
pipar

›
		

4-6 beinlausar kjúklingabringur
eða lundir sem eru fljóteldaðar

Setjið sítrónusafa, kryddjurtir, sinnep, krydd og olíu í
stóran, lokanlegan plastpoka.
Lokaðu pokanum, hristu síðan
og hrærðu til að blanda öllu
saman. Látið þetta marinerast
klukkustund, eða yfir nótt.

Aðferð
Verið viss um að grillið sé hreint.

Setjið pönnu með ólífuolíu
yfir miðlungs háan hita. Þegar
pannan er heit, látið eitthvað
af umfram marineringunni úr
kjúklingnum á pönnuna. Eldið
í u.þ.b. 2–3 mínútur á hvorri
hlið, eða þar til þær eru orðnar
fallega brúnaðar og eldaðar í
gegn.

Nuddið grillgrindina með þunnu lagi
af olíu, hálf matskeið ætti að vera
nóg. Hitið grillið, annaðhvort með
kolum, eða á gasgrilli að miðlungs
hita. Heitt grill kemur í veg fyrir að
fiskurinn festist of mikið við grindina
meðan hann grillast.
Penslið grillgrindina aftur með
annarri hálfri matskeið af olíu.
Penslið laxinn með rest af olíunni og
stráið salti og pipar yfir.

›
		

Penslið laxaflökin eða bitana með
kryddi að eigin vali, til dæmis dilli,
BBQ-sósu eða sesamolíu.

sem er líka hrátt) en aðrir ekki, þetta
tekur um það bil 5 til 10 mínútur fyrir
flest flök eða bita. Leyfið fisknum
að grillast í 5 til 10 mínútur í viðbót
fyrir þykkt flak. Notið spaða til að
fjarlægja fiskinn af grillinu.

Setjið laxinn með roðhliðina niður á
grillið og lokið. Eldið ótruflað þar til
laxinn byrjar að losa sig frá fitunni
(á roðinu) eða þar til hann er nær
eldaður í gegn. Margir vilja hafa laxinn bleikan í miðju eins og graflax
(sem er alltaf borðaður hrár eða sushi

Berið fram grillaðan lax strax.
Bjóddu upp á sítrónubát svo fólk
geti kreist yfir laxinn sinn ferskan
sítrónusafa eða berið fram með
skreytingu að eigin vali (ferskar
kryddjurtir eru flott og bragðgott
skraut).

Ef laxinn er ekki með neitt roð, getið
þið notað álfilmu sem er nokkrum
sentimetrum stærri en laxastykkið
sem á að elda. Smyrjið hana samt
sem áður með fitu. Eldið laxinn á
álfilmunni á grillinu, þarf ekki að
snúa, bara loka svo hitinn komist
rólega í gegnum bitann!
Ef þið eruð með heilan lax er frábært
að heilgrilla hann, fylltan með jurtum
og sítrónum, penslaður með olíu –
en þarf að vefja í álpappír svo hann
festist ekki við.

Sítrónu- og jurtakjúklingur á
pönnu eða grilli
Það er aðeins eitt sem ég þoli verr
en þurran kjúkling; þurran og
bragðlausan kjúkling.
Auðveld sítrónumarinering mun
koma í veg fyrir slíkt, því sýran
tryggir að kjúklingurinn verður
góður og safaríkur.
Berið fram með kartöflumús eða
ristuðum kartöflum – eða salati með
ristuðum tómötum.

Lækkið hitann í miðlungshita
ef kjúklingurinn brúnast of
hratt. Setjið lok á pönnuna
meðan á eldun stendur til að
halda kjúklingnum rökum. Látið
þær hvíla í nokkrar mínútur.
Njótið!
Á grilli er best að nota álpappír til
að hella safanum í fyrir gljáann á
kjúklinginn.
Ef kjúklingalundir finnast ekki
getið þið notað þessa marineringu
fyrir kjúklingabringur, kjúklingalæri – og jafnvel svínakjöt!
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HANNYRÐAHORNIÐ

Þægilegar smekkbuxur

Prjónaðar buxur fyrir börn með
axlaböndum úr DROPS Flora.
Stykkið er prjónað með sléttu
prjóni og í stroffprjóni.

Stærðir: (<0) 0/1 (1/3) 6/9 (12/18) mánaða (2 - 3/4) ára .
Garn: Drops Flora (fæst í Handverkskúnst)
- Gallabuxnablár nr 13: (100) 100 (100) 100 (100) g
Prjónfesta;
24 lykkjur x 32 umferðir í sléttu prjóni = 10x10 cm.
Prjónar: Sokka- og hringprónn 40 cm, nr 2,5 og 3
Garðaprjón (prjónað fram og til baka):
Lykkjurnar eru prjónaðar slétt í öllum umferðum.
Útaukning (á við um hliðar á skálmum):
Prjónið þar til 1 lykkja er eftir að prjónamerki,
sláið 1 sinni uppá prjóninn, prjónið 2 lykkjur slétt
(prjónamerki situr á milli þessa lykkja), sláið 1 sinni
uppá prjóninn. Í næstu umferð er uppslátturinn
prjónaður snúinn slétt svo ekki myndist gat.
Prjónið síðan nýjar lykkjur í sléttu prjóni.
Úrtaka: Fækkið um 1 lykkju hvoru megin við
prjónamerki þannig: Prjónið þar til 3 lykkjur eru
eftir að prjónamerki, prjónið 2 lykkjur slétt saman,
prjónið 2 lykkjur slétt (prjónamerki situr á milli þessa
lykkja), lyftið 1 lykkju eins og prjóna eigi slétt, 1
lykkja slétt, steypið órprjónuðu lykkjunni. Fækkið
lykkjum svona við bæði prjónamerkin.
BUXUR - STUTT ÚTSKÝRING Á STYKKI:
Hvor skálm er prjónuð fyrir sig á sokkaprjóna áður
en þær eru settar saman, fitjaðar eru upp lykkjur
fyrir klofi og stykkið er síðan prjóna í hring á stuttan
hringprjón.
Framstykki og bakstykki er prjónað fram og til baka.
SKÁLM: Fitjið upp (40) 44 (48) 48 (56) - (60-64)
lykkjur á sokkaprjóna nr 2,5. Prjónið 1 umferð slétt
og síðan stroff (= 2 slétt, 2 brugðið), þar til stykkið
mælist 5 cm. Skiptið yfir á sokkaprjóna nr 3 og
prjónið slétt í hring. Setjið 1 prjónamerki í byrjun
umferðar, aukið er út sitthvoru megin við það.
Þegar stykkið mælist 10 cm, er aukið út um (0) 1 (1)
1 (1) - (1-1) lykkju hvoru megin við prjónamerki – sjá
ÚTAUKNING. Aukið þannig út með (0) 2 (2) 2 (3) (5-7) cm millibili alls (0) 4 (7) 8 (7) - (6-5) sinnum
= (40) 52 (62) 64 (70) - (72-74) lykkjur. Prjónið
áfram slétt þar til stykkið mælist (16) 18 (25) 26
(31) - (39-42) cm. Færið prjónamerkið um (20) 26
(31) 32 (35) - (36-37) lykkjur (= ytri hlið á skálm).
Prjónamerkið merkir ytri hlið á skálm, það á að
fækka lykkjum hvoru megin við prjónamerkið síðar.

Klippið frá. Prjónið hina skálmina alveg eins.
BUXUR: Sameinið skálmarnar á hringprjón nr 3
þannig: Fitjið upp (8) 8 (8) 10 (10) - (12-12) lykkjur,
prjónið yfir lykkjurnar frá annarri skálminni, fitjið
upp (8) 8 (8) 10 (10) - (12-12) lykkjur, prjónið yfir
lykkjurnar frá hinni skálminni = (96) 120 (140)
148 (160) - (168-172) lykkjur.
Umferð byrjar fyrir miðju að aftan, mitt í fyrstu (8) 8
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Sigurbjörg Inga býr í Stóru-Gröf
syðri í Skagafirði ásamt foreldrum
sínum og tveimur bræðrum.
Nafn: Níu ára, að verða tíu.

Stjörnumerki: Ljón.
Búseta: Stóra-Gröf syðri.

Hvað finnst þér skemmtilegast í
skólanum? Allt, en langskemmtilegast í íþróttum og fimleikum.

2
9
3

7

Þegar ég fór fyrst á hestbak

Skóli: Varmahlíðarskóli.

5

4

4
9

FRÁGANGUR:
Saumið lykkjurnar saman í klofi og gangið frá endum.
Saumið 1 tölu í hvort axlaband.
Prjónakveðja,
Mæðgurnar í Handverkskúnst, www.garn.is

Aldur: Sigurbjörg Inga Sigfúsdóttir.

9
5
6
1

garðaprjón, 3 lykkjur slétt, 2 lykkjur brugðið, 3
lykkjur slétt, 1 lykkja garðaprjón, fellið af næstu
(0) 5 (5) 5 (5) - (5-5) lykkjurnar, 1 lykkja garðaprjón,
3 lykkjur slétt, 2 lykkjur brugðið, 3 lykkjur slétt og
1 lykkja garðaprjón = 10 lykkjur eftir fyrir hvort
axlaband.
AXLABAND: Haldið áfram með stroff og 1
kantlykkju í garðaprjóni í hvorri hlið, fram og til
baka þar til axlabandið mælist ca 18-24 cm (eða
að óskaðri lengd). Fellið af og endurtakið á hinni
hliðinni.
FRAMSTYKKI: = (37) 42 (47) 47 (52) - (57-62)
lykkjur. Haldið áfram fram og til baka með stroffi og 1
lykkju garðaprjóni í hvorri hlið á stykki. Þegar stykkið
mælist (4) 6 (7) 9 (10) - (11-12) cm, fellið af fyrir 2
hnappagötum frá réttu þannig: Prjónið 2 lykkjur
garðaprjón, 3 lykkjur slétt, 2 lykkjur garðaprjón,
2 lykkjur slétt saman, sláið 1 sinni uppá prjóninn,
prjónið eins og áður þar til 10 lykkjur eru eftir, 2
lykkjur slétt saman, sláið 1 sinni uppá prjóninn, 1
lykkja slétt, 2 lykkjur brugðið, 3 lykkjur slétt, 2 lykkjur
garðaprjón.
Þegar stykkið mælist (5) 7 (8) 10 (11) - (12-13) cm,
skiptið yfir á hringprjón nr 2,5 og prjónið 4 umferðir
garðaprjón yfir allar lykkjur. Fellið af.

FÓLKIÐ SEM ERFIR LANDIÐ
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2
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(8) 10 (10) - (12-12) lykkjunum, setjið prjónamerki
sem markar upphaf umferðar. Haldið áfram í hring
og prjónið slétt. Þegar stykkið mælist 2 cm frá þar
sem stykkin voru sett saman, er fækkað um (0)
1 (1) 1 (1) - (1-1) lykkju hvoru megin við hvort
prjónamerki í hliðum – sjá ÚRTAKA. Fækkið
lykkjum svona með (0) 8 (3) 6 (4) - (8-10) cm
millibili alls (0) 2 (5) 3 (4) - (3-2) sinnum = (96)
112 (120) 136 (144) - (156-164) lykkjur.

Prjónið áfram slétt þar til stykkið mælist (11) 13
(14) 17 (18) - (19-20) cm frá sameiningu skálma.
Prjónið nú upphækkun að aftan þannig: Prjónið
(7) 7 (9) 9 (9) - (9-9) lykkjur slétt, snúið við,
herðið á þræði, prjónið (14) 14 (18) 18 (18) - (1818) lykkjur brugðið, snúið við, herðið á þræði,
prjónið (20) 20 (26) 26 (26) - (26-26) lykkjur
slétt, snúið við, herðið á þræði, prjónið (26) 26
(34) 34 (34) - (34-34) lykkjur brugðið til baka.
Haldið svona áfram með því að prjóna (6) 6 (8) 8
(8) - (8-8) lykkjum fleiri í hvert skipti sem snúið
er við þar til prjónað hefur verið yfir alls (50) 50
(66) 66 (82) - (82-82) lykkjur. Snúið.
Prjónið 1 umferð slétt og jafnið lykkjufjöldan
í (95) 115 (120) 140 (145) - (160-165) lykkjur.
Skiptið yfir á stuttan hringprjón nr 2,5. Prjónið
stroff (= 2, 3 slétt) út umferð. Þegar stroffið
mælist 4 cm, fellið af þannig: Prjónið 2 lykkjur
brugðið, 3 lykkjur slétt, 2 lykkjur brugðið, 3 lykkjur
slétt, 1 lykkja GARÐAPRJÓN – sjá útskýringu að
ofan, fellið af næstu (19) 24 (24) 34 (34) - (3939) lykkjurnar, 2 lykkjur garðaprjón, haldið áfram
með stroff yfir næstu (33) 38 (43) 43 (48) - (53-58)
lykkjurnar, 2 lykkjur garðaprjón (= framstykki), fellið
af næstu (19) 24 (24) 34 (34) - (39-39) lykkjurnar,
1 lykkja garðaprjón og prjónið stroff yfir þær (8) 13
(13) 13 (13) - (13-13) lykkjur sem eftir eru.
BAKSTYKKI: = (20) 25 (25) 25 (25) - (25-25) lykkjur.
Haldið áfram fram og til baka með stroffprjóni og 1
kantlykkju garðaprjón í hvorri hlið á stykki, þar til
stykkið mælist (2) 3 (3) 4 (4) - (5-5) cm frá skiptingu.
Næsta umferð er prjónuð þannig: Prjónið 1 lykkju

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.

Hvert er uppáhaldsdýrið þitt?
Hundar og hestar.
Uppáhaldsmatur: Hakk og spagettí.
Uppáhaldshljómsveit: Billie Eilish.

Hvað ætlar þú að verða þegar þú
verður stór? Er ekki búin að ákveða
það.

Uppáhaldskvikmynd: Zombies 1 og
2 og Descendants 1, 2 og 3.

Hvað er það klikkaðasta sem þú
hefur gert? Veit ekki.

Fyrsta minning þín? Þegar ég fór
fyrst á hestbak.

Gerir þú eitthvað skemmtilegt í
sumar? Fer á reiðnámskeið, og æfi
fimleika og júdó.

Æfir þú íþróttir eða spilarðu á
hljóðfæri? Ég æfi fimleika, körfubolta, fótbolta, djassballett, hestamennsku og spila á píanó.

Næst » Ég skora næst á Friðrik Loga
Haukstein Knútsson, bekkjarbróður
minn, að svara næst.
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LESENDABÁS

Ullin í nútíð og framtíð
– og pínulítið í þátíð

Í Evrópu er starfandi hópur fólks
frá nokkrum ólíkum löndum sem
hittist og fundar reglulega. Þetta
er þverfaglegur hópur, stofnaður
í nóvember 2019, sem kemur að
ræktun sauðfjár og ullarvinnslu á
ýmsan hátt og eru margir þeirra
sérfræðingar á einhverju sviði
rannsókna, vinnslu eða nýtingar
hráefnis - ekki bara ullar.
Aðaláhersla þessa hóps er að
athuga og ræða saman um hvernig
megi auka þekkingu fólks í löndum
félagsmanna á eiginleikum ullar og
nýta hana meira og betur.
Upplifun margra í hópnum er að
fólk þekki almennt ekki hversu hlý
og góð ullin er og að föt sem unnin
eru úr ull veiti meiri yl en margt
annað hráefni sem notað er í fatnað.
Virðing fyrir ull megi vera meiri
og að margir líti á hana sem verð
lausa hliðarafurð og hirði lítið sem
ekkert um hana. Mörg lönd glíma
við að ull fæst ekki unnin í band eða
annað sem óskað er eftir að hún sé
unnin og fjöldamargir bændur henda
ullinni án þess að geta nýtt hana.
Þeim þykir jafnframt að aukins
misskilnings gæti hjá almenningi
um hvernig ullin er tekin af
kindunum og að ull sé í raun og
sannleika náttúrulegt hráefni sem
sé umhverfisvænt að nýta.
Hópurinn vinnur að því að leita
leiða til að kynna ullina og eiginleika
hennar fyrir fólki og hvetja fólk til að
nýta ullina betur, þá ekki síst bændur
sem rækta sauðfé.
Margir hafa einnig áhyggjur
af einsleitni í sauðfjárkynjum
og að fjölbreytni í litum muni til
dæmis hverfa. Sum fjárkyn hafa
jafnvel alveg týnt einhverjum af
náttúrulegum litum úr hjörðinni og
virðist ekki vera mögulegt að rækta
þá aftur þar inn.
Við Íslendingar höfum frá land
námi búið við þannig veðurfar að
ullarfatnaður hefur verið sá eini
sem hefur haldið okkur almennilega
heitum við ólíkar aðstæður.
Frægðarsaga íslensku lopapeys
unnar og að hún skyldi ná að verða

tískuflík aftur og aftur hefur einnig
viðhaldið þeirri þekkingu sem við
höfum á eiginleikum ullar. Við vitum
sjálf að ull og ullarfatnaður hefur
reynst best til að halda á okkur hita
í alls kyns veðrum. Við vitum það af
því við notum þessi föt. Við höfum
alltaf gert það.
Við höfum öll alist upp við að
eiga ömmu, mömmu, frænku eða
góðhjartaða vini sem hafa prjónað
ullarsokka og ullarvettlinga, lopa
peysur og húfur og sagt að það verði
að klæða barnið í ullarföt svo því
verði ekki kalt!
Þannig að við erum ekki í sömu
sporum og þessir hópar í Evrópu. Við
þurfum ekki á þessum upplýsingum
að halda. Eða hvað?
• Hver er þekking okkar á ull
og ullarflíkum?
• Hvaða viðhorf höfum við til
ullar almennt?
• Veit almenningur hvernig ull
er tekin af fé og hvernig hún
er nýtt?
Á síðustu árum hafa sprottið upp
hópar af fólki sem prjónar eða
heklar öllum stundum, hefur lært
að spinna á rokk, hannar og gefur
út uppskriftir og eltist við margs
konar ullarráðstefnur og garnhátíðir,
bæði hérlendis og erlendis. Áhuginn
á þessu handverki er gríðarlegur.
Flugvélar með fullfermi af mann
skap hafa farið á svona samkomur
víðs vegar um heiminn.
Á meðan einangrun kórónu
veirunnar hamlaði samkomum var
meira að segja haldin slík garnhátíð
á netinu, svo ekki þyrfti nú að missa
af öllu slíku.
Facebook er morandi í prjóna
hópum og til eru netsíður sem snú
ast eingöngu um garn og uppskriftir
tengdar garni. Þetta er á heimsvísu.
Og íslenska ullin á sér marga
aðdáendur. Nokkrir erlendir hópar
á Facebook eru eingöngu að fjalla
um prjónaskap úr íslenskri ull.
Einhver talaði um í slíkum hópi
að það hefði verið svo mikið af grasi

Baldur Stefánsson og Steinar Haukur Kristbjörnsson rýja af fagmennsku og öryggi. 

Þráinn Ingólfsson hughreystir lamb á leið í rúning.

Aðalfundur ÍSTEX hf. verður haldinn fimmtudaginn
25. júní 2020, kl. 16:00 í húsnæði félagsins í
Mosfellsbæ.
1.
2.
3.
4.

Dagskrá
Almenn aðalfundarstörf samkvæmt 15. grein
samþykkta félagsins.
Heimild aðalfundar fyrir félagsstjórn til kaupa á eigin
hlutabréfum.
Þróunarmál og hönnun.
Önnur mál, löglega upp borin.

Ársreikningur mun liggja frammi á skrifstofunni í
Mosfellsbæ viku fyrir aðalfund hluthöfum til sýnis.
Ársreikningur er sendur hverjum þeim hlutahafa sem þess
óskar.
Í samræmi við fyrirmæli stjórnvalda til að stemma stigu
við útbreiðslu kórónuveiru verður fyllstu varúðar gætt.
Hægt verður að skrá sig á istex.hf@istex.is eða í 566 6300
til að fylgjast með fundinum rafrænt. Umboðsmenn þurfa
að leggja fram dagsett og skriflegt umboð.
Aðgöngumiðar og fundargögn verða afhent á skrifstofu
félagsins að Völuteig 6 í Mosfellsbæ á fundardag.
Mosfellsbæ, júní 2020.
Stjórn ÍSTEX hf.

Hulda með ullina.

í einni dokku sem hún var að prjóna
úr. Henni var svarað af ótal mörgum:
„Ó, það er svo yndislegt. Partur af
Íslandi með í garninu!“ „I love it!“
• Hvernig hafa
sauðfjárræktendur brugðist
við þessum áhuga?
• Erum við að rækta sauðfé með
ullina í huga?
• Er valið inn á
sauðfjársæðingarstöðina með
ullargæði að leiðarljósi?
• Hugsum við markvisst um liti
í okkar ræktun?
• Flokkum við og meðhöndlum

ullina eins og best verður á
kosið?
• Höfum við leitað leiða til að
auka fjölbreytni eða framboð
á ullarvörum eða garni?
• Höfum við nýtt nýsköpun til
að auka verðmæti ullarinnar?
• Höfum við sótt okkur
þekkingu til að nýta ull eins
vel og kostur er?
Ég ætla ekki að svara þessum
spurningum, heldur eingöngu kasta
þeim fram í umræðuna, hvort sem
hún fer fram á félagsfundum bænda,
við eldhúsborðið eða á skrifstofum

Myndir / úr einkasafni

þeirra sem ráða ræktunarmarkmiðum
okkar. Já eða hjá prjónafólkinu sem
hefur svo sannarlega skoðanir á
þessu líka.
Mig langar að vekja okkur öll til
enn frekari umhugsunar um þetta
málefni.
Ég er sauðfjárbóndi. En ég rek
einnig litla spunaverksmiðju sem
vinnur úr íslenskri ull og á þeim
árum sem ég hef nú unnið við ull
hvern einasta dag hef ég komist
að því að eiginleikar íslensku
ullarinnar eru hreint og beint
stórkostlegir og vinsældir hennar
miklar.
Hún er ekki bara hlý, vatnsfrá
hrindandi, einangrandi og slitsterk.
Hún er líka til í öllum náttúrulegum
litum hjarðarinnar sem nam hér
land með víkingunum forðum daga.
Hún hefur haldið þeim eiginleikum
sem voru til staðar við landnám, en
einnig þróast með því veðurfari sem
hér ríkir og er því þykkari og hárin
lengri en ættingjar hennar á hlýrri
slóðum hafa.
Notkunarmöguleikar hennar
virðast endalausir og hún hefur
þessa tímalausu klassík að vera
alltaf við hæfi. Alltaf í tísku. Og
við sem notum ullarflíkur þekkjum
gæði hennar og yl.
Textílmiðstöðin á Blönduósi
mun bráðlega ýta af stað könnun
á viðhorfi sauðfjárbænda til
ullarinnar og ræktunar hennar.
Könnunin er unnin í samstarfi
við Landssamtök sauðfjárbænda
og Félagsvísindastofnun HÍ. Hún
er styrkt af Framleiðnisjóði land
búnaðarins og sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra. Könnunin
verður send út til svörunar á
næstu vikum og er úrtakið valið
af handahófi.
Spurt verður um ýmsa þætti sem
snúa að ræktun og notkun á ull í
dag og hvernig bændur sjái fyrir
sér framtíð ullarinnar á Íslandi,
bæði gagnvart hverjum og einum
og einnig með tilliti til heildarinnar.
Með þessari litlu grein langar
mig að tala fyrir þessari könnun
og biðja alla þá sem fá listann
sendan að taka þátt. Hvort sem
þeir hafa mikinn áhuga á ull eða
lítinn.
Breiður hópur þátttakenda gefur
betri svör og betri mynd af skoðunum
fjöldans.
Mig langar líka að biðja alla
sauðfjárbændur og þá sem hafa
með ræktunarmarkmið sauðfjár á
Íslandi að gera að líta aðeins inn á
við og meta með sjálfum sér hvar
ræktun ullar er stödd á þeirra búi,
hvar hún er stödd á Íslandi og hvert
við viljum að hún stefni.
Njótið sumarsins.
Hulda Brynjólfsdóttir,
eigandi og framkvæmdastjóri
smáspunaverksmiðjunnar
Uppspuna.
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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. 2.350 m. vsk (innan við 140 slög) og kr. 5.800 texti + mynd.
Skilafrestur: Fyrir kl. 16.00 á þriðjudegi fyrir útgáfu.

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI

SÍMI 568 6411 · RAFVORUR@RAFVORUR.IS

Stór hestabúgarður í Þýskalandi
óskar eftir tamningamanni. Birkenhof
er stór búgarður í Þýskalandi sem er
að leita að reyndum knapa. Starfið
er 100% og snýst um að vinna með
ungum keppnis- og ræktunarhestum. Kyn og aldur skiptir ekki máli
og þýskukunnátta er ekki nauðsynleg. Hafir þú áhuga eða vantar fleiri
upplýsingar hafðu þá samband við
info@birkenhof-isi.de eða í síma
004916094845530. https://www.
birkenhof-isi.de/

Hestakerrur 2ja og 3ja hesta, ríkulegur
útbúnaður. Frá kr. 1.345.000 m.vsk.
Gæðakerrur – Góð reynsla. Brimco
ehf. Efribraut 6, Mos. S. 894-5111.
Opið kl. 13-16.30 - www.brimco.is

Rafmagns pottur til sölu

Þarf að losna við þennan pott sem hefur
ekki verið notaður um tíma. Skel, lok
og ytra birgði heilt - en leki er í leðslum
vegna frost skemmda.
Selst ódýrt.
Sími 893-9048

Kerrur á einum og tveimur öxlum
á lager, með og án bremsa. Ýmsar
útfærslur, breiddir og lengdir. Einnig
gott úrval af 2ja og 3ja hesta kerrum.
Gæðakerrur – Góð reynsla. Brimco
ehf. Efribraut 6, Mos. S. 894-5111.
Opið kl. 13-16.30 - www.brimco.is

Kane DS10. Heildarþyngd 15,5 tonn.
Getum boðið þessa á góðu verði!
Verð: 1.820.000 +vsk. Vallarbraut.
is – s. 841-7300 og 841-1200.

Rafhitarar

Sumarhús á hjólum eða vinnuskúr
eða hvað sem fólki dettur í hug að
nota þennan öldung til. Árg. 1977.
Fornbíll, ódýrt að eiga, skoðaður
til ´21 og í mekanískt góðu lagi og
hægt að keyra hvert á land sem
er. Full græjaður að innan. Nánari
upplýsingar í síma 892-5982.

í skip, hús og sumarhús

Ryðfríir
neysluvatnshitarar
með 12 ára ábyrgð

Til sölu harmonikka Victoria. Upp
lýsingar í síma 898-8338.

Hitöld (element), hitastillar,
hitastýringar og flest annað
til rafhitunar
Við erum sérfræðingar í öllu sem
viðkemur rafhitun.

Óska eftir Toyota Land Cruiser
60 (eða 80 ef verð er viðunandi).
Allt kemur til greina. S. 787-2809 /
sgudjonsson@yahoo.com

Lambheldar hliðgrindur. Breidd 4,20
m, hæð 1,10 m. Möskvastærð 10 x
15 cm. Verð fyrir 1 stk. 24.900 kr. auk
vsk. Verð 2-4 stk. 22.900 kr. auk vsk.
5 stk eða fleiri 19.900 kr. auk vsk.
Uppl. í síma 669-1336 og 899-1776,
Aurasel ehf.

Vagnasmiðjan auglýsir: Getum nú
afgreitt þessa flottu Hardox skúffu
á trailervagn, með botnplötu úr 8
mm Hardox 450 stáli sem nær upp
á miðjar hliðar (50 cm upp í gegn
um allar beygjurnar). Fram og afturgafl ásamt hliðum úr 5 mm Hardox
450 stáli. Fæst á gamla verðinu. Til
afgreiðslu strax. Einnig sterkar og
ódýrar krókgrindur. Án gámalása:
kr. 280.000 +vsk. Með gámalásum: 380.000 +vsk. Vagnasmiðjan
Eldshöfða 21 R.vík, s. 894-6000.

Vökvunarbúnaður fyrir stór og lítil
ræktunarsvæði í mörgum útfærslum.
Dælur: Rafdrifnar, bensín, dísil,
traktorsd rifnar, glussadrifnar.
Slöngur og úðarar (sprinklerar)
í öllum stærðum. Hákonarson
ehf. Uppl. í síma 892-4163,
hak@hak.is - www.hak.is

Háþrýstiþvottadælur fyrir allan
iðnað. Öflugar og vandaðar dælur
á frábæru verði frá Comet, www.
comet-spa.com. Aflgjafar; rafmagn,
Honda bensín, Yanmar dísil, aflúrtak
á traktor. Heitt og kalt vatn, mikið
vatnsflæði og þrýstingur allt að 500
bar. Hákonarson ehf. Uppl. í s. 8924163, hak@hak.is, www.hak.is

Dacia Duster árg. 2016, ekinn
120.000 km, beinskiptur/dísel. Tilboð
1.090.000 kr. Uppl. í síma 421-5444.
Kíktu á fleiri tilboð á bilautsalan.is

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

Aukasæti með farangursgeymslu. Traust handföng og
mjúkir armpúðar. Verð: 89.890 kr.

Hitahandföng. Fimm hitastillingar bæði fyrir hendur og þumla.
Verð: 33.890 kr.

Framrúða. Veitir gott skjól fyrir
búk og hendur. Verð: 49.890 kr.

Farangursbox að framan.
37 lítra geymslupláss. Vatns- og
rykhelt. Verð: 44.900 kr.

Mjög öflugar WC dælur með
skerabúnaði. Búnaðurinn dælir
frá salernum upp í skolplagnir.
Hentar fyrir mörg WC. Blautþurrkur,
tíðabindi, gólftuskur o.fl. engin
fyrirstaða. Video á www.zehnderpumpen.de (News). Umboðsaðili
Zehnder á Íslandi. Hákonarson ehf.
S. 892-8812 / 892-4163. Netfang:
hak@hak.is

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

Til sölu gestahús 22,5 og 30
fermetrar. Tilbúin til afhendingar.
Uppl. í síma 894-3000 eða
gudmundur@torf.is

Úrval aukahluta
fyrir fjórhjól

Farangursbox að aftan. 66 lítra
geymslupláss. Vatns-og rykhelt.
Verð: 49.900 kr.

Brettataska. Nett og þægileg
taska til að hafa á fram- eða
afturbretti. Verð: 18.900 kr.

Vagnasmiðjan auglýsir: Framleiðum
og eigum á lager krókheysisgrindur
með eða án gámalása, sterkar
og ódýrar. Veljum íslenskt.
Vagnasmiðjan.is - Eldshöfða 21,
Rvk. Sími 894-6000.

Byssurekki. Einfaldur byssurekki
með gúmífestingum.
Verð: 11.900 kr.

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

Úrval af viftum og þakblásurum í
flestum stærðum og gerðum. Einnig
úrval af stýringum. Íshúsið ehf.
Sími 566-6000 - www.viftur.is

Laukagrindur úr plasti, sterkar,
auðvelt að stafla. Fást ódýrt. Stærð:
L 60 cm, B 40 cm og D 18 cm.
Fyrirspurnir berist á dalsgardur@
simnet.is. Á sama stað fæst
gróðurhúsagler 60x60 cm gefins.

KLETTHÁLSI 3
110 REYKJAVÍK
S: 540 4900
yamaha.is
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Silunganet
Flot og sökknet
Breytt felling - meiri veiði
Sjóbleikjunet
Bleikjugildrur

Terhi Sunny bátur, bátakerra,
Mercury F4MH, tvær árar og tvö
björgunarvesti. Allt glænýtt og fylgja
bæklingar, olía og viðgerðarsett
með. Verð 800.000 kr. Upplýsingar
í síma 895-7099 og 897-2858.

Sími 892-8655

Liebherr 507 speeder hjólaskófla,
árg. 2017. 5,5 tonn, 1.165 vst.
Smurkerfi, gafflar og skófla fylgja.
Verð 6.990.000 kr. +vsk. Uppl. í síma
893-2550.

Gámarampar á lager. Heitgalvan
húðaðir. Burðargeta: 8.000 kg.
Stærð: 160 cm x 200 cm x 16
cm. Lykkjur fyrir lyftaragaffla.
Hákonarson ehf. hak@hak.is s. 892-4163.

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. 8924163, hak@hak.is, www.hak.is

Reynsla - Þekking - Gæði

www.heimavik.is

Til sölu 16.000 haugsuga. Hún er
með byssu til að sprauta úr sér ca
40 metra. Galvaníseraður tankur.
Glussaknúnar dælur. Auka 1000 L.
Vatnstankur á henni. Verðhugmynd
kr. 3.800.000 +vsk. Uppl. í síma
892-7500.

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

Notaður plötufrystir án vélakerfis.
Allt í kælikerfið - Kristján G. Gíslason
ehf. kgg@kgg.is - www.kgg.is –
S. 552-0000.

Til sölu Massey Ferguson traktor
og kerra árgerð 2007. Lítið notaður.
Nánari upplýsingar í síma 693-4140
og 899-0261.

Til sölu mjög vandaður húsbíll
byggður upp úr M.Benz Clubstar
814. Bifreiðin er árgerð 1987, ekinn
667.000 km með svefnaðstöðu
fyrir 4. Einungis bein sala. Nánari
upplýsingar í síma 858-9234.
800.000 kr. afsláttur. Ford Kuga árg.
2017, ekinn 158.000 km, sjálfskiptur
/ bensín 4x4 bíll. Sér aðeins á lakki
en frábært verð, aðeins 1.990.000
kr. Bíll með öllu því helsta. Sími 4215444. Kíktu á bilautsalan.is

Hliðgrindur. Vandaðar stækkanlegar
hliðgrindur frá 1,0-6,0 mtr. í tveimur
þéttleikum. Góð læsing og lamir
fylgja. Brimco ehf. Efribraut 6, Mos
S. 894-5111. Opið kl. 13-16.30.
www.brimco.is

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. Sími 894-5111.
Opið kl. 13-16.30 - www.brimco.is

JAR-MET heytætlur. Vinnslubreidd
5,2 m: Verð kr. 680.000 +vsk.
Vinnslubreidd 2,7 m: Verð kr.
126.000 +vsk. Vallarbraut.is – s.
841-7300 og 841-1200.

Ford Transit árg. 2006, 17
manna. Dísel, afturhjóladrifinn.
Staðgreiðslutilboð óskast. S. 8956307.

Skemmtibátur skráður 7 manna, árg.
2002. Christler vél, jetdrifinn, ghr. 40
cm, undir 6 m og öflug dráttarkerra.
Staðgreiðslutilboð óskast. Uppl. í
s. 895-6307.

Vinnustaðagirðingar til sölu ásamt
festingasteinum, um 60 stk. í góðu
ástandi. Upplýsingar í síma 8559372. Kaupandi sækir vöru.

Hestakerruleiga til sölu. Til sölu
Hestakerruleigan í Víðidal, G-3 ehf.
Um er að ræða 3 þriggja hestakerrur.
Skuldlaust félag, vefsíða, símanúmer.
Tiltölulega einfaldur rekstur. Allar
kerrurnar seljast nýskoðaðar. Mesta
vinnan fer í gegnum síma. Hálfgerð
sjálfsafgreiðsla þegar kerra er leigð.
Möguleiki á að 5 hesta kerra fylgi
einnig. Frekari upplýsingar gefur
Viggó í síma 698-2333.

Liprar og léttar fjárgrindur. Hægt að
krækja saman án aukahluta. Breidd
180 cm. Hæð 90 cm. Verð pr. stk.
kr. 7.900 án vsk. Ef keyptar eru 10
grindur eða fleiri, verð pr. stk. kr. 6.900
án vsk. Aurasel ehf. Pöntunarsímar
899-1776 og 669-1336.

Næsta
Bændablað
kemur út
2. júlí

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

Til sölu tvö sumarhús sem staðsett
eru í Fljótshlíðinni. Húsin standa á
staurum, þau eru byggð úr timbri
árið 2014 og eru klædd að utan með
viðarklæðningu. Hvort um sig er
31,5 fm að stærð. Að innanverðu eru
veggir og loft klædd með panel. Hvort
hús telur: Anddyri/hol með parketi á
gólfi. Tvö svefnherbergi með parketi
á gólfum og vöskum. Baðherbergi
með flísum á gólfi og sturtu. Húsin
eru kynt með rafmagni. Hægt er að
kaupa húsin saman eða hvort í sínu
lagi. Nánari upplýsingar veitir Ágúst
Kristjánsson í síma 893-8877.

Toyota Hilux VX árg. 2018, ekinn
22.000 km. 33" breyttur með pallhúsi, fóðruðum palli, dráttarkrók, útdraganlegum palli og fl. Upplýsingar
í síma 892-7218, skoða allar fyrirspurnir.

Traktorsdrifnar dælur í mörgum
útfærslum og stærðum á lager.
Sjálfsogandi dælur í mörgum
stærðum fyrir magndælingu á vatni,
skolpi, sjó, olíu. Háþrýstar dælur fyrir
vökvun og niðurbrot í haughúsum.
Slöngubúnaður með hraðkúplingum,
flatir barkar á frábæru verði, 2” –
3” – 4”. Allur búnaður fyrir vökvun
á ræktunarsvæðum. Haugdælur
með vacuum búnaði. Aðrir aflgjafar:
rafmagn, bensín/dísil, glussaknúnar
(mjög háþrýstar). Við sérhæfum
okkur í öllu sem viðkemur dælum
fyrir iðnað og heimili. Gerum einnig
við allar dælur. Hákonarson ehf.
Uppl. í s. 892-4163, hak@hak.is,
www.hak.is

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

Stöðuhýsi, árg. 1994. Phonix 28. Til
flutnings. 24 fm. Á Suðurlandi. Fæst
fyrir lítið ef um semst fljótlega. Uppl.
í síma 863-9774.

Hjólhýsi til sölu. Swift Sprite 460,
árg. 2018. Grjótgrind, sólarsella,
2 rúm, sér sturtuklefi, bakaraofn,
örbylgjuofn, útvarp og hátalarar.
Mjög lítið notað. Verð 3.100.000 kr.
Uppl. í síma 863-6847.

Glussadrifnar gólfhrærur. Vinnudýpt:
1,9 m. Stærð á skrúfu: 48 cm. Rotor:
12 kW. Glussaflæði: 75 L/mín. 20 m
af glussaslöngum fylgja. Mesta hæð
frá gólfi: 2 m. Burðarvirki: Heitgalv.
/ SS stál. Hákonarson ehf. S. 8924163. Netfang: hak@hak.is
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Nánari upplýsingar gefur:
Ferðabíll skráður 5 manna. Aldrei
leigubíll, árg. 2017, km 40.200. Sem
nýr, hækkaður, vélahitari, miðstöð í
svefnrými. Svefnrými fyrir 2, tjald,
borð og 2 stólar fylgja, þakbogar.
Uppl. sími 861-3840.

Zetor 7321 árg. 1999. Ekinn 4.241
tíma. Ásett verð kr. 1.500.000 án
vsk. Nánari upplýsingar gefur Júlíus í
síma 892-4034. Einnig óskast tilboð
í Volvo XC 70 sem ekinn er 345.000
km.

Vegristar 4 x 2,5 m, verð 297.500
+ vsk. Sama verð og í fyrra! Bera
alla venjulega umferð, traktora og
fulllestaða vörubíla. Flytjum á staðinn fyrir hagstætt verð. Gönguhlið
og veghlið í ýmsum breiddum, hliðstaurar fylgja, zinkhúðun innan og
utan. Íslensk smíði. Uppl. á Facebook Sæblær ehf. Símar 899-2202
og 862-1909.

Zetor 3320 árgerð 1993, 44,9 hö
til sölu. Aðeins einn eigandi. Hefur
verið lítið notaður síðustu ár og aðeins notaður við létt verk. Ekki vitað
hve mikið notaður vegna þess að
mælirinn er bilaður. Hefur alltaf verið
geymdur inni í upphitaðri skemmu yfir veturinn. Þarf aðeins að lappa upp
á hann. Staðsettur stutt frá Selfossi.
Verðhugmynd 300.000 kr. +vsk. S.
862-7583.

Grétar Hrafn Harðarson
S: 892-1480
Nf: gretarhrafn@simnet.is

MEIRA FÓÐUR, LYSTUGRA FÓÐUR

Nánari upplýsingar gefur:
Grétar Hrafn Harðarson
S: 892-1480
Nf: gretarhrafn@simnet.is

GRÆNU VELFERÐARGÓLFIN
Gömul snúningsvél - Fenex 500
fjögurra stjarna. Biluð lega á
endastjörnu. Staðsett rétt hjá
Selfossi. S. 862-7583.

Smáauglýsingar Bændablaðsins

Framleiðir þú matvæli?
Til sölu Toyota Hilux 35" breyttur.
Árgerð 2000, ekinn 287.704 km.
Óslitinn dekk + 4 nagladekk á felgum. Búið að gera við framsæti. Nýjar
afturfjaðrir, ný vélapanna, nýir sílsar.
Ný sandblásin grind og undirvagn
og ryðvarin. Nýleg tímareim. Verð
1.450.000 kr. Sími 864-2484.

Með nýjum smáauglýsingaflokki í Bændablaðinu og á bbl.is,
sem ber heitið Matvörur, geta framleiðendur af öllum stærðum
og gerðum komið upplýsingum á framfæri um vöruframboð og
vörumerki á hagkvæman og auðveldan hátt.

Verið velkomin í viðskipti
Þín auglýsing birtist í
32 þúsund eintökum
Bændablaðsins sem
kemur út á tveggja
vikna fresti.

Bílalyftur. Tveggja pósta bílalyfta 4,0
tn. rafm.læsingar. Verð kr. 495.000
m.vsk. Brimco ehf. Efribraut 6, Mos.
S. 894-5111. Opið frá kl. 13-16.30 www.brimco.is

Patura spennar í úrvali. P1 er
bæði fyrir 12V og 230V. 5 km
drægni. Frábært verð, aðeins
kr. 29.900. Mikið úrval af öðrum
rafgirðingarvörum. Skoðið Patura
bækling á www.brimco.is. Brimco
ehf. Efribraut 6, Mos. S. 894-5111.
Opið kl. 13-16.30.

Hægt er að skrá
smáauglýsingar
í gegnum vef
Bændablaðsins,
bbl.is.

Grunnverð á auglýsingu
með mynd og stuttum
texta er aðeins
5.800 kr. m. vsk.

Auglýsingastjóri
Bændablaðsins gefur
nánari upplýsingar
um birtingar í síma
563-0303.

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

Traktorsdrifnar rafstöðvar (Agro-Watt),
www.sogaenergyteam.com - stærðir:
10,8 kW – 72 kW. Stöðvarnar eru með
eða án AVR (spennujafnara). AVR
tryggir örugga keyrslu á viðkvæmum
rafbúnaði t.d. mjólkurþjónum,
tölvubúnaði, nýlegum rafsuðum o.fl.
Hákonarson ehf. Uppl. í s. 892-4163,
hak@hak.is - www.hak.is.
Til sölu Toyota Land Cruiser, árg.
2004. Dísel, ekinn 386.200 km. Ný
grind. Verð 1.550.000 kr. S. 864-2484.

Erum með varahluti og þjónustu fyrir allar JCB vélar
Álbrautir fyrir kerruna. Parið frá 400
kg í burðargetu og allt að 3.500 kg.
Ýmsar lengdir. Parið frá kr. 19.900
m.vsk. Sendum um land allt. Brimco
ehf. Efribraut 6, Mos. S. 894-5111,
opið frá kl. 13-16.30 - www.brimco.is

S: 527 2600

Vélavit
Sala - Viðgerðir
Þjónusta
Varahlutir

Volvo Amazon 1963. Eðalvagninn
er nú falur. Aðeins þrír eigendur.
Uppgerður, í góðu standi. Uppl. í
síma 896-6170.

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

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

Bændablaðið
Bænda
blaðið Smáauglýsingar 56-30-300

Næsta blað kemur út 2. júlí
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Sunnudagsblað Tímans, I.-XI. árg.
fylgirit dagblaðsins Tímans 19621972, ellefu bækur, verð 35.000 kr.
Íslendingaþættir Tímans I.-V. árg.
(1968-1972), fjórar bækur, verð
10.000 kr. Sími 897-8884.

Bogballe M35 M-Line Dual 2550l.
Tilboðsverð:

2.698.400

Verð áður kr. 3.373.000 án vsk.

Til sölu er bílalyfta, 5 tonna, Isotopal.
Hún er 4 pósta. Er staðsett á Norðurlandi. Uppl. í síma 894-6833.

Bogballe M35W Base Dual 1800l.
Tilboðsverð:

2.420.000

Verð áður kr. 3.025.000 án vsk.

Bogballe L2W plus 2050 kg.
Tilboðsverð:

Girðingaefni. 5 str. túnnet kr. 10.850
rl. 6 str. túnnet kr. 12.800 rl. Iowa
gaddavír kr. 6.600 rl. Motto gaddavír
kr. 3.980 rl. Öll verð með vsk.
H. Hauksson ehf. Sími 588-1130.

2.240.800

Verð áður kr. 2.801.000 án vsk.

Til sölu parketslípivélar Uppl. í s.
665-1247, netfang solmundur47@
gmail.com

JAR-MET rakstrarvélar. Vinnslu
breidd 4,4 m: verð kr. 592.000 +vsk.
Vinnslubreidd 3,5 m: verð kr. 471.000
+vsk. Vinnslubreidd 2,1 m: verð kr.
210.600 +vsk. Vallarbraut.is – s. 8417300 og 841-1200.

Fjögur 33" dekk á 17" felgum
til sölu. Lítið slitin, raufar 6-7
mm. Verðhugmynd 125.000 kr.
Upplýsingar í síma 893-5002.
Til sölu 1,3 ha. í Reykjalandi,
Mosfellsbæ á kr. 19,5 millj. Einnig
8 ha. við Sandsfjall í Kjós á kr. 14,9
millj. Uppl. í síma 848-3377.

2s0lá%
ttur

Machale pökkunar vél árg.
2002, verðh. 300.000 kr. +vsk.
Diskasláttuvél, Puttinger Cat
disk 33. Breidd 3,3 m. árg. 1997.
Tilboð. Nymajer tromlusláttuvél
með knosara. Breidd 1,85 m. Árg.
1984. Amazon áburðardreifari, 700
líta, árg. 1997. Tveir Nallar 384,
árg. 1981, annar gangfær og hinn
ógangfær með ámoksturstækjum,
skráð vél. Massey Ferguson 165
árg. 1974, ógangfær, skráð vél.
Tveggja öxla skráð kerra, árg. 2000
frá Vélum og Þjónustu. Burðargeta
um 1.600 kg. Þarfnast lagfæringar.
Sími 894-1785.

af

480 0400 // jotunn.is // jotunn@jotunn.is

Hagasláttuvélar frá kr. 195.000 +vsk.
Diskasláttuvélar, tromlusláttuvélar,
sláttuvélar fyrir fjórhjól og vökva
drifnar sláttuvélar. www.hardskafi.is –
s. 896-5486.

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

Til sölu

jardir.is




Chevrolet Captiva árg. 2011, bensín/
metan. Tjónaður á hægri hlið.
Staðgreiðslutilboð óskast. Uppl. í
síma 895-6307.

Plast í fjárhúsgólf og stíur. Bása- og
drenmottur, útileiktæki, gúmmíhellur
og gervigras. Heildarlausnir á leiksvæðum. S. 820-8096. Netfang: jh@
johannhelgi.is

Gröfuarmur á traktorinn, 2ja tonna
sturtuvagn, stauraborar í úrvali,
skóflur, greipar og margt fleira á
www.hardskafi.is – s. 896-5486.

Bændablaðið
Bænda
blaðið

Smáauglýsingar 56-30-300

Til sölu 2 ára gamlar holdakvígur,
burðartími í júlí og einnig koma til
greina kvígur með burðartíma í
ágúst/september. Upplýsingar í síma
894-3333, Unnsteinn.

Til sölu tvívirk ámoksturstæki,
Bergsjö. Með festingum og
fylgihlutum. Kemur af MF165. Verð
70.000 kr. Uppl. í síma 897-7017.

www.bbl.is

Til sölu 4,4 metra plastbátur á
góðum vagni. Uppl. í síma 665-1247,
netfang solmundur47@gmail.com

FERÐAÞJÓNUSTA
Náttúruperla í höfuðborginni

Hvanneyri, Borgarfirði
Ullarselið & Landbúnaðarsafn Íslands
Opið alla daga 11:00-17:00
S. 4370077 www.ull.is
S. 8447740 www.landbunadarsafn.is

Superior herbergi á 9.900,567-2245
www.kriunes.is
kriunes@kriunes.is

Listakot Dóru - Vatnsdalshólum
Opið laugardag - mánudags kl. 12-17 í sumar.
Aðra daga eftir samkomulagi.
Sími 864-2290
www.facebook/Listakot Dóru

Ef þú átt leið um Tjörnesið
skaltu endilega líta við í
Minjasafninu á Mánárbakka!

Gistiheimilið Skútustöðum og Skútaís
eru lítil fjölskyldurekin fyrirtæki við Mývatn.
Við bjóðum upp á gistingu með eldhúsaðstöðu og ís sem
framleiddur er úr okkar eigin mjólk.
Fyrir frekari upplýsingar
info@skutustadir.is
isgerdinskutais@gmail.com
og á Facebook.

Opið alla daga í sumar milli 10 og 18.
S: 8642057 og 8980424
Þjóðvegur 85. 24 km norðan við Húsavík.

Sjáumst í sumar!

Camping 66.12° north
Mánárbakka Tjörnesi

Tjaldsvæði 24 km
norðan við Húsavík
S: 8980424 og 8662424
facebook.com/camping6612

Hvað er í boði fyrir ferðamenn?

Tilboð

Tveggja manna herbergi í 2 nætur.
Verð 15.900 kr.
info@hotelheidmork.is Sími 564-6600 GSM 898-7510 Ögurhvarf 4

Nýtt auglýsingapláss í Bændablaðinu beinir sjónum að fjölbreyttri
ferðaþjónustu innanlands. Býður þú upp á gistingu, mat eða
afþreyingu? Komdu þinni þjónustu á framfæri á auðveldan og
hagkvæman hátt í Bændablaðinu.

Sími 563-0303 - gudrunhulda@bondi.is

55

Bændablaðið | Fimmtudagur 18. júní 2020

Óska eftir




Er að leita mér að Ford Bronco,
ástand skiptir litlu máli. Uppl. í síma
842-0507.
Óska eftir vel með förnum liðléttingi. Helst MultiOne eða Avant
4x4. Aukahlutir mini digger/backhoe,
ámokstursskófla, gaffall. Skoða allt,
er á Norðurlandi. Uppl. í síma 8997013.
Óska eftir Cat hjólaskóflum til
útflutnings. Mjög hagstætt gengi
til útflutnings. Upplýsingar í síma
847-6628.
Óska eftir að kaupa Volvo
Lapplander í gangfæru ástandi
eða í pörtum. Einnig óskast orginal
Lapplander kerra. Hef áhuga á að
heyra sögu Lapplander á Íslandi
og annarra Volvo-fornbíla. Uppl. í
netfangið konrad@korabiewski.com
og síma 697-9389.

Atvinna




Enskur karlmaður, 34 ára, leitar að fullri vinnu við sauðfjárbú.
Getur verið í fullri vinnu fram yfir sauðburð árið 2021. Uppl. í s.
+4407980864926 eða á facebook.
com/S.Normannsson.Sherdding
Tuttugu og tveggja ára frönsk stúlka
óskar eftir vinnu á sveitabæ. Hefur
reynslu af bústörfum. Nánari uppl.
elea.nomine@gmail.com og síma
+33686479696.
Starfsmaður óskast á kúabú fram í
Eyjafirði. Um er að ræða fullt starf.
Reynsla af vinnu við bústörf æskileg,
ekki skilyrði. Upplýsingar á netfang:
vgs@vgs.is.

Einkamál




65 ára karlmaður sem býr á Akureyri,
óskar eftir að kynnast konu á
svipuðum aldri. Uppl. í síma 4621176 og 856-2269.

Jarðir

– 2,2% hækkun á höfuðborgarsvæðinu
Heildarmat fasteigna á Íslandi
hækkar um 2,1% frá yfir
standandi ári og verður 9.429
milljarðar króna, samkvæmt nýju
fasteignamati Þjóðskrár Íslands
fyrir árið 2021.
Þetta er umtalsvert minni hækkun
en tilkynnt var um fyrir ári síðan
þegar fasteignamat hækkaði um
6,1% á landinu öllu.

Heildarfasteignamat á höfuðborgar
svæðinu hækkar um 2,2% en um
1,9% á landsbyggðinni. Þar af er
mest hækkun á Vestfjörðum eða
8,2%, um 6,5% á Norðurlandi vestra,
3,5% á Austurlandi og um 2,2%
á Suðurlandi, 1,9% á Norðurlandi
eystra, um 0,4% á Vesturlandi og
lækkun um 0,5% á Suðurnesjum.
Af einstaka bæjarfélögum
hækkar heildarfasteignamat
mest á Ísafirði, eða um 11,2%,
um 8,8% í Akrahreppi og 8,5% í
Tálknafjarðarhreppi og á Blönduósi.
Mest lækkun er í Skorradalshreppi
og Sveitarfélaginu Vogum þar sem
fasteignamatið lækkar um 3,6%.
Almennt eru litlar breytingar
á aðferðarfræði fasteignamats á
milli ára. Aðferð við lóðarmat var
endurskoðuð auk þess sem hætt
er að að nota sérstaka matsaðferð
á búgarða. Einnig er verið að
endurskoða hlunnindamat jarða og
færa það til nútímahorfs. Að öðru
leyti er helsta breytingin hagnýting
á gervigreind sem styrkir núverandi
aðferðarfræði og líkanagerð við
fasteignamat.

Tek að mér almenna girðingarvinnu
og viðhald á girðingum. Hreinn s.
866-9588, Sveitadurgur ehf.

BÝ TIL HVAÐ SEM ER - GERI VIÐ ALLT
Laghentur smiður ferðast um landið og tekur að sér verkefni.
•
•
•
•

Kjarnaborun, allar stærðir af borum.
Steypusögun, múrbrot. Fræsun fyrir gólfhita.
Viðhald og viðgerðir á öllu, s.s. raftækjum.
Geri við sumarbústaði, smíða hvað sem er inn í hús.

Drífandi ehf.

S. 777-8371 - Netfang: gunnariceman@gmail.com

Bænda
2. júlí
2.. júlí

Alternatorinn eða
startarinn bilaður?

Íbúðarmat hækkar
mest í Akrahreppi
Samanlagt mat íbúða á öllu landinu
hækkar um 2,3% á milli ára og

Viðgerðir og sala á alternatorum og startörum
í flestar gerðir bíla, báta og vinnuvéla.

Stálprýði




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.

verður alls 6.511 milljarðar króna,
þar af hækkar sérbýli um 2,2% á
meðan fjölbýli hækkar um 2,4%.
Almennt er hækkun á íbúðarmati á
höfuðborgarsvæðinu 2,4% en 2,1%
á landsbyggðinni.
Fasteignamat íbúða hækkar
mest í Akrahreppi en þar hækkar
íbúðarmatið um 17,8%, á Ísafirði um
15,5% og í sveitarfélaginu Ölfusi um
15,2%. Mestu lækkanir á íbúðamati
eru í sveitarfélaginu Vogum þar sem
fasteignamat íbúða lækkar um 5,2%,
Í Vopnafjarðarhreppi lækkar matið
um 3,6% og í Reykjanesbæ þar sem
fasteignamat íbúða lækkar um 3,3%.
Fasteignamat atvinnuhúsnæðis
hækkar um 1,7% á landinu öllu; um
1,6% á höfuðborgarsvæðinu en um
1,9% á landsbyggðinni. Þetta kemur
fram í frétt á vef Þjóðskrár Íslands.
/MÞÞ


Hækkun á Vestfjörðum




1,3 ha í Reykjalandi, Mosfellsbæ til
sölu á kr. 19,5 millj. Einnig 8 ha við
Sandsfjall í Kjós á kr. 14,9 millj. Uppl.
í síma 848-3377.

Þjónusta

Umtalsvert minni hækkun á
fasteignamati en ætlað var

Járnsmíðafyrirtæki er að
hætta og því er allt til sölu hjá
okkur, þar á meðal nafnið og
kennitala 1976, alls konar vélar,
líka fyrir tré, auk þess eru ýmsir
efnisafgangar til sölu.

Sjá heimasíðuna okkar www.stalprydi.is/bunadur
Upplýsingar í s. 581-3050.

Hjólastillingar, úrval af ljósum á kerrur og
eftirvagna, kerrutenglar, kaplar, perur og tengi.
Sendum um allt land.

www.pgs.is

pgs@pgs.is
s 586 1260
Viðarhöfði 1, 110 Reykjavík

Hvað er í boði fyrir ferðamenn?
Nýtt auglýsingapláss í Bændablaðinu beinir sjónum að fjölbreyttri
ferðaþjónustu innanlands. Býður þú upp á gistingu, mat eða
afþreyingu? Komdu þinni þjónustu á framfæri á auðveldan og
hagkvæman hátt í Bændablaðinu.

— STARTARAR OG ALTERNATORAR —

Verið velkomin í viðskipti
Þín auglýsing birtist í
32 þúsund eintökum
Bændablaðsins sem
kemur út á tveggja
vikna fresti.

Pakkatilboð:
Birtingar í þremur
tölublöðum
Bændablaðsins á kr.
30.000 + vsk.

OKKAR ÆR OG KÝR

Stærðin er 81 mm
(breidd) x 40 mm
(hæð). Við aðstoðum
við uppsetningu ef þarf
gegn vægu gjaldi.

Auglýsingastjóri Bændablaðsins
gefur nánari upplýsingar um
birtingar í síma 563-0303 og
netfangið gudrunhulda@bondi.is
Glerárgata 34b við Hvannavelli • S 461 1092 • asco.is
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